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Wstęp
Aby Centra Dokumentacji Europejskiej mogły odgrywać swoją rolę, służyć rozwojowi i promocji badań
i nauki w dziedzinie integracji europejskiej, powinny być dobrze znane użytkownikom – studentom,
badaczom, pracownikom akademickim, bibliotekarzom i specjalistom z dziedziny informacji. Dlatego już w 2004 r. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej opublikowany został informator zawierający krótką charakterystykę Centrów oraz dane teleadresowe i informacje o możliwości korzystania
z ich zbiorów.
Reorganizacja pojedynczych ośrodków oraz przekształcenia zachodzące w całej sieci informacyjnej
sprawiły, że niezbędne stało się przygotowanie nowego, szerszego opracowania uwzględniającego
zmiany w strukturze sieci i ukazującego dokonania ostatnich lat.
W czerwcu 2008 r. w CDE przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyło się spotkanie komitetu
redakcyjnego, którego zadaniem było opracowanie założenia wspólnej publikacji polskiej sieci CDE
pod roboczym tytułem „Vademecum”. W skład zespołu weszli autorzy tego opracowania, którzy
przy udziale i wsparciu przedstawicieli pozostałych Centrów Dokumentacji Europejskiej po trzech
miesiącach intensywnej pracy przygotowali niniejszą publikację.
Zgodnie z intencją autorów „Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce – Vademecum” to kompendium wiedzy na temat tej sieci informacyjnej. W rozdziale pierwszym omówiono konwencję
regulującą funkcjonowanie poszczególnych Centrów oraz obowiązki i korzyści wynikające
z umowy z Komisją Europejską. Przedstawiono również proces ewolucji sieci informacyjnych
podlegających Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej oraz sytuację ośrodków działających w Polsce. Rozdział drugi zawiera informacje o roli Przedstawicielstwa i koordynacji działań
sieci informacyjnych wraz ze wskazaniem, do kogo należy się zgłosić w celu uzyskania publikacji
lub utworzenia nowego Centrum. W rozdziale trzecim zostały opisane działania wspierające
Centra, zarówno platforma intranetowa dostępna dla bibliotekarzy i pracowników ośrodków, jak
i program szkoleń oraz corocznych konferencji organizowanych w Brukseli i innych miastach europejskich. Rozdział czwarty stanowi kompendium internetowych źródeł informacji europejskiej
przydatnych czytelnikom zainteresowanym tą problematyką i wykorzystywanych przez bibliotekarzy sieci CDE na co dzień. W rozdziale piątym zamieszczono dane teleadresowe poszczególnych ośrodków wraz ze szczegółową charakterystyką zbiorów i informacją o możliwości
skorzystania z zasobów tam zgromadzonych.
„Vademecum” jest skierowane przede wszystkim do dwóch grup odbiorców. Pierwsza z nich to osoby
ze środowiska akademickiego poszukujące informacji związanych z Unią Europejską: studenci, naukowcy
lub wykładowcy, ponieważ to do nich adresowane są działania informacyjne realizowane przez CDE.
Drugą grupę stanowią bibliotekarze z bibliotek naukowych, akademickich, a także publicznych,
którzy nie zawsze wiedzą o istnieniu wyspecjalizowanych ośrodków informacji europejskiej działających w sieci CDE. Mamy nadzieję, że rozpropagowanie działalności polskiej sieci CDE przyczyni
się do lepszego zapoznania czytelników z zasobami zgromadzonymi przez te placówki oraz pozwoli
na pełniejsze wykorzystanie ich potencjału informacyjnego.
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Centra Dokumentacji Europejskiej działające w Polsce są aktywne i dynamiczne, czego dowodem
mogą być organizowane przez nie konferencje i wizyty robocze. Planują kolejne przedsięwzięcia
i starają się przybliżyć zainteresowanym czytelnikom zawiłe niekiedy procesy integracji europejskiej,
stymulując badania naukowe i debatę o przyszłości Unii.
Tworzona przez CDE sieć nadal się rozwija – już po zakończeniu prac nad tekstem tego opracowania Komisja Europejska podpisała umowę z Uniwersytetem w Białymstoku, gdzie powstanie
kolejne, siedemnaste polskie CDE. Mamy nadzieję, że „Vademecum” okaże się przydatną lekturą
w organizacji nowych ośrodków i dostarczy wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji.
Życzymy powodzenia i miłej lektury!
Wiktor Poźniak, Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
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ROZDZIAŁ 1
Centra Dokumentacji Europejskiej – sieć informacyjna Komisji Europejskiej
Wstęp
W Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM) za koordynację działalności informacyjnej i funkcjonowanie sieci informacyjnych pozostających w jej gestii
jest odpowiedzialny wydział B2. Z historycznej perspektywy można stwierdzić, że Komisja Europejska, spośród wszystkich instytucji wspólnotowych, miała i ma nadal najbardziej zróżnicowaną
sieć informacyjną o niezwykle rozbudowanej strukturze. W jej skład wchodziły różnego typu
ośrodki, których zadaniem było informowanie konkretnych grup zawodowych i społecznych. Spośród
kilkunastu sieci informacyjnych jako najbardziej charakterystyczne (Grabowska, 2003) zwyczajowo
wymieniane były:
● punkty informacyjne zlokalizowane przy przedstawicielstwach Komisji Europejskiej,
● ośrodki informacji biznesowej (Euro Info Centres),
● punkty informacyjne dla szerokiego odbiorcy (Euro Info Points),
● ośrodki informacji dla środowisk wiejskich (Carrefours),
● ośrodki informacji dla środowisk miejskich (Local Urban Initiative Centres),
● europejskie centra informacji konsumenckiej (Euroguichets),
● biblioteki europejskie (Eurolibraries),
● narodowe ośrodki informacji europejskiej (National Information Centres on Europe) utworzone
w porozumieniu z administracją centralną zainteresowanych państw oraz
● Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE).
Tak zróżnicowane ośrodki informacji były tworzone z myślą o szerokiej publiczności lub o specyficznych grupach użytkowników, w związku z tym publikacje składające się na ich zasoby miały
charakter albo ogólny (Euro Info Points), albo specjalistyczny (Euro Info Centres, Carrefours). Również poziom świadczonych usług informacyjnych był związany z grupą docelową, do której miał
trafić przekaz. Wewnętrzna reorganizacja KE zapoczątkowana, kiedy jej pracami kierował Romano
Prodi, spowodowała, że podjęto konkretne działania zmierzające do aktywizacji lub przekształcenia
niektórych sieci informacyjnych, w tym przede wszystkim ośrodków CDE (European Commission, 2001a). Wprowadzono również nowe rozporządzenie finansowe, które nie zezwalało na wydatkowanie jakichkolwiek środków finansowych bez przetargów lub wiążących zapisów kontraktowych.
Na podstawie tych przepisów okazało się, że ośrodki świadczące usługi informacyjne dla szerokiego
odbiorcy (Euro Info Points) oraz środowisk wiejskich (Carrefours) pozostają bez źródeł finansowania,
ponieważ w przeszłości otrzymywały przyznawane automatycznie coroczne dotacje z KE na pokrycie
kosztów swojego funkcjonowania, a obecnie, aby dalej działać, muszą odpowiedzieć na zaproszenie
do składania ofert w konkursie mającym wyłonić ośrodki świadczące usługi informacyjne w ramach
projektu Europe Direct. Zrewidowano także stosowaną nomenklaturę i ograniczono liczbę sieci
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informacyjnych. Z ich listy zostały wykreślone ośrodki informacji dla środowisk miejskich (Local
Urban Initiative Centres) oraz biblioteki europejskie (Eurolibraries), co akurat nie wpłynęło negatywnie
na prowadzenie działalności informacyjnej, ponieważ zadania informacyjne realizowane w powyższych ramach miały zostać przejęte przez inne, nowe ośrodki działające już pod szyldem projektu
Europe Direct. Należy także odnotować, że koordynacja działalności niektórych sieci informacyjnych leżała (i sytuacja ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego) poza ówczesną Dyrekcją Generalną ds. Kontaktów z Prasą (DG PRESS), poprzedniczką DG COMM, powyższy spis dotyczy bowiem całej KE (np.
sieć ośrodków informacji biznesowej, znana dawniej jako Euro Info Centres, a obecnie jako
Enterprise Europe Network, jest koordynowana przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorczości).
Na przełomie lat 2002 i 2003 rozpoczęto proces konsolidacji sieci informacyjnych pozostających
w gestii DG PRESS, skupiając ich dotychczasową działalność w ramach projektu Europe Direct.
Działanie to spowodowało, że inicjatywa Europe Direct zapoczątkowana w 1998 r., której celem było
zapewnienie dostępu do informacji unijnej za pośrednictwem bezpłatnej linii telefonicznej, uzyskała
zupełnie inny wymiar i staje się dzisiaj synonimem działalności informacyjnej prowadzonej przez
Komisję Europejską.
Obecnie wydział B2 DG COMM jest odpowiedzialny za koordynację działań:
● sieci ośrodków CDE,
● narodowych ośrodków informacji europejskiej (National Information Centres on Europe)
● punktów informacyjnych Europe Direct najnowszej generacji, oraz
● zespołu Team Europe (sygnalizowany w rozdziale 3).

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)
Centrom Dokumentacji Europejskiej (CDE), stanowiącym istotną część składową działalności informacyjnej Komisji Europejskiej, zostały powierzone szczególne funkcje informacyjne. Ośrodki CDE jako
jedyne spośród składowych sieci informacyjnej Komisji Europejskiej zostały umiejscowione w środowisku akademickim lub naukowo-badawczym. Publikacje i dokumenty dostępne w CDE odzwierciedlają szerokie spektrum polityk realizowanych przez instytucje unijne, nie ograniczając się jedynie
do udostępniania produkcji wydawniczej Komisji Europejskiej. Użytkownik informacji może zapoznać się tam z materiałami dotyczącymi zarówno procesów legislacyjnych, jak i z danymi statystycznymi oraz opracowaniami z dziedziny polityki gospodarczej, rolnictwa, transportu, itd. Sieć
CDE należy traktować jako najważniejsze ogniwo dystrybucji i gromadzenia informacji o Unii Europejskiej, ponieważ w tych ośrodkach czytelnik może skorzystać zarówno z wydawnictw, jak i z dokumentów, a zasięg chronologiczny zależy jedynie od daty powstania danego centrum. Debata
o przejrzystości Unii Europejskiej zaowocowała oczywiście zwiększeniem dostępu do dokumentów,
przede wszystkim w ich wersji elektronicznej dostępnej w sieci Internet. Nie należy jednak zapominać,
że ośrodki CDE – oprócz bibliotek instytucji unijnych – były i są jedynymi depozytariuszami dokumentów i publikacji unijnych. Część dokumentacji wspólnotowej wydanej w latach poprzedzających
erę Internetu jest dostępna wyłącznie w wersji papierowej w ośrodkach CDE. Centra Dokumentacji
Europejskiej są zdecydowanie najliczniejszą siecią informacyjną Komisji Europejskiej: na całym
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świecie jest ich 600, z czego w państwach członkowskich UE znajduje się blisko 400 ośrodków.1 Jest to też
jedna z najstarszych inicjatyw informacyjnych Komisji, ponieważ pierwsze ośrodki zostały założone już
w roku 1963. Status Centrum Dokumentacji Europejskiej jest nadawany przez DG COMM instytucjom akademickim i naukowo-badawczym, które zobowiążą się do odpowiedniego gromadzenia,
opracowywania i udostępniania dokumentów urzędowych i publikacji UE. Instytucja taka, zwana
dalej instytucją przyjmującą, zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w konwencji, czyli
w porozumieniu zawartym z Komisją Europejską.
Trzy najważniejsze cele, które powinny być realizowane przez CDE to:
● świadczenie pomocy na rzecz instytucji przyjmującej we wspieraniu i konsolidacji nauki oraz badań
w dziedzinie integracji europejskiej,
● udostępnianie informacji o Unii Europejskiej i jej politykach zarówno środowiskom akademickim,
jak i innym oraz
● udział w debacie o Unii Europejskiej, ewentualnie z innymi europejskimi punktami oraz sieciami
informacyjnymi (Komisja Europejska, 2005, art. 4 Regulaminu).
Priorytetowym obowiązkiem CDE jest zachowanie spójności zbioru pozyskiwanych dokumentów
i publikacji oraz utworzenie odrębnego księgozbioru, co prowadzi najczęściej do utworzenia nowej
komórki organizacyjnej funkcjonującej w strukturze biblioteki lub instytutu naukowo-badawczego.
Niewłaściwe i niezgodne z umową jest rozpraszanie zbioru dokumentów i publikacji: wydawnictwa zwarte i ciągłe muszą być zgromadzone w tym samym zbiorze dokumentów. Instytucja przyjmująca jest zobowiązana zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i zatrudnić kompetentnego
bibliotekarza, który będzie odpowiedzialny za udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej.
Aby osiągnąć cele zaprezentowane powyżej, CDE realizuje następujące zadania:
● przetwarza, kataloguje i indeksuje wszelkie otrzymane publikacje wspólnotowe w formie jednego
zbioru,
● działa jako centralny punkt dla wszystkich związanych ze Wspólnotą informacji opracowanych
przez instytucję przyjmującą,
● oferuje dostęp do publikacji i innych materiałów oraz umożliwia korzystanie z nich przez wystarczającą liczbę godzin (co najmniej 20 godzin tygodniowo); należy udostępnić bezpłatne publikacje przeznaczone dla ogółu społeczeństwa,
● rozwija stosunki z innymi europejskimi punktami oraz sieciami informacyjnymi oraz współpracuje z nimi na wszystkich poziomach,
● uczestniczy w ogólnych działaniach informacyjnych Komisji związanych z Unią Europejską,
● rutynowo informuje Komisję o wydarzeniach, w których bierze udział (debaty, konferencje, seminaria oraz podobne),
1

Różnica wynika z faktu, że Centra Dokumentacji znajdujące się w państwach członkowskich UE podlegają DG COMM,
zaś podobne ośrodki ulokowane w państwach, które nie należą do UE pozostają w gestii Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (DG RELEX).
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● przedkłada przedstawicielstwu Komisji coroczne sprawozdanie ze swej działalności przy użyciu
specjalnego formularza dostarczonego przez Komisję (Komisja Europejska, 2005, art. 5 Regulaminu).
Istnieją trzy warianty wyposażenia ośrodka w publikacje i dokumenty: standardowe CDE, Biblioteka
Depozytowa (Depositary Library – DEP) oraz Wyspecjalizowany Ośrodek Informacji Europejskiej
(European Reference Centre – ERC). Uprawnienia wszystkich trzech typów ośrodków zmieniają się
w zależności od rodzaju nadanego statusu. Biblioteki depozytowe oraz Centra Dokumentacji Europejskiej uzyskują komplet publikacji urzędowych w wersji drukowanej, w jednym z języków urzędowych UE2, oferta skierowana do Wyspecjalizowanych Ośrodków Informacji Europejskiej jest
ograniczona do konkretnego zakresu tematycznego (np. ekonomia lub sprawy socjalne). W praktyce
zasoby DEP i CDE są jednakowe, a różnice w statusie dotyczą jedynie umiejscowienia konkretnego
ośrodka, ponieważ biblioteki depozytowe znajdują się zazwyczaj w strukturach administracji centralnej (Ogonowska, 1995, s. 351) lub przy bibliotece narodowej. Przykładowo: w Polsce status biblioteki depozytowej uzyskało we wrześniu 1991 r. ówczesne Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji
Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, które funkcjonuje obecnie z ramach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Kierzkowska, 1999, s. 159). W niektórych państwach UE istnieją jednakże wyjątki od tej reguły: np. w Niemczech istnieje pięć bibliotek depozytowych, a we Włoszech trzy
(Grabowska, 2003, s. 572). Obecnie trudno stwierdzić, czy dalsze używanie nazwy „biblioteka depozytowa” jest uzasadnione, ponieważ nowa umowa regulująca zasady funkcjonowania ośrodków informacyjnych nie uwzględnia już takiej nazwy placówki. Niemniej w niektórych przypadkach nazwa
ta jest dalej używana, głównie ze względu na przywiązanie lub zapisy w regulaminach i statucie instytucji goszczącej. Liczba Centrów Dokumentacji Europejskiej w poszczególnych państwach może
być różna, w jednym mieście może być nawet kilka takich ośrodków (np. w Warszawie są cztery),
choć obowiązuje zasada, że w strukturze organizacyjnej instytucji jest miejsce dla wyłącznie jed ne go CDE3.
Komisja Europejska przestrzega przepisu związanego z kryterium językowym nadsyłanych do CDE
materiałów. Obowiązuje zasada, że ośrodek dokumentacji ma prawo do pozyskiwania publikacji
wyłącznie w języku urzędowym państwa, w którym funkcjonuje, a jakiekolwiek odstępstwa
od reguły, jakkolwiek możliwe, wymagają poważnej argumentacji, ponieważ wiążą się z dodatkowymi wydatkami ze strony KE, która rezerwuje corocznie w swoim budżecie odpowiednie środki finansowe pozwalające na opłacenie kosztów druku i dystrybucji dokumentów urzędowych i publikacji,
które zostaną dostarczone do sieci CDE. Polskie ośrodki otrzymywały do kwietnia 2004 r. dokumenty
i publikacje przeważnie w języku angielskim. Włączenie języka polskiego do języków urzędowych UE
spowodowało, że w ramach egzemplarza obowiązkowego polskie ośrodki od 1 maja 2004 r. zaczęły
otrzymywać wydawnictwa w języku polskim. W dalszym ciągu nadsyłane są jednak publikacje
2

3

1 stycznia 2007 r. do liczby dwudziestu języków urzędowych dołączono bułgarski, rumuński i irlandzki, z tym że obowiązek
publikowania aktów prawnych w języku irlandzkim czasowo zawieszono.
Ciekawa sytuacja ma miejsce w Paryżu, gdzie dwa ośrodki CDE ulokowane są na tym samym piętrze jednego budynku,
a trzeci znajduje się w sąsiednim gmachu. Jest to możliwe, ponieważ każdy z ośrodków należy do innej instytucji przyjmującej, odpowiednio: Université Panthéon-Assas (Paris 2), Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3) oraz Bibliothèque
Interuniversitaire Cujas de droit et de sciences économiques.
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w innych językach, ponieważ na razie nie wszystkie publikacje są wydawane w języku polskim. Tak
więc polskie ośrodki CDE otrzymują publikacje i dokumenty w języku angielskim lub ich wersje
polskojęzyczne, a wyjątkiem jest CDE zlokalizowane w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie, które z racji dwujęzyczności programu nauczania uzyskuje również komplet wydawnictw
w językach angielskim i francuskim (Poźniak, 2000). Nadanie specyficznego podwójnego statusu
CDE nie byłoby możliwe bez zaangażowania prestiżu brugijskiego kampusu Kolegium Europejskiego,
które jest instytucją podyplomowego kształcenia europeistycznego funkcjonującą od ponad pięćdziesięciu lat. Natolińskie CDE dysponuje również, jako jedyny ośrodek w Polsce, kompletnym wydaniem drukowanym Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, (Journal officiel des Communautés
européennes) w języku francuskim od roku 1958, pozyskanym z Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej w roku 2001.
Liczba wolumenów wydawnictw zwartych nadsyłanych do każdego CDE wynosi rocznie około
300 - 350 sztuk (uwzględniając również broszury i roczniki). Mechanizm pozwalający na zasilanie
CDE publikacjami urzędowymi UE opiera się na porozumieniu zawartym między DG COMM a Biurem Publikacji Urzędowych Wspólnot Europejskich (OPOCE) z siedzibą w Luksemburgu. Przeznaczenie publikacji do dystrybucji w ramach sieci CDE następuje na podstawie decyzji DG COMM,
jednak uwarunkowane jest również zgodą autora (serwisu autorskiego), czyli w większości przypadków jednostki organizacyjnej konkretnej instytucji unijnej lub odpowiedniego organu bądź agencji
europejskiej (fr. Service auteur)4. Warto zaznaczyć, że do sieci CDE nie są nadsyłane wszystkie publikacje znajdujące się w ofercie OPOCE, a jedynie te, które zostały uznane za najbardziej przydatne
w realizacji zadań informacyjnych realizowanych przez ośrodki sieci CDE. OPOCE wydaje corocznie
około 1100 – 1400 tytułów, z których do sieci CDE trafia mniej więcej jedna trzecia. Ogólnie rzecz
ujmując, nie wszystkie wydawane przez OPOCE materiały trafiają do dystrybucji w ramach sieci
CDE. Ewentualne braki w poszczególnych seriach mogą być jednak łatwo uzupełnione: w kształtowaniu zbiorów CDE pomocny jest portal EUBookshop (http://bookshop.europa.eu) zawierający wiele
wydawnictw wspólnotowych w wersji elektronicznej (a czasami i drukowanej) dostępnych bezpłatnie5.
EUBookshop wraz z bujnie rozwijającymi się stronami internetowymi poszczególnych instytucji
i organów wspólnotowych rozwiązał problemy braków np. w dystrybuowanych przez OPOCE seriach
rocznych raportów i sprawozdań, które można uzyskać obecnie bezpłatnie w wersji drukowanej,
na płytach CD-ROM lub w postaci pliku.
Włączanie nowych nabytków do zbiorów CDE i umieszczanie ich w konkretnym dziale tematycznym jest czynnością stosunkowo prostą, ponieważ nadsyłane materiały są wstępnie klasyfikowane
przez OPOCE. Odpowiednie kody liczbowe (nierzadko trzy lub nawet cztery) poprzedzające numer
katalogowy nadesłanego wydawnictwa umieszczane są na czwartej stronie okładki i wydatnie poma-

4

5

Serwis autorski zajmuje się planowaniem programu wydawniczego danej jednostki organizacyjnej i dalszymi kontaktami
z OPOCE. W jego gestii pozostaje decyzja o nakładzie, czy konkretna publikacja ma być rozsyłana do sieci informacyjnych oraz czy ma być dystrybuowana odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku gdy publikacja nie została skierowana
do szerokiego rozpowszechniania, zawsze warto skontaktować się z odpowiednim serwisem autorskim, który dysponuje
zazwyczaj kilkoma egzemplarzami okazowymi i czasem bywa skłonny obdarować nimi zainteresowany ośrodek.
Więcej na ten temat: http://biblioteka-w-natolinie.blogspot.com/2008/04/eu-bookshop-warto-odwiedzi.html [dostęp:
30.09.2008]
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gają w czynności opracowania rzeczowego oraz przyporządkowywania dokumentu lub publikacji
do określonego działu. Zastosowanie wspólnego dla wszystkich CDE systemu klasyfikacji zbiorów
jest niewątpliwym ułatwieniem dla użytkownika, choć niektóre ośrodki nie przestrzegają powyższych ustaleń i wprowadzają własne systemy klasyfikacji argumentując, że narzucony schemat nie
pozwala na właściwą klasyfikację zbiorów. Postępowanie takie stoi w pewnej sprzeczności z zasadą
uniwersalnej klasyfikacji zbiorów CDE, pozwalającej na pełną prezentację dorobku wydawniczego
z danej dziedziny według koncepcji autorów (instytucje i agencje) oraz wydawców (OPOCE).
Zasoby CDE muszą być sklasyfikowane według standardu opartego na siedemnastu grupach tematycznych określonych przez OPOCE. Kody klasyfikacji dokumentów urzędowych UE i publikacji
w zbiorach CDE przedstawiają się następująco:
Tabela 1. Schemat klasyfikacji dokumentów i publikacji gromadzonych w CDE.
01. Zagadnienia instytucjonalne
02. Unia celna i polityka handlowa
03. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
04. Zatrudnienie i praca
05. Zagadnienia socjalne
06. Prawo i procedury
07. Transport
08. Polityka konkurencji i przedsiębiorstwa
09. Finanse
10. Kwestie ekonomiczne, konsument
11. Stosunki zewnętrzne
12. Energia
13. Polityka regionalna
14. Środowisko naturalne
15. Badania naukowe i techniczne
16. Informacja, edukacja, kultura
17. Statystyka
Źródło: Katalog wydawniczy OPOCE (European Commission, 2001b, p. VIII).
Tłumaczenie własne.

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce
W Polsce znajduje się obecnie (wrzesień 2008 r.) szesnaście ośrodków CDE. W ostatnich latach zamknięto tylko jedną placówkę, a mianowicie zlokalizowane w Warszawie Centrum przy Instytucie
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKCHZ). Ten ośrodek dokumentacji miał początkowo
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status Wyspecjalizowanego Ośrodka Informacji Europejskiej (ERC), jednak ze względu na niewystarczający poziom napływu dokumentów i publikacji potrzebnych do realizacji badań naukowych prowadzonych w Instytucie Komisja Europejska zgodziła się w roku 1997 na zmianę statusu, podnosząc
jego rangę z ERC do poziomu CDE (Kawecka-Wyrzykowska, 1997). Na przełomie lat 2006 i 2007,
ze względu na reorganizację pracy Instytutu, zdecydowano się na zakończenie współpracy z DG COMM
i Centrum przestało istnieć. Z kolei ośrodek CDE umiejscowiony w Urzędzie Komitetu Integracji
Europejskiej miał status biblioteki depozytowej, który jednak wygasł w związku z zawarciem nowego
porozumienia z KE, które nie przewidywało możliwości utrzymania dawnego statusu ośrodka. Zmiany
w unijnej polityce informacyjnej i udostępnienie w Internecie zawartości baz danych oraz wszystkich
publikacji i wielu serii dokumentów spowodowały, że poprzednia konwencja straciła sens, chociażby
dlatego, że KE zobowiązywała się w niej do udostępnienia haseł do internetowych baz danych, które
od kilku lat były publicznie dostępne. Niezbędne stało się również dopasowanie działalności informacyjnej prowadzonej w ośrodkach tej sieci do ogólnego planu strategicznego, tak więc nowe konwencje lokalizowały aktywność ośrodków CDE w ramach szeroko rozumianej inicjatywy
informacyjnej Europe Direct. Należało zresztą dokonać przeglądu aktywności sieci w związku z rozszerzeniem UE o 10 nowych państw, szczególnie że wiele kwestii dotyczących CDE funkcjonujących
na tym obszarze nie było do końca uregulowanych, np. niektóre ośrodki nie miały podpisanych z KE
stosownych porozumień, jak również ośrodki znajdujące się poza obszarem UE nigdy nie były proszone
o składanie sprawozdań ze swojej działalności. Nowe konwencje zostały zawarte z początkiem 2005 r.
i od tego momentu ośrodki CDE zostały formalnie włączone do działalności informacyjnej sieci Europe
Direct, choć, jak do tej pory, uczestnictwo w inicjatywie przejawia się głównie w stosowaniu tego
samego logo, jakie mają ośrodki Europe Direct wyłonione w drodze konkursu.
Polskie ośrodki CDE w przeważającej większości są zlokalizowane w uczelniach wyższych i zaspokajają potrzeby czytelnicze środowisk akademickich. CDE funkcjonują w Polsce w zasadzie dopiero
od początku lat 90., stąd też zbiory, którymi dysponują, są jeszcze stosunkowo skromne. Niemniej
od tej reguły zdarzają się wyjątki, jak choćby wspomniany wyżej oryginalny zbiór Journal officiel des
Communautés européennes czy pełne wydanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości pozyskane
dzięki staraniom pracowników CDE z Uniwersytetu Warszawskiego lub zbiór orzecznictwa unijnego
w języku niemieckim znajdujący się w Gdańsku.
Tabela 2. Lista polskich ośrodków CDE
1. Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Gospodarki6
2. Gdańsk, Uniwersytet Gdański
3. Katowice, Biblioteka Śląska
4. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny
5. Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

6

Bydgoskie CDE zainaugurowało działalność 20 marca 2007 r. Więcej informacji na stronie <http://www. cde. wsg. byd. pl>
[dostęp: 11.08.2008].
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6. Łódź, Instytut Europejski
7. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
8. Opole, Uniwersytet Opolski
9. Poznań, Akademia Ekonomiczna
10. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
11. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
12. Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
13. Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
14. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa
15. Warszawa, Uniwersytet Warszawski
16. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Źródło: Strona internetowa Europe Direct
<http://ec. europa. eu/europedirect/visit_us/edc/index_pl. htm> [dostęp: 30.09.2008].

Rola polskich CDE jest znacząca, choć często nie do końca zauważana. Funkcjonując w środowisku
akademickim, mają swoich wiernych czytelników, a ich umiejscowienie w strukturze bibliotek głównych lub wydziałowych pozwala na dobry dostęp do zgromadzonych tam dokumentów i publikacji.
Charakter sieci CDE zmienia się w perspektywie ostatnich lat: wraz z pojawieniem się Internetu stawiane przed nimi zadania uzyskują nieco inne formy realizacji. Do końca lat 80. XX wieku ośrodki
tej sieci były przede wszystkim składnicami dokumentów i publikacji wspólnotowych w wersji drukowanej, przyczyniając się do rozwoju badań europeistycznych poprzez udostępnianie publikacji
z gatunku „szarej literatury”, np. serii COM, czyli serii dokumentów urzędowych Komisji Europejskiej zawierającej propozycje legislacyjne lub raporty okresowe z realizacji określonych polityk
wspólnotowych (Poźniak, 2006, s. 127). Dzisiaj, w dobie Internetu, ich rola jako promotora debaty
europejskiej i brokera informacji dotyczących UE pozostaje niezmienna, choć jest realizowana za pomocą innych środków: zamiast wyszukiwać odpowiednie materiały w magazynie bibliotecznym,
kwerenda taka jest realizowana w bazach danych i za pośrednictwem specjalistycznych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych.
Wiktor Poźniak, Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
BIBLIOGRAFIA
European Commission (2001a). Communication from the Commission to the Council, European Parliament,
Economic and Social Committee, the Committee of the Regions on a new framework for co-operation on activities concerning the information and communication policy of the European Union. COM (2001) 354 final,
27.06.2001. Brussels: European Commission, 43 p.
European Commission (2001b). General Catalogue of Publications 2001. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, VIII+325 p.

– VADEMECUM –

15

Grabowska, Marta (2003). Wstęp do źródeł informacji UE. W: Integracja europejska. Wybrane problemy. Praca
zbiorowa pod red. D. Milczarka i A. Z. Nowaka, Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,
s. 571-577.
Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta (1997). Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Instytut Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego, Warszawa. Studia Europejskie, z 4, s. 193-196.
Kierzkowska, Anna M. (1999). Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich, Departament Analiz Stosunków
Europejskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Studia Europejskie, z. 2 (10), s. 159-161.
Komisja Europejska (2005). Konwencja CDE. Porozumienie między Komisją Europejską a instytucją przyjmującą w sprawie utworzenia Centrum Dokumentacji Europejskiej. Bruksela: Komisja Europejska, 5 s.
Ogonowska, Anna (1995). Polskie ośrodki informacji i dokumentacji zajmujące się tematyką europejską. Przegląd Biblioteczny, z. 3/4, s. 351-354.
Poźniak, Wiktor T. (2000). Biblioteka College of Europe – Natolin. Studia Europejskie, z. 2 (14), s. 187-196.
Poźniak, Wiktor T. (2006). Nieoficjalne, internetowe źródła informacji o Unii Europejskiej. Przegląd najważniejszych agencji informacyjnych, portali i wydawnictw. W: Źródła informacji o Unii Europejskiej. Zarys problematyki. Zeszyty OIDE, z. 6. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 93-129.

16

– VADEMECUM –

ROZDZIAŁ 2
Co Komisja Europejska może dla Państwa zrobić?
Rzetelna wiedza na dany temat sprzyja porozumieniu i pomaga przełamać bariery. Dlatego Komisja
Europejska wspiera Centra Dokumentacji Europejskiej, które przyczyniają się do rozwoju badań
i studiów dotyczących integracji europejskiej.
Koordynacją działań Centrów Dokumentacji Europejskiej od 2001 r. zajmuje się Dyrekcja Generalna
ds. Komunikacji Społecznej (DG COMM). Wydział B2 tej Dyrekcji, który ma pod swoją opieką także
punkty informacyjne Europe Direct i sieć Team Europe, odgrywa tutaj najważniejszą rolę, ustalając
wspólne zasady działania wszystkich CDE. Do niego należy także ocena działalności centrów,
zarówno na podstawie dorocznych raportów przedkładanych przez CDE, jak i specjalnie zamawianych analiz.
Wydział B2 zapewnia również dostępne dla CDE w całej Unii Europejskiej usługi pomocnicze (Helpdesk), omówione w rozdziale 3 tego Vademecum, i współpracuje z Urzędem Publikacji Oficjalnych
Wspólnot Europejskich (OPOCE), aby zapewnić właściwą dystrybucję publikacji, udostępniając jednocześnie zainteresowanym ośrodkom materiały informacyjne, broszury i plakaty.
Naturalnym partnerem Wydziału B2 są koordynatorzy sieci informacyjnych, pracujący w przedstawicielstwach Komisji Europejskiej w krajach członkowskich UE. Oni są także pierwszym punktem
kontaktu dla Centrów Dokumentacji Europejskiej w ich relacjach z Komisją Europejską.

Czym może Państwu służyć taka osoba?
Przede wszystkim informacją i radą w różnych kwestiach związanych z działalnością CDE (np. jak
zamówić więcej egzemplarzy określonej publikacji, kogo warto zaprosić na seminarium o zmianach klimatycznych, itp.).
Za jej pośrednictwem przekazywane są z Wydziału B2 informacje przeznaczone dla Centrów Dokumentacji Europejskiej, np. zaproszenia na szkolenia organizowane w Brukseli, albo informacje o nowych stronach i serwisach informacyjnych przydatnych w codziennej pracy z użytkownikami
informacji.
Ponadto koordynator organizuje spotkania i seminaria dla osób zatrudnionych w CDE, które są okazją
do wymiany doświadczeń, a także zapoznania się z najważniejszymi w danej chwili kwestiami
w dziedzinie integracji europejskiej. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce aktywnie
wspiera cykl konferencji sieci CDE i od roku 2005 uczestniczy w tworzeniu programu oraz oferuje
atrakcyjne wykłady i prezentacje eksperckie.
Warto zaznaczyć, że z reguły ta sama osoba zajmuje się także koordynacją innych sieci informacyjnych
pozostających w gestii Wydziału B2, tj. punktów informacyjnych Europe Direct (nastawione na
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szeroką publiczność, udzielają informacji i porad oraz promują debatę publiczną na temat UE) oraz
Team Europe (zespół osób, które są gotowe zabierać publicznie głos na tematy związane z Unią Europejską). Może zatem pomóc w nawiązaniu kontaktu i współpracy z innymi sieciami.
Wreszcie, koordynator służy poradą wszystkim tym, którzy są zainteresowani utworzeniem Centrum Dokumentacji Europejskiej. W tym celu należy do niego skierować stosowny wniosek, który
po wstępnej ocenie zostanie przekazany do Wydziału B2, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja.
Koordynatorem w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce jest Jan Marek Ziółkowski
(comm-rep-waw-ed@ec.europa.eu, tel. 022 556 89 89), który w sprawach związanych z siecią CDE
współpracuje z jej krajowym przedstawicielem, Wiktorem Poźniakiem (wtp@coleurope.eu,
tel. 022 545 94 28) z Kolegium Europejskiego w Natolinie.
Jan Marek Ziółkowski, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
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ROZDZIAŁ 3
Helpdesk i cykl szkoleń oraz dorocznych spotkań CDE
Świadczenie usług przez sieć informacyjną Europe Direct, której Centra Dokumentacji Europejskiej
są częścią, wiąże się z potrzebą podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Jednym
z aspektów ich działalności jest odpowiadanie na pytania użytkowników, niekiedy złożone i bardzo
szczegółowe. W grudniu 2005 r. Wydział B2 Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Komunikacji Społecznej postanowił utworzyć Helpdesk, który wspierałby ośrodki w realizacji tych zadań.
W tym celu przeprowadzono konkurs i wyłoniono dwie jednostki: firmę European Dynamics SA
z Grecji oraz Biuro Rozwoju (Development Office) działające przy Kolegium Europejskim w Brugii
(nr kontraktu: PO/2005 – 06/A2). Pierwsza świadczy usługi w zakresie technologii informacyjnych
i telekomunikacji. Firma zaprojektowała stronę internetową ośrodków sieci Europe Direct i obecnie
zajmuje się także sprawami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem platformy intranetowej sieci.
Biuro Rozwoju natomiast w ramach swych działań statutowych prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty
dla urzędników i prawników, organizuje konferencje, świadczy usługi doradcze oraz realizuje instytucjonalne i akademickie projekty współpracy. Obie jednostki tworzą powołany przez Wydział B2 Helpdesk (Europe Direct Information Network Helpdesk – Punkt Pomocy Sieci Informacyjnej Europe
Direct), który oferuje szeroki wachlarz usług, od działalności informacyjnej począwszy, poprzez wydawniczą, a na organizacji spotkań i szkoleń skończywszy. Pracownicy Helpdesku publikują miesięcznik
„Europe Direct Newsletter” zamieszczany w formacie PDF na stronach sieci ED na serwerze Europa
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/newsletter/index_en.htm oraz w intranecie https://ednetwork.
ec.europa.eu (dostępnym na hasło dla członków sieci informacyjnej Europe Direct), jak również opracowania tematyczne poświęcone politykom wspólnotowym lub innym najważniejszym zagadnieniom
(„Specialised Information Dossier”) wydawane dwa razy w roku i dostępne w intranecie. Jedne i drugie
ukazują się w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Ponadto przygotowywana jest skrócona wersja „Dossier…” w formie prezentacji Power Point w pozostałych oficjalnych wersjach językowych UE.
Helpdesk jest również odpowiedzialny za organizację spotkań koordynatorów narodowych sieci
punktów informacyjnych Europe Direct, CDE i Team Europe, Ogólnych Seminariów Szkoleniowych (General Training Seminar, dalej: GTS) i Specjalistycznych Seminariów Szkoleniowych (Specific Training Seminar, dalej: STS) dla pracowników sieci informacyjnej Europe Direct, jak również Dorocznych Spotkań
Generalnych sieci (Annual General Meeting, dalej: AGM). Oprócz tego do jego zadań należy prowadzenie corocznych badań potrzeb szkoleniowych ośrodków oraz opracowywanie raportów
z działalności CDE. Helpdesk nadzoruje również doroczny program wymiany umożliwiający współpracę ośrodków przy realizacji projektów. W celu wsparcia tych działań uruchomiono „Kącik partnerów” („Partnership corner”), służący pomocą jednostkom poszukującym partnerów do współpracy,
a także system pozwalający na zgłaszanie propozycji projektów. Do zadań punktu należy ponadto
dbanie o zawartość platformy intranetowej sieci współtworzonej przez Biuro Rozwoju, agendy unijne
oraz same ośrodki. Za jej pośrednictwem centra mogą przesyłać coroczne raporty ze swej działalności,
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promować podejmowane inicjatywy oraz utrzymywać bieżące kontakty z siecią. Szczególnie ważne
jest aktualizowanie danych adresowych, które dostępne są również na stronie internetowej http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm. Częścią platformy jest również serwis „Pytania i odpowiedzi”,
przez który pracownicy Helpdesku odpowiadają na pytania zadawane przez członków sieci informacyjnej ED. Mogą one dotyczyć dowolnych zagadnień obecnych w pracy ośrodków. Prowadzone są
również niezależne skrzynki pocztowe przy okazji organizacji seminariów szkoleniowych i dorocznych spotkań, jak również wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem platformy.
Spośród wymienionych działań Helpdesku szczególne znaczenie mają coroczne spotkania generalne
sieci ED oraz seminaria szkoleniowe. Mają one na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników ośrodków oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dyskusji, zwłaszcza nad praktycznymi aspektami codziennej pracy. Ich rolą jest także zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych przez punkty usług.
Doroczne spotkania generalne dla sieci informacyjnej Europe Direct odbywają się zazwyczaj trzy razy
w roku, zawsze w różnych miejscach w celu umożliwienia uczestnictwa większej liczbie osób. Inicjatywa organizacji AGM narodziła się w roku 2006. Organizatorami spotkań są Dyrekcja Generalna
ds. Komunikacji Społecznej, Kolegium Europejskie w Brugii oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej z kraju pełniącego funkcję gospodarza. AGM adresowane są zarówno do punktów informacyjnych Europe Direct, jak i do Centrów Dokumentacji Europejskiej i stanowią doskonałą okazję do wymiany
doświadczeń. Służą temu warsztaty tematyczne, sesje plenarne, jak i towarzyszące spotkaniom wystawy.
W ich ramach ośrodki mogą przedstawiać swe publikacje oraz realizowane przedsięwzięcia i projekty. Ponadto w programie nie brakuje wykładów i prezentacji. Przy tworzeniu programu uwzględniane są opinie członków sieci wyrażane podczas poprzednich AGM i dorocznych spotkań
koordynatorów narodowych, a także wyniki badań potrzeb szkoleniowych ośrodków prowadzonych przez Helpdesk. Niektóre sesje adresowane są do CDE, inne do punktów ED. Spotkania trwają
3 dni i łącznie w jednym spotkaniu uczestniczyć może do 250 osób ze wszystkich 27 państw członkowskich. Zapisywać się można za pośrednictwem intranetu ED. W ciągu trzech lat (2006-2008) z tej
formy spotkań skorzystało z Polski 21 pracowników ośrodków Europe Direct oraz 13 członków
sieci CDE.
Inny charakter mają seminaria szkoleniowe: ogólne i specjalistyczne. Ich organizatorem jest DG
COMM i brugijskie Kolegium Europejskie. Jak dotąd w ciągu roku odbywa się jedno seminarium
ogólne, trwające trzy dni i kładące nacisk na umiejętności praktyczne związane z wykonywaną pracą,
oraz cztery seminaria specjalistyczne, trwające 2 dni. Niektóre ze szkoleń adresowane są do wszystkich członków sieci informacyjnej Europe Direct, a więc dla pracowników punktów ED, CDE i Team
Europe, inne tylko dla punktów ED i CDE, a czasem organizowane są spotkania wyłącznie dla sieci
CDE bądź ośrodków ED. Seminariom odbywającym się corocznie w maju zwykle towarzyszą spotkania narodowych koordynatorów sieci CDE. Każde seminarium ma inny temat przewodni. W programie nigdy nie brakuje sesji na temat priorytetów komunikacyjnych Komisji Europejskiej na dany
rok, praktycznych warsztatów oraz czasu na dyskusję. Dużo miejsca poświęca się również prezentacji możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz omówieniu zrealizowanych już projektów.
Spotkania zazwyczaj wiążą się z prezentacją działalności instytucji i agend wspólnotowych, nierzadko
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połączoną z wizytą w siedzibach tych jednostek. Seminaria ogólne adresowane są do pracowników
z mniejszym doświadczeniem, natomiast specjalistyczne – do pracowników o dłuższym stażu pracy.
Szkolenia dla ośrodków Europe Direct kładą nacisk na podnoszenie umiejętności komunikowania
się i prezentacji jednostek oraz współpracę z innymi członkami sieci. Z kolei seminaria dla CDE
skupiają się na wspieraniu kontaktów ze społecznością akademicką, zarządzaniu kolekcjami i katalogowaniu.
Pierwsze ogólne seminarium szkoleniowe dla nowej sieci informacyjnej Europe Direct, w skład której
wchodzą także CDE, zorganizowane zostało w dniach 15-17 marca 2006 r., natomiast pierwsze seminarium specjalistyczne odbyło się w czerwcu tegoż roku (22-23.06). Do tej pory (lipiec 2008 r.)
odbyły się w Brukseli 4 GTS i 8 STS. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, każdy z krajów otrzymuje swoją pulę. Zapisy uczestników prowadzone są przez przedstawicielstwa KE w poszczególnych
państwach. Jeśli chodzi o udział Polski, to w latach 2006-2008 w seminariach ogólnych uczestniczyło 3 pracowników ośrodków informacyjnych Europe Direct, a w seminariach specjalistycznych 26 pracowników ED, 2 członków sieci Team Europe oraz 12 pracowników CDE. Materiały
szkoleniowe ze spotkań i szkoleń dostępne są zawsze w intranecie sieci Europe Direct.
Opisane wyżej inicjatywy DG COMM cieszą się dużym zainteresowaniem pracowników ośrodków.
Doroczne spotkania i seminaria szkoleniowe stanowią niejednokrotnie jedyną okazję do zapoznania
się ze specyfiką funkcjonowania centrów w innych krajach, wzbogacenia swej wiedzy w zakresie
unijnej polityki informacyjnej i dostępnych źródeł, planowanymi zmianami istotnymi z punktu
widzenia codziennej pracy ośrodków, a także wymiany doświadczeń. Regularny charakter spotkań
nie jest bez znaczenia, podobnie jak zróżnicowanie form (AGM, STS, GTS). Bardzo pomocne są również pozostałe działania Helpdesku, jak choćby możliwość przesyłania raportów i ankiet za pośrednictwem intranetu, dostęp do dokumentów i innych materiałów, w których tworzeniu można
uczestniczyć, czy „Kącik partnerów”. Warto je więc kontynuować.
Edyta Urbańska, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
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ROZDZIAŁ 4
Bazy danych

Europa.eu
Portal Unii Europejskiej. Zawiera bogaty przegląd bieżących i archiwalnych informacji o instytucjach
i dziedzinach działania UE oraz o aktach prawa wspólnotowego. Użytkownicy portalu mają dostęp
m.in. do statystyk i sondaży, księgarni UE, spisu teleadresowego instytucji UE oraz dostępnych źródeł
informacji, wewnętrznych dokumentów instytucji unijnych oraz informacji o zamówieniach publicznych.
Strona przyjazna, łatwy dostęp do informacji przekazywanych we wszystkich językach urzędowych UE.
http://europa.eu/index_pl.htm

Eur-Lex
Baza aktów prawnych umożliwiająca bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. System zapewnia
dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w tym do dokumentów podzielonych na sześć
podstawowych zbiorów: traktatów, umów międzynarodowych, prawa obowiązującego, dokumentów
przygotowawczych dotyczących prawodawstwa, orzecznictwa oraz interpelacji poselskich.
Wyszukiwanie możliwe przy użyciu słów zawartych w tytule dokumentu lub treści dokumentu.
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

PRELEX
Baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych; pozwala śledzić najważniejsze etapy procesu
decyzyjnego, a także umożliwia wgląd w prace poszczególnych instytucji UE uczestniczących w procesie
decyzyjnym. PreLex umożliwia przegląd wszystkich projektów Komisji Europejskiej oraz komunikatów,
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od momentu ich przekazania do Rady UE lub Parlamentu Europejskiego do momentu ich przyjęcia lub
odrzucenia.
Odnośniki umożliwiają użytkownikom dostęp do elektronicznej wersji dostępnych tekstów (dokumenty
COM/KOM, Dziennik Urzędowy UE, Biuletyn Unii Europejskiej, dokumenty Parlamentu Europejskiego,
notatki prasowe, itp.).
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

OEIL
Baza danych Obserwatorium Legislacyjnego Parlamentu Europejskiego (OEIL) zawiera informacje dotyczące procesu decyzyjnego związanego z przyjmowaniem aktów prawnych Wspólnot. W bazie znajdują
się nie tylko informacje o poszczególnych etapach procedury ustawodawczej, które już miały miejsce, ale
również o tych, które mają się odbyć w przyszłości. Procedury przedstawiane są w postaci kart informacyjnych, za pomocą których można śledzić rozwój i postępy w ramach danej procedury.
Podstawowym kryterium wyszukiwania w bazie jest numer dokumentu lub numer procedury. Można
również wyszukiwać za pomocą słowa w tytule.
Baza jest aktualizowana codziennie.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/

SCADPLUS
Serwis zawiera informacje dotyczące głównych działań legislacyjnych w poszczególnych dziedzinach
kompetencji UE. Umożliwia dostęp do stale aktualizowanych streszczeń trwających procedur ustawodawczych.
Wyszukiwanie odbywa się na dwa sposoby: za pomocą spisów tematycznych lub według słów kluczowych. Oba te sposoby pozwalają na łatwe odnalezienie tekstów na dany temat.
Streszczenia prawodawstwa zawierają także linki do pełnych tekstów decyzji, rozporządzeń, dyrektyw
i dokumentów COM/KOM oraz linki do innych stron internetowych.
http://europa.eu/scadplus/
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TED
Elektroniczny biuletyn zamówień publicznych. Umożliwia dostęp on-line do ogłoszeń o zamówieniach
publicznych, publikowanych codziennie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Baza danych TED zawiera zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac publicznych, usług i zamówień na dostawy spełniających kryteria progowe określone w europejskich dyrektywach w sprawie zamówień publicznych. Oprócz bieżących przetargów TED daje także dostęp do archiwów suplementów
do Dziennika Urzędowego z ostatnich pięciu lat. Poza dostępem on-line istnieje możliwość subskrybowania trwałej kopii w postaci płyt CD-ROM Dz. U. S.
http://ted.europa.eu/

CURIA
To baza danych poświęcona orzecznictwom krajowemu i międzynarodowemu. Daje możliwość
zapoznania się z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), Sądu Pierwszej Instancji
(SPI) oraz Sądu do spraw Służby Publicznej od 1953 r. do chwili obecnej. Każdy użytkownik bazy danych
ma możliwość zapoznania się z orzecznictwem, wybierając określony numer orzeczenia lub korzystając
z formularza wyszukiwania. W bazie znajduje się także dostęp do repertorium orzecznictwa
wspólnotowego, które w sposób usystematyzowany grupuje streszczenia wyroków i postanowień ETS,
SPI i Sądu do spraw Służby Publicznej. Dostępne jedynie w języku francuskim.
http://curia.europa.eu/

RAPID
Baza komunikatów prasowych. Zawiera codzienne zestawienia komunikatów prasowych Komisji Europejskiej od 1985 r. oraz innych instytucji europejskich (w tym Rady UE, Komitetu Społeczno-Ekono-
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micznego, Trybunału Sprawiedliwości, Komitetu Regionów, Eurostatu) od 2001 r. Baza stanowi nieocenione
źródło pozyskiwania najnowszych informacji instytucjonalnych, tematycznych. Istotnym elementem
wzmacniającym siłę przekazu jest wielojęzyczność zbiorów – część komunikatów dostępna jest niemal
we wszystkich językach urzędowych UE.
Poza możliwością publicznego dostępu do gromadzonych zasobów istnieje możliwość otrzymania
bezpłatnego hasła dostępu w celu stworzenia osobistego profilu wyszukiwania lub też otrzymywania
drogą e-mail publikowanych nowych komunikatów prasowych.
http://europa.eu/rapid/

EU Bookshop
EU Bookshop to serwis internetowy, który umożliwia dostęp do publikacji instytucji, agencji i innych
organów Unii Europejskiej, wydawanych lub katalogowanych przez Urząd Oficjalnych Publikacji
WE. Serwis zapewnia dostęp do internetowej księgarni, zawiera katalog on-line oraz archiwum publikacji UE. Internetowy katalog księgarni UE obejmuje publikacje wydane w ciągu ostatnich trzech lat.
Archiwum obejmujące starsze wydawnictwa, stale uzupełniane i umieszczane na stronie. EU Bookshop
pozwala użytkownikom na wyszukiwanie publikacji według zbiorów – nowości wydawniczych, kluczowych publikacji, wyszukiwania według tematyki lub autora.
http://bookshop.europa.eu

ECLAS
To katalog zbiorczy bibliotek Komisji Europejskiej, zawierający bazę danych bibliograficznych zbiorów sieci bibliotek znanej pod nazwą Réseaubib. Zbiory oferują informacje na temat integracji europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym.
ECLAS obejmuje urzędowe publikacje Unii oraz dokumenty wielu organizacji międzyrządowych,
publikacje wydawnictw komercyjnych, uniwersyteckich i rządowych, jak również wybrane artykuły
prasowe. W ECLAS znaleźć można materiały dotyczące integracji europejskiej, celów politycznych
i działań instytucji Unii Europejskiej oraz materiały na temat państw członkowskich UE, a w szczególności ich struktur instytucjonalnych, prawnych i społeczno-gospodarczych.
http://ec.europa.eu/eclas/F
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CORDIS
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest źródłem pozyskiwania informacji na temat
zaproszeń do składania wniosków ogłaszanych w związku z siódmym programem ramowym (7PR).
Serwis zawiera informacje dotyczące możliwości udziału w europejskich działaniach badawczych
i innowacyjnych. Promuje wiedzę w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw oraz społeczną akceptację nowych technologii. Serwis jest platformą służącą do nawiązywania kontaktów między naukowcami, politykami, kadrą zarządzającą i wpływowymi osobistościami z dziedziny badań naukowych.
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju udostępnia także materiały archiwalne poprzez
system wyszukiwania CORDIS Indeks Archiwum. Posługując się indeksem, można przeglądać starsze
strony WWW z serwerów CORDIS, które, choć nie są już aktualizowane, mogą zawierać przydatne
informacje.
CORDIS jest zarządzany przez Urząd Publikacji.
http://cordis.europa.eu/home_pl.html
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Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Gospodarki
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Instytucja goszcząca

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Rok założenia i informacje o nowej umowie

2007

Adres korespondencyjny

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

Adres siedziby

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2 (bud. B, parter)
85-229 Bydgoszcz

Telefon, fax, e-mail

tel.: 052 567 00 73, wew. 23
fax: 052 567 00 77
e-mail: cde@byd.pl

Strona WWW

www.cde.wsg.byd.pl

Informacje o katalogu

Katalog znajduje się na stronie http://www.biblioteka.
wsg.byd.pl; zawiera opisy bibliograficzne wszystkich książek
zgromadzonych w Bibliotece Głównej WSG.
Możliwe jest ograniczenie wyszukiwania przez pole „Jednostka”.
W ten sposób użytkownik określa, czy poszukuje zbiorów
z CDE, czy też zasobów zgromadzonych w bibliotece akademickiej.

Oprogramowanie i format zapisu

Własny system ewidencji zbiorów bibliotecznych pozwalający
na przejrzystą ewidencję zasobów, katalogowanie książek, czasopism, materiałów audiowizualnych, dokumentów elektronicznych oraz norm, zgodnie z normami opisu bibliograficznego.

Dostęp do zasobów

Nieograniczony

Godziny otwarcia

wtorek-czwartek 9.00 – 14.00,
piątek 12.00 – 17.00,
W weekendy czytelników mogą obsługiwać pracownicy
Biblioteki Głównej.

Liczba miejsc w czytelni

18

Dostępność księgozbioru

Księgozbiór objęty jest wolnym dostępem

Księgozbiór

– księgozbiór i czasopisma z OPOCE,
– publikacje polskie pochodzące z wymiany i zakupów.

Komercyjne (odpłatne) serwisy i bazy danych

– LEX,
– EBSCO.

Usługi świadczone przez CDE

– zapewnienie dostępu do WWW,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– możliwość kserowania książek w uczelnianym punkcie
świadczącym usługi reprograficzne,
– udostępnianie źródeł wiedzy na temat UE na uczelnianej
platformie zdalnego nauczania,
– udzielanie odpowiedzi w językach polskim i angielskim na
pytania przesyłane pocztą elektroniczną, jak również
wskazywanie drogą e-mailową źródeł dostępnych w sieci WWW.
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Nazwa ośrodka
Inna działalność CDE

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/
instytucjami

Materiały medialne o CDE

Kontakty
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Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
– wykłady i seminaria na temat UE,
– organizacja Dnia Europy wspólnie z Ośrodkiem Komisji
Europejskiej Europe Direct przy WSG w Bydgoszczy na
Starym Rynku,
– szkolenia biblioteczne,
– działalność informacyjna polegająca na wysyłaniu
wiadomości dotyczących UE do pracowników i studentów
za pośrednictwem uczelnianego systemu informacyjnego
i wysyłanie informacji do szkół z regionu kujawskopomorskiego o działalności CDE.
–
–
–
–

lokalny punkt EURODESK,
szkoły średnie w Bydgoszczy,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
punkty Europe Direct w Polsce i UE.

– artykuły i reportaż w telewizji regionalnej z okazji otwarcia
CDE,
– artykuł promocyjny opublikowany jesienią 2007 r. na
łamach prasy lokalnej.
dr Maria Dubiella-Pubanc – dyrektor Biblioteki Głównej
e-mail: Maria.Dubiella-Pubanc@byd.pl, tel.: 052 567 00 73,
wew. 22.
mgr inż. Piotr Komorowski – dokumentalista
e-mail: piotr.komorowski@byd.pl, tel.: 052 567 00 73, wew. 23.
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Gdańsk, Uniwersytet Gdański
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Uniwersytet Gdański

Rok założenia i informacje o nowej umowie

CDE utworzono w 1978 r., a nową umowę z Komisją
Europejską DG PRESS/COMM podpisano w maju 2005 r.

Adres korespondencyjny

Uniwersytet Gdański
Biblioteka Ekonomiczna
Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot

Adres siedziby

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Ekonomiczna
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot

Telefon, fax, e-mail

tel. 058 523 13 06
fax 058 523 14 13
e-mail: cdesopot@gnu.univ.gda.pl

e-mail informacyjny

e-mail: cdesopot@gnu.univ.gda.pl

Strona WWW

Strona CDE:
http://ekonom.univ.gda.pl/wydzial/index.html?xa=cde

Informacje o katalogu

Obecnie trwają prace nad włączeniem katalogu CDE do
elektronicznego katalogu ogólnego Biblioteki UG dostępnego
online.
Do roku 2007 zbiory katalogowano w wewnętrznym systemie
bibliotecznym LIBRA.

Oprogramowanie i format zapisu

Biblioteka UG wykorzystuje system VTLS Virtua, a opisy
bibliograficzne są tworzone w formacie MARC 21.

Dostęp do zasobów

Nieograniczony

Godziny otwarcia

poniedziałek
wtorek – piątek

Liczba miejsc w czytelni

6; można także korzystać z sąsiedniej czytelni.

Dostępność księgozbioru

Wolny; starsze publikacje znajdują się w magazynie

Księgozbiór

Księgozbiór tworzą wydawnictwa zwarte i ciągłe dotyczące
szeroko rozumianych zagadnień wspólnotowych:
– dokumenty i publikacje nadsyłane od lat 80. przez OPOCE
z Luksemburga, w szczególności statystyki i akty prawne, tj.
Dzienniki Urzędowe UE, orzecznictwo wspólnotowe, publikacje Eurostat, a także dokumenty COM,
– gromadzone od lat 90. polskie publikacje na temat UE oraz
o integracji Polski z UE.
CDE ma także zestaw Official Journal UE serii L i C w wersji
papierowej, począwszy od końca lat 70. (prawie kompletny),
a także orzecznictwo wspólnotowe oraz serię European Economy od lat 80. w języku angielskim.
Z dokumentów elektronicznych mamy m.in. serię Official
Journal UE (od roku 2000 w jęz. angielskim, a od roku 2004
również w jęz. polskim), Eurostat Electronic Library i in.

12.00 – 20.00
9.00 – 16.00
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Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Język publikacji gromadzonych w CDE

angielski, polski, częściowo niemiecki

Dostęp do komercyjnych baz danych

nie

Usługi świadczone przez CDE

– możliwość korzystania ze zbiorów tylko na miejscu,
– bezpłatny dostęp do internetu (jedno stanowisko
komputerowe),
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– możliwość kserowania (15 gr/strona),
– możliwość drukowania (50 gr/strona),
– udzielanie informacji na miejscu, telefonicznie i drogą
elektroniczną w językach polskim i angielskim.

Inna działalność CDE

nie

Współpraca z innymi sieciami informacyjnym/
instytucjami

współpraca z polską siecią CDE, sporadycznie z innymi
jednostkami

Publikacje prasowe o CDE

nie

Kontakty

Katarzyna Banaszek – bibliotekarz
cdesopot@gnu.univ.gda.pl
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Katowice, Biblioteka Śląska
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Biblioteka Śląska

Rok założenia i informacje o nowej umowie

CDE utworzono w 1992 r.;
Europejska Akademia na Śląsku podpisała nową umowę
z Komisją Europejską DG PRESS/COMM w maju 2005 r.

Adres korespondencyjny

Biblioteka Śląska
Dział Czytelni
Centrum Dokumentacji Europejskiej
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice

Adres siedziby

Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice

Telefon, fax, e-mail

tel. (032) 208 38 64, (032) 208 37 16, (032) 208 38 79
fax (032) 208 37 20
e-mail: cde@bs.katowice.pl

e-mail informacyjny

e-mail: cde@bs.katowice.pl

Strona WWW

strona Biblioteki Śląskiej: www.bs.katowice.pl
strona CDE: http://www.bs.katowice.pl/obibliotece/czytelnie/
czyt_cde.po.php

Informacje o katalogu

– kartkowy katalog tytułowy zawiera opisy bibliograficzne
wszystkich dokumentów znajdujących się w wolnym
dostępie w czytelni CDE (w tym z OPOCE),
– informacji o pokaźnej części księgozbioru CDE dostarcza
również katalog online Biblioteki Śląskiej (http://opacwww.
bs. katowice. pl), który obejmuje wydawnictwa zwarte
i ciągłe, pozyskiwane przez Bibliotekę w ramach egzemplarza obowiązkowego, zakupu oraz wymiany

Oprogramowanie i format zapisu

Biblioteka Śląska wykorzystuje zintegrowany system biblioteczny PROLIB (wersja 2008.2.00);
opisy bibliograficzne są tworzone w formacie zgodnym z formatami MARC

Dostęp do zasobów

ograniczony – ze zbiorów CDE mogą korzystać zarejestrowani
czytelnicy Biblioteki Śląskiej, mający ważną kartę biblioteczną.
W wyjątkowych przypadkach umożliwiamy także dostęp
innym osobom za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.

Godziny otwarcia

poniedziałek 12.00 – 19.00
wtorek, czwartek 9.00 – 19.00
środa, piątek, sobota 9.00 – 15.00

Liczba miejsc w czytelni

9 (w tym 3 stanowiska z komputerami)

Dostępność księgozbioru

wolny; archiwalne numery czasopism przechowywane są
w magazynie

Księgozbiór

Zbiory czytelni CDE obejmują ok. 6.000 woluminów wydawnictw zwartych, ponad 200 tytułów czasopism oraz ok. 150 dokumentów elektronicznych. Są to dokumenty nadsyłane z OPOCE
z Luksemburga, UKIE i in. oraz bogaty zbiór krajowych publikacji
książkowych o tematyce europejskiej, gromadzonych przez
Bibliotekę Śląską (egzemplarz obowiązkowy, zakupy, wymiana).
CDE ma kompletne, począwszy od 1992 r., anglojęzyczne wersje
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drukowane m. in. takich wydawnictw jak: Dziennik Urzędowy UE,
Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej
Instancji, Biuletyn Unii Europejskiej, European Economy.
Ponadto w wydzielonej w CDE specjalistycznej Czytelni Samorządowej wyodrębniono publikacje książkowe i czasopisma
o tematyce regionalnej i komunalnej, z zakresu prawa, polityki
i finansów lokalnych, także w aspekcie integracji z Unią Europejską.
Jedna z największych czytelni Biblioteki Śląskiej – Czytelnia
Czasopism Bieżących – dysponuje wieloma polskimi periodykami
o tematyce związanej z Unią Europejską, takimi jak: Integracja
Europejska, Nowa Europa, Przegląd Europejski, Przegląd Prawa
Europejskiego, Studia Europejskie, Wspólnoty Europejskie i in.
Język publikacji gromadzonych w CDE

przeważają dokumenty w językach angielskim i polskim.

Dostęp do komercyjnych baz danych

System Informacji Prawnej LEX Omega.

Usługi świadczone przez CDE

–
–
–
–
–
–

Inna działalność CDE

– organizacja spotkań i wykładów o tematyce europejskiej, np.
cykl „Przy herbatce o wspólnej Europie”, m.in. z posłami do
Parlamentu Europejskiego, skierowany głównie do młodzieży
szkół gimnazjalnych, licealnych oraz studentów,
– uczestnictwo w ogólnopolskich konferencjach/spotkaniach
sieci CDE,
– działalność wystawiennicza,
– działalność edukacyjna – lekcje w bibliotece, szkolenia i in.,
– opracowywanie i przygotowywanie materiałów informacyjnych (np. „Euro – wspólna waluta europejska: zestawienie
bibliograficzne”)

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

współpraca w ramach sieci polskich CDE
współorganizowanie spotkań dla młodzieży z Punktem Informacyjnym Europe Direct i Regionalnym Centrum Informacji
Europejskiej w Katowicach

Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

Jolanta Mulewicz – kierownik, starszy kustosz
Jolanta.Mulewicz@bs.katowice.pl

publikacje są udostępniane tylko na miejscu
dostęp do internetu
możliwość podłączenia własnego komputera,
możliwość kserowania (40 gr/odbitka)
możliwość wydruku (40 gr/strona)
inne usługi reprograficzne płatne wg obowiązującego
w Bibliotece Śląskiej cennika
– kwerendy i usługi informacyjne świadczone na miejscu,
telefonicznie oraz drogą elektroniczną

Ilona Nowak – starszy bibliotekarz
Ilona.Nowak@bs.katowice.pl
Ewa Błaszczyk – bibliotekarz
Ewa.Blaszczyk@bs.katowice.pl
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Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rok założenia i informacje o nowej umowie

CDE powstało w 1995 r., w maju 2005 r. podpisano nową
umową z Komisją Europejską DG PRESS / COMM.

Adres korespondencyjny

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Adres siedziby

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Czytelnia Europejska
II piętro, pokój 229
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Telefon, fax, e-mail

tel (012) 293 57 86
fax (012) 293 50 10
e-mail: cde@bibl.uek.krakow.pl

e-mail informacyjny

cde@bibl.uek.krakow.pl

Strona WWW

strona Biblioteki Głównej UEK:
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/index.php
strona CDE: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/cde

Informacje o katalogu

Katalog publikacji zgromadzonych w CDE jest dostępny
w internecie (http://kangur.ae.krakow.pl/domaka/euro/index.cgi).
Zawiera opisy bibliograficzne zbiorów, a jego zawartość jest
aktualizowana na bieżąco.

Oprogramowanie i format zapisu

baza danych utworzona w PostgreSQL. Interfejs przygotowano
za pomocą narzędzi: Perl, Java Script, Html.

Dostęp do zasobów

nieograniczony; pracownicy i studenci oraz użytkownicy
z zewnątrz proszeni są o pozostawienie u dyżurnego
bibliotekarza na czas korzystania z czytelni legitymacji lub
innego dokumentu tożsamości

Godziny otwarcia

poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek – piątek 9.00 – 18.00
sobota 9.00 – 15.00

Liczba miejsc w czytelni

18

Dostępność księgozbioru

Większość zgromadzonego w CDE księgozbioru znajduje się
w wolnym dostępie w Czytelni Europejskiej, a starsze wydania
książek oraz roczników czasopism są przechowywane w magazynie

Księgozbiór

W CDE znajdują się głównie dokumenty i publikacje nadesłane
z OPOCE z Luksemburga.
Oprócz nich w Czytelni Europejskiej znajduje się bogaty księgozbiór wydawnictw zwartych i ciągłych z zakresu szeroko rozumianej integracji europejskiej.
Czytelnicy mogą również korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz
z prenumerowanych przez Bibliotekę baz danych.
W Bibliotece UEK znajdują się ponadto następujące kolekcje:
Biblioteka Depozytowa Banku Światowego, Biblioteka Depozytowa
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Biblioteka Depozytowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
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Język publikacji gromadzonych w CDE publikacji

angielski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych

–
–
–
–
–
–
–
–

Usługi świadczone przez CDE

– dostęp do internetu,
– możliwość podłączenia własnego komputera do sieci
bezprzewodowej,
– kserokopiarka samoobsługowa, odpłatność 20 gr/strona A4,
– możliwość zamówienia kserokopii w pracowni
kserograficznej (25 gr/strona A4),
– usługi informacyjne na miejscu, przez telefon i e-mail (języki
polski, angielski).

Dodatkowa działalność CDE

–
–
–
–

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

udział w pracach polskiej sieci CDE

Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

Anna Sokołowska-Gogut – dyrektor Biblioteki
agogut@bibl.uek.krakow.pl

EBSCO,
Emerald,
Global Market Information Database (GMID),
ISI Emerging Markets,
M/e/o/s,
ProQuest,
Safari Books Online,
SourceOECD.

prowadzenie szkoleń bibliotecznych dla użytkowników;
wystawy,
wycieczki (wizyty w Czytelni Europejskiej),
praktyki zawodowe bibliotekarzy.

Magdalena Bednarek – kustosz
bednarek@bibl.uek.krakow.pl
Monika Parys – starszy bibliotekarz
parys@bibl.uek.krakow.pl
Kinga Zięcik – młodszy bibliotekarz
ziecik@bibl.uek.krakow.pl
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Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rok założenia i informacje o nowej umowie

– umowa powołująca CDE w Lublinie została podpisana
w 2000 r.,
– rozpoczęcie działalności CDE UMCS w 2001 r.;
– w maju 2005 r. podpisano nową umowę z Komisją
Europejską DG PRESS/COMM.

Adres korespondencyjny

Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS
ul. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin

Adres siedziby

Biblioteka Główna, piętro I, pokój 203
ul. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin

Telefon, fax, e-mail

tel./fax. (081) 537 58 91
e-mail: cde@hektor.umcs.lublin.pl

e-mail informacyjny

e-mail: cde@hektor.umcs.lublin.pl

Strona WWW

http://www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=858

Informacje o katalogu

– możliwość przeszukiwania tylko w bazie wewnętrznej CDE
– MAK,
– katalog kartkowy (fiszki),
– aktualizacja katalogu jest prowadzona na bieżąco

Oprogramowanie i format zapisu

program MAK, wersja 4.3

Dostęp do zasobów

nieograniczony

Godziny otwarcia

8.00 – 16.00, z wyjątkiem czwartków;
pierwsza sobota miesiąca 9.00 – 14.00

Liczba miejsc w czytelni

7

Dostępność księgozbioru

wolny (materiały archiwalne znajdują się w magazynie)

Księgozbiór

w znacznej większości dokumenty i publikacje wydawane przez
OPOCE z Luksemburga, materiały Urzędu Komitetu Integracji
Europejskiej (UKIE), książki zakupione w ramach programu Tempus
(księgozbiór przekazany przez Bibliotekę Wydziału Politologii),
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE
(OSCE);
Ponadto: zbiory specjalne, zbiory przekazane po likwidacji Biblioteki Przedstawicielstwa Komisji w Warszawie (2005 r.), czasopisma polskie: Wspólnoty Europejskie, Unia & Polska, Fundusze
Europejskie, Monitor Unii Europejskiej, a także czasopisma zagraniczne (Futuribles) i książki o tematyce europejskiej zakupione ze
środków własnych CDE UMCS

Język publikacji gromadzonych w CDE publikacji

angielski, francuski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych

nie

Usługi świadczone przez CDE

–
–
–
–

dostęp do WWW,
możliwość podłączenia własnego komputera,
sieć bezprzewodowa, na hasło,
usługi informacyjne przez telefon/fax (w językach polskim
i angielskim),
– kwerendy (udzielanie odpowiedzi na pytania),
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– możliwość zrobienia kserokopii w Bibliotece Głównej
(odpłatnie),
– możliwość wypożyczenia zbiorów CDE dla stałych czytelników oraz pracowników UMCS (na 2 tygodnie).
Inna działalność CDE

– udział w szkoleniach bibliotecznych;
– organizacja staży absolwenckich i praktyk zawodowych;
– współuczestnictwo w organizowaniu konferencji naukowych (CDE UMCS kładzie szczególny nacisk na kierunek
wschodni i południowy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE);
– kierownik CDE UMCS, który jest jednocześnie pracownikiem naukowym, prowadzi zajęcia związane ściśle z tematyką UE, tj. „Polityka śródziemnomorska UE” oraz fakultet,
który ściśle łączy się z funkcją wykonywaną przez Centra
Dokumentacji Europejskiej, tj. „System informacyjny UE”.

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

aktywny udział w pracach polskiej sieci CDE

Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak – kierownik, adiunkt na
Wydziale Politologii UMCS
kstachurska9@wp.pl
tel. (081) 537 58 91
tel. wydziałowy (081) 532 42 78, 79 w. 131
Marzena Bukowska – młodszy bibliotekarz
cde@hektor.umcs.lublin.pl
tel. (081) 537 58 91
Piotr Sękowski – młodszy bibliotekarz
cde@hektor.umcs.lublin.pl
tel. (081) 537 58 91
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Łódź, Instytut Europejski
Nazwa ośrodka

Biblioteka Instytutu Europejskiego w Łodzi
Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski

Rok założenia i informacje o nowej umowie

CDE powstało w 1989 r.

Adres korespondencyjny

Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
Biblioteka Instytutu Europejskiego
Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź

Adres siedziby

ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź

Telefon, fax, e-mail

tel: (042) 291 03 17,
fax: (042) 637 05 86,
e-mail ogólny: instytut@ie.lodz.pl

e-mail informacyjny

biblioteka@ie.lodz.pl

Strona WWW

http://www.ie.lodz.pl/

Informacje o katalogu

– katalog CDE jest dostępny w internecie (http://www.ie.lodz.pl
/biblio/katalog.html), zawiera opisy bibliograficzne całego
zasobu bibliotecznego,
– dostęp do katalogu w trybie online,
– zawartość katalogu jest aktualizowana na bieżąco

Oprogramowanie i format zapisu

W bibliotece i CDE wykorzystywany jest system obsługi relacyjnych baz danych (Microsoft Access) i obowiązuje własna instrukcja katalogowania.

Dostęp do zasobów

nieograniczony – dla studentów i pracowników Instytutu
Europejskiego, natomiast osoby z zewnątrz, aby skorzystać ze
zbiorów bibliotecznych (w tym zasobu zgromadzonego w CDE),
muszą pozostawić dokument tożsamości

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 10.00 – 16.00

Liczba miejsc w czytelni

25

Dostępność księgozbioru

wolny dostęp

Księgozbiór

Zbiory CDE w Łodzi obejmują materiały drukowane i elektroniczne instytucji Wspólnot Europejskich otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Publikacji Urzędowych Wspólnot Europejskich
(OPOCE).
W sąsiadującej z CDE bibliotece znajduje się bogaty księgozbiór
wydawnictw zwartych i ciągłych związanych z zagadnieniami
wspólnotowymi i procesem integracji europejskiej.

Języki publikacji gromadzonych w CDE publikacji

angielski, francuski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych

nie

Usługi świadczone przez CDE

–
–
–
–

Inna działalność CDE

udział w organizowanych szkoleniach bibliotecznych

dostęp do WWW,
możliwość podłączenia własnego komputera,
wykonanie kserokopii,
usługi informacyjne na miejscu, przez telefon i e-mail
(w językach polskim i angielskim)
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Współpraca z innymi sieciami
informacyjnymi/instytucjami

nie

Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

dr Kazimierz Sobotka – dyrektor
Krzysztofa Agata Banaszkiewicz – pracownik
kbanaszkiewicz@ie.lodz.pl
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Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rok założenia i informacje o nowej umowie

CDE powstało w 1998 r.;
nową umowę z Komisją Europejską DG PRESS/COMM podpisano w maju 2005 r.

Adres korespondencyjny

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Główna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Oczapowskiego 12 B
10-719 Olsztyn

Adres siedziby

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Główna - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Oczapowskiego 12 B
10-719 Olsztyn

Telefon, fax, e-mail

tel. (089) 523 44 98
fax (089) 524 00 05
e-mail: cde@uwm.edu.pl

e-mail informacyjny

cde@uwm.edu.pl

Strona WWW

http://jet.uwm.edu.pl/

Informacje o katalogu

wszystkie dokumenty zgromadzone w CDE są skatalogowane
w ogólnym elektronicznym katalogu Biblioteki Głównej UWM,
katalog jest dostępny online (http://bart. uwm. edu. pl), a jego
zawartość jest aktualizowana na bieżąco

Oprogramowanie i format zapisu

w Bibliotece i CDE wykorzystywany jest zintegrowany system
biblioteczny Aleph w wersji 16, a opisy bibliograficzne dokumentów tworzone są w formacie MARC 21

Dostęp do zasobów

nieograniczony

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 9.00 – 16.00
sobota 9.00 – 15.00

Liczba miejsc w czytelni

26 oraz 8 stanowisk komputerowych

Dostępność księgozbioru

Całość zgromadzonego w CDE księgozbioru znajduje się w wolnym dostępie.

Księgozbiór

Księgozbiór obejmuje ok. 6.300 vol. książek oraz ok. 4.000 vol.
czasopism; tworzą go dokumenty i publikacje nadesłane
z OPOCE z Luksemburga, a także bogaty zbiór książek i czasopism kupowanych przez Bibliotekę Główną UWM

Języki publikacji gromadzonych w CDE

angielski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych

nie

Usługi świadczone przez CDE

– udostępnianie (na miejscu) książek, czasopism i innych
materiałów na temat UE,
– wyszukiwanie aktów prawnych UE,
– pomoc w wyszukiwaniu informacji związanych z problematyką wspólnotową,
– dostęp do WWW,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– usługi informacyjne świadczone drogą telefoniczną i mailową
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Inna działalność CDE

– prowadzenie strony internetowej CDE oraz jej bieżąca
aktualizacja o informacje z serwisów internetowych,
a także o konferencjach, konkursach itp.,
– opracowywanie informatorów o CDE,
– udział w szkoleniach, wykładach, spotkaniach,
– prowadzenie zajęć ze studentami z zakresu źródeł informacji o UE,
– udział w projektach UE realizowanych przez
pracowników UWM (obecnie: Unia Europejska.
Retrospektywy i perspektywy w ramach akcji Europejskie
Centrum Doskonałości)

Współpraca z innymi sieciami
informacyjnymi/instytucjami

aktywny udział w pracach polskiej sieci CDE, współpraca
z ośrodkiem Europe Direct w Olsztynie, z Urzędem Marszałkowskim oraz z bibliotekami i szkolnymi klubami europejskimi
w regionie

Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

mgr Magdalena Malanowicz – kierownik, kustosz
magdam@uwm.edu.pl
dr inż. Aneta Orłowska – bibliotekarz
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Opole, Uniwersytet Opolski
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Instytucja goszcząca

Uniwersytet Opolski

Rok założenia i informacje o nowej umowie

CDE powstało w 2001 r.; w maju 2005 r. podpisano nową
umowę z DG PRESS/COMM

Adres korespondencyjny

Centrum Dokumentacji Europejskiej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Opolski, 45-038 Opole, ul. Plebiscytowa 5,
skrytka pocztowa 313

Adres siedziby

ul. Plebiscytowa 5
45-038 Opole

Telefon, fax, e-mail

tel./fax : 077 401 69 59 (sekretariat wydziału)
e-mail : edc@uni.opole.pl

e-mail informacyjny

e-mail: edc@uni.opole.pl

Strona WWW

http://www.edc.uni.opole.pl

Informacje o katalogu

katalog publikacji zgromadzonych w CDE w Opolu dostępny
jest na stanowiskach komputerowych w czytelni CDE

Oprogramowanie i format zapisu

zbiory opolskiego CDE są katalogowane w programie SOWA

Dostęp do zasobów

nieograniczony

Godziny otwarcia

poniedziałek – czwartek 10.00 – 15.00
piątek 12.00 – 17.00

Liczba miejsc w czytelni

12 oraz 4 stanowiska komputerowe

Dostęp do księgozbioru

wolny

Księgozbiór

Podstawą zbiorów są dokumenty i publikacje nadesłane
z OPOCE z Luksemburga, dary krajowe i zagraniczne; na
sąsiadującym z CDE piętrze znajduje się biblioteka wydziałowa z bogatym księgozbiorem o tematyce prawniczej

Języki publikacji gromadzonych w CDE

angielski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych

Lex Omega, Current Contents, MasterFILE Premier, ProQuest
Digital Dissertations, Springer i in.

Usługi świadczone przez CDE

– usługi informacyjne,
– dostęp do WWW.

Inna działalność CDE

udział w organizowaniu konferencji, wykładów otwartych,
wspomaganie działalności studenckich kół naukowych

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

współpraca na poziomie lokalnym oraz z siecią CDE
w Polsce

Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

dr Marta Rostropowicz-Miśko – kierownik
Tomasz Orłowski – bibliotekarz
edc@uni.opole.pl
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Poznań, Akademia Ekonomiczna
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich

Instytucja goszcząca

Akademia Ekonomiczna

Rok założenia i informacje o nowej umowie

1991 r.; nową umowę podpisano w 2006 r.

Adres korespondencyjny

Akademia Ekonomiczna
Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań

Adres siedziby

Altum, piętro XIII, pokój 1311
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań

Telefon, fax, e-mail

tel: (061) 854 33 21, (061) 854 33 20
fax: (061) 854 33 21
cdibe@ae.poznan.pl

e-mail informacyjny

cdibe@ae.poznan.pl

Strona WWW

http://www.ae.poznan.pl/pages/i/1/1207.php

Informacje o katalogu

Katalog wydzielony z publikacji zgromadzonych w Bibliotece
Głównej Akademii Ekonomicznej; istnieje możliwość przeszukiwania wyłącznie zbioru CDiBE poprzez katalog kartkowy

Oprogramowanie i format zapisu

Brak

Dostęp do zasobów

nieograniczony; czytelnicy korzystają ze zbiorów w czytelni
CDiBE; możliwe są krótkie wypożyczenia (w celu wykonania
kopii wybranej publikacji) – po pozostawieniu legitymacji
bądź innego dokumentu tożsamości

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00

Liczba miejsc w czytelni

9

Dostęp do księgozbioru

wolny

Księgozbiór

– publikacje WE przesyłane przez Urząd Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich oraz Dzienniki Urzędowe UE,
– polskie dokumenty dotyczące integracji Polski z UE,
– biuletyny Wspólnot wydawane przez IKiCHZ,
– dokumenty Sejmu RP i Senatu RP związane z procesem ratyfikacji Układu Europejskiego oraz zbliżania legislacji do wymogów Jednolitego Aktu Europejskiego,
– książki na temat integracji (w językach polskim i angielskim),
– czasopisma nabywane przez Akademię Ekonomiczną
w Poznaniu

Języki publikacji gromadzonych w CDE

polski, angielski, francuski, niemiecki

Dostęp do komercyjnych baz danych

tylko w Bibliotece Głównej

Usługi świadczone przez CDE

–
–
–
–

Inna działalność CDE

– udział w szkoleniach, konferencjach itp.

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

– udział w pracach polskiej sieci CDE, EuropeDirect

dostęp do WWW,
możliwość podłączenia własnego komputera,
usługi informacyjne przez telefon, fax, e-mail,
języki działalności informacyjnej: polski, angielski,
francuski
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Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

Renata Stawarska – dyrektor
e-mail: renata.stawarska@ae.poznan.pl
Anita Pawlik – dokumentalista
e-mail: cdibe@ae.poznan.pl
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Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
Nazwa ośrodka

Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Uniwersytet Szczeciński

Rok założenia i informacje o nowej umowie

1998 r.; nową umowę z Komisją Europejską DG PRESS /
COMM podpisano w maju 2005 r.

Adres korespondencyjny

Uniwersytet Szczeciński
Biblioteka Główna
Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
ul. Mickiewicza 16
70-384 Szczecin

Adres siedziby

ul. Tarczyńskiego 1
70-387 Szczecin

Telefon, fax, e-mail

pok. 206, II piętro
Tel. (091) 444 24 08
Fax. (091) 444 23 62

e-mail informacyjny

e-mail: cide@bg.univ.szczecin.pl

Strona WWW

e-mail: cide@bg.univ.szczecin.pl

Informacje o katalogu

http://cide.univ.szczecin.pl/
– zbiory CIDE są skatalogowane w bazie UNION dostępnej
online na stronie http://cide.univ.szczecin.pl/, która stanowi katalog alfabetyczny i rzeczowy wydawnictw zwartych,
ciągłych i artykułów z czasopism polskich oraz niesamoistnych fragmentów wydawnictw zwartych (rozdziałów),
– do charakterystyki publikacji zastosowano swobodne słowa
kluczowe; możliwe jest również przeszukiwanie wieloaspektowe,

Oprogramowanie i format zapisu

– zawartość katalogu jest aktualizowana na bieżąco
– zintegrowany system biblioteczny KOHA
– opisy bibliograficzne dokumentów w formacie MARC 21

Dostęp do zasobów

nieograniczony, po pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza
legitymacji lub innego dokumentu tożsamości

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa – piątek 9.00 – 15.00
wtorek
9.00 – 17.00
II i IV sobota miesiąca
10.00 – 14.00

Liczba miejsc w czytelni

6

Dostęp do księgozbioru

Wolny; czasopisma otrzymywane z OPOCE znajdują się
w magazynie

Księgozbiór

– dokumenty i materiały otrzymywane z OPOCE,
– zakup i dary krajowe.
Księgozbiór obejmuje ponad 4.000 tytułów wydawnictw
zwartych, ponad 150 tytułów czasopism oraz ok. 110 CD-ROM-ów

Języki publikacji gromadzonych w CDE

polski, angielski, sporadycznie niemiecki, francuski

Dostęp do komercyjnych baz danych

W CIDE dostępne są prenumerowane przez Bibliotekę Główną
US następujące bazy danych:
– EBSCO
– Springer / Kluwer
– Blackwell Synergy
– JSTOR
– Oxford University Press
– PROQUEST
– GMID
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Usługi świadczone przez CDE

–
–
–
–

Inna działalność CDE

– niesformalizowane indywidualne szkolenie biblioteczne
dla nowych użytkowników CIDE
– praktyki zawodowe bibliotekarzy,
– uczestnictwo w przygotowywaniu wykładów i/lub
prowadzenia warsztatów w corocznym
Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

księgozbiór udostępniany w sposób prezencyjny
dostęp do internetu, również przez sieć bezprzewodową,
możliwość podłączenia własnego komputera,
usługi informacyjne na miejscu, przez telefon i e-mail

współpraca z siecią polskich CDE

Materiały medialne o CDE

Wrońska A., „Informacja europejska na Uniwersytecie Szczecińskim”, Przegląd Uniwersytecki 1999 nr 1-2
Wrońska A., „Centrum Informacji i Dokumentacji
Europejskiej Biblioteki Głównej US”, Studia Europejskie 1999 nr 1
Wrońska A., „Bilans 3 lat: Centrum Informacji i Dokumentacji
Europejskiej”, Przegląd Uniwersytecki 2001 nr 4-6
Wrońska A., „Ogniwo specjalnej sieci”, Eurokurier 2001 nr 5
Wrońska A., „Ośrodki działalności informacyjnej w zakresie
integracji europejskiej na terenie Szczecina. Organizacja.
Funkcjonowanie. Współpraca” – referat wygłoszony w ramach
V Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane 1999

Kontakty

Andrzej Bochniarz – kierownik, kustosz
e-mail: andrzej_b@bg.univ.szczecin.pl
Ariadna Wrońska – starszy kustosz dyplomowany
e-mail: ariadna@bg.univ.szczecin.pl
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Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rok założenia i informacje o nowej umowie

1998 r.; w maju 2005 r. podpisano nową umowę z Komisją
Europejską DG PRESS/COMM

Adres korespondencyjny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biblioteka Uniwersytecka
Centrum Dokumentacji Europejskiej
u. Gagarina 13
87-100 Toruń

Adres siedziby

ul. Gagarina 13,
87-100 Toruń

Telefon, fax, e-mail

tel. (056) 611 44 01
Fax. (056) 611 22 43
E-mail: CDE@bu.uni.torun.pl

e-mail informacyjny

CDE@bu.uni.torun.pl

Strona WWW

http://www.bu.uni.torun.pl/cdeis.html

Informacje o katalogu

– zbiory CDE (poza broszurami) są skatalogowane w katalogu
Horizon, wspólnym dla zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej,
aktualizowanym na bieżąco, dostępnym on-line:
http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.
exe?new+-access+top;
– nie ma możliwości przeszukiwania wyłącznie zasobu CDE;
– niektóre czasopisma są skatalogowane w katalogu kartkowym (układ alfabetyczny wg tytułów czasopism wraz z odsyłaczami do nazw wydawców) dostępnym on-line:
http://www.kat.umk.pl/czasopisma/.
Zasób stopniowo jest wprowadzany do katalogu Horizon

Oprogramowanie i format zapisu

Zintegrowany system Horizon, wersja 5.3g.30.73, format zapisu
danych MARC 21

Dostęp do zasobów

nieograniczony; pracownicy i studenci UMK zostawiają u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną lub legitymację, a czytelnicy
z zewnątrz otrzymują identyfikatory na podstawie dowolnego
dokumentu tożsamości

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa – piątek 9.00 – 15.00
wtorek
9.00 – 20.00
pierwsza sobota miesiąca 9.00 – 16.00

Liczba miejsc w czytelni

22

Dostęp do księgozbioru

wolny do niemal całego księgozbioru zwartego i ciągłego
w czytelni Centrum Dokumentacji Europejskiej, norm i patentów; kilka tytułów czasopism, których publikacji zaprzestano
lub już się ich nie gromadzi, oraz dublety książek i czasopism
znajdują się w magazynie

Księgozbiór

– w czytelni CDE dostępne są publikacje otrzymane z OPOCE
oraz pochodzące z innych źródeł dotyczące prawa i polityk
Unii Europejskiej oraz działalności Rady Europy (ok. 5.000
tytułów wydawnictw zwartych i 300 tytułów czasopism);
– CDE prenumeruje 3 czasopisma zagraniczne: Europolitics,
Europolitics Agri, Europolitics Environment, wyd. Brussels:
Europe Information Service oraz baza danych JUSTIS 5,
wyd. London: Context Ltd;
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– czytelnicy mogą też korzystać z pozostałych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz z prenumerowanych przez Bibliotekę baz danych
Języki publikacji gromadzonych w CDE

polski, angielski, niemiecki, francuski, inne (sporadycznie)

Dostęp do komercyjnych baz danych

Komercyjne bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę
Uniwersytecką, dostępne także w czytelni CDE:
– Elektronische Zeitschriften Bibliothek;
– EBSCOHost (MEDLINE, ERIC, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News,
Agricola, Library, Information Science & Technology Abstracts,
Business Source Complete, Academic Search Complete);
– dostępne archiwa prasowe: „Gazety Wyborczej”, „Gazety
Prawnej” i „Rzeczpospolitej”

Usługi świadczone przez CDE

– usługi bezpłatne: dostęp do internetu – 3 stanowiska komputerowe z czytnikami CD/DVD, możliwość podłączenia
własnego komputera, sieć bezprzewodowa EDUROAM
(aktywacja na hasło), wypożyczalnia międzybiblioteczna
z bibliotek krajowych i zagranicznych, usługi informacyjne
na miejscu, telefoniczne, faxem, pocztą elektroniczną,
– usługi odpłatne: kserokopie (15 gr/str., A4 – usługa w pracowni, 20 gr/str., A4 – kserokopiarka samoobsługowa
w holu obok czytelni), reprografia cyfrowa – cena zależna
od rozdzielczości, cennik na str. http://www.bu.uni.torun.pl/
cennik.html;
– informacje udzielane są w językach polskim, angielskim
i niemieckim

Inna działalność CDE

– zajęcia dla studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK;
– praktyki studentów IINiB UMK, praktyki zawodowe bibliotekarzy;
– szkolenia biblioteczne dla studentów I roku,
– udział w konferencjach,
– szkolenia i warsztaty w zakresie wyszukiwania informacji
o UE i programach UE dla jednostek zewnętrznych,
– wystawy,
– spotkania w CDE,
– uczestnictwo w programach/projektach krajowych i UE,
– artykuły i materiały konferencyjne

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

Współpraca z:
– siecią polskich CDE,
– Branżowym Punktem Kontaktowym 7 Programu
Ramowego UE na UMK,
– w ramach list dyskusyjnych CDE-PL oraz EURODOC

Materiały medialne o CDE

– Lemańska A., 36 m do Unii. Rozmowa o CDE, „Gazeta
Wyborcza” – Toruń, Toruń: Agora SA, wyd. z 19.01.2000,
– Słomińska J., Centrum Dokumentacji Europejskiej, „Gazeta
Pomorska”,
– Bydgoszcz: Pomorskie Wydawnictwo Prasowe, wyd.
z 26.01.2000,
– Urbańska E., Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń: Głos Uczelni.
Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
nr 4/1999,
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– Urbańska E., Wyjść naprzeciw oczekiwaniom, Biuletyn
Informacyjny, Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki, nr 7/2000,
– Urbańska E., Centrum Dokumentacji Europejskiej.
Po dwóch latach, Głos Uczelni…, nr 2/2000,
– Urbańska E., Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce,
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy,
nr specjalny 2/2000, źródło:// URL<http://ebib. oss. wroc.
pl/arc/es02-06. html z dn. 21.06.2008>;
– Urbańska E., Centrum Dokumentacji Europejskiej, [w:]
Konferencja Współfinansowanie rozwoju MŚP w przeddzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Toruń
9 grudzień 2003, oprac. Toruńska Agencja Rozwoju regionalnego SA, Euro Info Centre w Toruniu;
– Urbańska E., Bruksela i Toruń, Głos Uczelni…, nr 6/2007;
– Warta R., Egzemplarz z Brukseli. Drugie urodziny toruńskiego Centrum Dokumentacji Europejskiej, Nowości
Gazeta Pomorza i Kujaw, Bydgoszcz: Pomorskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”, wyd. z 2.01.2000;
– Program dla TV Regionalnej Bydgoszcz: Magazyn Toruński
(emisja 21.04.2001, godz. 8.00 i 24.04.2001, godz. 16.30)
Kontakty

Sławomira Pawłowska – starszy bibliotekarz
e-mail: Slawomira.Pawlowska@bu.uni.torun.pl
Janusz Bujak – młodszy bibliotekarz
e-mail: Janusz.Bujak@bu.uni.torun.pl
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Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Fundacja Kolegium Europejskie

Rok założenia i informacje o nowej umowie

1993 r., w maju 2005 r. podpisano nową umowę z Komisją
Europejską DG PRESS / COMM

Adres korespondencyjny

Fundacja Kolegium Europejskie
Biblioteka Kolegium
Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa

Adres siedziby

ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa

Telefon, fax, e-mail

tel. (022) 545 94 40
fax (022) 649 12 90
e-mail library@coleurop.pl (adres ogólny)

e-mail informacyjny

e-mail: cde@coleurop.pl

Strona WWW

– strona Biblioteki Kolegium: www.library.coleurop.pl;
– strona CDE: http://www.library.coleurop.pl/edc.htm
– blog Biblioteki: http://biblioteka-w-natolinie.blogspot.com

Informacje o katalogu

– katalog publikacji zgromadzonych w natolińskim CDE jest
dostępny w Internecie (http://hip. coleurop. pl); zawiera
opisy bibliograficzne całego zasobu bibliotecznego;
– istnieje możliwość zawężenia wyszukania w katalogu
wyłącznie do publikacji zgromadzonych w CDE;
– dostęp do katalogu jest w trybie online, zawartość katalogu
jest aktualizowana na bieżąco.

Oprogramowanie i format zapisu

– system zintegrowany Horizon w wersji 7.3.2 wraz z modułem OPAC Horizon Information Portal (HIP) w wersji 3.06.
Do opisu bibliograficznego dokumentów wykorzystywany
jest format MARC21 (CDE i Biblioteka);
– w Bibliotece obowiązuje własna instrukcja katalogowania
zgodna z polskimi i międzynarodowymi standardami branżowymi.

Dostęp do zasobów

nieograniczony dla studentów i pracowników Kolegium;
osoby z zewnątrz, aby skorzystać ze zbiorów bibliotecznych
(w tym zasobu zgromadzonego w CDE), muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i sprecyzować termin i godziny korzystania
z Biblioteki

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 9.00 – 20.45
sobota
10.30 – 18.15
(dokumentalista CDE jest obecny przez 40 godzin tygodniowo,
zazwyczaj w godzinach między 9.00 a 17.00)

Liczba miejsc w czytelni

30; w pozostałych salach przylegających do CDE jest kolejnych
25 miejsc dla czytelników

Dostęp do księgozbioru

wolny

Księgozbiór

– w CDE znajdują się wyłącznie dokumenty i publikacje nadesłane z OPOCE z Luksemburga,
– w przylegających do CDE pomieszczeniach znajduje się
bogaty księgozbiór wydawnictw zwartych i ciągłych zwią-
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–

–

–
–

zanych z zagadnieniami wspólnotowymi i procesem integracji europejskiej (25 000 tomów książek i ponad 250 tytułów czasopism),
CDE ma kompletny zestaw Dziennika Urzędowego WE / UE
w języku francuskim w wersji drukowanej (od roku 1958)
i serię rocznych raportów Rapport général sur l'activité de
l'Union européenne (również od roku 1958). Seria Bulletin
of the European Union jest dostępna w wersji drukowanej
począwszy od 1993 r.;
w CDE można również skorzystać z całości orzecznictwa
wspólnotowego opublikowanego w serii Recueil de la jurisprudence de la Cour począwszy od roku 1954;
zgromadzono wszystkie tomy European Economy wydane
od roku 1990;
sąsiadujący z CDE dział czasopism gromadzi najważniejsze
periodyki dotyczące Unii Europejskiej (Common Market
Law Review, Europarecht, European Competition Law Review,
European Environmental Law Review, European Foreign
Affairs Review, European Law Review, Journal of Common
Market Studies, Journal of European Public Policy, Europolitics oraz wiele innych)

Języki publikacji gromadzonych w CDE

angielski, francuski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych

EBSCOHost, European Sources Online (ESO) i Oxford
Scholarship Online (OSO).

Usługi świadczone przez CDE

Inna działalność CDE
Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami
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– dostęp do WWW;
– możliwość podłączenia własnego komputera;
– kserokopiarka w wolnym dostępie za odpłatnością (18 gr /
strona);
– publikacje udostępniane są prezencyjnie;
– usługi informacyjne na miejscu, przez telefon i e-mail
(w językach polskim, angielskim i francuskim).
udział w organizowanych szkoleniach bibliotecznych
– aktywny udział w pracach polskiej sieci CDE;
– członkostwo w European Information Association (EIA),
– współpraca międzynarodowa w ramach forum EUROLIB

Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

Wiktor T. Poźniak – dyrektor
wtp@coleurope.eu
Marzena Sałek – dokumentalista
marzena.salek@coleurope.eu
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Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Nazwa ośrodka

Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich (BDWE)
Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Rok założenia i informacje o nowej umowie

1991 r.; utworzenie BDWE, w maju 2005 r. podpisano nową
umowę z DG PRESS/COMM

Adres korespondencyjny

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Adres siedziby

Warszawa, ul. Tyniecka 15/17
pok. 117, I piętro

Telefon, fax, e-mail

tel.: (022) 523 89 91/94
fax: (022) 523 89 92
e-mail: bdwe@mail.ukie.gov.pl

e-mail informacyjny

bdwe@mail.ukie.gov.pl

Strona WWW

www.bdwe.ukie.gov.pl

Informacje o katalogu

– dostęp online
– zawiera opisy bibliograficzne: książek, czasopism, płyt
CD/DVD, e-book-ów, artykułów z prasy ogólnopolskiej,
regionalnej i specjalistycznej o tematyce UE;
– część zbiorów dostępna jest w wersji elektronicznej na
miejscu w BDWE;
– wyszukiwanie poprzez indeksy: autorski, tytułowy, słów
kluczowych;
– bazy aktualizowane na bieżąco.

Oprogramowanie i format zapisu

system MAK
format zapisu na podstawie formatu MARC 21

Dostęp do zasobów

nieograniczony; należy pozostawić dokument tożsamości; możliwość wypożyczenia zbiorów mają wyłącznie pracownicy UKIE

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00
sobota
9.00 – 14.00

Liczba miejsc w czytelni

6 oraz 2 stanowiska z dostępem do katalogu, baz danych
i internetu

Dostęp do księgozbioru

wolny do bieżących wydań czasopism, księgozbiór znajduje się
w magazynie

Księgozbiór

Zakres tematyczny zbiorów obejmuje szeroko pojętą problematykę integracji europejskiej i UE, politologię, stosunki międzynarodowe, prawo polskie i prawo międzynarodowe, gospodarkę.
Księgozbiór tworzą dokumenty i materiały otrzymane z OPOCE,
zakupy krajowe i zagraniczne oraz dary krajowe i zagraniczne.
Księgozbiór liczy ok. 17.000 tytułów wydawnictw zwartych,
ponad 250 tytułów czasopism i 800 płyt CD/DVD.
Ponadto BDWE gromadzi:
– Dzienniki Urzędowe WE/UE (w wersji tradycyjnej: w języku
angielskim 1991 – kwiecień 2004 i w języku polskim
od maja 2004; na mikrofiszach: w języku francuskim
1968-1999, w języku angielskim 1963-1999 i w języku
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niemieckim 1952-1999) oraz polskie Wydanie Specjalne
Dziennika Urzędowego;
Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w językach
francuskim i angielskim (od 2004 także w języku polskim);
dokumenty COM w języku francuskim 1983-1991 i w języku
angielskim 1987-2005;
Bulletin Quotidien Europe od 1994;
roczniki Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

W BDWE prenumerowane są m. in.:
– periodyki wydawane przez OPOCE;
– prasa polska: dzienniki i tygodniki ogólnopolskie oraz czasopisma fachowe;
– prasa zagraniczna: dzienniki i tygodniki brytyjskie, niemieckie
i francuskie oraz czasopisma fachowe
Języki publikacji gromadzonych w CDE

polski, angielski, francuski (sporadycznie: niemiecki, włoski,
hiszpański i inne)

Dostęp do komercyjnych baz danych

Newton (przegląd prasy o tematyce UE)

Usługi świadczone przez CDE

–
–
–
–

Inna działalność CDE

– działalność wydawnicza oraz dystrybucyjna publikacji UKIE
(ok. 3000 adresatów w Polsce i za granicą),
– możliwość odbycia praktyk
Współpraca z siecią polskich CDE

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

usługi informacyjne na miejscu, e-mail, telefon, fax,
dostęp do internetu,
możliwość podłączenia własnego komputera,
możliwość wykonania kserokopii w ramach limitu do
22 stron z każdej książki i/lub czasopisma (bezpłatnie);

Materiały medialne o CDE

1) Kierzkowska A., Ławor E., Biblioteka Depozytowa Wspólnot
Europejskich. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2003 nr 4
2) Kierzkowska A., Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. „Studia Europejskie”, 1999 nr 2,
3) Ławor E., Rola i charakter działalności informacyjnej Biblioteki Depozytowej w Departamencie Dokumentacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Warszawa 1999 [praca magisterska]

Kontakty

Kierownik BDWE:
Agata Kowalska (specjalista) agata.kowalska@ukie.gov.pl
Beata Ceglińska (referendarz) beata.ceglinska@ukie.gov.pl
Anna Pietrzak (referendarz) anna.pietrzak@ukie.gov.pl
Marta Politowska (referendarz) marta.politowska@ukie.gov.pl
Anna Puszka (referendarz) anna.puszka@ukie.gov.pl
Julia Rusinowicz (referendarz) julia.rusinowicz@ukie.gov.pl
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Warszawa, Szkoła Główna Handlowa
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rok założenia i informacje o nowej umowie

1976 r. utworzono Centrum Studiów Europejskich (CSE),
1987 r. CSE przekształcono w CDE, w maju 2005 r. podpisano
nową umowę z DG PRESS/COMM; w grudniu 2005 r.
CDE przeniesiono do nowej siedziby w Bibliotece Szkoły
Głównej Handlowej

Adres korespondencyjny

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
ul. Rakowiecka 22B
02-521 Warszawa

Adres siedziby

ul. Rakowiecka 22B
02-521 Warszawa
pokój 9 (parter)

Telefon, fax, e-mail

tel/fax: (022) 564 97 39
e-mail: cde@sgh.waw.pl
Oddział Informacji Naukowej (OIN) Biblioteki SGH
tel: (022) 564 95 05
e-mail: infnauk@sgh.waw.pl

e-mail informacyjny

e-mail: cde@sgh.waw.pl
Oddział Informacji Naukowej (OIN) Biblioteki SGH:
e-mail:infnauk@sgh.waw.pl

Strona WWW

CDE:
http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/cde/
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej – zakładka CDE:
www.sgh.waw.pl/biblioteka/

Informacje o katalogu

Zbiory CDE są dostępne online:
– w katalogu elektronicznym Biblioteki SGH:
http://agathos.sgh.waw.pl/ALEPH,
(materiały gromadzone w CDE wyróżniono sygnaturą CDE),
– w bazie NUKAT (od 2006 r. Biblioteka SGH współtworzy
bazę NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
polskich bibliotek naukowych i akademickich)
http://www.nukat.edu.pl/

Oprogramowanie i format zapisu

system zintegrowany ALEPH w wersji 16.1.; format MARC21;
przesyłanie danych do/z bazy NUKAT – protokół Z.3950

Dostęp do zasobów

nieograniczony; zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 8.30 – 20.00

Liczba miejsc w czytelni

13 oraz 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu
i wszystkich baz danych Biblioteki SGH

Dostęp do księgozbioru

wolny, działy tematyczne według Klasyfikacji Wspólnot Europejskich (KWE), a w obrębie działu według sygnatur.

Księgozbiór

– zbiory CDE to ponad 4.000 woluminów druków zwartych
i około 200 tytułów czasopism: są to dokumenty i publikacje wydawane przez Urząd Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w Luksemburgu oraz dary,
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– księgozbiór Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej, dostępny
w czytelniach sąsiadujących z CDE, to największy w Polsce
księgozbiór z zakresu szeroko pojętej problematyki społeczno-ekonomicznej, zawierający duży wybór specjalistycznych wydawnictw dotyczących Unii Europejskiej,
integracji europejskiej oraz prawa europejskiego.
Zbiory Biblioteki SGH to ponad 1.003.112 woluminów,
w tym 216.778 woluminów wydawnictw ciągłych (czasopism), ok. 30 tys. tytułów czasopism elektronicznych jest
dostępnych w komercyjnych bazach danych Biblioteki SGH
http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/bazy/
Języki publikacji gromadzonych w CDE

angielski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych

dostęp do wszystkich baz danych prenumerowanych
przez Bibliotekę SGH:
a) dostępnych w sieci uczelnianej i w Oddziale Informacji
Naukowej:
– ABI/Inform (ProQuest)
– Ceduła Giełdy Warszawskiej
– CEIC
– EBSCO EIFL
– Emerald Fulltext
– GMID Global Market Information Database
(Euromonitor)
– ISI Emerging Markets (Euromoney)
– JSTOR (The Scholarly Journal Archive)
– Lex Omega
– National Bureau of Economic Research.Working papers
– roczniki statystyczne GUS
– Source OECD
– itd.
(dla studentów i pracowników naukowych SGH większość
baz zagranicznych jest dostępna z komputerów domowych,
po pobraniu loginu i hasła z OIN lub CDE),
b) do elektronicznych archiwów gazet i czasopism,
dostępnych wyłącznie w Oddziale Informacji Naukowej
i w CDE, takich jak:
– „Rzeczpospolita”
– „Gazeta Prawna”
– „Puls Biznesu”
– czasopisma wydawnictwa INFOR
– itd.,
c) ponad 300 tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych przez Bibliotekę SGH w wersji papierowej jest dostępnych on-line poprzez Ars Polonę

Usługi informacyjne i inne

–
–
–
–

usługi informacyjne na miejscu oraz przez telefon, fax, e-mail,
kwerendy (udzielanie odpowiedzi na zapytania),
pomoc w wyborze publikacji i opracowań,
informowanie o dostępie do polskich i europejskich
serwisów informacyjnych,
– udzielanie informacji dotyczących księgozbioru CDE,
zbiorów Biblioteki SGH, jej zasobów elektronicznych
i komercyjnych baz danych,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– sieć bezprzewodowa obejmująca Bibliotekę SGH (w tym
CDE) – w przygotowaniu,
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– możliwość wykonania kserokopii, dostęp do drukarki
i skanera, dostęp do drukarki kolorowej w pracowni reprograficznej Biblioteki SGH (opłaty według obowiązującego
w Bibliotece cennika; bez ograniczeń liczbowych na usługi
reprograficzne).
Inna działalność

– udział w opracowaniu szkolenia bibliotecznego on-line
na Platformie e-learningowej SGH,
– redagowanie ulotek informacyjnych CDE (w wersjach polskiej, angielskiej i francuskiej) i Oddziału Informacji Naukowej,
– zamawianie wydawnictw w serwisie EU-Bookshop (głównie
hurtowe zamówienia wydawnictw statystycznych Eurostatu
i rozprowadzanie ich wśród studentów SGH),
– współpraca przy opracowywaniu Przeglądu Bibliograficznego Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego, bibliografii
ekonomicznej zawierającej opisy artykułów z wybranych
czasopism polskich i zagranicznych, wydawanej od 1994 r.
w wersji drukowanej i elektronicznej,
– redagowanie strony internetowej CDE i strony internetowej
Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki SGH;
– rozpowszechnianie informacji o nowych testowanych
bazach danych (np. European Sources Online)

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

a) w Polsce:
– lista dyskusyjna http://groups.yahoo.com/group/cde-pl/
– udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz przez sieć CDE
we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce,
b) w Europie:
– współpraca z CDE przy Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Rennes, poprzez wizytę studyjną
w ramach stypendium Erasmus Staff Training Programme

Materiały medialne o CDE

1) Osypińska A., Wojtkowska-Łodej G.:
„Centrum zaprasza”, Gazeta SGH nr 217/218, luty 2006,
2) Wojtkowska-Łodej G. i pracownicy CDE:
„Unikalne Centrum”, Gazeta SGH nr 06/07 (235), listopad
2007

Kontakty

prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej – kierownik CDE
gwojtko@sgh.waw.pl
mgr Magdalena Czechowska – zastępca kierownika
mczech@sgh.waw.pl
mgr Maciej Bednarczyk – pracownik
mbedna4@sgh.waw.pl
mgr Monika Kowalik – pracownik
mkowa10@sgh.waw.pl
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Warszawa, Uniwersytet Warszawski
Centrum Dokumentacji Europejskiej
Nazwa ośrodka

(do 2005 r. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot
Europejskich)

Instytucja goszcząca

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Rok założenia i informacje o nowej umowie

1991 r. – utworzenie Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich, w maju 2005 r. podpisano nową umowę z DG
PRESS/COMM

Adres korespondencyjny

Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
Biblioteka i Centrum Dokumentacji Europejskiej,
al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa

Adres siedziby

al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
pok. 219, II piętro

Telefon, fax, e-mail

tel: (022) 55 333 04,
fax: (022) 55 333 01,
e-mail: europauw@uw.edu.pl

e-mail informacyjny

e-mail: europauw@uw.edu.pl

Strona WWW

www.ce.uw.edu.pl/index.php?id_dzial=6

Informacje o katalogu

– katalog zawiera opisy bibliograficzne całego zasobu
bibliotecznego, na który składają się książki, czasopisma,
CD-ROM-y oraz prace licencjackie, magisterskie oraz prace
słuchaczy studiów podyplomowych,
– wyszukiwanie poprzez indeksy: autorski, tytułowy, słów
kluczowych,
– dostęp na miejscu w czytelni,
– dostęp online poprzez zintegrowanie z Katalogiem Bibliotek
Wydziałowych UW w systemie VTLS – w przygotowaniu.

Oprogramowanie i format zapisu

system Micro CDS/ISIS, wersja 3.0, 1992
system VTLS – w przygotowaniu

Dostęp do zasobów

nieograniczony, użytkownicy pozostawiają u dyżurnego bibliotekarza legitymację lub inny dokument tożsamości; zbiory udostępniane wyłącznie na miejscu

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa 9.00 – 19.00
czwartek
nieczynne
piątek
9.00 – 16.00
sobota
10.00 – 16.00

Liczba miejsc w czytelni

17 oraz 2 stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu
i do Internetu

Dostęp do księgozbioru

– większość księgozbioru objęta jest wolnym dostępem do
półek w czytelni Biblioteki i CDE; całość zbiorów obejmuje
układ działowy, a w obrębie działu według numerów
sygnatur;
– ograniczonym dostępem został objęty zbiór: CD-ROM-ów –
udostępniane są one na podstawie sygnatur poprzez wyszukiwanie w katalogu; prac licencjackich, magisterskich oraz
podyplomowych – udostępniane na podstawie sygnatur
poprzez wyszukiwanie w katalogu;
– korzystanie z prac podlega rejestracji (wpis do odpowiedniego
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zeszytu) oraz związane jest ze szczególnymi zasadami
ochrony (całkowity zakaz kopiowania)
Księgozbiór

– dokumenty i publikacje wydawane przez OPOCE,
– zamówione publikacje pochodzące z zakupów krajowych
i zagranicznych,
– dary krajowe i zagraniczne,
– krajowa i zagraniczna wymiana publikacji,
– zbiór liczy ok. 13.000 tytułów wydawnictw zwartych,
ponad 350 tytułów czasopism, ok. 180 CD-ROM i ok.
1.500 prac licencjackich, magisterskich oraz
podyplomowych,
– dostęp do pełnotekstowych baz Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie (BUW)

Języki publikacji gromadzonych w CDE

angielski, polski, niemiecki, francuski

Dostęp do komercyjnych baz danych

Komercyjne pełnotekstowe bazy danych prenumerowane
przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (BUW),
dostępne także w czytelni Biblioteki i CDE, np.: EBSCOHost,
Factiva, ScienceDirect, ProQuest.

Usługi informacyjne

– usługi informacyjne: telefon, fax, poczta elektroniczna,
wizyta studyjna,
– kwerendy (udzielanie odpowiedzi na zapytania),
– wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego,
– możliwość skorzystania z laboratorium komputerowego,
– możliwość wykonania kserokopii,
– możliwość korzystania z drukarki,
– okazjonalnie udostępniany skaner.

Inna działalność

– szkolenia biblioteczne dla studentów I roku Centrum Europejskiego UW,
– praktyki studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW,
– praktyki zawodowe bibliotekarzy,
– obsługa informacyjna wizyt studyjnych zainteresowanych osób,
– zamówienia wydawnictw w serwisie EUBookshop,
– udział pracowników CDE w programie wydawniczym
Centrum Europejskiego UW,
– redagowanie strony internetowej Biblioteki i CDE,
– współpraca z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

– aktywny udział w pracach polskiej sieci CDE,
– lista dyskusyjna http://groups.yahoo.com/group/cde-pl/ ,
– udział w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach
organizowanych przez Komisję Europejską oraz przez sieć
CDE, we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej w Polsce,
– udział w stażach i praktykach zagranicznych

Materiały medialne o CDE

1) Ogonowska A. „Powstanie i organizacja Ośrodka
Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich” [praca
magisterska], Warszawa 1993;
2) Sacharuk A. „Zasoby Ośrodka Informacji i Dokumentacji
Wspólnot Europejskich (1998-2000)”, Studia Europejskie nr
2/2000;
3) Sacharuk A. „Zasoby Ośrodka Informacji i Dokumentacji
Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu
Warszawskiego”, Studia Europejskie nr 2/2004
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Kontakty

Przemysław Bartuszek - kierownik Biblioteki i CDE, starszy
bibliotekarz,
p.bartuszek@uw.edu.pl
Agnieszka Sacharuk - starszy bibliotekarz,
aesachar@uw.edu.pl
Dorota Sołtysiak - bibliotekarz,
d.soltysiak@uw.edu.pl
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Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
Nazwa ośrodka

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, Instytut
Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok założenia i informacje o nowej umowie

1992 r.; w maju 2005 r. podpisano nową umowę z Komisją
Europejską

Adres korespondencyjny

Ośrodek Badań i Dokumentacji UE
Centrum Dokumentacji Europejskiej
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Adres siedziby

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 21
50-145 Wrocław

Telefon, fax, e-mail

tel: (071) 375 20 69,
tel., fax: (071) 375 29 02,
e-mail ogólny: kuneukie@prawo.uni.wroc.pl.

e-mail informacyjny

e-mail: rkielbus@prawo.uni.wroc.pl

Strona WWW

www.prawo.uni.wroc.pl/ine

Informacje o katalogu

CDE nie ma własnego katalogu

Oprogramowanie i format zapisu

nie

Dostęp do zasobów

nieograniczony, po pozostawieniu legitymacji lub innego
dokumentu tożsamości i wpisaniu się do księgi odwiedzin
(w szatni należy też pozostawić torby, plecaki itp.),

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa 8.00 – 10.00
wtorek, czwartek 10.00 – 17.00
piątek
8.00 – 15.00
sobota
nieczynne

Liczba miejsc w czytelni

10

Dostęp do księgozbioru

wolny; obowiązuje klasyfikacja działowa – przedmiotowa, np.
sprawy instytucjonalne, polityka społeczna, w przypadku wydawnictw ciągłych – tytułowa, np. orzecznictwo, Dziennik Urzędowy

Księgozbiór

Księgozbiór tworzą dokumenty i materiały otrzymane
z OPOCE oraz dary krajowe i zagraniczne.
W Czytelni Czasopism Bieżących BWPAiE, sąsiadującej
z CDE, dostępne są m.in. prenumerowane czasopisma krajowe
i zagraniczne o tematyce integracji europejskiej

Języki publikacji gromadzonych w CDE

polski, angielski, niemiecki, francuski

Dostęp do komercyjnych baz danych i serwisów informacyjnych

studenci mogą korzystać min.: Virtuelle Fachbibliothek
Recht, z baz dostępnych w sieci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, np. Bibliografia Prawnicza, Lex, Lex Polonica Maxima, Legalis, z baz zagranicznych np. HeinOnline,
SourceOECD, GMID, ABI

Usługi świadczone w CDE

usługi bezpłatne – dostęp do Internetu; usługi odpłatne –
kserokopie (1 str. A4 –10 gr.) i wydruki (1 str. A4 – 30 gr)
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Inna działalność CDE

– udział w przygotowaniu konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych,
– szkolenia w zakresie korzystania z baz

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytucjami

– współpraca z siecią polskich CDE,
– udział w konferencjach i spotkaniach CDE, organizowanych
przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

Materiały medialne o CDE

nie

Kontakty

prof. dr Jarosław Kundera – kierownik Ośrodka Badań i Dokumentacji UE
mgr Renata Kiełbus - bibliotekarz
rkielbus@prawo.uni.wroc.pl
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Zakończenie
Współpraca polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) jest często przywoływanym
przykładem modelowej wręcz integracji środowiska, która nie byłaby możliwa bez następujących
inicjatyw, dla których „Vademecum” będzie cennym uzupełnieniem.
Po pierwsze, internetowa lista dyskusyjna. Uruchomiona we wrześniu 1999 r., zawiera obecnie około
50 adresów poczty elektronicznej osób pracujących w poszczególnych ośrodkach. Pozwala na wirtualną łączność wszystkich zainteresowanych problematyką dokumentacji unijnej, zarówno bibliotekarzy, jak i wykładowców, w tym osób koordynujących pracę poszczególnych ośrodków oraz
dyrektorów bibliotek goszczących CDE. Korespondencja odbywa się w języku polskim, a członkowie grupy informują się o nowościach wydawniczych z dziedziny integracji europejskiej, pomagają
sobie w zdobyciu lektur dla swoich czytelników czy też dyskutują o sprawach zawodowych. Najważniejszą cechą listy jest to, że łączy ona nie tylko instytucje, ale przede wszystkim osoby, które
zawodowo zajmują się podobną problematyką. Listy dyskusyjne funkcjonują również w innych państwach czy grupach zawodowych (np. lista EURODOC skupiająca dokumentalistów europejskich
z sieci CDE z całego świata lub lista EUROTALK stworzona dla członków European Information Association, obie w języku angielskim; we Francji dokumentaliści europejscy również mają własne forum dyskusyjne).
Po drugie, spotkania przedstawicieli i pracowników sieci CDE. W latach 1999-2002 Delegatura
Komisji Europejskiej zapraszała polskich bibliotekarzy z sieci CDE do udziału w szkoleniach i seminariach, które odbywały się w Brukseli. W Polsce, z inicjatywy poszczególnych Centrów, zorganizowano także kilka wizyt roboczych, przede wszystkim dla pracowników z ośrodków
rozpoczynających działalność informacyjną. Z entuzjazmem powitano pomysł organizacji spotkania
przedstawicieli i pracowników sieci CDE – pierwsza konferencja odbyła się we wrześniu 2003 r.
w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) w Warszawie i miała na celu zaprezentowanie
aktywności poszczególnych ośrodków oraz zainicjowanie wspólnych działań. Ze względu na bardzo
duże zainteresowanie uczestników oraz prawie stuprocentową obecność zaproponowano kontynuację spotkań i przyjęcie modelu wzorowanego na stałej konferencji dyrektorów bibliotek instytucji
Unii Europejskiej, EUROLIB, tj. jednego lub dwóch spotkań w roku organizowanych w różnych
ośrodkach. W ten sposób z internetowej i wirtualnej listy dyskusyjnej powstała nieformalna, lecz
realna grupa reprezentująca środowisko sieci CDE.
Spotkania sieci CDE mają dwa podstawowe cele: integracyjny wobec środowiska oraz edukacyjny,
samokształceniowy lub informacyjny. W kolejnych latach dyskutowano o praktycznych aspektach
pracy w CDE, m.in. o systemach informacyjnych, o katalogowaniu i organizacji zbiorów, o zawodzie bibliotekarza i związanych z tym wyzwaniami, czy też o prawach autorskich. Spotkania odbywające się dwa razy w roku, z przerwą w 2006 r., były okazją do wymiany doświadczeń
i zapoznania się z osiągnięciami goszczących ośrodków. Dużo miejsca poświęcano także istotnym
zagadnieniom integracji europejskiej – uczestnicy spotkań mogli wysłuchać wykładów na temat
Karty Praw Podstawowych, wielojęzyczności, komitologii czy wyników badań opinii publicznej
Eurobarometr.
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Warto podkreślić, że spotkania organizowane w latach 2003-2005 i podejmowane w środowisku
działania były wynikiem wyjątkowej inicjatywy obywatelskiej i dużego, dobrowolnego zaangażowania osób pracujących w ośrodkach sieci CDE. Jest to dobry przykład realizacji postulatów społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej. Od 2005 r., gdy do współpracy organizacyjnej
i programowej włączyło się Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, działalność środowiska
nabrała impetu. Pracownicy ośrodków uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych, seminariach
i szkoleniach, które odbywały się w Brukseli i innych miastach europejskich w ramach AGM (np.
Dublin, Ateny, Lizbona, Budapeszt). W grupie bibliotekarzy sieci CDE decyzje podejmowane
były zawsze w sposób jawny i demokratyczny. Nie ma formalnego (instytucjonalnego) przywództwa grupy, choć jednogłośnie wybrano oficjalnego przedstawiciela sieci, który reprezentuje polskie
ośrodki w kontaktach z Przedstawicielstwem KE w Polsce i wobec DG COMM Komisji.
Działalność polskich Centrów Dokumentacji Europejskiej została dostrzeżona i pozytywnie oceniona nie
tylko przez biblioteki akademickie, w ramach których funkcjonują ośrodki CDE. Aktywność polskiej
sieci znalazła również uznanie w wymiarze międzynarodowym: jej krajowy koordynator został uhonorowany w 2004 r. prestiżową nagrodą Helen Greer Memorial Prize za zintegrowanie polskiego środowiska dokumentalistów europejskich (nagrodę przyznaje European Information Association);
organizatorzy spotkań AGM zwrócili się też trzykrotnie z prośbą o zaprezentowanie działalności
polskich CDE podczas cyklicznych spotkań sieci informacyjnych (w Warszawie, Dublinie i Budapeszcie) pozostających w gestii DG COMM. Dysponując wiedzą i doświadczeniem w organizacji
pracy Centrów, polska sieć aktywnie wspiera także środowisko rumuńskich ośrodków, których działalność została oficjalnie zainaugurowana 6 października 2008 r. w karpackim kurorcie Predeal.
Kontakty, zapoczątkowane serią wykładów, będą najprawdopodobniej kontynuowane w następnych latach, zarówno w formie seminariów lub warsztatów edukacyjnych, jak i wizyt studyjnych.
Osiągnięcia polskiej sieci CDE są godne odnotowania i zasługują na szersze rozpropagowanie. Środowisko bibliotekarzy europejskich pracujących w poszczególnych ośrodkach jest grupą silnie zintegrowaną i żywo zainteresowaną współpracą oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Jest
także otwarte na współpracę z innymi ośrodkami i bibliotekami. Można zatem wierzyć, że sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej będzie nadal działać na rzecz rozwoju nauki i kształcenia w dziedzinie integracji europejskiej.
Wiktor Poźniak, Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
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Êródùa informacji o Unii Europejskiej
W Internecie
Informacje o Unii Europejskiej we wszystkich urzædowych jæzykach Unii Europejskiej sà dostæpne
w portalu Europa: europa.eu.

W pobliýu
Na terenie caùej Unii Europejskiej dziaùa szereg lokalnych oúrodków informacyjnych.
Adres najbliýszego z nich moýna znaleêã na stronie: http://ec.europa.eu/europedirect.

Przez telefon lub mailem
Europe Direct to serwis udzielajàcy odpowiedzi na pytania dotyczàce Unii Europejskiej.
Moýna siæ z nim skontaktowaã,
dzwoniàc na bezpùatnà infoliniæ: 00 800 6 7 8 9 10 11
lub wysyùajàc e-mail ze strony internetowej: http://ec.europa.eu/europedirect.

Publikacje
Dostæp do publikacji na temat Unii Europejskiej za jednym klikniæciem
– na stronie ksiægarni UE: bookshop.europa.eu.

Zachæcamy takýe do odwiedzenia strony internetowej Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce: ec.europa.eu/polska.
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