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Aby dobrze skorzystać z 
zasobów wiedzy dostępnych w 

Internecie należy wiedzieć:

Z jakimi zasobami mamy do czynienia? 
Jak je wyszukiwać? 

Jak je wybrać i ocenić? (osobny wykład)
Jak z nich skorzystać w pracy dydaktycznej, żeby nie złamać 

prawa? Jak je cytować?



Z jakimi zasobami mamy do czynienia?

1. Katalogi bibliotek – library catalogues.
2. Bibliografie – bibliographies.
3. Dziedzinowe naukowe bazy danych – subject 

scientific data bases.
4. Otwarte repozytoria naukowe – open access 

repositories.
5. Biblioteki cyfrowe – digital libraries.
6. Elektroniczne czasopisma naukowe – scientific 

electronic journals.
7. Blogi, portale naukowe i inne.
UWAGA! Dążenie do kompletności i poszerzania zakresu usług powoduje powolne 

zacieranie się różnic między tymi zasobami.



Komercyjne czy publiczne?
Katalogi, bibliografie, bazy danych, biblioteki 

cyfrowe mogą być komercyjne (Scopus) i 
publiczne (Eric), zamknięte (JISTOR) i otwarte 
(Europeana), płatne (ibuk) i bezpłatne (KPBC).

Z komercyjnych i płatnych zwykle możemy 
korzystać z konkretnego miejsca (biblioteka, 
instytucja kupująca produkt) lub po zalogowaniu 
z domu, urządzenia mobilnego, jeśli 
pozyskaliśmy takie uprawnienia (sami kupiliśmy 
dostęp lub nasza biblioteka kupiła).



Katalogi biblioteczne
Katalog biblioteki – zbiór informacji 
bibliograficznej (opisów książek i czasopism) 
na temat posiadanych przez bibliotekę 
zasobów ze wskazaniem lokalizacji pozycji 
(sygnatura, znak miejsca). Jest to konkretny 
zasobów konkretnej biblioteki. Katalogi 
wzbogacane są często o obiekty cyfrowe np. 
Okładki materiałów lub linki do pełnych tekstów
)

Elektroniczny katalog – baza danych z 
opisami bibliograficznymi książek i 
czasopism zwykle dostępna online z 
możliwością zamawiania. Spotyka się 
wzbogacone katalogi bibliotek, które 
kierują do pełnych tekstów 
opisywanych obiektów.

Katalogi świata

http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.exe?20130425161308006810708+1+search+select++5+0
http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.exe?new+-access+top
http://www.bu.uni.torun.pl/inne_katalogi
http://www.bu.umk.pl/katalogi


Bibliografie

Bibliografia – uporządkowany wykaz, spis piśmiennictwa, zestawienie 
opisów bibliograficznych (czasem z adnotacjami, streszczeniami) książek, 
czasopism, artykułów i innych mediów zwykle bez informacji o lokalizacji, 
nie przypisany do konkretnej instytucji. 

Bibliografie prezentowane są w internecie w postaci elektronicznych baz 
danych różnego typu: dziedzinowych (fizyka), specjalistycznych (prac 
magisterskich), narodowych z piśmiennictwem uniwersalnym (Przewodnik 
Bibliograficzny http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie), 
osobowe (Stanisław Lem) i inne. 

http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibliogr1_pl.php
http://www.bu.uni.torun.pl/web/guest/bibliografie
http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie
http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie
http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie
http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie


Dziedzinowe bazy danych
Naukowa baza danych - kolekcja cyfrowych danych naukowych 

przetwarzanych komputerowo a gromadzonych i zapisywanych wg z 
góry określonych kryteriów. 

Bazy danych mogą gromadzić nie tylko informacje bibliograficzne, 
abstrakty, cytowania lub pełne teksty, ale także i surowe dane naukowe 
(raporty z badań, pomiary, fotografie z badań podwodnych, film z 
operacji). BazTech: http://baztech.icm.edu.pl/. Bazy danych zwykle są 
profilowane dziedzinowo.

http://baztech.icm.edu.pl/
http://baztech.icm.edu.pl/
http://baztech.icm.edu.pl/


Bazy danych surowych
Lista baz danych surowych DataCite - 

http://www.datacite.org/repolist 
Przykładowe bazy:
ACEpepDB – baza danych peptydów 

(organicznych związków chemicznych, 
powstających przez połączenie cząsteczek 
aminokwasów wiązaniem peptydowym) 

BeetleBase – genetyczna, genomiczna baza 
danych dotycząca chrząszczy.

http://www.datacite.org/repolist
http://www.cftri.com/pepdb/peptide_view.php?source_id=50
http://beetlebase.org/


Najnowocześniejsze otwarte kanały 
informacyjne nauki

Repozytorium otwarte (open archive) – archiwum elektroniczne 
naukowe (instytucjonalne, dziedzinowe), w którym gromadzi się 
obiekty zwykle urodzone w formie cyfrowej (born digital). Dostęp 
do niego jest bezpłatny i nieograniczony przez komputery i 
sieci. Repozytorium jest elektronicznym systemem 
przechowywania informacji (CMS) często opartym o 
samoarchiwizację. RUMAK: https://repozytorium.umk.pl/.

Biblioteka Cyfrowa – archiwum digitalizowanych cyfrowych 
obiektów kultury: książek, czasopism, grafik, 
pocztówek, znaczków, filmów i innych. KPBC: http://
kpbc.umk.pl/dlibra.   

Czasopismo otwarte – czasopismo naukowe dostępne dla 
czytelników bez opłat i innych barier dostępu w Internecie. Dziś 
mamy do czynienia często z hybrydami, które część tekstów 
udostępniają za darmo, cześć za opłatą. Zależy to od modelu 
ich finansowania. 

http://www.ib.uj.edu.pl/abc/ 

https://repozytorium.umk.pl/
https://repozytorium.umk.pl/
https://repozytorium.umk.pl/
http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://www.ib.uj.edu.pl/abc/
http://www.ib.uj.edu.pl/abc/
http://www.ib.uj.edu.pl/abc/
http://www.ib.uj.edu.pl/abc/
http://www.ib.uj.edu.pl/abc/


Otwarte repozytoria naukowe
Archiwum bieżącej produkcji naukowej i dydaktycznej 
(artykułów, monografii, raportów z badań, sylabusów, 

skryptów, prezentacji wykładów, kursów e-learningowych - w 
każdej formie: tekstowej, audio/video) – udostępnianej za 

darmo bez ograniczeń w Internecie. Lista repozytoriów ROAR 
http://roar.eprints.org/ - 3407 archiwów.

http://arxiv.org/

http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/


Federacja Bibliotek Cyfrowych
Sieć polskich bibliotek cyfrowych zarządzana przez PCSS w Poznaniu: 

http://fbc.pionier.net.pl/owoc 

http://fbc.pionier.net.pl/owoc
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
http://fbc.pionier.net.pl/owoc


Europeana

Europejski agregator danych

http://www.europeana.eu/portal 

http://www.europeana.eu/portal


Elektroniczne czasopisma naukowe

Elektroniczne czasopismo naukowe – jest to czasopismo publikujące 
recenzowane wyniki badań naukowych i ukazujące się w postaci 

elektronicznej.
Electronic Journals Library tzw. Lista Regensburska- ma 69434  
tytułów czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy (dane z 5 

maja 2013), w tym 11388 ma tylko wersję elektroniczną, bez druku, z tego 
39747 – są darmowe).

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/


Jak 
przeszukiwać 

zasoby?

Narzędzia: wyszukiwarki zasobów 
 Base
 Google Scholar, 
 Scirus,
 Lista Regensburska

Sposoby wyszukiwania:
Wyszukiwanie proste – simple search

  Zaawansowane – advanced search
  Przeglądanie – browsing



Wyszukiwanie 
proste

Jedno okno wyszukiwawcze
Wprowadzanie dowolnych fraz
Operatory Boole’a (i, lub, ani)
Wybór indeksów wg których przeszukuje się bazy 

http://www.base-search.net/
Obecnie w BASE znajduje się 44.671.982 dokumentów z 2.536 źródeł 

http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/about/en/about_sources_date_dn.php?menu=2


Wyszukiwanie 
złożone

Kilka okien wyszukiwawczych, łączenie 
indeksów, doprecyzowanie wyszukiwania

Limitowanie – ograniczanie wyszukania 
do konkretnych dat, typów, języka, 
domeny itp..

Filtrowanie – filtr rodzinny, filtr licencji, 

Poszerzanie zakresu – włączenie 
podobnych wyrażeń wyszukiwawczych 

http://baztech.icm.edu.pl/wysz.html 

http://baztech.icm.edu.pl/wysz.html
http://baztech.icm.edu.pl/wysz.html
http://baztech.icm.edu.pl/wysz.html
http://baztech.icm.edu.pl/wysz.html


Przeglądanie

Lista kolekcji (klasyfikacja nauk)
Tezaurus (słownik)
Lista tytułów (A-Z)
Mapa stron

http://kpbc.umk.pl/dlibra/indexsearch?attId=subject 

http://www.wsp.krakow.pl/whk/mapa.html 

http://kpbc.umk.pl/dlibra/indexsearch?attId=subject
http://www.wsp.krakow.pl/whk/mapa.html
http://www.wsp.krakow.pl/whk/mapa.html
http://www.wsp.krakow.pl/whk/mapa.html
http://www.wsp.krakow.pl/whk/mapa.html
http://www.wsp.krakow.pl/whk/mapa.html
http://www.wsp.krakow.pl/whk/mapa.html


Narzędzia wyszukujące zasoby naukowe

Narzędzia wyszukiwawcze dzieli się w zależności od sposobu gromadzenia 
informacji na:

 wyszukiwarki (ang. search engines, searchable indexes) – Google Scholar 
http://scholar.google.pl/ 

 multiwyszukiwarki (ang. multiple search engines) -  BASE http://
www.base-search.net/ 

 katalogi tematyczne (ang. subject catalogs, subject gateways) – Intute http://
www.intute.ac.uk/ (już nie rozwijane)

 listy (ang. directories) – DOAJ http://www.doaj.org/

http://scholar.google.pl/
http://scholar.google.pl/
http://scholar.google.pl/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://www.intute.ac.uk/
http://www.intute.ac.uk/
http://www.intute.ac.uk/


Ja wygląda dostępność zasobów w sieci?
 
 Zasoby zamknięte – subskrybowane bazy danych, czasopisma 

naukowe, archiwa gazet (GW),  archiwa wydawców (IBUK), archiwa 
filmotek, bibliotek, muzeów, firm medialnych, TV komercyjnych i 
inne (powód zamknięcia: copyright lub opłata)

 Zasoby otwarte – repozytoria naukowe, czasopisma otwarte, bazy 
danych informacji publicznej, biblioteki cyfrowe, encyklopedie i inne 
projekty społecznościowe (You Tube), projekty firm komercyjnych 
(Google Books) i inne (powód otwarcia: promocja, zwiększenie 
wpływu na innych).



Status materiałów - generalnie

Generalnie mamy do czynienia z dwoma głównymi statusami materiałów w 
Internecie:

albo są wolne od praw autorskich (Not Copyrighted) – prawa autorskie 
wygasły i należą do domeny publicznej, są własnością nas wszystkich 
(do tego zbioru należą najstarsze materiały, w dużej mierze już XIX 
wieczne). W Internecie są dostępne bez ograniczeń. Przykład: 
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=15764

albo podlegają prawu autorskiemu (Copyrighted). W Internecie są dostępne 
na licencjach różnego typu – otwartych lub zamkniętych.
Przykład: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=166850&from=FBC ©

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=15764


Status prawny pojedynczego 
obiektu cyfrowego

Niestety w Internecie nie zawsze utwory są oznaczone zapisem, jaki jest ich 
status prawny – ale praktyka się zmienia, coraz częściej ta informacja się 
pojawia. 

Licencja zamknięta to taka, która zawiera zezwolenie uprawnionego do 
korzystania z praw konkretnemu licencjobiorcy np. UMK na określonym 
terytorium lub polu eksploatacji (tylko dla KPBC) i wówczas wszystkie prawa 
są zastrzeżone. Przykład: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=47916.

Licencja otwarta – to taki szczególny przypadek licencji niewyłącznej 
zezwalającej na szersze wykorzystanie utworu.  Bardzo znane są w tym 
przypadku modele CC (Creative Commons: http://creativecommons.pl/), w których 
zakłada się, że nie wszystkie prawa sa zastrzeżone. Przykład: http://
www.nowyebib.info/biuletyn.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=47916.
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=47916.
http://creativecommons.pl/
http://www.nowyebib.info/biuletyn
http://www.nowyebib.info/biuletyn
http://www.nowyebib.info/biuletyn


Jak opisywać i cytować utwory, które 
wykorzystujemy w pracy dydaktycznej?

Stylów cytowań na świecie jest wiele i każdy wydawca może mieć swój 
wybrany, do którego należy się dostosować.
APA Style Guide 6th edition (Purdue University) 
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: 

For People Who Make Websites, 149. Retrieved from 
http://www.alistapart.com/articles/writeliving 

MLA Style Guide 7th edition (Purdue University) 
Aristotle. Poetics. Trans. S. H. Butcher. The Internet Classics Archive. 

Web Atomic and Massachusetts Institute of Technology, 13 Sept. 
2007. Web. 4 Nov. 2008. ‹http://classics.mit.edu/›. 

Chicago Style Guide 16th edition (Purdue University)
    1. Grant Ian Thrall, Land Use and Urban Form (New York: Methuen, 

1987), http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Thrallbook/Land%20Use
%20and%20Urban%20Form.pdf. 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/


Jak opisywać i cytować utwory, które 
wykorzystujemy w pracy dydaktycznej?

W Polsce zarówno przypisy, jak i spis 
bibliograficzny powinny być zgodne z 
dwiema normami

1. PN - ISO 690 Dokumentacja. Przypisy 
bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

2. PN-ISO 690-2 Przypisy bibliograficzne. 
Dokumenty elektroniczne i ich części 



Przykłady dla normy PN - ISO 690 Dokumentacja. Przypisy 
bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

Wydawnictwa zwarte – całość: 
ŻMIGRODZKI, Z. (red.). Bibliotekarstwo. Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa: Wydaw. SBP, 1998. 
ISBN 83-87629-09-X. 

Wydawnictwa zwarte — fragment: 
FISCHER, P. Begleitübungen zur Grundstuffe 2. Ismaning: Max Hueber Verlag; Warszawa: 
Warszawski Dom Wydawniczy, 1990, s. 37–38. 

Artykuł w wydawnictwie zwartym (np. rozdział w książce): 
ĆWIEKOWA, J. Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej Zofia Kossonogowa. W: Śladami 
edukacji bibliotekarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1995, s. 36–46. 

Wydawnictwa ciągłe — całość:  
Nauka i przyszłość. Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki. Grudzień 1990, nr 
1- . Warszawa: Centrum Upowszechniania Nauki, 1990- . ISSN 0867-2687. 

Artykuł w wydawnictwie ciągłym: 
WISŁOWSKA, M. Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszłość 2001, R. 12, nr 3, s. 18–19. 



Przykłady dla normy PN-ISO 690-2

Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 
Wydawnictwa zwarte (książki, bazy danych, serwisy, portale) — całość: 

PARYSKA, Z., PARYSKI, W.H. Wielka encyklopedia tatrzańska [CD-ROM]. Warszawa: Wydaw. 
Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12863-4. Centrum Informacji Europejskiej [on-line]. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych [Dostęp 18.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cie.gov.pl. 

Fragmenty wydawnictw zwartych (jw.): 
HELIN, A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [CD-ROM]. Gdańsk: ODDK, [2003]. 4.2 Bilans. 
System uczelnia [on-line] 2010 [Dostęp 18.02.2011], s. 5. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/System_Uczelnia/20101001_Instrukcja_wersja_1.01.pdf
.

Artykuły w wydawnictwach zwartych: 
BUZDYGAN, D. i in. Badanie potrzeb użytkowników w bibliotekach akademickich z wykorzystaniem 
programu Libra: raport z badań. W: DERFERT-WOLF, L., BEDNAREK-MICHALSKA, B. (red.). 
Międzynarodowa konferencja Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej [on-line]. 
[Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2000 
[Dostęp 19.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html. 

Wydawnictwa ciągłe — całość: 
Biuletyn EBIB [on-line]. Stowarzyszenie EBIB, 1999- [Dostęp 19.02.2011]. Dostępny w World Wide 

Web: http://www.nowyebib.info/biuletyn/. Miesięcznik. ISSN 1507-7187. 
Ekonomia on-line [on-line]. Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
2000- [Dostęp 19.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ekonomia/. Kwartalnik. ISSN 1641-750X.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym: 
HUCZEK, M., SOCHA, I. Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki. W: 
Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 (32) [Dostęp 19.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek.php. ISSN 1507-7187. 

http://www.cie.gov.pl/
http://www.cie.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/System_Uczelnia/20101001_Instrukcja_wersja_1.01.pdf
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html


Co powinno być opatrzone 
przypisem?

Słowa lub pomysły zaprezentowane w czasopiśmie, książce, gazecie, 
piosence, raporcie, programie TV, w filmie, na stronie internetowej, 
w bazie danych, w liście, ogłoszeniu itp., których sam nie 
stworzyłam/em a co jest chronione prawem autorskim.

Informacje pozyskane z  wywiadu lub podczas rozmowy z inną osobą, 
twarzą w twarz, przez telefon lub w formie pisemnej.

Skopiowane dokładnie słowa lub unikalne frazy z cudzych tekstów, 
wypowiedzi (takie teksty powinno się wyróżnić w tekście, np. 
kursywą)

Przytoczone wszelkie schematy, ilustracje, wykresy, zdjęcia lub inne 
materiały audio/wizualne.

Wykorzystane elektronicznie dostępne media, w tym obrazy, formy 
audio/wideo, kursy e-learningowe, podcasty, blogi lub inne.



Jak robić opisy, przypisy?
Jeśli nie chcemy stale dodawać w kursie czy artykule do cytowanych przez nas 

adresów http czy ftp  daty dostępu możemy zrobić jeden przypis całościowy 
na początku naszego kursu czy publikacji, np.: 

Wszystkie odesłania do stron internetowych 
przedstawiają wersję aktualną w dn. 

02.04.2013 r.
Data dostępności zasobu jest bardzo ważną informacją, bo adresy się 

zmieniają, linki za jakiś czas mogą trafiać w próżnię. Dzięki dacie nasz 
artykuł czy kurs jest wiarygodny.



Jak robić opisy, przypisy?
Opis dla fotografii powinien znajdować się bezpośrednio przy niej, np. pod 

ilustracją:

Il. 1. Józef Adamczyk, regionalista, ofiarodawca materiałów z wolontariuszką CATL, 
Mirosławą Starzycką 2 września 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Chrzanowie. Fot. Bogusław Mucha. Źródło: KUDOSZ, M. Obrazy z CATL-i [on-line]. 
[Dostęp 02.04.2013]. Dostępny w World Wide Web:http://goo.gl/KX08l. 

http://goo.gl/KX08l
http://goo.gl/KX08l
http://goo.gl/KX08l
http://goo.gl/KX08l


Jak robić opisy, przypisy?
Bibliografia załącznikowa może powtarzać wszystkie przypisy wcześniej w tekście 

uwzględnione, ale nie musi, może zawierać literaturę dodatkową. Może być 
umieszczana po każdym rozdziale lub na końcu pracy. Powinna być także solidnie 
zrobiona, wg jednego wzorca, np. tak:

1. Arteteka w Małopolskim Ogrodzie Sztuki ruszyła! W: LoveKraków.pl [on-line]. [Dostęp 
05.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://lovekrakow.pl/galerie/zdjecie/id/10491#p.

2. BARTOSIK, M. Ingarden buduje Kraków, na dom nie ma czasu. W: Gazeta Krakowska [on-line]. 
14.12.2012 [Dostęp 18.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gazetakrakowska.pl
/artykul/719957,buduje-krakow-na-dom-nie-ma-czasu,id,t.html.

3. BAZARNIK, K., FAJFER, Z. Liberatura. Aneks do historii literatury (czyli o korekcie poczynionej za 
pomocą literówki). W: Liberatura [on-line]. [Dostęp 05.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.liberatura.pl/historia-liberatury.html.

4. BĘDKOWSKA, A. Zapraszamy do Arteteki. W: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
[online]. [Dostęp 18.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rajska.info/.

5. Co to jest liberatura. W: Liberatura [on-line]. [Dostęp 05.03.2013]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.liberatura.pl/co-to-jest-liberatura.html.

6. FAJFER Z. Otwarcie czytelni liberatury. W: Dekada Literacka [on-line]. 2003, nr 3–4 (195–196) 
[Dostęp 05.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://dekadaliteracka.pl/?id=3814.

7. Korporacja ha!art — wszystko, co się nie opłaca [on-line]. [Dostęp 05.03.2013]. Dostępny w 
World Wide Web: http://ha.art.pl/sklep/index.php?p185,oka-leczenie-opatrzenie-50.

8. Liberatura — książki. W: Dziwne Książki [on-line]. 11 grudnia 2012 [Dostęp 05.03.2013]. 
Dostępny w World Wide Web: http://dziwne-ksiazki.mylog.pl/.
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Ćwiczenia za tydzień!
Na jakie kursy mamy poszukać zasobów?

Proszę mi podać tematy swoich kursów i potrzeby, a ja postaram się na ćwiczenia 
przygotować praktyczne wyszukiwarki i zasoby, które będą mogły być przeszukane 
pod kątem konkretnego kursu i wzbogacić go o odpowiednie źródła. 

Przy okazji przyjrzymy się poszczególnym obiektom cyfrowym, ich statusom 
prawnym i omówimy formę ich opisów bibliograficznych.

Tematykę kursów i zawartość treści proszę przesłać do 25 maja na adres 
bozena@umk.pl, tak bym miała czas na eksploracje Internetu i przygotowanie 
ćwiczeń.

mailto:bozena@umk.pl


1. Bednarek-Michalska Bożena Informacja w Internecie. Podręcznik studenta, Toruń 2007, http://
kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=32425. 

2. Otwarta nauka - open access, Warszawa 2010. http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52395. 
3. Bednarek-Michalska Bożena Status prawny materiałów cyfrowych w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece 

Cyfrowej, http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=52381.  
4. Derfert-Wolf, Lidia Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie, Warszawa 2007.  

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/10993/1/derfert_multimedia.pdf. 
5. Derfert-Wolf, Lidia Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci . Warszawa 2007. http://eprints.rclis.org/

bitstream/10760/8862/1/derfert_CPI.pdf 
6. Derfert-Wolf, L.: Wyszukiwanie informacji w World Wide Web, Biuletyn EBIB 7/2000 (15), http://

www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib15/derfert.html.
7. Monika Brzozowska, Prawo autorskie w kulturze : praktyczny przewodnik po zakamarkach prawa 

autorskiego w muzeach, teatrach i innych instytucjach kultury, Bytom : Bytomskie Centrum Kultury, 
2010. 

8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, 
poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631. http://pl.wikisource.org/wik
i/Prawo_autorskie_%28ustawa%29. 

9. Hofmokl, Justyna, Bednarek-Michalska, Bożena, Tarkowski Alek i inni. Przewodnik po otwartej nauce, 
Warszawa ICM 2009. http://kpbc.umk.pl/Content/44002/przewodnik-po-otwartej-nauce.pdf. 

10. Beata Antczak-Sabala, Zasady edycji dokumentu elektronicznego dla EBIB. Toruń 2011.
Dostęp 26.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/biuletyn/dla-autorow. 

Lektura uzupełniająca

Prezentacja dostępna jest na licencji CC BY-SA
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