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NEWSLETTER 
Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy  

Akademickiej w Bibliotece Politechniki Gdańskiej 

             Nr 1, lipiec 2019 r. 

 

 
 
 Newsletter Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej  
w Bibliotece Politechniki Gdańskiej zawiera zestawienie bieżących informacji związanych 
z działalnością światowych organizacji bibliotekarskich. Organizacje,  
z których działalności postaramy się przedłożyć tu krótkie sprawozdanie, stanowią 
wartościowe forum wymiany doświadczeń i wiedzy dla naszego środowiska, wyznaczając 
w konsekwencji kierunki rozwoju, w których zmierzają także polskie biblioteki. Wpływ 
międzynarodowych organizacji na pracę akademickich i naukowych książnic jest 
wyraźnie zauważalny szczególnie w tych placówkach, które aktywnie biorą udział w ich 
działalności. Biblioteka Politechniki Gdańskiej ma ten przywilej, iż należy do kilku spośród 
tych organizacji, a co więcej posiada swoich przedstawicieli w ważnych organach ich 
struktur: w IATUL Board of Directors oraz w SPARC Europe Board of Directors zasiada 
Dyrektor Biblioteki, dr Anna Wałek, zaś Magdalena Szuflita-Żurawska bierze aktywny 
udział w pracach Special Interest Group for Library Services related to Research Data 
Management w ramach IATUL. Tak istotne zaangażowanie zobowiązuje do posiadania 
podstawowej wiedzy na temat tej aktywności oraz bieżących trendów w 
bibliotekarstwie, informacji naukowej i usługach oferowanych społeczności akademickiej 
przez biblioteki. 
  W pierwszym numerze Newslettera napiszemy o inicjatywach związanych z 
otwartą nauką: o formach wsparcia dla idei powszechnego dostępu do wyników badań 
naukowych czy o otwartych danych i zarządzaniu nimi. Poznamy także plany na 
organizowane w najbliższym czasie konferencje i seminaria. Jedną z takich inicjatyw 
będzie grudniowe seminarium IATUL, którego gospodarzem zostanie Biblioteka 
Politechniki Gdańskiej. Już dziś zapowiadamy to wydarzenie i zapraszamy do udziału. 
 Newsletter powstał z poczucia potrzeby informowania pracowników Biblioteki PG 
o nowościach, zmianach, ofertach i aktualizacjach dotyczących działalności organizacji, 
do których należymy oraz tych, z którymi współpracujemy. Liczymy, że przedstawione tu 
działania zainspirują bibliotekarzy Politechniki Gdańskiej do udoskonalania jakości 
świadczonych usług. Mamy nadzieję, że nowa inicjatywa naszego Zespołu spotka się z 
przychylnym przyjęciem ze strony Czytelników. Planujemy dostarczanie aktualizacji 
dotyczących działań międzynarodowych organizacji średnio dwa do czterech razy w 
ciągu roku, w zależności od bieżących wydarzeń. Inaugurując funkcjonowanie 
Newslettera, zachęcamy Państwa do wyrażania swojej opinii na temat tej formy 
wymiany informacji – chętnie przyjmiemy wszelkie konstruktywne wskazówki i rady pod 
adresem ursszybo@pg.edu.pl. 
  

https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/
https://twitter.com/BibliotekaPG
https://www.facebook.com/BibliotekaPG/
https://www.youtube.com/channel/UCC48_Yee8_uphn5bfIADTEw
https://www.instagram.com/bpg_gut/
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kluczowi-partnerzy
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/iatul-seminar-redirect
mailto:ursszybo@pg.edu.pl
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 DIGITAL CURATION CENTRE (DCC) 

 bierze aktywny udział w projekcie FAIRsFAIR 
 

Na przestrzeni ostatniej dekady infrastruktura badawcza uległa znaczącym 
przemianom. Zmieniły się i wciąż zmieniają formy i środki, którymi posługuje się 
społeczność akademicka w wymianie wiedzy i informacji. Jednym z pozytywnych 
aspektów tych zmian, w wymiarze technologicznych i jakościowym, jest możliwość 
powszechnego udostępniania danych badawczych. Projekt FAIRsFAIR ma na celu 
położenie nacisku na profesjonalne publikowanie danych, tzn. powszechne wdrożenie 
standardów dostępu do danych w formule open access. Znane już bibliotekarzom zasady 
kryją się pod akronimem FAIR (findable – możliwość sprawnego wyszukania danych, 
accessible - łatwy dostęp, interoperable – możliwość połączenia ich z innymi danymi, 
reusable – możliwość ponownego wykorzystania).  

FAIRsFAIR odegra kluczową rolę w rozwoju światowych standardów dla oceny 
repozytoriów i zawartych w nich danych badawczych. Planuje się przeprowadzenie serii 
szkoleń popularyzujących wiedzę o zasadach FAIR oraz wydanie broszury informacyjnej. 
Wśród nadrzędnych celów projektu wymienia się: 
- utworzenie sieci repozytoriów zgodnych z zasadami FAIR (Trusted Digital) 
gwarantujących kompatybilność zasobów; 
- opracowanie certyfikatu FAIR przyznawanego repozytoriom realizującym przyjęte 
zasady; 
- stworzenie centrum kompetencyjnego dla społeczności badawczych; 
- wprowadzenie nauczania zasad FAIR do programów nauczania na uczelniach; 
- zwiększenie wykorzystania danych publikowanych w oparciu o zasady FAIR.  

Zainicjowany w marcu 2019 roku projekt będzie trwał 36 miesięcy. 
Koordynatorem projektu jest Data Archiving and Networked Services (DANS), zaś jego 
partnerzy to m.in. SPARC Europe, Research Data Alliance czy European University 
Association. W początkowej fazie projektu podjęto się realizacji serii warsztatów 
wspierających tę inicjatywę, z których najbliższy odbędzie się w Porto w Portugalii 17 
września. 

 15. Międzynarodowa Konferencja Digital Curation Centre 
 

Już latem rozpocznie się rejestracja na przyszłoroczną, 15. Międzynarodową 
Konferencję DCC, której tematem przewodnim będzie Collective Curation: the many 
hands that make data work odwołujący się do konieczności powszechnej współpracy w 
zakresie  wdrażania idei udostępniania danych badawczych. Wydarzenie planowane na 
17-20 lutego 2020 roku odbędzie się w Dublinie, w Irlandii. Program najbliższej edycji 
skoncentruje się na zasadach prawidłowego tworzenia, zarządzania i udostępniania tych 
obiektów cyfrowych.  

Podano już terminy zgłaszania wystąpień. Szczegóły dotyczące terminów i 
wszelkich wytycznych dostępne są tutaj. Wystąpienia dotyczyć będą następujących 
tematów: 
- społeczne, polityczne i kulturowe aspekty doradztwa cyfrowego; 
- zarządzanie danymi; 

http://www.dcc.ac.uk/
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/dcc
http://www.dcc.ac.uk/events/idcc20/submissions
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- zaufanie – technologie uwierzytelniania i weryfikacji dostępu; 
- ochrona – planowanie, zarządzanie i wyzwania. 
Zachęcamy również do zapoznana się z materiałami z poprzedniej edycji konferencji. 

 CESAER 
 Conference of European Schools  
 for Advanced Engineering Education and Research 
 
 Gospodarzem corocznego spotkania członków stowarzyszenia CESAER (CESAER 
Annual Meetings, CAM) będzie w tym roku Université Paris-Saclay (Uniwersytet Paryż-
Saclay). Wydarzenie uwzględniające warsztaty, sesje plenarne i spotkanie zarządu 
odbędzie się w dniach od 16 do 18 października 2019 r. Uniwersytet Paris-Saclay 
zorganizuje również w tym czasie konferencję Novel approaches in S&T education and 
training tackling the challenges of the 21Century poświęconą innowacyjnemu podejściu 
do nauczania w naukach ścisłych i inżynieryjnych.  

 Raport Universities of S&T as engines of excellence, talent and innovation 
 
 Organizacja CESAER opublikowała w marcu raport dotyczący roli uczelni 
technicznych w rozwoju badań i innowacji. Wspomina się w nim między innymi rolę 
otwartej nauki, w tym otwartej infrastruktury w promocji wyników prac naukowców.  
Z pełnym tekstem raportu zapoznać się można tutaj. 

 SPARC Europe 
 popiera IOI, nową inicjatywę  
 na rzecz zabezpieczenia otwartej infrastruktury 
 

 Invest in Open Infrastructure (IOI), to nowa globalna inicjatywa, która, podobnie 
jak SCOSS, ma na celu zabezpieczenie zróżnicowanej oferty usług, składających się na 
otwartą infrastrukturę dedykowaną środowiskom naukowym. SPARC Europe, tak jak 
wiele innych organizacji, zadeklarowało wsparcie dla tej inicjatywy i wzywa pozostałych 
członków społeczności, aby do niej dołączyli. Projekt ten ma ambitny zamiar stworzyć 
wartościową alternatywę dla komercyjnych dostawców rozwiązań w zakresie potrzebnej 
środowiskom akademickim cyfrowej infrastruktury, na którą składają się m.in.: zestawy 
usług, protokoły, standardy i oprogramowanie. Celem projektu jest zapewnienie 
sprzyjających warunków dla strategicznego sfinansowania otwartej infrastruktury na 
całym świecie, a także dla stworzenia ściśle współpracującej i połączonej sieci usług. 
Projekt IOI doskonale wpisuje się w główne założenia działalności SPARC Europe, 
tj. wspieranie i promocję wszelkich przejawów otwartej nauki. Polecamy uwadze 
nagranie ze szkolenia objaśniającego ideę inwestowania w otwartą infrastrukturę. 

https://www.cesaer.org/
https://sparceurope.org/
http://www.dcc.ac.uk/news/digital-sensations-IDCC19demopodcast
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/cesaer
https://www.cesaer.org/content/statements-and-publications/2019/20190313-white-paper-rii.pdf
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/sparc
https://investinopen.org/docs/statement0.2
https://investinopen.org/
https://investinopen.org/2019/05/28/ioi-launch-webinar.html
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 IATUL 
 Konferencja IATUL 2019 
 
 W australijskim Perth, w dniach 23-27 czerwca odbyła się 40. coroczna 
konferencja IATUL. Gospodarzami wydarzenia były: University of Western Australia oraz 
Courtin University of Technology. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Shifting 
sands and rising tides: leading libraries through innovation. Poruszone zostały 
zagadnienia takie jak: nowej generacji techniki wyszukiwania i dostępu do informacji; 
najlepsze praktyki w kształceniu kompetencji informacyjnych i cyfrowych; ścieżki 
implementacji zasad FAIR. W ramach wydarzenia odbyły się spotkania rady nadzorczej 
stowarzyszenia oraz jego członków.  
 

 Seminarium IATUL na Politechnice Gdańskiej 
 
 Już dziś Biblioteka Politechniki Gdańskiej z dumą zapowiada organizację 
seminarium IATUL. Odbędzie się ono w dniach 9-11 grudnia 2019 roku. Tematem 
przewodnim seminarium będzie Organizing the Open Science Framework – Strategies 
and Legal Aspects. Poruszone zostaną tak kluczowe dla współczesnego bibliotekarstwa 
zagadnienia jak: repozytoria instytucjonalne, usługi w zakresie danych badawczych, 
europejska reforma prawa autorskiego czy prawne aspekty gromadzenia i udostępniania 
danych badawczych. 
 

 Nowi członkowie IATUL 
 
 Stowarzyszenie IATUL regularnie przyjmuje nowych członków. Obecnie zrzesza 
ono już ponad 260 osób z 70 krajów. Każdy członek to otwarcie nowej perspektywy na 
dzielenie się doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą, a tym samym wzbogacenie 
społeczności IATUL. W maju do IATUL dołączyli bibliotekarze z: Monash University, 
Australia; SOAS University of London oraz University of Bath z Wielkiej Brytanii; 
University of Pittsburgh, USA. Nowi członkowie podkreślają, że międzynarodowa 
współpraca przynosi korzyści użytkownikom bibliotek na całym świecie i sprawia, że 
zawód bibliotekarza to profesja, która stale się rozwija. 

 IFLA  

 85. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji  
 

 W dniach 24-30 sierpnia 2019 r. odbędzie się 85. Światowy Kongres Bibliotek  
i Informacji. Wydarzenie będzie miało miejsce w Atenach. Tematem przewodnim 
konferencji odbywającej się w Grecji, kolebce europejskiej demokracji, uczyniono dialog. 
Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem Libraries: Dialogue for change. 
Organizatorzy zwracają uwagę na fakt, że idea dialogu silnie wpisuje się w pojęcie 
demokracji, jest podstawą swobody wypowiedzi i wolności informacji, prowadzi do 
zmian i otwiera perspektywę lepszej przyszłości. W tym wymiarze bliska jest wartościom 

https://www.iatul.org/
https://www.ifla.org/
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/iatul
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/ifla
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promowanym przez instytucje otwarte dla wszystkich i demokratyczne – biblioteki. 
Konferencji towarzyszyć będą: sesja posterowa, posiedzenia organów administracyjnych 
IFLA oraz zwiedzanie greckich bibliotek.  

 LIBER Europe  
 Raport z działalności LIBER 
 
 Opublikowany został raport z działalności organizacji LIBER za okres od czerwca 
2018 r. do maja bieżącego roku. Prezentuje on informacje o działalności, rozwoju  
i osiągnięciach stowarzyszenia. We wskazanym czasie zwiększyło się grono członków 
stowarzyszenia LIBER, skutecznie działano na rzecz ulepszenia projektu dyrektywy o 
prawie autorskim, opublikowano dokument Open Science Roadmap z wytycznymi dla 
wzorcowego podejścia do zagadnień otwartej nauki. Był to również czas dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniami m. in. podczas szkoleń i konferencji organizowanych przez 
LIBER. Z pełnym tekstem raportu zapoznać się można tutaj. 
 

 Europejska dyrektywa w sprawie praw autorskich 
 
 Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę w sprawie praw autorskich na 
jednolitym rynku cyfrowym (popularnie zwaną ACTA2). LIBER wzywa pracowników 
bibliotek poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej do zaangażowania się 
w wywieranie wpływu na krajowych ustawodawców w celu osiągnięcia jak największych 
korzyści dla bibliotek. Potencjalne korzyści dla bibliotek płynące z ustawy to m. in.: 
prawo do niekomercyjnego i komercyjnego użytkowania danych, nowe przepisy  
w sprawie korzystania z utworów chronionych prawem autorskim dla celów 
edukacyjnych, nowe przepisy dotyczące prasy on-line czy masowa digitalizacja utworów 
niekomercyjnych. Jako jedne z możliwych form aktywności w tym zakresie LIBER 
wskazuje: nawiązanie kontaktu z przedstawicielami odpowiedniej komórki rządowej 
odpowiedzialnej za wdrożenie dyrektywy, apele środowiska bibliotecznego oraz 
naukowego (np. w postaci listu stowarzyszenia bibliotekarskiego lub rektora uczelni), 
uczęszczanie na spotkania konsultacyjne oraz pisemne odezwy do rządu. Inicjatywy takie 
zwiększają szanse na to, aby usłyszano głos bibliotek podczas wdrażania przepisów, a 
istotne argumenty nie zostały zepchnięte na boczny tor. Państwa europejskie mają dwa 
lata na wdrożenie założeń dyrektywy do krajowych systemów prawnych. LIBER oferuje 
swój nadzór, wsparcie merytoryczne oraz konsultacje we wspomnianych działaniach, 
zachęcając do kontaktu: liber@kb.nl 
 

 48. doroczna konferencja LIBER w Dublinie  
 
 W dniach 26-28 czerwca 2019 r. odbyła się w Dublinie konferencja członków 
organizacji LIBER. Tegoroczna edycja w stolicy Irlandii przebiegła pod hasłem Biblioteki 
naukowe dla społeczeństwa. Poruszone zostały tematy z zakresu otwartej nauki, w tym 
m.in.: nauka obywatelska, zasady FAIR dla danych badawczych czy linked open data. 
Konferencji towarzyszyły warsztaty oraz sesja posterowa. Wydarzeniem towarzyszącym 

https://libereurope.eu/
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/liber
https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2019/05/Liber_AnnualReport_18-19-WEB.pdf
mailto:liber@kb.nl
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konferencji były również wybory uzupełniające do Rady Wykonawczej LIBER. Z profilami 
jedenastu kandydatów do Rady zapoznać się można tutaj. 
 

  RESEARCH DATA ALLIANCE  
  Data Makes the Difference 
 
  W dniach 23-25 października 2019 r. odbędzie się w Finlandii  

14. spotkanie plenarne RDA – Data Makes the Difference. Omówiony zostanie wpływ 

danych badawczych na podniesienie jakości zarządzania w kontekście podejmowania 

decyzji, zwalczanie istotnych problemów społecznych i rozwój nauki obywatelskiej. 

Konferencji towarzyszy zaproszenie do udziału w sesji posterowej, która w założeniu ma 

otworzyć możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy między uczestnikami. 

  Wybory do Doradczej Rady Technicznej 

Trwa nabór kandydatów do wyborów na członków Technical Advisory Board (TAB). Jest 

to grupa odpowiedzialna m.in. za ekspertyzy i doradztwo techniczne Rady RDA, 

udzielanie wsparcia, kontrolę działalności i zwiększanie efektywności RDA Working  

i Interest Groups. W tym roku, po 3 latach kadencji, 4 ustępujących członków Rady 

zostanie zastąpionych przez 5 nowych. Do wyborów zgłaszać mogą się wszyscy 

członkowie RDA. Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 września 2019 roku, a wybory odbędą 

się w październiku i listopadzie bieżącego roku. 

 

 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej współpracuje z następującymi międzynarodowymi stowarzyszeniami: 

CESAER, IATUL, IFLA, LIBER Europe, SPARC Europe. Obserwuje także działalność innych ważnych dla 

rozwoju współczesnego bibliotekarstwa organizacji, w tym między innymi: COAR, CODATA, DCC, RDA. 

Newsletter przygotował Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy 

Akademickiej (ZMWA) działający w Bibliotece Politechniki Gdańskiej  

w składzie: Urszula Szybowska (koordynator), Katarzyna Błaszkowska 

(IATUL), Magdalena Jaszcza (LIBER), Kamila Kokot (SPARC Europe), 

Anna Kowalska (CESAER), Agnieszka Leszczewicz (IFLA), Anna Sobala 

(RDA), Agnieszka Szymik (DCC). Oprac. meryt. i graf. Anna Kowalska. 

 

Źródła podanych informacji: 
http://www.dcc.ac.uk/|https://www.cesaer.org|
https://sparceurope.org/|https://www.iatul.org|
https://www.ifla.org/|https://libereurope.eu/|ht
tps://investinopen.org/ 

Kontakt: ursszybo@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 99. 

https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2019/06/Board-Candidate-Profiles.pdf
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/rda
https://rd-alliance.org/call-nominations-2019-rda-technical-advisory-board-0
https://www.cesaer.org/
https://www.iatul.org/
https://www.ifla.org/
https://libereurope.eu/
https://sparceurope.org/
https://www.coar-repositories.org/
http://www.codata.org/
http://www.dcc.ac.uk/
https://rd-alliance.org/
http://www.dcc.ac.uk/
https://www.cesaer.org/
https://sparceurope.org/
https://www.iatul.org/
https://www.ifla.org/
https://libereurope.eu/
https://investinopen.org/
https://investinopen.org/
mailto:ursszybo@pg.edu.pl

