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SprAwOzDAnIe z kOnFerenCjI „DOStęp DO OtwArtyCh 
źróDeł nAUkOwyCh w SzkOLe – jAk SzUkAć, żeBy znALeźć”, 

LUBLIn 29 pAźDzIernIkA 2018

29 października 2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Akademic-
kie koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich Oddział Lublin, Sekcję Bibliotek 
naukowych o/Lublin oraz Bibliotekę Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie pt. „Dostęp do otwartych źródeł naukowych w szkole – jak szukać, 
żeby znaleźć”. Spotkanie było skierowane głównie do bibliotekarzy skupionych 
w towarzystwie nauczycieli Bibliotekarzy Szkół polskich.

na konferencji wygłoszono pięć referatów przybliżających informacje o otwar-
tych źródłach naukowych wykorzystywanych przez bibliotekarzy akademickich.

Obrady zainaugurowało wystąpienie Anastazji Śniechowskiej-karpińskiej, prze-
wodniczącej Akademickiego koła SBp o działaniach podejmowanych w ramach 
Sekcji Bibliotek naukowych.

w prezentacji „Open Access – różnorodność treści i możliwości” kinga Do-
browolska z Biblioteki Głównej UMCS przedstawiła ideę Open Access oraz katalog 
akademickich repozytoriów otwartego dostępu – Open DOAr. w dalszej części 
wystąpienia omówiła bazę Bazhum, Bibliotekę Cyfrową UMCS, Lubelską Bibliotekę 
wirtualną oraz przedstawiła źródła, takie jak: Federacja Bibliotek Cyfrowych, wolne 
Lektury, Biblioteka Literatury polskiej, Staropolska on-line, polona, europeana oraz 
ofertę e-czasopism UMCS.

łukasz tomczak z Biblioteki politechniki Lubelskiej w swoim wystąpieniu 
„Baza OA polskich czasopism technicznych – Baztech” przybliżył bazę danych 
o zawartości polskich czasopism technicznych Baztech, która jest bibliograficz-
no-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu 
nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.
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„Otwarte zasoby edukacyjne wykorzystywane w BG Up” omówiła Monika Sza-
rama z Biblioteki Głównej Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie. prelegentka 
skupiła się w swoim wystąpieniu na bazach takich, jak: Agro, polish Scientific jour-
nal Database, System Informacji o Gospodarce żywieniowej i ptaki.info. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziły zasoby royal Society of Chemistry, które obejmują m.in. 
zagadnienia dotyczące chemii analitycznej, chemii organicznej, chemii nieorga-
nicznej, chemii fizycznej.

O weryfikacji treści, celu założenia i prowadzenia strony, aktualności i wiary-
godności informacji w Internecie mówiła w swoim wystąpieniu „O zasadach wery-
fikacji treści z Internetu na przykładzie stron poświęconych zdrowiu” Iwona Adach 
z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Scharakteryzowała 
również polską Bibliografię Lekarską, która rejestruje polską literaturę naukową 
z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także 
popularną z zakresu oświaty zdrowotnej.

w ostatnim wystąpieniu łukasz kowalski z Ośrodka Brama Grodzka – teatr 
nn „Otwarte zasoby edukacyjne dotyczące Lublina” poruszył zagadnienie multi-
medialnej platformy edukacyjnej „Lublin – instrukcja obsługi”, w której zawarto 
materiały dotyczące historii miasta. Głównymi adresatami tego projektu są młodzież 
i nauczyciele.

wszystkie wystąpienia cieszyły się zainteresowaniem. w konferencji wzięło 
udział 41 osób – przedstawiciele nauczycieli bibliotekarzy oraz członkowie Akade-
mickiego koła SBp w Lublinie. Mamy nadzieję, że konferencja będzie początkiem 
dobrej i owocnej współpracy pomiędzy Akademickim kołem SBp w Lublinie a to-
warzystwem nauczycieli Bibliotekarzy Szkół polskich. w planach przewidziano 
kolejne spotkania.
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