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ZARZ DZANIE LICENCJONOWANYMI 
ZASOBAMI ELEKTRONICZNYMI W SKALI KRAJU. 

PRZYK ADY ZAGRANICZNE 

Omówiono przyk ady centralnego zarz dzania licencjonowanymi zasobami elektronicznymi 
przydatnymi do nauki i edukacji w 22 krajach. Analizie poddano zagadnienia: instytucji odpowie-
dzialnych, form organizacyjnych, finansowania, umów licencyjnych, zasad korzystania z zasobów. 
Zaprezentowano narz dzia wspomagaj ce zarz dzanie, np. bazy danych rejestruj ce tytu y zasobów. 

WPROWADZENIE 

Biblioteki gromadz  zasoby elektroniczne w postaci dost pnych w sieci cyfro-
wych baz danych (bibliograficznych, pe notekstowych, cytowa , faktograficznych), 
czasopism, ksi ek, encyklopedii przydatnych do nauki i edukacji najcz ciej na zasa-
dzie op at za korzystanie zgodnie z umow  licencyjn , nie za  na w asno . W zwi z-
ku z rosn cymi kosztami oraz trudnymi procedurami zakupów instytucje zaintereso-
wane tymi zasobami zacz y od lat 90. czy  wysi ki i organizowa  si  w ró ny 
sposób. Wspó praca polega g ównie na negocjowaniu i podpisywaniu umów licencyj-
nych, ale te  na scentralizowanym zarz dzaniu zasobami. Dzia ania te mog  mie  
charakter lokalny, regionalny, krajowy czy nawet mi dzynarodowy i obejmuj  biblio-
teki ró nych typów oraz instytucje naukowe. Przybieraj  ró ne formy wspó pracy – od 
mniej do bardziej sformalizowanych. W referacie opisano 22 zró nicowane przyk ady 
zarz dzania zasobami licencjonowanymi w skali kraju. Opracowanie nie stanowi wy-
czerpuj cego przegl du, a jedynie materia  pogl dowy do zbiorczej charakterystyki. 
Ograniczono si  do ogólnych opisów oraz odsy aczy do dokumentów i witryn interne-
towych. Celem artyku u jest przedstawienie zakresu wspó pracy oraz metod organiza-
cji informacji o zasobach elektronicznych i wszelkiej dokumentacji projektów w za-
granicznych serwisach internetowych. 
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Zagadnienie wspólnego gromadzenia zasobów elektronicznych, a zw aszcza 
wspólnych zakupów konsorcyjnych by o przedmiotem wielu artyku ów przegl do-
wych, równie  krajowych. Ogóln  charakterystyk  konsorcjów zaprezentowali Pio-
trowicz [18], Maciejewska i Moskwa [13] oraz D browska-Charytoniuk [3]. St pniak 
przedstawi a polityk  gromadzenia zasobów w kontek cie wspólnych zakupów [20]. 
Maciejewska, Szarski i Urba czyk omówili dost p do czasopism elektronicznych 
w krajach Unii Europejskiej [14], o których wspomina te  Moskwa [15]. Wiele przy-
datnych informacji przyniós  raport UE z 2011 roku, omawiaj cy m.in. zasady dzia a-
nia konsorcjów ukierunkowanych na zakup zasobów elektronicznych [16]. Warto-
ciowe jest równie  opracowanie Carbone z 2010 roku na temat kosztów, korzy ci 

i ogranicze  wspólnego zarz dzania zasobami elektronicznymi na podstawie porów-
nania projektów zagranicznych [2], które stre ci  Vajou [21]. Istotne te  by y wytycz-
ne IFLA na temat kszta towania kolekcji e-zasobów [9] oraz informacje zawarte na 
witrynach mi dzynarodowej koalicji na rzecz konsorcjów bibliotecznych ICOLC [8] 
i projektu LIBLICENSE [11] na temat licencjonowania zasobów cyfrowych.  

PRZYK ADY ZAGRANICZNE1 

AUSTRALIA 

W Australii licencje na dost p do zasobów elektronicznych centralnie negocjuje kon-
sorcjum CEIRC (CAUL Electronic Information Resources Consortium) pod auspicjami 
organu reprezentuj cego szkolnictwo wy sze. Konsorcjum liczy 39 australijskich biblio-
tek CAUL (Council of Australian University Librarians), 8 bibliotek nowozelandzkich 
(CONZUL) oraz 23 instytuty badawcze i inne organizacje z Australii i Nowej Zelandii. 
CEIRC kontaktuje si  z dostawcami w imieniu instytucji cz onkowskich oraz okre la 
zasady zakupów zasobów elektronicznych, warunki licencjonowania, modele podzia u 
kosztów wewn trz konsorcjum. Zajmuje si  te  archiwizacj , dost pem do zasobów 
i statystykami wykorzystania. Obecnie obowi zuj  umowy na dost p do 239 baz danych 
i serwisów 89 dostawców informacji. Od 1998 roku od uczestników konsorcjum pobiera 
si  sk ad  cz onkowsk . Biblioteki ponosz  równie  op aty licencyjne uzgodnione wed ug 
wewn trznego podzia u, przekazywane do CEIRC b d  bezpo rednio do dostawcy. Li-
cencje podpisuje CAUL w imieniu wszystkich cz onków albo biblioteki indywidualnie na 
podstawie standardowej umowy konsorcyjnej. Na witrynie CEIRC zamieszczono dane 
instytucji cz onkowskich, obowi zuj ce dokumenty, wykaz dost pnych baz danych wraz 
z informacjami o warunkach dost pu oraz wykaz wydawców, z którymi podpisano umo-
wy b d  których produkty mog  by  przydatne dla cz onków CEIRC. 

 __________ 
1Adresy dost pu do witryn opisanych projektów zebrano wraz z nazwami konsorcjów i innych ini-

cjatyw w Za czniku 1. 
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AUSTRIA 

W Austrii dzia a wiele konsorcjów organizowanych w celu uzyskania dost pu do 
jednego ród a skupionych w ramach inicjatywy KEMÖ (Kooperation E-Medien Öster- 
reich). Do jej zada  nale , m.in.: koordynacja zakupu i uzyskiwania licencji na do-
st p do zasobów elektronicznych, zarz dzanie p atno ciami oraz zarz dzanie zasoba-
mi. Partnerami s  biblioteki uniwersytetów i politechnik, pa stwowe biblioteki pu-
bliczne, Biblioteka Narodowa oraz inne instytucje naukowe i o wiatowe, szpitale 
kliniczne itp. 54 cz onków bierze udzia  w 67 konsorcjach daj cych dost p do zaso-
bów ze wszystkich dziedzin. Za wspó prac  odpowiada OBVSG (Die Österreichische 
Bibliothekenverbund und Service) oraz biuro KEMÖ. Koszty zakupów ponosz  insty-
tucje partnerskie. W serwisie internetowym KEMÖ mo na znale : 

 wykaz instytucji cz onkowskich z dodatkowymi informacjami, np. osoba odpo-
wiedzialna, dane teleadresowe, udzia  w konsorcjach, 

 wykaz konsorcjów (zasobów) z dodatkowymi informacjami, np. typ zasobu, 
dziedzina, opis, wydawca, okres trwania licencji, cz onkowie konsorcjum, 

 baz  danych w mo liwo ciami sortowania wed ug kilku kryteriów2.  

BRAZYLIA 

Portal de Periódicos jest brazylijskim krajowym konsorcjum i bibliotek  elektro-
niczn  w zakresie nauk cis ych i technicznych, utworzonym w 2000 roku. Projekt 
realizuje CAPES – fundacja przy Ministerstwie Edukacji, zajmuj ca si  m.in. dost -
pem do zasobów naukowych dla sektora szkolnictwa wy szego. Dzi ki Portal de Pe-
riódicos naukowcy i studenci z ponad 400 instytucji maj  swobodny dost p do ponad 
35 000 czasopism, 130 baz danych, a tak e ksi ek elektronicznych, encyklopedii, 
opisów patentowych i norm. Na witrynie portalu mo na znale : 

 wyszukiwark  elektronicznych zasobów licencjonowanych oraz publicznie do-
st pnych w sieci (do zasobów p atnych dost p kontrolowany poprzez IP), 

 list  zasobów licencjonowanych z terminami umów, 
 wykaz zasobów dost pnych do testowania i ewentualnego zakupu, 
 statystyki wykorzystania zasobów w ramach konsorcjum, 
 materia y szkoleniowe dla u ytkowników. 

CHINY 

W Chinach od 1998 roku dzia a krajowe konsorcjum bibliotek akademickich  
CALIS (China Academic Library & Information System), finansowane g ównie 
przez rz d, w tym Ministerstwo Edukacji. Celem konsorcjum jest stworzenie aka-

 __________  
2<https://www.konsortien.at/ssl/laufzeiten-print.asp>. 



L. Derfert-Wolf 266 

demickiej biblioteki cyfrowej, w której zintegrowane zasoby b d  udost pniane 
wszystkim uczelniom. CALIS liczy ponad 600 cz onków z 27 województw, miast 
i autonomicznych regionów w Chinach. Pracami konsorcjum zarz dza krajowe cen-
trum administracyjne z czterema oddzia ami. Jednym z zada  CALIS jest scentrali-
zowany zakup i zarz dzanie zasobami elektronicznymi. W 2012 roku by o to ok. 
130 000 tytu ów czasopism oraz 26 pe notekstowych i abstraktowych baz danych.  
CALIS utrzymuje serwis do zarz dzania i oceny importowanych zasobów elektro-
nicznych zawieraj cy: 

 bazy danych Wiki – zintegrowany serwis danych o zakupionych bazach, np. wy-
dawca, opis, cz stotliwo  aktualizacji),  

 platformy wspomagaj ce gromadzenie baz – ka da biblioteka CALIS mo e do-
kona  wyboru zasobu i dope ni  wszelkich formalno ci poza p atno ciami, 

 platformy do oceny zasobów, np. do analiz porównawczych [4, 22]. 

DANIA 

Biblioteki naukowe i specjalistyczne w Danii podj y inicjatyw  Denmark’s Elec-
tronic Research Library (DEFF), w cz ci finansowan  przez trzy ministerstwa: nauki, 
innowacji i szkolnictwa wy szego, kultury oraz edukacji. Koordynacj  dzia a  powie-
rzono DEFF Sekretariat, jednostce Du skiej Agencji Kultury. Dzia alno  DEFF do-
tyczy wielu programów, w tym licencjonowania zasobów elektronicznych w skali 
krajowej w ramach konsorcjum DEFF Licences, którego biuro (6 etatów) pozostaje 
w strukturze organizacyjnej DEFF i jest finansowane przez wymienione ministerstwa. 
Poza negocjowaniem i podpisywaniem umów oraz realizacj  zakupów zasobów DEFF 
Licenses zarz dza samymi licencjami, rachunkami, administruje numerami IP u yt-
kowników itp. Konsorcjum sk ada si  g ównie z instytucji podleg ych trzem minister-
stwom. Wspiera te  inne organizacje rz dowe i prywatne. W 2011 roku podpisano 239 
umów dla 280 instytucji. DEFF Licences utrzymuje serwisy wspomagaj ce zarz dza-
nie zasobami elektronicznymi. Nale  do nich: 

 Baza danych licencji z dost pem zastrze onym dla instytucji cz onkowskich za-
wiera informacje dotycz ce instytucji uczestnicz cych, zasobów, umów licencyjnych 
itp.; w bazie mo na odnowi  prenumerat , zamówi  nowy zasób czy testowanie, po-
bra  umow  do podpisu itp. 

 DEFFnet3 – dost p z jednego miejsca do ponad 28 000 czasopism elektronicz-
nych (system TDNet) umo liwiaj cy wyszukiwanie wed ug tytu ów, wydawców,  
ISSN, dostawców oraz przegl danie alfabetyczne. Dost p do wyszukiwania na po-
ziomie artyku ów oraz do pe nych tekstów czasopism maj  wy cznie autoryzowani 
u ytkownicy.  

 __________ 
3<http://www10.tdnet.com/frames.asp>. 
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FINLANDIA 

Sie  fi skich bibliotek akademickich, publicznych i specjalistycznych realizuje 
powi zane ze sob  przedsi wzi cia, w których kluczow  rol  odgrywa Biblioteka 
Narodowa (Biblioteka Uniwersytecka w Helsinkach). W 2000 roku powo ano konsor-
cjum FinELib w celu zapewnienia bibliotekom cz onkowskim jednolitego dost pu do 
krajowych i zagranicznych zasobów elektronicznych tworz cych National Electronic 
Library of Finland. W sk ad konsorcjum wchodzi 97 instytucji, w tym: 15 uniwersyte-
tów, 27 politechnik, 18 bibliotek publicznych i 37 instytutów badawczych. Koordyna-
torem jest Biblioteka Narodowa, w której strukturze dzia a FinELib, a ka da instytucja 
cz onkowska podpisuje umow  o wiadczenie us ug. Kluczowe decyzje podejmuje 
grupa steruj ca, sk adaj ca si  z przedstawicieli instytucji finansuj cych (w tym Mini-
sterstwo Edukacji i Ministerstwo Kultury) oraz cz onków konsorcjum. FinELib okre-
la polityk  licencjonowania, negocjuje umowy, realizuje rozliczenia, zapewnia ob-

s ug  bibliotek, generuje statystyki wykorzystania, organizuje seminaria oraz 
szkolenia i badania u ytkowników. W ramach konsorcjum dzia a siedmiu koordynato-
rów dziedzinowych, zg aszaj cych potrzeby zakupów w obr bie danej tematyki oraz 
negocjuj cych umowy licencyjne. Cz onkowie uiszczaj  op aty za ka dy wybrany 
pakiet zasobów. Ministerstwo Edukacji i Kultury dofinansowuje dzia alno  biura 
FinELib. W 2012 roku podpisano ok. 60 licencji, a ogólna liczba zasobów wynosi a: 
112 baz danych, 4400 ksi ek typu reference, 38 000 czasopism i 360 000 ksi ek 
elektronicznych [5]. Dost p do zasobów jest organizowany zgodnie z warunkami za-
wartymi w umowach przez portal Nelli (National Electronic Library Interface) 4  
– us ug  wykorzystuj c  oprogramowanie MetaLib ExLibris. Dzi ki temu autoryzo-
wany u ytkownik poprzez taki sam interfejs w ka dej stowarzyszonej bibliotece mo e 
uzyska  dost p do bibliotecznych zasobów licencjonowanych (na podstawie kontro-
li IP), OPAC-ów, bezp atnych zasobów sieciowych i cyfrowych zbiorów bibliotek 
uczestnicz cych. Portal zapewnia te  us ugi uwierzytelniania i autoryzacji do zdalnego 
korzystania. Pracownicy Nelli utrzymuj  baz  danych Halti do zarz dzania ród ami 
elektronicznymi (koszty, statystyki itp.) [17]. 

GRECJA 

Greckie biblioteki naukowe tworz  konsorcjum HEAL-Link (Hellenic Academic 
Libraries Link), w sk ad którego wchodzi 39 bibliotek akademickich (24 uniwersytec-
kie i 15 politechnicznych) i 16 instytutów badawczych. Celem konsorcjum jest m.in. 
wspó praca w zakresie gromadzenia oraz dost pu do licencjonowanych zasobów elek-
tronicznych. Zamówienia uczelni i innych zrzeszonych instytucji s  czone w poje-
dyncze, du e kontrakty z wydawcami. Poprzez portal HEAL-Link mo na przegl da : 

 __________  
4<http://www.nelliportaali.fi>. 
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dost pne czasopisma elektroniczne alfabetycznie i wed ug dziedzin, bazy bibliogra-
ficzne i ksi ki elektroniczne oraz wydawców. Uprawnieni u ytkownicy mog  prze-
szukiwa  w jednym miejscu wszystkie zakupione zasoby5 wraz z centralnym katalo-
giem bibliotek akademickich na platformie MuseGlobal. 

HOLANDIA 

Umowy licencyjne z wydawcami naukowych zasobów elektronicznych dla holen-
derskich instytucji naukowych negocjuje SURF – organizacja zajmuj ca si  technolo-
giami informacyjnymi i komunikacyjnymi dla sektora bada  i szkolnictwa wy szego. 
W ramach SURF uruchomiono szereg inicjatyw w zakresie licencji w cis ej wspó -
pracy z SURFmarket oraz SURF Licensing Agency – agencjami, które negocjuj  
umowy i administruj  zasobami w imieniu bibliotek uniwersyteckich i Biblioteki Na-
rodowej stowarzyszonych w konsorcjum UKB oraz bibliotek politechnik stowarzy-
szonych w SHB. 

IRLANDIA 

W Irlandii od 2004 roku dzia a IReL (Irish Research eLibrary), krajowa naukowa 
biblioteka elektroniczna finansowana przez instytucje pa stwowe: HEA (Higher Edu-
cation Authority), SFI (Science Foundation Ireland), DJEI (Department of Jobs, En-
terprise and Innovation) oraz IUA (Irish Universities Association). IReL obs uguje 
7 irlandzkich uniwersytetów oraz Royal College of Surgeons i w ograniczonym zakre-
sie Institute of Technology. IReL koordynuje gromadzenie zasobów elektronicznych 
oraz u atwia zdalny dost p do nich. Za wspó prac  w ramach projektu oraz wdra anie 
róde  odpowiedzialna jest Grupa Dyrektorów Bibliotek powo ana przez Stowarzy-

szenie Uniwersytetów Irlandii IUA. IReL jest zarz dzana przez spó k  IRIS Ltd, nale-
c  do szkó  wy szych oraz komitet steruj cy, które wspólnie negocjuj  zakupy za-

sobów oraz administruj  zasobami, analizuj  wykorzystanie itp. Na witrynie projektu 
jest pe en wykaz róde  oraz czasopism6, który mo na przegl da  wed ug alfabetu 
albo dziedzinowo lub te  przeszukiwa  wed ug tytu u, wydawcy, dziedziny czy typu 
zasobu. Opis ród a zawiera m.in. tematyk , wydawc , typ zasobu, terminy umów 
licencyjnych, link do witryny dostawcy oraz sposoby uwierzytelniania, np. numery IP, 
logowanie, inne systemy. U ytkownikom zaleca si  zdalny dost p poprzez witryn  
swojej biblioteki. Instytucje uczestnicz ce w projekcie maj  dost p do wszystkich 

 __________ 
5Od po owy 2013 roku na portalu HEAL-Link zacz y si  pojawia  komunikaty o blokowaniu zaso-

bów okre lonych wydawców (np. Elsevier, Springer) z powodu nieop acenia prenumeraty. 
6<http://www.irelibrary.ie/resources.aspx>. 
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kupowanych dla IReL zasobów elektronicznych: 50 kolekcji czasopism (ok. 25 000 
tytu ów), 26 baz danych, 16 kolekcji ksi ek. 

ISLANDIA  

W Islandii w 1999 roku powsta o Iceland Consortium (IC) w celu podpisania 
ogólnokrajowej umowy licencyjnej na dost p do Encyclopedia Britannica. 
W 2002 roku podpisano umow  mi dzy Bibliotek  Narodow  pe ni c  te  funkcj  
Biblioteki Uniwersyteckiej (National and University Library of Iceland) a Minister-
stwem Edukacji, Nauki i Kultury. Celem IC jest zapewnienie dost pu do tre ci na-
ukowych i edukacyjnych dla studentów i pracowników uczelni i instytutów badaw-
czych oraz ogó u obywateli Islandii. Pracami IC, do których nale y g ównie 
negocjowanie umów licencyjnych, zatwierdzanie bud etu i okre lanie rocznej op aty 
instytucji uczestnicz cych, kieruje komitet steruj cy pod przewodnictwem dyrektora 
Biblioteki Narodowej. Koszty zakupu zasobów pokrywaj  biblioteki i instytucje 
uczestnicz ce (ok. 200) wed ug ró nych modeli w zale no ci od rodzaju placówki. 
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury zapewnia dotacj  na dofinansowanie op at 
licencyjnych [7]. Bie ce licencje obejmuj  czasopisma elektroniczne, bazy bibliogra-
ficzne, bazy cytowa  i encyklopedie, dost pne dla wszystkich osób cz cych si  
z sieci  z islandzkiego numeru IP. Dost p do zasobów zorganizowano poprzez jeden 
portal hvar.is7. Kolejnym etapem jest zintegrowanie wyszukiwania zasobów licencjo-
nowanych z katalogami bibliotecznymi, bazami publikacji pracowników naukowych 
oraz zasobami bibliotek cyfrowych i repozytoriów w metawyszukiwarce leitir.is ko-
rzystaj cej z oprogramowania PRIMO8. 

KANADA 

Organizacj  dost pu do zasobów elektronicznych dla kanadyjskich bibliotek aka-
demickich zajmuje si  Canadian Research Knowledge Network (CRKN), krajowe 
konsorcjum zrzeszaj ce 75 cz onków. CRKN kontynuuje dzia ania projektu Canadian 
National Site Licensing Project (CNSLP) powsta ego w 1999 roku [23]. Na czele kon-
sorcjum stoi Rada Dyrektorów, zarz dzaj ca zespo ami zadaniowymi oraz sta e komi-
tety (np. do spraw negocjacji umów, p atno ci). Koszty licencji oraz utrzymania 
o mioosobowego biura ponosz  cz onkowie CRKN. Konsorcjum opracowa o ujedno-
licony wzór umowy licencyjnej9, podpisywanej nast pnie z dostawcami okre lonych 
zasobów w imieniu wszystkich instytucji, które zdecydowa y si  na zakup danego 
produktu. Dla instytucji cz onkowskich dost pny jest w sieci serwis u atwiaj cy za-

 __________  
7<http://hvar.is/>. 
8<http://leitir.is/primo_library/libweb/action/search.do>. 
9<http://www.crkn.ca/sites/default/files/crkn_model_license_agreement_2013-01-29.pdf>. 
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rz dzanie w asnymi zasobami, np. uzyskanie szczegó owych informacji o ka dej li-
cencji, prawach dost pu czy warunkach odnowienia prenumeraty. 

LITWA 

Na Litwie od 2001 roku dzia a zrzeszenie 54 bibliotek naukowych LMBA, które-
go zadaniem jest m.in. scentralizowana prenumerata elektronicznych czasopism i baz 
danych. Koszty zarz dzania LMBA s  pokrywane ze sta ych op at instytucji cz on-
kowskich, a koszty zakupu zasobów z dotacji rz dowych, grantów Unii Europejskiej 
oraz ze rodków w asnych uczestników konsorcjum. Na witrynie LMBA jest prezen-
towany wykaz zasobów opisanych wed ug nast puj cych elementów: adres dost pu, 
wydawca/dostawca, okres trwania umowy, tematyka, lista dost pnych czasopism/baz 
danych, zasady korzystania, biblioteki prenumeruj ce. 

NIEMCY 

Kluczowe zadania dotycz ce systemu informacji naukowej w Niemczech realizuje 
i finansuje Fundacja Bada  Naukowych DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). 
Od 2004 roku DFG nadzorowa a negocjowanie umów licencyjnych przez dziewi  
wiod cych bibliotek uniwersyteckich oraz finansowa a cz ciowo albo (w przypadku 
archiwów czasopism elektronicznych) w ca o ci zakup zasobów elektronicznych dla 
instytucji nauki i szkolnictwa wy szego. W 2008 roku powo ano Digital Information 
(zwan  te  Alliance Initiative) – inicjatyw  Sojuszu Niemieckich Organizacji Nauki, 
któr  aktywnie wspiera DFG. Wspó praca odbywa si  w ramach sze ciu priorytetów 
dostarczania cyfrowej informacji, w tym licencji krajowych, ci le powi zanych 
z inicjatywami na rzecz otwarto ci w nauce10. Wprowadzono nowy model gromadze-
nia zasobów elektronicznych, który przewidywa  wspó finansowanie zakupów przez 
DFG oraz biblioteki i inne instytucje. Przyj to te  zasad , e zasoby bie ce s  do-
st pne tylko dla u ytkowników instytucji partycypuj cych w kosztach, a po roku lub 
dwóch dla wszystkich niemieckich instytucji nauki i szkolnictwa wy szego. Obecnie 
w Niemczech istniej  trzy g ówne systemy licencji na zasoby elektroniczne:  

 licencje Classics na archiwa czasopism, bazy danych i ksi ek nabywanych 
w latach 2004–2010, dost pne bezp atnie dla zarejestrowanych instytucji, 

 licencje krajowe dla bie cych baz danych i czasopism cz ciowo lub w pe ni 
finansowane przez DFG, 

 licencje krajowe dla bie cych baz danych i czasopism finansowane przez bi-
blioteki, które wybieraj  odpowiednie dla siebie zasoby [19]. 

Od 2010 roku za negocjacje umów licencyjnych odpowiada grupa robocza (Na-
tional Licensing) powo ana przez DFG w ramach Alliance Initiative, w sk ad której 

 __________ 
10<http://www.allianzinitiative.de/en/core_activities/national_licensing/>. 
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wchodz  przedstawiciele bibliotek z najwi kszym do wiadczeniem w tym zakresie. 
Grupa opracowa a wytyczne dotycz ce zakupu licencji finansowanych zarówno przez 
DFG, jak i indywidualnie przez biblioteki [6]. DFG dofinansowuje zakup licencji tyl-
ko pod warunkiem zgody wydawców czasopism na deponowanie artyku ów z ich 
czasopism przez autorów niemieckich w repozytoriach Open Access.  

Listy produktów dost pnych w ramach krajowego systemu licencji mo na znale  
w kilku miejscach: 

 na witrynie Nationallizenzen11, gdzie dost pne s  podstawowe informacje oraz 
metawyszukiwarka (oprogramowanie VuFind) zasobów zakupionych we wcze niej-
szych latach i dost pnych bezp atnie dla naukowców w Niemczech, 

 w serwisie Zeitschriftendatenbank (Services)12 – dwie listy czasopism dost p-
nych w ramach licencji krajowych wed ug nazw pakietów oraz wed ug instytucji ne-
gocjuj cych umowy, 

 w serwisie Biblioteki Uniwersyteckiej w Regensburgu, zwanym list  regensbur-
sk  – Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB13, zebrano linki do ponad 71 000 
czasopism zarówno dost pnych bezp atnie, jak i licencjonowanych14. 

NORWEGIA 

W Norwegii negocjacje z dostawcami zasobów elektronicznych s  prowadzone od 
2011 roku. W ramach systemu CRIStin (Current Research Information System) 
w imieniu uczelni i instytutów badawczych (142), jak równie  bibliotek publicznych 
(ok. 100). CRIStin jest wspóln  agend  ministerstw edukacji i bada  naukowych oraz 
zdrowia. Wspó praca odbywa si  na zasadzie konsorcjum otwartego, co oznacza, e 
instytucja mo e ostatecznie podpisa  umow  na wybrane zasoby. Kontrakty podpisy-
wane s  centralnie, ale faktury s  przekazywane przez dostawców bezpo rednio do 
zamawiaj cego dany zasób. W 2012 roku podpisano 26 licencji na ok. 80 produktów.  

NOWA ZELANDIA 

Inicjatywa Nowej Zelandii – Electronic Purchasing in Collaboration (EPIC) – umo -
liwia wszystkim obywatelom dost p do krajowych i zagranicznych zasobów elektronicz-
nych poprzez ponad 150 bibliotek ró nych typów, zrzeszonych w konsorcjum. Biblioteka 
Narodowa jako jednostka wiod ca EPIC utrzymuje biuro finansowane z op at uczestni-
ków. Pracami konsorcjum kieruje zespó  zarz dzaj cy, sk adaj cy si  z 10 reprezentantów 
bibliotek. Ka da z placówek mo e wybra : pakiety zasobów negocjowanych dla ca ego 

 __________  
11<http://www.nationallizenzen.de/>. 
12<http://www.zeitschriftendatenbank.de/>. 
13<http://ezb.uni-regensburg.de>. 
14<http://ezb.uni-regensburg.de/nalis.phtml>. 
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kraju (EPIC packages – do wyboru) albo jeden z okre lonych zasobów (EPIC opt-in pro-
ducts – równie  do wyboru). Koszty zakupu pokrywaj  biblioteki wed ug modelu finan-
sowania dla poszczególnych typów placówek. Ministerstwo Edukacji finansuje dost p do 
zasobów dla wszystkich szkó  rednich Nowej Zelandii. Na witrynie EPIC zamieszczono: 

 wykaz zasobów prenumerowanych w ramach konsorcjum, pogrupowany wed ug 
dziedzin, typów oraz grup odbiorców, 

 szereg przydatnych wskazówek (np. metody gromadzenia statystyk wykorzysta-
nia) w dziale Wsparcie Techniczne, 

 materia y szkoleniowe w zakresie korzystania z zasobów, 
 materia y wspieraj ce promocj  zasobów w ród u ytkowników bibliotek. 

PORTUGALIA 

Portugalskie konsorcjum i jednocze nie biblioteka wiedzy – Biblioteca do Conhe-
cimento Online (b-on) – umo liwia instytutom naukowym i uczelniom dost p do zaso-
bów elektronicznych dzi ki ich prenumeracie negocjowanej na szczeblu krajowym. 
Serwis zacz  funkcjonowa  w 1999 roku po gruntownej analizie prenumeraty czaso-
pism naukowych we wszystkich instytucjach portugalskich. Koordynacja b-on pozostaje 
w gestii Agencji Spo ecze stwa Wiedzy UMIC, sprawami technicznymi natomiast, 
szkoleniami u ytkowników i kontaktami z dostawcami zasobów zajmuje si  Narodowa 
Fundacja Informatyzacji Nauki FCCN. Konsorcjum wiadczy te  us ugi archiwizacji 
zasobów. Od 2004 roku b-on jest finansowana z funduszy unijnych (do 2009 roku), 
rodków instytucji partnerskich oraz UMIC. Koszt dost pu do zasobów uwzgl dnia 

cen  zasobu oraz koszty utrzymania konsorcjum i jest dzielony pomi dzy instytucje 
partnerskie zgodnie z algorytmem uwzgl dniaj cym liczb  u ytkowników. b-on umo -
liwia dost p do zasobów licencjonowanych przez metawyszukiwark  (oprogramowanie 
PRIMO), opart  na centralnym indeksie metadanych, z dwoma interfejsami: dla instytu-
cji naukowych i dla szpitali (w trakcie budowy). Na witrynie konsorcjum znale  te  
mo na list  dost pnych tytu ów czasopism oraz opisy zasobów zawieraj ce: tytu , link 
do wydawcy, zakres tematyczny, list  tytu ów w ramach pakietu, link do wyszukiwania. 

REPUBLIKA PO UDNIOWEJ AFRYKI (RPA) 

Biblioteki akademickie i jednostki naukowe RPA utworzy y w 1999 roku koalicj  
konsorcjów COSALC w celu umo liwienia dost pu do informacji elektronicznej 
w ramach modelowych, krajowych licencji SASLI (South African Site Licensing Ini-
tiative). W 2006 roku koalicja zmieni a nazw  na South African National Library and 
Information Consortium (SANLiC). Do jej zada  nale y ustalanie potrzeb w zakresie 
gromadzenia zasobów, negocjowanie umów licencyjnych, koordynacja dost pu do 
zasobów, szkolenia u ytkowników, zapewnienie scentralizowanych us ug prawnych, 
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promocja naukowej informacji elektronicznej i ocena wykorzystania zasobów. 
SANLiC zrzesza 30 placówek, w tym wszystkie uczelnie publiczne (23), 6 rz dowych 
agencji badawczych oraz Bibliotek  Narodow . Model finansowania zak ada dwa 
rodzaje op at: roczn  sk adk  cz onkowsk  oraz op at  za us ug , czyli wszystko, co 
si  wi e z dostarczeniem okre lonego zasobu elektronicznego. Konsorcjum oferuje 
obecnie ponad 100 róde  ró nego rodzaju. W SANLiC dzia a biuro oraz komitety 
doradcze. Na witrynie organizacji znale  mo na wykaz instytucji partnerskich, wy-
kaz zasobów wed ug typów (bazy bibliograficzne, ksi ki elektroniczne, serwisy cza-
sopism elektronicznych, inne). Cz onkowie SANLiC maj  dost p do wszelkiej doku-
mentacji zwi zanej z procesem gromadzenia zasobów elektronicznych.  

ROSJA 

W Rosji od 2002 roku funkcjonuje krajowe konsorcjum informacji elektronicznej 
NEICON jako niekomercyjna, niezale na organizacja dzia aj ca na zasadzie partner-
stwa, której celem jest zapewnienie dost pu informacji elektronicznej rosyjskim bi-
bliotekom, uniwersytetom i instytucjom naukowym [10]. Konsorcjum liczy ok. 800 
bibliotek wszystkich typów, a jego dzia alno  jest finansowana g ównie przez Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki – uczestnicy nie ponosz  kosztów prowadzenia biura  
NEICON (trzy osoby) i nie wnosz  sk adek cz onkowskich. Wyboru zasobów elektro-
nicznych dokonuje zespó  ekspertów z wiod cych bibliotek. NEICON odgrywa te  
wa n  rol  w promowaniu e-zasobów – organizuje seminaria, prezentacje, szkolenia 
itp. Koszty zakupu zasobów by y pokrywane pocz tkowo w wi kszo ci ze rodków 
bud etowych, z federalnych programów docelowych dla 470 instytucji badawczych 
i edukacyjnych. Konsorcjum pozyskuje te  rodki z Ministerstwa Kultury, Fundacji 
Sorosa i Ford Foundation. NEICON podpisuje rocznie ok. 2000 umów z instytucjami 
partnerskimi na zasoby p atne b d  dotowane. Uzyskanie dost pu do zasobów dofi-
nansowywanych wymaga z o enia wniosku, który rozpatruje specjalna komisja  
NEICON. Koszty zasobów op acanych przez instytucje cz onkowskie s  natomiast 
zró nicowane w zale no ci od typu biblioteki, liczby u ytkowników, wykorzystania 
zasobów, liczby komputerów publicznie dost pnych oraz liczby instytucji prenumeru-
j cych dany zasób. Na witrynie NEICON zamieszono wykaz uczestników konsorcjum 
z dat  wst pienia, wykaz zasobów (p atnych i bezp atnych) oraz statystyki wykorzy-
stania. Dost pny jest równie  interfejs wyszukiwania.  

SZWAJCARIA 

Szwajcarski program narodowy e-lib.ch (Elektronischen Bibliothek Schweiz)15 
zak ada tworzenie centralnego portalu naukowego. Zarz dzanie i koordynowanie ca o-

 __________  
15<http://www.e-lib.ch/>. 
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ci  e-lib.ch powierzono bibliotece technicznej ETH-Bibliothek. Jednym z partnerów 
projektu jest Konsorcjum Szwajcarskich Bibliotek Szkó  Wy szych (KSH), odpowie-
dzialne m.in. za koordynowanie zakupów zasobów licencjonowanych ze rodków 
bibliotek uczestnicz cych. Pracami konsorcjum kieruje Konferencja Bibliotek Uni-
wersyteckich (KUB/CBU) z komitetem steruj cym na czele. KSH zrzesza 28 instytu-
cji: kantonalne biblioteki uniwersyteckie, Bibliotek  Narodow , biblioteki instytutów 
naukowych, biblioteki uniwersytetów nauk stosowanych oraz pedagogicznych. Poza 
negocjowaniem umów licencyjnych konsorcjum zajmuje si  wdra aniem innych us ug 
(np. link resolver), organizowaniem testów, szkole  i wiadczeniem pomocy technicz-
nej. Biblioteki partnerskie finansuj  utrzymanie biura oraz pokrywaj  koszt wybrane-
go zasobu spo ród kupowanych centralnie, zgodnie z zatwierdzonym modelem finan-
sowania zale nym od liczby u ytkowników biblioteki. Na witrynie KSH dost pne s  
obszerne informacje o wszystkich kupowanych zasobach, np. listy tytu ów czasopism, 
warunki licencji (na has o), statystyki. 

SZWECJA 

Od po owy lat 90. szwedzka Biblioteka Narodowa negocjuje umowy licencyjne 
dla zasobów elektronicznych w imieniu szkó  wy szych, agencji rz dowych i instytu-
cji badawczych w ramach konsorcjum BIBSAM zrzeszaj cego 65 instytucji. Na czele 
konsorcjum stoi komitet steruj cy, sk adaj cy si  z siedmiu przedstawicieli instytucji 
wspó pracuj cych. Komitet okre la strategie dzia ania BIBSAM, ogólne zasady nego-
cjacji z dostawcami zasobów i modele cenowe dla cz onków konsorcjum, a sze ciu 
pracowników Biblioteki Narodowej negocjuje umowy i zarz dza zasobami. W 2012 
roku podpisano 40 umów licencyjnych obejmuj cych ok. 100 zasobów, w tym pakiety 
czasopism i ksi ek elektronicznych, encyklopedie i bazy danych. Cz onkowie  
BIBSAM finansuj  koszt wybranych dla siebie produktów. Na witrynie konsorcjum 
zamieszczono wykaz kupowanych zasobów, z których ka dy opisano wed ug schema-
tu: wydawca, opis, platforma wyszukiwawcza, zasady korzystania, bezpo rednie po -
czenie. Mo na te  znale  wykaz zasobów zaopatrzony w nast puj ce informacje: 
termin obowi zywania umowy, dane kontaktowe w BIBSAM oraz instytucje prenu-
meruj ce. 

TURCJA 

W Turcji instytucje sektora nauki, bada  i szkolnictwa wy szego mog  korzysta  
z us ug dwóch organizacji u atwiaj cych dost p do zasobów elektronicznych. Pierw-
sza to Konsorcjum Tureckich Bibliotek Akademickich ANKOS (Anatolian University 
Libraries Consortium), które w 2000 roku utworzy o 12 bibliotek uniwersyteckich. 
W 2002 roku opracowano standardow  licencj  krajow  (Turkish National Site Licen-
se) [12]. Na czele ANKOS stoi prezes i zarz d, a w strukturze organizacyjnej s  rów-
nie  grupy robocze, grupy badawcze oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne 
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produkty – wszyscy s  bibliotekarzami i pracuj  przewa nie jako wolontariusze. Do 
ANKOS nale y 178 instytucji naukowych, w tym 163 biblioteki akademickie, które 
maj  dost p cznie do ok. 100 zasobów ze wszystkich dziedzin. Poniewa  konsor-
cjum nie ma osobowo ci prawnej ani centralnego finansowania, nie mo e podpisywa  
umów w imieniu bibliotek cz onkowskich. Ka da z bibliotek otrzymuje indywidualn  
faktur  na kwot  ustalon  zgodnie z przyj tym modelem, wed ug którego udzia  fi-
nansowy instytucji jest kalkulowany odr bnie dla ka dego produktu w zale no ci od 
kryteriów dla niego istotnych. Na witrynie ANKOS jest dost pny wykaz wszystkich 
instytucji partnerskich oraz wykaz prenumerowanych zasobów z krótkim opisem, 
datami obowi zywania umów oraz linkami do bibliotek prenumeruj cych. 

Inna inicjatywa turecka – TÜBITAK EKUAL – to program Sieci Akademickiej 
i Centrum Informacji ULAKB M dzia aj cej w ramach Rady ds. Bada  Naukowych 
i Techniki TÜBITAK, wspieraj cy koordynacj  i finansowanie prenumeraty zasobów 
elektronicznych na podstawie licencji krajowych. Powsta a w 2005 roku inicjatywa 
obejmuje uniwersytety pa stwowe i prywatne, uczelnie medyczne, szpitale kliniczne 
oraz szko y wojskowe i policyjne. Projekt jest realizowany pod kierunkiem rady do-
radczej, sk adaj cej si  z 13 osób. Kadencja rady trwa dwa lata. W 2011 roku z us ug 
TÜBITAK EKUAL korzysta o 331 instytucji, w tym 102 uczelnie publiczne i 52 nie-
publiczne. Podpisano umowy na 17 baz danych oraz serwisy zawieraj ce cznie 
15 000 czasopism naukowych. Na witrynie projektu dost pny jest wykaz instytucji 
uczestnicz cych oraz wykaz zasobów elektronicznych, zawieraj cy: tytu , daty obo-
wi zywania umów, liczb  bibliotek prenumeruj cych z linkami do nich, liczb  tytu-
ów czasopism w pakietach, informacj  o osobie odpowiedzialnej.  

WIELKA BRYTANIA 

Inicjatorem wprowadzenia scentralizowanego dost pu do zasobów elektronicz-
nych dla instytucji nauki, szkolnictwa wy szego i edukacji w Wielkiej Brytanii jest 
JISC Collections, które koordynuje us ugami w zakresie doboru, negocjacji umów 
i zamówie  zasobów elektronicznych, konsultacji i wspó pracy z uczestnikami projek-
tu oraz prowadzi badania wykorzystania zasobów. Dzia alno  JISC Collections jest 
finansowana przez JISC, a koszty prenumeraty zasobów ponosz  instytucje uczestni-
cz ce. W ramach inicjatywy dzia aj  grupy robocze, a w ród nich Electronic Informa-
tion Resources Working Group (EIRWG) – powo any w 2010 roku zespó , którego 
zadaniem jest doradztwo w zakresie wyboru zasobów oraz rozwoju priorytetów. JISC 
Collections dysponuje modelowymi umowami licencyjnymi (odr bnymi dla bie -
cych czasopism elektronicznych, kolekcji archiwalnych oraz baz danych, w tym te  
map, kolekcji graficznych czy encyklopedii)16 oraz specjalnie opracowanym modelem 

 __________  
16 JISC Collections Model Licences <http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-

Model-Licences-work/>. 
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kosztów17. Sk ada si  on z 10 kategorii cenowych, które przyporz dkowuje si  po-
szczególnym rodzajom instytucji (szko y wy sze, szko y pomaturalne, specjalistyczne 
kolegia, instytuty naukowe i instytucje stowarzyszone, np. British Library). Dla przy-
k adu system finansowania zasobów elektronicznych przez szko y wy sze zak ada 
podzia  na 10 grup uczelni w zale no ci od bud etów przeznaczanych na badania 
i dydaktyk . Na witrynie JISC Collections dost pny jest rozbudowany katalog ofero-
wanych zasobów, zawieraj cy opis (list  dost pnych tytu ów, zakres tematyczny, typ 
zasobu oraz poziom kszta cenia, dla którego jest przeznaczony), informacje o cenach 
oraz warunkach i terminach prenumeraty, informacje o formach dost pu, zgodno  ze 
standardami (telekomunikacyjnymi, opracowania, wyszukiwania oraz analizy staty-
styk wykorzystania). Katalog mo na przeszukiwa  lub przegl da  wed ug wielu kryte-
riów. Z poziomu opisu zasobu dost pna jest opcja zamawiania albo odnawiania pre-
numeraty.  

W ramach JISC Collections dzia a narodowa inicjatywa NESLi2 (National Electronic 
Site Licensing Initiative), powsta a w 2004 roku w celu zarz dzania licencjami do czaso-
pism elektronicznych. Projekt jest kontynuacj  NESLI realizowanego od 1998 roku [14]. 
Obecnie udost pnia si  7000 tytu ów nabywanych przez instytucje partnerskie na podsta-
wie ogólnokrajowej, modelowej licencji. Zespó  NESLi2 zajmuje si  wszystkimi aspek-
tami gromadzenia i udziela pomocy u ytkownikom. W 2007 roku uruchomiono inicja-
tyw  NESLi2 SMP poszerzaj c  ofert  czasopism o tytu y mniejszych wydawnictw. 
Zasoby dost pne w ramach projektu figuruj  w opisanym wy ej katalogu JISC Collec-
tions. 

SCENTRALIZOWANE ZARZ DZANIE ZASOBAMI ELEKTRONICZNYMI 
– PODSUMOWANIE ANALIZY PROJEKTÓW ZAGRANICZNYCH 

Wnioski wynikaj ce z analizy 22 krajowych inicjatyw centralnego zarz dzania li-
cencjonowanymi zasobami elektronicznymi przydatnymi dla nauki i edukacji przedsta-
wiono wed ug nast puj cych zagadnie : organizacja i zarz dzanie, zakres wspó pracy 
i przedmioty oraz warunki umów licencyjnych, finansowanie, dost p do zasobów 
i witryny internetowe. 

ORGANIZACJA I ZARZ DZANIE 

Wspólnego gromadzenia naukowych zasobów elektronicznych podejmuj  si  na 
ogó  instytucje zwi zane z nauk , badaniami i szkolnictwem wy szym: uczelnie, bi-
blioteki akademickie i instytuty naukowo-badawcze. Do ich grona do czaj  biblioteki 

 __________ 
17 JISC Banding <http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/JISC-Banding/>. 
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narodowe, publiczne, specjalistyczne i szkolne. Zazwyczaj s  to instytucje pa stwo-
we. Wspó praca odbywa si  wed ug ró nych modeli – od nieformalnych inicjatyw do 
zorganizowanych konsorcjów o ró nych statusach prawnych, przy czym mo e to by  
jedno konsorcjum ogólnokrajowe, kilka tworzonych dla poszczególnych typów insty-
tucji czy produktów albo koalicje konsorcjów. Liczba uczestników jest zró nicowana 
– od kilkunastu do kilkuset. Kluczow  rol  odgrywaj  biblioteki narodowe, agendy 
rz dowe, wiod ce biblioteki akademickie, stowarzyszenia bibliotek, rady dyrektorów 
bibliotek. Polityk  i strategi  dzia ania ustalaj  grupy steruj ce sk adaj ce si  z przed-
stawicieli instytucji uczestnicz cych i finansuj cych. Negocjacje umów licencyjnych 
oraz zadania typowo administracyjne powierza si  biurom/agendom licz cym od kilku 
do kilkunastu etatów. Niekiedy s  to specjalne komórki instytucji wiod cych, np. bi-
blioteki narodowej. Do zada  dora nych powo uje si  komitety doradcze, zespo y 
robocze lub ekspertów. 

ZAKRES WSPÓ PRACY I PRZEDMIOTY ORAZ WARUNKI UMÓW LICENCYJNYCH 

Spo ród zakresu wspó pracy w ramach konsorcjów czy projektów wspólnego 
gromadzenia e-zasobów mo na wy oni  prace najcz ciej realizowane: 

 opracowywanie strategii i planów rozwojowych oraz zasad wspó pracy, 
 badania potrzeb potencjalnych odbiorców informacji, 
 opracowywanie modelowych umów licencyjnych, 
 opracowywanie modeli finansowania zakupów i podzia u kosztów, 
 dobór zasobów, 
 negocjowanie umów licencyjnych i/lub podpisywanie umów licencyjnych i/lub 

realizacja zakupów, 
 zarz dzanie finansami i/lub realizacja p atno ci, 
 obs uga techniczna instytucji partnerskich, np. us ugi uwierzytelniania i autory-

zacji do zdalnego korzystania, 
 udost pnianie zasobów autoryzowanym odbiorcom (portal krajowy), 
 archiwizacja zasobów, 
 badania wykorzystania zasobów, w tym generowanie statystyk,  
 badania satysfakcji u ytkowników, 
 organizowanie testowania zasobów, 
 administrowanie danymi o zasobach, instytucjach i u ytkownikach,  
 szkolenia dla bibliotekarzy i u ytkowników, materia y dost pne online, 
 utrzymywanie serwisów internetowych konsorcjów, 
 scentralizowane us ugi prawne, 
 analizy bibliometryczne. 

Wiele konsorcjów zaopatrzy o si  w modelowe licencje, których schemat stosuje 
si  w negocjacjach z dostawcami informacji. Dokumenty te s  na ogó  dost pne pu-
blicznie i mog  te  by  wykorzystywane przez biblioteki przy indywidualnych zaku-
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pach. Cz sto s  to tzw. licencje krajowe (national site licensing model), obowi zuj ce 
w ca ym kraju, ale przewa nie w odniesieniu do danego sektora, np. nauki, edukacji 
i szkolnictwa wy szego [23]. Licencja krajowa nie oznacza centralnego finansowania 
z bud etu pa stwa ani dost pu wszystkich obywateli do zasobów. Najcz ciej cz on-
kowie konsorcjum wybieraj  i finansuj  produkty, dla których umowy zosta y wyne-
gocjowane centralnie na podstawie wzorcowej umowy (tzw. opcja opt-in).  

Przedmiotem umów licencyjnych s  najcz ciej elektroniczne czasopisma, bazy 
danych i ksi ki, w tym roczniki bie ce i/lub archiwalne. W przypadku czasopism 
i ksi ek s  to raczej umowy pakietowe (ang. big deals), czyli licencje na zestawy 
tytu ów bez mo liwo ci wyboru czy rezygnacji z okre lonych pozycji i dostosowania 
prenumeraty do w asnych potrzeb. Na ogó  s  to zasoby zagraniczne, ale zdarzaj  si  
wspólne zakupy dost pu do krajowych róde , np. ksi ek elektronicznych czy gazet. 

W kontraktach okre la si  równie  ceny produktów, sposób rozlicze , czas trwa-
nia umowy, kategorie u ytkowników i organizacj  dost pu do zasobów, sposoby ge-
nerowania statystyk itp. [9, 12]. Dla instytucji prenumeruj cych istotne s  prawa archi-
wizacji zasobów (archiwalnych roczników) na serwerach konsorcjum albo w ramach 
mi dzynarodowych projektów (np. LOCKSS, PORTICO). Spotyka si  te  zapisy 
o prawie zamieszczania artyku ów z czasopism w otwartych repozytoriach przez auto-
rów z instytucji podpisuj cych umow .  

FINANSOWANIE 

Projekty wspólnego gromadzenia zasobów licencjonowanych powstaj  g ównie 
w celu obni ania kosztów dost pu do róde . Finansowanie odbywa si  w ró ny spo-
sób, cho  przewa aj  dwie grupy kosztów: op aty licencyjne oraz koszty administra-
cyjne, np. utrzymanie biura. Wiele inicjatyw jest z dotacji ze rodków zewn trznych, 
np. bud etu pa stwa, agencji rz dowych realizuj cych polityk  naukow , funduszy 
UE. Mo na wyró ni  nast puj ce modele finansowania dost pu do zasobów: 

 ka da instytucja cz onkowska ponosi koszty zasobów indywidualnie zgodnie 
z ustalonym modelem finansowania oraz wp aca sk adk  na pokrycie ogólnych kosz-
tów administracyjnych (biuro, negocjacje itp.), 

 instytucje cz onkowskie wnosz  sk adki wg uzgodnionego algorytmu na zasoby 
i administracj , 

 pe ne lub cz ciowe finansowanie okre lonych zasobów z funduszy pa stwo-
wych; pozosta e koszty pokrywaj  instytucje cz onkowskie, 

 instytucje cz onkowskie pokrywaj  koszty zasobów, a finansowanie prac admi-
nistracyjnych pochodzi z funduszy pa stwowych, 

 pe ne finansowanie z funduszy pa stwowych. 
W zwi zku z ró nymi statusami prawnymi konsorcjów istniej  odmienne metody 

realizowania p atno ci. Mog  to by  roczne sk adki tworz ce jeden wspólny bud et, 
a wydatki s  realizowane zgodnie z przyj tym modelem ponoszenia kosztów przez 
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instytucje partnerskie. Algorytm podzia u kosztów jest najcz ciej oparty na liczbie 
potencjalnych u ytkowników z danej placówki. W razie braku statusu prawnego kon-
sorcjum negocjuje umowy i za atwia wszelkie formalno ci, a faktury s  przesy ane 
bezpo rednio do instytucji partnerskich. 

DOST P DO ZASOBÓW 

Zgodnie z wytycznymi IFLA prawo do korzystania z zasobów licencjonowanych 
okre la umowa, ale zazwyczaj powinni je mie  autoryzowani u ytkownicy, czyli oso-
by zatrudnione/ucz ce si  w instytucji prenumeruj cej dost p do zasobów oraz u yt-
kownicy bibliotek posiadaj cy prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu. Osoby 
zatrudnione/ucz ce si  powinny te  mie  dost p do zasobów z domu i ka dej innej 
lokalizacji [9]. W omawianych projektach zalecenia te s  zachowane. S  te  kraje, 
w których zasoby bie ce i archiwalne s  udost pniane wszystkim obywatelom na 
podstawie kontroli numerów IP komputerów lub wcze niejszej rejestracji.  

Dost p do zasobów odbywa si  najcz ciej przez zindywidualizowane interfejsy na 
witrynach bibliotek czy innych instytucji prenumeruj cych zasoby. Niekiedy ich wygl d 
jest taki sam w ka dej instytucji partnerskiej. Funkcjonuj  te  krajowe portale umo liwia-
j ce jednoczesne wyszukiwanie w prenumerowanych zasobach. W takich przypadkach  
– w zale no ci od przyj tego modelu – dost p do p atnego zasobu (np. artyku u) ma ka dy 
obywatel albo u ytkownik z instytucji op acaj cej prenumerat . Z technicznego punktu 
widzenia dost p do zasobów odbywa si  poprzez autoryzowane numery IP, has a czy 
specjalne systemy identyfikacji (np. Athens, Shibboleth). 

WITRYNY INTERNETOWE 

Podejmuj c analiz  przyk adów wspó pracy w zakresie gromadzenia zasobów 
elektronicznych, przyj to za o enie, e ka da z inicjatyw ma w miar  rozbudowany 
serwis internetowy. Badanie tych witryn umo liwi o opracowanie zbiorczej listy da-
nych pojawiaj cych si  na stronach internetowych opisanych inicjatyw: 

 informacja o projekcie i zakresie dzia ania, kontakty, 
 wykaz instytucji wspó pracuj cych zawieraj cy minimum jeden z elementów: 

– nazwa, dane teleadresowe i/lub link do strony internetowej, 
– osoba odpowiedzialna,  
– prenumerowane zasoby, 
– data przyst pienia do projektu, 
 wykaz zasobów zawieraj cy minimum jeden z elementów: 

– nazwa, 
– opis produktu, zakres tematyczny, 
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– typ zasobu,  
– poziom kszta cenia, dla którego przeznaczony jest zasób, 
– wydawca/dostawca i/lub link do witryny wydawcy/dostawcy, 
– platforma wyszukiwawcza,  
– lista tytu ów w przypadku pakietu czasopism elektronicznych, 
– zasady korzystania z zasobów i warunki dost pu,  
– okres trwania licencji, 
– cz stotliwo  aktualizacji, 
– zgodno  ze standardami (telekomunikacyjnymi, opracowania, wyszukiwania 

oraz analizy statystyk wykorzystania), 
– koszt oraz warunki i terminy prenumeraty,  
– warunki odnowienia prenumeraty, 
– lista prenumeratorów, 
 wykaz instytucji negocjuj cych umowy, 
 wykaz zasobów dost pnych do testowania i ewentualnego zakupu, 
 statystyki wykorzystania, 
 system oceny zasobów, np. analizy porównawcze, 
 oferty szkole  dla bibliotekarzy i u ytkowników, 
 materia y szkoleniowe dla u ytkowników, 
 wsparcie techniczne dla instytucji partnerskich, 
 informacje o dodatkowych us ugach (np. bibliometria), 
 wyszukiwarka w zasobach licencjonowanych, 
 dokumenty, np. plany strategiczne, porozumienia konsorcyjne, umowy licencyj-

ne, modele finansowania, raporty finansowe. 
Oczywi cie trudno by oby wskaza  idealny projekt, który zawiera wszystkie wy-

mienione dane. Wiele z nich jest dost pnych wy cznie (na has o) dla instytucji cz on-
kowskich. Dotyczy to szczególnie kosztów oraz dokumentacji zwi zanej z gromadze-
niem zasobów, a jest bardzo przydatne w przypadku mo liwo ci zg aszania albo 
odnawiania prenumeraty czy pobierania umów do podpisu bezpo rednio w systemie 
online. Warte podkre lenia jest to, e w wielu serwisach niektóre elementy prezento-
wane s  w postaci list z mo liwo ci  sortowania wed ug wybranych kryteriów albo 
w postaci baz danych. To ostatnie rozwi zanie jest oczywi cie doskonalsze i daje 
u ytkownikom wi cej mo liwo ci. Dost p do baz danych bywa cz ciowo albo ca -
kowicie zastrze ony dla instytucji cz onkowskich. 

ZAKO CZENIE 

Centralizacja zakupów licencji na korzystanie z naukowych i edukacyjnych zaso-
bów elektronicznych przynosi niezaprzeczalny po ytek, m.in. ni sze koszty, rosn ca 
liczba tytu ów, korzystniejsze warunki dost pu, korzystanie z wiedzy i do wiadczenia 
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ekspertów, uproszczona administracja dokumentami [1, 14]. I cho  podkre la si  rów-
nie  ryzyko centralnego finansowania [20], to pozosta e elementy wspó pracy sprzyja-
j  efektywnemu zarz dzaniu e-zasobami w instytucjach partnerskich. Podobne polskie 
inicjatywy mog  czerpa  najlepsze wzorce z przedstawionej ró norodno ci rozwi za , 
tworz c chocia by krajowy „inwentarz” elektronicznych zasobów licencjonowanych, 
których podstaw  ju  zorganizowano18. 
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ZA CZNIK 1 

Wykaz nazw i adresów internetowych analizowanych projektów wspó pracy w zakresie wspólnego 
gromadzenia licencjonowanych zasobów elektronicznych 

Australia Konsorcjum CEIRC (CAUL Electronic Information Resources Consortium) 
 <http://www.caul.edu.au/caul-programs/ceirc> 
Austria KEMÖ (Kooperation E-Medien Österreich) 
 <https://www.konsortien.at/> 
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Brazylia Portal de Periódicos 
 <http://www.periodicos.capes.gov.br> 
Chiny CALIS (China Academic Library & Information System) 
 <http://www.calis.edu.cn/> 
Dania Denmark's Electronic Research Library (DEFF) 
 <http://www.deff.dk> 
 DEFF Licences 
 <http://www.deff.dk/english/licenses/> 
Finlandia Konsorcjum FinELib 
 <http://www.nationallibrary.fi/libraries/finelib/> 
Grecja HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link) 
 <http://www.heal-link.gr/journals/en/> 
Holandia SURF 
 <http://www.surf.nl/> 
Irlandia IReL (Irish Research eLibrary) 
 < http://www.irelibrary.ie/> 
Islandia Iceland Consortium (IC) 
 <http://hvar.is/index.php?page=information-page> 
Kanada Canadian Research Knowledge Network (CRKN) 
 <http://www.crkn.ca/> 
Litwa LMBA (Lietuvos Mokslini  Bibliotek  Asociacijos) 
 <http://www.lmba.lt> 
Niemcy Digital Information (Alliance Initiative) 
 <http://www.allianzinitiative.de/> 
 Nationallizenzen 
 <http://www.nationallizenzen.de/> 
Norwegia CRIStin (Current Research Information System) 
 <http://www.cristin.no/> 
Nowa Zelandia Electronic Purchasing in Collaboration (EPIC) 
 <http://epic.org.nz/> 
Portugalia Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) 
 <http://www.b-on.pt/> 
Republika 
Po udniowej Afryki 

South African National Library and Information Consortium (SANLiC) 
 <http://www.sanlic.org.za/> 

Rosja Konsorcjum NEICON 
 <http://www.neicon.ru/> 
Szwajcaria Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken (KSH) 
 <http://lib.consortium.ch> 
Szwecja Konsorcjum BIBSAM 
 <http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/BIBSAM-Consortium/> 
Turcja ANKOS (Anatolian University Libraries Consortium) 
 <http://www.ankos.gen.tr/> 
 TÜBITAK EKUAL 
 <http://ekual.ulakbim.gov.tr/eng/> 
Wielka Brytania JISC Collections 
 <http://www.jisc-collections.ac.uk/> 
 NESLi2 (National Electronic Site Licensing Initiative) 
 <http://www.jisc-collections.ac.uk/nesli2/> 
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MANAGEMENT OF LICENSED ELECTRONIC RESOURCES 
ON A NATIONAL SCALE. FOREIGN EXAMPLES 

Examples of centralized management of licensed electronic resources have been described being in 
use for research and education in 22 countries. The subject of analyses were: responsible authorities, 
forms of organization, financing, licensing agreements, and terms and conditions of using the resources. 
Management tools such as database recording the titles of resources have also been analysed. 

 


