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Wstęp
Niniejsza publikacja powstała jako odpowiedź na potrzeby informacyjne seminarzystów
Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, którzy co roku borykają się
z problemem poszukiwania materiałów do prac dyplomowych. Specjaliści od informacji
europejskiej postanowili przygotować opracowanie, które systematyzuje podstawową wiedzę
na temat wyszukiwania informacji naukowych. Poradnik może być także wykorzystywany
przez seminarzystów innych kierunków studiów, jednak zaprezentowane zbiory przede
wszystkim odpowiadają specyfice studiów europeistycznych.
Opracowanie zawiera odniesienia do literatury naukowej i urzędowej, gromadzonej w formie
drukowanej i elektronicznej. W poradniku zostały pominięte informacje, które studenci
zdobywają na temat zbiorów informacji Unii Europejskiej na obowiązkowych zajęciach.
Przedstawione kolekcje informacji nie wyczerpują listy zbiorów, które mogą się okazać
przydatne europeistom. Starano się jednak przedstawić te, które wydają się najbardziej
przydatne dla tego kierunku studiów. Zaprezentowane zbiory i sposoby wyszukiwania
informacji mają służyć pomocą w odnalezieniu źródeł informacji umożliwiających
przygotowanie pracy dyplomowej. Nie są jednak w stanie zastąpić merytorycznej współpracy
pomiędzy seminarzystą i promotorem.
W rozdziale pierwszym poradnika zawarto podstawowe informacje o planowaniu
wyszukiwania informacji. Przedstawiono kilka porad rozwiązywania podstawowych
problemów z tworzeniem odpowiednich haseł wyszukiwawczych i ograniczania wyników
wyszukiwania. Wskazówki dotyczą zarówno wyszukiwania informacji w Internecie, jak
i w katalogach bibliotecznych.
W rozdziale drugim zaprezentowano elektroniczne zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie. Biblioteka oferuje dostęp do przytłaczającej liczby zbiorów informacji. Duża
część z nich jest nieprzydatna europeistom, ponieważ np. zawiera informacje z zakresu
medycyny lub chemii. W poradniku zaprezentowano tylko te zbiory, które zawierają dużą
liczbę materiałów przydatnych w studiach europejskich. Bazy danych, do których dostęp
umożliwia Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, zawierają elektroniczne wersje książek
i czasopism. Informacje o zasobach podzielono na najistotniejsze bazy z elektronicznymi
książkami i czasopismami oraz bazy z samymi e-książkami. Zdecydowano jednak, że taka
prezentacja nie mówi wszystkiego o tych zasobach. Jej uzupełnienim jest wykaz
najważniejszych zagranicznych czasopism z zakresu europeistyki, do których dostęp możliwy
jest w tych bazach.
W rozdziale trzecim zaprezentowano wybór zagranicznych portali, archiwów internetowych,
blogów i mediów elektronicznych specjalizujących się w problematyce europeistycznej.
Na tych stronach można znaleźć wiele naukowych lub publicystycznych opracowań
o Europie.
Podobnie wygląda informacja zamieszona w rozdziale czwartym. Wymieniono w nim polskie
i zagraniczne instytucje, które zajmują się badaniami europejskich problemów. Na swoich
stronach internetowych instytucje te bardzo często zamieszczają swoje publikacje.
Rozdział piąty prezentuje 8 organizacji międzynarodowych. Od wielu lat zajmują się one
badaniem kondycji świata lub jego regionów pod różnorodnym kątem. W wielu przypadkach
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doprowadziło to do powstania cyklicznie wydawanych raportów, baz danych, standardów
pomiaru, które wykorzystywane są przez polityków i naukowców na całym świecie, w tym
także w Europie, jako podstawowe dane diagnozujące problemy. Umożliwiają one
porównanie sytuacji poszczególnych krajów oraz śledzenie zachodzących zmian. Poświęcenie
w poradniku dużej ilości miejsca tym zbiorom nie jest przypadkowe. Ma to zwrócić uwagę
seminarzystów na wartość informacji tych organizacji.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego przyczynił się do rozwoju inicjatyw mających na celu
digitalizację zbiorów. W rozdziale szóstym zaprezentowano biblioteki cyfrowe, które oferują
dostęp do największych zbiorów związanych ze studiami europeistycznymi.
Poradnik kończy rozdział ósmy, prezentujący praktyczne informacje o warszawskich
bibliotekach, które z punktu wiedzenia potrzeb informacyjnych studentów europeistyki
dysponują najbogatszymi zbiorami.
Anna Ogonowska
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1. OPRACOWANIE STRATEGII WYSZUKIWAWCZEJ
Anna Ogonowska
W dzisiejszych czasach szukając informacji najczęściej sięga się do Internetu, który stanowi
niezastąpione źródło wiedzy i informacji o współczesnym świecie. Nie negując walorów tego
medium, należy jednak przypomnieć, że przygotowując pracę spełniającą standardy
akademickie, należy korzystać przede wszystkim z opracowań naukowych. Część z nich jest
dostępna w Internecie bez żadnych ograniczeń, część ukryta za hasłami w specjalnych bazach
danych, część stoi na półkach bibliotek w postaci książek i artykułów z czasopism
naukowych. Podstawowym zadaniem seminarzysty szukającego informacji do pracy
dyplomowej jest ustalenie:
• jakiego rodzaju materiały może zdobyć w Internecie,
• jakiego rodzaju materiały może zdobyć w bibliotekach naukowych.
W tym pierwszym przypadku liczą się umiejętności przeszukiwania Internetu
i selekcjonowania materiałów pod względem ich wiarygodności. Ważna jest także
świadomość, że poprzez Internet student Uniwersytetu Warszawskiego ma dostęp
do ogromnych zbiorów piśmiennictwa naukowego z całego świata oraz książek zapisanych
w formie cyfrowej udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (por.
rozdział 2).
W przypadku korzystania z tradycyjnych bibliotek ważne jest, żeby nie tracić w nich zbyt
dużo czasu. Aby ograniczyć spędzony tam czas do minimum, należy wycieczki do bibliotek
planować jak operacje wojskowe ustalając precyzyjnie w domu, jakiego rodzaju materiały
znajdują się w danej lokalizacji i jakie są warunki korzystania z danej biblioteki. W ustaleniu
tych ostatnich informacji pomaga rozdział 1 i 7 niniejszego poradnika.

1.1. Analiza tematu i tworzenie haseł wyszukiwawczych
Wyszukiwanie materiałów w Internecie i w bibliotekach wiąże się z podstawowym
problemem, w jaki sposób przełożyć temat poszukiwań na hasła wyszukiwawcze.
Wyszukiwarka Google przyzwycza użytkowników do tego, że wyszukiwanie jest proste.
Zwykle tak jest, o ile nie trzeba znaleźć wiarygodnych i najlepszych materiałów na zadany
temat. Problem staje się trudniejszy, gdy usiłujemy odszukać te materiały w katalogach
bibliotecznych lub specjalistycznych bazach danych, które nie mają wiele wspólnego
z mechanizmami wyszukiwawczymi Google.
Opisując problem w wyszukiwarce Google, należy pamiętać, że język polski jest językiem
fleksyjnym. Czasami użycie rzeczownika w przypadkach innych niż mianownik lub
w liczbie mnogiej może spowodować, że wyniki wyszukiwania będą się między sobą bardzo
różniły. Szczególnie jest to ważne, jeżeli szukamy określonej frazy, a nie pojedynczych słów.
Tworząc hasła wyszukiwawcze warto się zastanowić, czy dany termin można zastąpić jakimiś
synonimami. Dość często szuka się informacji, wiedząc bardzo niewiele o wyszukiwanym
temacie. Porażki wyszukiwacze mogą wynikać z faktu użycia niewłaściwego określenia. Przy
szczególnie trudnych tematach należy rozważyć także użycie terminów szerszych, węższych
lub pokrewnych.
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Najważniejsze jest jednak, żeby podczas procesu wyszukiwania uczyć się wyszukiwania.
Jeden dobry tekst znaleziony na zadany temat może być inspiracją do korekty haseł
wyszukiwawczych. Nie należy zapominać, że w tekstach naukowych naturalnym źródłem
dodatkowych informacji są przypisy i bibliografia.

1.2. Tematyczne szukanie w katalogach bibliotecznych
Problemy wyszukiwawcze w katalogach bibliotecznych i w bazach danych wynikają z użycia
w nich języków informacyjno-wyszukiwawczych i pełnych tekstów jako narządzi służących
do wyszukiwania. Języki informacyjno-wyszukiwawcze są to sztuczne języki wymyślone
na potrzeby systemów informacyjnych. Ich zadaniem z jednej strony jest odwzorowanie
treści, a z drugiej utworzenie prostych haseł, które umożliwią szukającemu łatwe dotarcie
do właściwych tekstów. Jest to zadanie karkołomne i w praktyce najczęściej oznacza, że
tworzone hasła nie do końca oddają zawartość tekstu, a z drugiej strony wcale nie są takie
proste do odgadnięcia przez szukającego. Dodatkowy problem z językami informacyjnowyszukiwawczymi polega na tym, że każdy z systemów informacyjnych operuje innym
językiem. Zadaniem szukającego jest zrozumienie, w jaki sposób należy w danym języku
utworzyć poprawnie hasło. Na przykład, gdy się chce w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie znaleźć wszystkie pozycje na temat członkostwa Niemiec w Unii Europejskiej,
powstaje problem ze znalezieniem odpowiedniego hasła. Na szczęście w bazie istnieje
możliwość przeszukiwania samych haseł.
Przykład wyszukiwania haseł w katalogu BUW
W katalogu online bibliotek UW należy wybrać opcję „Wyszukiwanie przez słowa w hasłach”, następienie
kategorię „hasło przedmiotowe polskie” i wpisać hasła Niemcy oraz Unia Europejska (jako wyrażenie)
w okienka formularza. W wyniku takiego wyszukiwania otrzyma się listę 10 haseł (wynik z 18.03.2013 r.):
Unia Europejska -- członkostwo -- aspekt ekonomiczny -- Niemcy
Unia Europejska -- i Niemcy -- podręczniki akademickie
Unia Europejska -- Niemcy
Unia Europejska -- Niemcy -- Bawaria (land)
Unia Europejska -- Niemcy -- czasopisma
Unia Europejska -- Niemcy -- finanse
Unia Europejska -- Niemcy -- finanse -- prognozy
Unia Europejska -- Niemcy -- konferencje
Unia Europejska -- Niemcy -- opinia publiczna
Unia Europejska -- Niemcy -- prognozy
Źródło: BUW

Powyżej zaprezentowane rozwiązanie nie wyczerpuje jednak wszystkim możliwości
wyszukiwawczych tego systemu. Wiedząc, że każda książka w katalogu opisana jest zwykle
kilkoma hasłami wyszukiwawczymi można postąpić przy wyszukiwaniu inaczej. Można
zadać pytanie tak, żeby system znalazł wszystkie pozycje, w k tó rych w jed nym z h aseł
pojawia się termin Niemcy, a w drugim Unia Europejska. Taki sposób postępowania
obarczony jest jednak pewnym ryzykiem, ponieważ w wyniku wyszukiwania możemy
odnaleźć książki, w których np. jeden rozdział poświęcony jest Niemcom, drugi Unii
Europejskiej, ale pozycja ta nie zawiera informacji nt. członkostwa Niemiec w tej organizacji.
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Przykład wyszukiwania tematycznego w katalogu BUW
W katalogu online bibliotek UW należy wybrać opcję „Wyszukiwanie przez słowa w opisach”, a następnie
wybrać kategorię „haseł przedmiotowych polskich” i wpisać hasła wyszukiwawcze Niemcy oraz Unia
Europejska w okienka formularza. W wyniku takiego wyszukiwania otrzyma się listę 87 pozycji (wynik
z 18.03.2013 r.).

Ten drugi sposób postępowania będzie także możliwy w katalogu Biblioteki Narodowej.
Przykład wyszukiwania tematycznego w katalogu Biblioteki Narodowej
W stronie katalogu głównego Biblioteki Narodowej należy wybrać „Wyszukiwanie zaawansowane” (menu
z prawej strony). Następnie należy wybrać wyszukiwanie przez hasła przedmiotowe i wpisać hasła
wyszukiwawcze Niemcy oraz Unia Europejska w okienka formularza. W wyniku wyszukiwania otrzyma się listę
96 pozycji (wynik z 18.03.2013 r.).

Z zupełnie innym rozwiązaniem można spotkać się w katalogu Biblioteki Sejmowej. Można
tam skorzystać z tezaurusa, który jest dużo bardziej elastycznym narzędziem
wyszukiwawczym. Podobnie jak w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przed
odnalezieniem właściwych pozycji możliwe jest przeglądanie samych haseł
wyszukiwawczych (należy wybrać bazę Tezaurusy Biblioteki Sejmowej). Po odnalezieniu
w tezaurusie hasła Unia Europejska można zapoznać się z wszystkimi hasłami węższymi,
szerszymi i związanymi z tym terminem, co zdecydowanie ułatwia wybór właściwych haseł
wyszukiwawczych
Wyszukiwanie w tezaurusie Biblioteki Sejmowej
Wśród baz Biblioteki Sejmowej należy wybrać Tezaurusy Biblioteki Sejmowej. W okienko wyszukiwania
należy wpisać termin Unia Europejska. W wyniku wyszukiwania otrzymuje się informacje o haśle głównym
oraz o hasłach powiązanych (w tezaurusach hasła nazywane są deskryptorami). Wybór deskryptora Unia
Europejska pozwala na zapoznanie się z dodatkowymi hasłami związanymi z tym terminem. W opisie hasła
deskryptorowego skróty NT, BT, RT oznaczają odpowiednio: termin węższy, termin szerszy, termin związany.
Opisy deskryptorów pozwalają na swobodne nawigowanie pomiędzy hasłami. Należy poświęcić chwilę
na odnalezienie wszystkich haseł, które mogą opisywać dany temat. Z tą wiedzą można przystąpić
do przeglądania zawartości katalogu książek.

1.3. Wyszukiwanie pełnotekstowe
Korzystając z języków informacyjno-wyszukiwawczych dość łatwo można zauważyć ich
ograniczenia. Wynikają one między innymi z tego, że podczas wyszukiwania nie ma
możliwości odwołania się do tekstów wyszukiwanych materiałów. Drugie ograniczenie
wynika z małej elastyczności haseł wyszukiwawczych i ich skomplikowanej budowy.
Zważywszy na te problemy w wielu systemach oferuje się możliwości przeszukiwania
pełnych tekstów. Jednak i to narzędzie ma istotne ograniczenia. Łatwo bowiem daje się
zauważyć, że język naturalny jest świetnym narzędziem informacyjnym, ale dużo słabiej
sprawdza się jako język wyszukiwawczy. Na przykład problemem są końcówki fleksyjne,
wyszukiwanie wyrażeń, a nie pojedynczych słów, łączenie kilku problemów, użycie
synonimów, oddzielenie tekstów przypadkowych od istotnych dla danego problemu.
Najczęściej w wyniku przeszukiwania pełnotekstowego w dużych bazach danych otrzymuje
się setki tysięcy pozycji spełniających zadane kryteria wyszukiwawcze. Należy pamiętać
także, że bazy pełnotekstowe (np. te, do których dostęp wykupuje Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie i zostały omówione w rozdziale 2) nie działają według zasad znanych
powszechnie z Google. Podstawowa różnica polega na tym, że wyniki wyszukiwania są

9

sortowane według innych zasad niż te stosowane przez Google. Nie decyduje popularność
tekstów, liczba odniesień innych stron do tego tekstu, wystąpienie szukanej frazy
w określonym miejscu tekstu itp. Szukający sam musi ocenić, które teksty najlepiej spełniają
jego oczekiwania. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania wykorzystuje się narzędzia
formalnej selekcji (np. poprzez rok wydania, rodzaj tekstu, język publikacji) oraz selekcji
rzeczowej, która w zasadzie oznacza powrót do rozwiązań języków informacyjnowyszukiwawczych.

1.4. Google jako narzędzie wyszukiwawcze
Poniżej zaprezentowano kilka porad, które mogą pomóc usprawnić przeglądanie Internetu.
Chcąc wykluczyć z wyników wyszukiwania materiały, które nie mają charakteru naukowego,
można posłużyć się wyszukiwarką Google Scholar. Wyszukiwarka działa na podobnych
zasadach jak samo Google. Różnica polega na tym, że nie daje dostępu do pełnych tekstów,
a jedynie informuje o istniejących publikacjach i ich powiązaniach z innymi tekstami.
Na podstawie uzyskanych informacji można sprawdzić przy użyciu Google, czy znalezione
teksty są w całości udostępnione w Internecie lub poszukać ich w katalogach bibliotecznych.
Pomocna przy poszukiwaniach może być także wirtualna biblioteka Google Book Search,
która umożliwia dostęp do dokumentów w formacie pdf (częściowo dostęp ograniczony
ze względu na obowiązujące prawa autorskie), recenzji publikacji itp. Umożliwia także
sprawdzenie, czy dana pozycja jest do kupienia bądź do pożyczenia.
Korzystając z Google najczęściej podaje się kilka charakterystycznych dla tematu słów.
Wyszukiwarka traktuje je jako pojedyncze słowa. Aby zmusić ją do traktowania wpisanych
słów jako frazy należy ująć to wyrażenie w cudzysłów.
Czasami istnieje potrzeba dokładnego przejrzenia konkretnego serwera internetowego,
a jego wewnętrzna wyszukiwarka nie istnieje lub działa mało wydajnie. W takich
przypadkach można użyć Google jako zewnętrznej maszyny wyszukiwawczej (polecenie
site). Na przykład, aby odszukać informacje o Ukrainie na serwerze Parlamentu
Europejskiego, należy wydać następujące polecenie:
ukraine site:europarl.europa.eu
Zadanie pytania w języku angielskim (ukraine) pozwala ominąć problem fleksyjności języka
polskiego. Gdyby chcieć sformułować to pytanie po polsku, to należałoby słowo Ukraina
odmienić przez wszystkie przypadki, a także użyć przymiotnika ukraiński.
Jeżeli w powyższym poleceniu wyszukiwawczym usunąć nazwę serwera europarl, to Google
przeszuka adresy wszystkich serwerów, których końcówka brzmi europa.eu, a to jest
większość oficjalnych serwerów Unii Europejskiej. Z tego też względu polecenie
ukraine site:europa.eu
spowoduje odnalezienie wszystkich tekstów ze słowem Ukraine zamieszczonych na prawie
wszystkich serwerach unijnych.
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Czasami polecenie site nie jest wystarczające. Jeżeli połączyć je z możliwościami polecenia
inurl, to można uzyskać nowe narzędzie. Polecenie inurl sprawdza, czy w adresie
internetowym znajduje się określony ciąg znaków. I tak poprzez wydanie polecenia:
eurobarometer women site:ec.europa.eu inurl:public_opinion
można odnaleźć wszystkie badania Eurobarometru związane z kobietami. Taka wiedza się
przydaje, bowiem strona internetowa Komisji Europejskiej z wynikami badań sondażowych
Eurobarometru nie daje żadnego narzędzia do szybkiego przeglądania zawartości wszystkich
sondaży.
Przeglądając teksty naukowe dość łatwo zauważyć, że rzadko kiedy są one zapisywane
w Internecie w postaci stron WWW (html). Najczęściej udostępniane są w formie plików
Adobe Aprobat (pdf) lub któregoś z popularnych edytorów (np. doc, docx, odt, txt, rtf). Chcąc
zawęzić wyniki wyszukiwania można poprosić Google o znalezienie plików określonego
rodzaju (polecenie filetype), np.:
"kryzys w strefie euro" filetype:pdf
spowoduje wyszukanie poważniejszych opracowań na temat tego zagadnienia.

1.5. Wyszukiwanie książek i artykułów naukowych w bibliotekach
Jeżeli Internet nie oferuje zadawalającej liczby dobrych materiałów na wybrany temat,
pozostaje sięgnąć do zasobów bibliotek. Planując wyjście do biblioteki warto spędzić trochę
czasu w Internecie w celu przygotowania informacji, które będą potrzebne na miejscu
w bibliotece.
Korzystając z bibliotek należy pamiętać o podstawowej zasadzie organizacji zbiorów
bibliotecznych. Zdecydowana większość bibliotek odrębnie podaje informacje o książkach
i odrębnie artykułach z czasopism. Rzadko można spotkać biblioteki, w których te
informacje można znaleźć w jednej bazie danych (wyjątkiem jest np. baza ECLAS Komisji
Europejskiej). Dla szukającego informacji oznacza to, że wyszukiwanie trzeba będzie
powtarzać w kilku systemach. Jeżeli do tego dodać, że w przypadku artykułów z czasopism
odrębnie zorganizowana jest informacja o polskim piśmiennictwie, a odrębnie
o piśmiennictwie zagranicznym, to konieczność powtarzania operacji wyszukiwania wzrasta.
1.5.1. Wyszukiwanie książek
Informacje o książkach znajdziemy w głównych katalogach bibliotecznych. W tym miejscu
warto przypomnieć, że szukając polskich książek warto przeglądać np. katalogi Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie lub Biblioteki Narodowej, z tego względu, że zgodnie
z ustawą o egzemplarzu obowiązkowym obie te książnice mają prawo do bezpłatnych
egzemplarzy każdej pozycji wydanej na terenie Polski.
Może się zdarzyć, że książki, znalezione w katalogu bibliotecznym, będą wypożyczone.
W takich sytuacjach warto sprawdzić, czy w innych bibliotekach dana pozycja jest aktualnie
dostępna. Aby szybko sprawdzić te informacje, warto posłużyć się systemem KaRo.
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Umożliwia on jednoczesne przeglądanie katalogów 196 polskich bibliotek. Wyszukiwanie
warto rozpocząć od wskazania lokalizacji bibliotek (lokalizacja katalogu) i określenia jej
typu. Na przykład można poprosić o przeszukanie wszystkich warszawskich bibliotek
dostępnych w systemie (łącznie jest ich 109). Następnie należy podać dane o poszukiwanej
publikacji i rozpocząć proces wyszukiwania. W odpowiedzi uzyskuje się informacje, które
biblioteki posiadają daną pozycję. Podobne informacje można znaleźć w systemie NUKAT,
który zawiera informacje o zbiorach ponad 100 polskich bibliotek naukowych.
W przypadku książek zagranicznych, gdy powyższe metody zawiodą, można jeszcze
spróbować odnaleźć egzemplarz książki w Centralnym Katalogu Książek Zagranicznych. Jest
to jedna z baz danych tworzonych przez Bibliotekę Narodową. Po odnalezieniu danej pozycji
w tym katalogu pojawia się strona z siglami (skrócone nazwy) bibliotek posiadających daną
pozycję, np. siglum Wa 902 oznacza bibliotekę Centrum Europejskiego Uniwersytetu
Warszawskiego. Katalog umożliwia oczywiście rozszyfrowanie wszystkich tajemniczych
siglów.
1.5.2. Wyszukiwanie artykułów z czasopism
Paradoksalnie dostęp do artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych jest
w Polsce łatwiejszy od dostępu do artykułów opublikowanych w polskich czasopismach
naukowych. Jest to spowodowane tym, że na świecie powstały przedsiębiorstwa, które
wykupują zawartość czasopism naukowych, aby udostępniać je komercyjnie w swoich bazach
danych. W Polsce takie systemy jeszcze nie powstały, a niewiele polskich tytułów czasopism
dostępnych jest w istniejących światowych bazach danych. Dostęp do tych ostatnich baz jest
bardzo kosztowny, a kupowanie pojedynczych artykułów u wydawcy również kosztuje
bardzo dużo. Na szczęście Uniwersytet Warszawski dla swojej społeczności akademickiej
wykupuje dostęp do wielu baz danych z literaturą światową (por. rozdział 2). Wszyscy
jego studenci i pracownicy mogą z niego korzystać bezpłatnie przez Internet. Bazy,
do których uniwersytet ma dostęp, są wymienione na stronie BUW. Baz tych jest dużo, co
z jednej strony jest zaletą, a z drugiej wydłuża wyszukiwanie informacji. Aby nie powtarzać
wyszukiwania w każdej bazie danych, BUW na swojej głównej stronie udostępnia
multiwyszukiwarkę, która za jednym pociągnięciem umożliwia przeszukanie większości
tych baz danych, a dodatkowo także katalogu BUW.
Wyszukiwanie artykułów z czasopism jest bardzo żmudne, ponieważ udostępniane bazy
dysponują ogromnymi zasobami informacyjnymi i często oferują przeszukiwanie
pełnotekstowe. W większości przypadków jako wynik wyszukiwania systemy prezentują
setki tysięcy pozycji. Zaleta tego rozwiązania polega jednak na tym, że po odnalezieniu
ciekawego artykułu, jego tekst można od razu przeczytać. Ponieważ jednak BUW nie kupuje
dostępu do każdego artykułu zamieszczonego w udostępnianych bazach danych, dlatego
czasem po znalezieniu ciekawego artykułu może zaistnieć potrzeba zlokalizowania jego
tekstu w innych zbiorach informacji – elektronicznych lub drukowanych. W tym celu
najlepiej skorzystać z bazy AtoZ, która wymienia tytuły wszystkich czasopism dostępnych
przez bibliotekę uniwersytecką. Na tej liście można sprawdzić, czy dany tytuł i rocznik jest
dostępny w zasobach BUW. Jeżeli nie można go tam znaleźć, to kolejną szansę
zlokalizowania szukanego tekstu daje Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych – jedna
z baz Biblioteki Narodowej. Po wyszukaniu tytułu czasopisma należy sprawdzić sigla
bibliotek, które posiadają dany rocznik tego czasopisma. Ostatnim etapem tego wyszukiwania
jest wizyta w danej bibliotece.
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Inaczej należy postąpić, gdy szukamy artykułów z polskich czasopism naukowych. Aby
usprawnić proces wyszukiwania informacji najlepiej skorzystać z jednej z baz Biblioteki
Narodowej, które informują o zawartości polskich czasopism i gazet. Korzystając
z wyszukiwania prostego lub zaawansowanego można tam odnaleźć informacje
bibliograficzne o artykułach na zadany temat. Baza nie zawiera jednak pełnych tekstów tych
artykułów, dlatego po zapisaniu wszystkich interesujących pozycji (ważne jest, żeby zapisać
miejsce publikacji danego artykułu), należy udać się do jednej z bibliotek z prawem
do egzemplarza obowiązkowego (np. BUWu lub Biblioteki Narodowej) i odszukać na półce
odpowiednie czasopisma.

1.6. Wypożyczenia międzybiblioteczne
Anna Ogonowska, Przemysław Bartuszek
Powyżej zostały zaprezentowane metody, jak sprawdzić, gdzie można znaleźć daną
publikację. Może się jednak okazać, że interesujący materiał nie jest dostępny w Warszawie
lub nawet w Polsce. Jeżeli istnieje konieczność dotarcia do tego materiału, można skorzystać
z wypożyczenia międzybibliotecznego. Wypożyczenie międzybiblioteczne polega na tym, że
jedna biblioteka pożycza z drugiej biblioteki materiały informacyjne i udostępnia je swoim
czytelnikom. Z wypożyczeniami międzybibliotecznymi wiążą się opłaty, które zależą
od tego, co jest wypożyczane i skąd. Szczegółowych informacji na ten temat udziela
Biblioteka Centrum Europejskiego UW – w przypadku wypożyczeń z innych bibliotek UW
i z bibliotek warszawskich, i BUW – w przypadku wypożyczeń z bibliotek spoza Warszawy
oraz wypożyczeń międzynarodowych.
Studenci Centrum Europejskiego UW mogą także korzystać z pośrednictwa Biblioteki
Centrum Europejskiego UW, które, dzięki przynależności do sieci informacyjnej Europe
Direct, realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne z Głównej Biblioteki Komisji
Europejskiej (jej katalog to baza ECLAS). Aby starać się o tego typu wypożyczenie, należy
uzyskać pisemne potwierdzenie od promotora, że poszukiwana pozycja jest niezbędna przy
pisaniu pracy dyplomowej oraz przygotować się na poniesienie kosztów przesyłki
wypożyczanej pozycji.

1.7. Zbiory w języku polskim
Uważny czytelnik tego poradnika szybko zorientuje się, że większość prezentowanych w nim
informacji dotyczy literatury zagranicznej. Ten fakt nie wynika z pominięcia w tych
rozważaniach jakichś zasobów informacji. Jest on spowodowany dwoma czynnikami:
po pierwsze, światowej literatury naukowej jest więcej niż polskiej, po drugie, literatura
zagraniczna jest w dużej części zorganizowana w profesjonalne zbiory informacji
pełnotekstowej, a polska niestety nie. Konsekwencją tego faktu jest to, że chcąc skorzystać
z polskich materiałów, należy sięgnąć po publikacje wydawane drukiem, szukając
elektronicznych publikacji jest się najczęściej skazanym na szukanie rozproszonych
informacji w Internecie. Wobec tego faktu, tym większego znaczenia nabierają systemy, które
częściowo organizują polskie piśmiennictwo. A są to:
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•
•

największe polskie biblioteki naukowe – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Sejmowa (por. rozdział 7); w ich katalogach można
szukać informacji o polskich książkach,
informacje o polskich artykułach z czasopism można znaleźć w bazach danych
Biblioteki Narodowej (por. wyszukiwanie artykułów z czasopism w punkcie 1.5).

Na uwagę zasługują również bazy Czytelnia Czasopism Prawniczych online, Lex Omega
i CEEOL oraz ibuk.pl wydawnictwa PWN (zob. rozdział 2) oraz polskie biblioteki cyfrowe
(zob. rozdział 6).
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2. ZASOBY ELEKTRONICZNE
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE
Agnieszka Sacharuk
Zasoby elektroniczne BUW dostępne są w sieci uniwersyteckiej na terenie Uniwersytetu
Warszawskiego lub z komputerów domowych dla pracowników i studentów Uniwersytetu
Warszawskiego posiadających login i hasło. W tym drugim przypadku przed skorzystaniem
z konkretnej bazy konieczne będzie logowanie (podaje się numer karty bibliotecznej i hasło
do konta bibliotecznego).
W bazach tych udostępniane są elektroniczne wersje książek i artykułów z czasopism
oraz tzw. szarej literatury, czyli referatów konferencyjnych, dokumentów roboczych itp.
Większość z baz udostępnia zbiory wydane za granicą. Udostępniane bazy swoim
zakresem obejmują prawie całą światową literaturę naukową, należy jednak pamiętać, że
BUW nie wykupiła dostępu do zawartości wszystkich czasopism i książek, a tylko
do określonego zakresu tematycznego i zasięgu chronologicznego. Oznacza to, że
w przypadku niektórych publikacji nie będzie dostępu do pełnego tekstu.
Dostęp do baz danych możliwy jest przez ich wykaz alfabetyczny i dziedzinowy, przez
multiwyszukiwarkę oraz e-książki Pierwszy i drugi wybór daje możliwość przeglądania
zawartości pojedynczych lub kilku wybranych baz danych (z tej samej platformy).
Multiwyszukiwarka przeszukuje jednocześnie większość baz danych (ale nie wszystkie, np.
nie przeszukuje bazy JSTOR i Oxford Journals) oraz katalog bibliotek UW. Oznacza to, że
aby przejrzeć zawartość wszystkich zbiorów trzeba kilkakrotnie powtórzyć
wyszukiwanie w różnych systemach.
Dodatkowym narzędziem umożliwiającym szybkie poruszanie się po elektronicznych
zasobach BUW jest baza AtoZ (od A do Z) umożliwiająca sprawdzenie, w której bazie
znajduje się dane czasopismo i do jakich roczników BUW ma wykupiony dostęp. AtoZ daje
możliwość wyszukiwania czasopism według różnych kryteriów, m.in.: tytułu, dziedziny, słów
kluczowych, ISSN, nazwy wydawcy. Uwaga! Mogą wystąpić problemy techniczne przy
korzystaniu z tej bazy z komputerów domowych.

2.1. Bazy danych BUW
2.1.1. Bazy z e-artykułami i e-książkiami
Udostępniane przez BUW bazy danych są zorganizowane na kilku dużych platformach.
Najczęściej istnieje możliwość przeglądania zawartości wszystkich baz z danej platformy,
należy jednak pamiętać, że zakres tematyczny udostępnianej w nich literatury naukowej jest
tak szeroki, że przeglądanie wielu baz danych może powodować wystąpienie dużego szumu
informacyjnego. Szukając informacji z zakresu studiów europejskich na pewno nie trzeba
przeglądać zawartości baz medycznych lub chemicznych, dlatego we wstępnych krokach
warto wykluczyć takie bazy z obszaru wyszukiwania. Poniżej wymieniono platformy i bazy
danych, które są najbardziej przydatne w europeistyce:
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platforma EBSCOhost:
• Academic Search Complete,
• Business Source Complete,
• MasterFILE Premier,
• Newspaper Source,
• Political Science Complete,
• SocINDEX with Full Text.
platforma PROQUEST (Uwaga! Mogą wystąpić problemy techniczne przy korzystaniu
z tych baz z komputerów domowych):
• Dissertations and Theses – A&I,
• ProQuest Social Science Journals,
• ProQuest (Academic) Research Library,
kolekcje wydawców
• Cambridge Journals,
• Oxford Journals,
• ScienceDirect (Elsevier),
• Wiley Online Library,
• SpringerLink,
• Sage Publications,
• De Gruyter,
• Martinus Nijhoff Publishers,
• Taylor & Francis Online,
• Brill Academic Publishers,
• Massachusetts Institute of Technology Press Journals,
• Kluwer Law International.

BUW nie ma
bezpośredniego dostępu
do zasobów tych
wydawców, ale dostęp
do części ich kolekcji
możliwy jest przez inne
bazy danych BUW.

pojedyncze bazy
• A.B.E. Marketing,
• JSTOR,
• OECD,
• CAIRN,
• CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
• Czytelnia Czasopism Prawniczych online,
• Lex Omega.
Dodatkowo Centrum Europejskie posiada dostęp do bazy HeinOnline.
Poniżej zostały one krótko omówione (w układzie alfabetycznym).
A.B.E. Marketing zawiera czasopisma zagraniczne prenumerowane przez Uniwersytet
Warszawski.
Academic Search Complete zawiera ponad 9 tys. czasopism pełnotekstowych, w tym ok.
8 tys. czasopism recenzowanych oraz opisy i streszczenia artykułów z ponad 13600
czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne,
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psychologię, nauki rolnicze, nauki ścisłe i techniczne i in. Baza zawiera wiele unikalnych
źródeł, dostępnych wyłącznie w tej kolekcji, najstarsze artykuły datowane są na 1887 r.
Business Source Complete to baza z dziedziny nauk ekonomicznych i biznesu. Tematyka
bazy obejmuje marketing, zarządzanie, ekonomię, finanse, księgowość, biznes, handel
i wiele innych dziedzin. Zawiera ponad 29 tys. publikacji pełnotekstowych (przeszło 4200
czasopism i około tysiąca książek i monografii). Baza zawiera ponad 24 tys. raportów
dotyczących inwestycji, finansów, handlu, gałęzi przemysłu, gospodarek krajów, badań rynku
oraz materiały konferencyjne i studia przypadków. Zawiera pełne teksty prestiżowych
kilkuset tytułów czasopism (od 1965 r.). Baza zawiera także ponad milion profili
przedsiębiorstw, ponad 40 tys. profili najbardziej poczytnych autorów, 8100 wywiadów
z analitykami i osobami kierującymi największymi firmami na świecie oraz ponad 3500
analiz ekonomicznych typu SWOT. W bazie są również nagrania seminariów Harvard
Business School.
CAIRN zawiera informacje o 200 francuskich czasopismach z ekonomii i zarządzania,
prawa, historii, nauk politycznych, socjologii, i filozofii, geografii, literatury, psychologii,
pedagogiki, informacji naukowej.
Cambridge Journals Online to elektroniczny serwis czasopism wydawanych przez
Cambridge University Press. Jest tam publikowanych ponad 250 czasopism akademickich
z medycyny i nauk ścisłych oraz humanistyki i nauk społecznych. Wiele z nich należy
do wiodących publikacji w swej dziedzinie. Baza jako całość stanowi obecnie jedną
z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich.
CEEOL (Central and Eastern European Online Library) zawiera zawartość 519 tytułów
europejskich czasopism (63 to polskie tytuły, 10 tytułów wydaje Uniwersytet Śląski)
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy środkowej,
wschodniej i południowej. Tematyka czasopism obejmuje archeologię, antropologię, kulturę
i społeczeństwo, ekonomię, edukację, sztuki piękne, historię, studia judaistyczne, prawo,
literaturę, językoznawstwo, filozofię, nauki polityczne, socjologię, studia slawistyczne, teatr,
film, teologię i religioznawstwo.
Czytelnia Czasopism Prawniczych online umożliwia dostęp do czasopism prawniczych
Wolters Kluwer Polska oraz innych wydawnictw. Wydawnictwo publikuje tylko te
materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.
Zawartość podobna do Lex Omega. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano
w formacie pdf. Pliki te nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje
(artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony). Dostęp tylko z komputerów
uniwersyteckich.
ProQuest Dissertations and Theses — Full text to największe cyfrowe archiwum dysertacji
i badań naukowych tworzone przez Bibliotekę Kongresu. Zawiera informacje o pracach
naukowych z całego świata, powstałych od drugiej połowy XIX w. oraz ponad 1 mln ich
pełnych tekstów. Baza danych oferuje dostęp do pełnego tekstu większości dysertacji
wydanych od 1997 r. oraz wiele wcześniejszych prac naukowych. Uwaga: Opcja pełnego
tekstu dla niektórych publikacji zależy od dostępności na rynku.
HeinOnline – The Law Journal Library to amerykański serwis internetowy zawierający bazy
danych z piśmiennictwem prawniczym. Jest kolekcją ponad 1250 anielskojęzycznych
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czasopism z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. W przeciwieństwie do systemów
informacji prawnej, takich jak LexisNexis czy Westlaw, które są skierowane do praktyków,
HeinOnline jest serwisem przeznaczonym dla bibliotek prawniczych. Z tego powodu serwis
nie zawiera informacji prasowych, lecz głównie archiwa czasopism prawniczych sięgające
do XIX w. Centrum Europejskie UW posiada bezpłatny dostęp do tej bazy (tylko
z komputerów CE UW na podstawie numerów IP), jest on jednak ograniczony do kolekcji
czasopism amerykańskich Core U. S. Journals). Znacznie szerszy dostęp do bazy HeinOnline
został zakupiony przez Wydział Prawa i Administracji UW.
Z polskich czasopism naukowych serwis HeinOnline zawiera archiwum dwóch czasopism
Polish Yearbook of International Law dostępny w kolekcji Foreign and International Law
Resources Database oraz Yearbook of Polish European Studies udostępniany w kolekcjach:
Law Journal Library, International and Non-U.S. Law Journals, Foreign and International
Law Resources Databases. Niestety, do żadnej z tych kolekcji CE UW nie posiada dostępu.
JSTOR jest wielodziedzinową bazą zawierającą ok. 400 tytułów czasopism. Dostępne są
w niej archiwa czasopism, dla niektórych tytułów sięgające nawet II połowy XIX w.
Wyszukiwanie możliwe jest w obrębie nastepujących tematów: studia regionalne, sztuka,
biznes i ekonomia, historia, humanistyka, prawo, medycyna, nauki matematyczne, nauki
społeczne.
Lex Omega to elektroniczna biblioteka następujących tytułów czasopism: Państwo i Prawo,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Europejski Przegląd Sądowy, Samorząd
Terytorialny, Przegląd Prawa Handlowego, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa
Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego, Glosa, Finanse Komunalne,
Krajowa Rada Sądownictwa, Prawo Papierów Wartościowych, Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych, Prokuratura i Prawo, Prokurator, Przegląd Podatkowy, Studia Iuridica
Toruniensia, Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd
Orzecznictwa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Przegląd Prawa
Wyznaniowego. Dostęp tylko z komputerów uniwersyteckich.
Master File Premier to wielodziedzinowa baza przeznaczona dla bibliotek publicznych.
Zawiera pełne teksty ponad 1700 czasopism o tematyce ogólnej i społecznej, a także ochrony
zdrowia, biznesu, edukacji i zagadnień wielokulturowych, ponad 500 monografii
i informatorów pełnotekstowych, 81900 dokumentów źródłowych oraz kolekcję ponad 590
tys. zdjęć, map i flag. Zawiera m.in. archiwa czasopism: Foreign Affairs, History Today,
National Review, Saturday Evening Post i in. (w pdf, od 1975 r.).
Newspaper Source zapewnia dostęp do treści 40 gazet międzynarodowych
i amerykańskich, np: The Times (Wielka Brytania), The Sunday Times (Wielka Brytania),
Irish Times, Slovak Spectator, Budapest Sun, Japan Times, The Toronto Star, The Washington
Times, The Washington Post, USA Today, The Christian Science Monitor i in.
OECD jest tworzona i udostępniana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Obejmuje ok. 5 tys. książek, ok. 100 periodyków (czasopism, roczników i analiz, opracowań
typu working papers), 2500 dokumentów roboczych i dane statystyczne. Baza zawiera:
książki pogrupowane tematycznie, raporty o krajach, statystyki. Umożliwa także dostęp do
bazy z danymi oraz bazy danych International Energy Agency. (por. z punktem 5.1 tego
poradnika).
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Oxford Journals zawiera czasopisma wydawnictwa Oxford University Press, które cieszy się
renomą światową. Kolekcja zawiera wiele recenzowanych i najczęściej cytowanych
czasopism, co jest potwierdzone między innymi wysokim wskaźnikiem Impact Factor.
Wydawnictwo publikuje ponad 220 czasopism, w tym prawie dwie trzecie we współpracy
z towarzystwami naukowymi.
Political Science Complete zawiera pełne teksty ok. 480 tytułów czasopism oraz streszczenia
artykułów z ponad 2,1 tys. czasopism, z których wiele jest dostępnych tylko w tej bazie, np.
British Politics, Ethnopolitics, Politics & Policy. Zawiera ponad 330 tekstów monografii
i informatorów oraz ponad 36 tys. referatów konferencyjnych wydanych przez International
Political Science Association i inne organizacje.
ProQuest (Academic) Research Library baza obejmuje wiele dziedzin: nauki
humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, medycynę, prawo, psychologię, sztukę,
biznes, edukację, wojskowość, wielokulturowość, gender studies. Zawiera informacje
o ponad 5 tys. czasopism, z których ponad 3600 udostępnianych jest w pełnym brzmieniu.
Niedostępna z komputerów domowych.
ProQuest Social Science Journals zawiera czasopisma z takich dziedzin jak: studia
nad uzależnieniami, urbanistyka, studia nad rodziną, stosunki międzynarodowe. Zawiera
informacje o 930 tytułach czasopism, 640 z nich jest pełnotekstowych.
ScienceDirect zawiera czasopisma naukowe wydawnictwa Elsevier, w tym spisy treści, dane
bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie pdf. Zbiór
zawiera 1901 tytułów, w tym 1480 aktualizowanych na bieżąco oraz dodatkowo 421 tytuły,
które nie są już kontynuowane. Baza oferuje dostęp do czasopism z następujących dziedzin:
nauki społeczne, ekonomia, ochrona środowiska, biznes i zarządzanie, chemia i inżynieria
chemiczna, nauki o ziemi, energetyka, nauki biologiczne, matematyka, informatyka, fizyka,
astronomia i in.
SocINDEX with Full Text jest jedną z najlepszych baz danych z zakresu socjologii. Zawiera
pełne teksty ponad 860 tytułów czasopism, ponad 830 książek oraz prawie 17 tys. referatów
konferencyjnych.
SpringerLink jest elektroniczną kolekcją czasopism i książek niemieckiego wydawnictwa
Springer Verlag. Jest to baza wielodziedzinowa, obejmująca następujące dyscypliny:
architektura i wzornictwo, astronomia, nauki biomedyczne, biznes i zarządzanie, chemia,
informatyka, nauki o ziemii i geografia, ekonomia, edukacja i językoznawstwo, energetyka,
inżynieria, nauki o środowisku, żywność i żywienie, prawo, nauki o życiu, matematyka,
medycyna, filozofia, fizyka, psychologia, zdrowie publiczne, nauki społeczne, statystyka.
Wiley Online Library zapewnia dostęp do 1,5 tys. tytułów czasopism; informuje o 9 tys.
książek oraz setkach materiałów źródłowych (prace naukowe, protokoły badań
laboratoryjnych i bazy danych) wydawanych przez Wiley-Blackwell, Wiley-VCH, JosseyBass. Baza wielodziedzinowa, obejmująca następujące dziedziny: rolnictwo, gospodarka
wodna, żywność i żywienie, architektura i planowanie, sztuka i sztuka użytkowa, biznes,
ekonomia, finanse i rachunkowość, chemia, informatyka i technologie informatyczne, nauki
o środowisku, ziemii i powietrzu, humanistyka, prawo i kryminologia, nauki o życiu,
matematyka i statystyka, medycyna.
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2.1.2. Inne bazy z e-książkami
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie wykupuje dostęp do kilku baz danych
udostępniających elektroniczne książki. Poniżej krótko omówiono zawartość tych baz.
ibuk.pl to baza PWN zawierająca prawie 2 tys. podręczników i książek naukowych z różnych
dziedzin wydanych w Polsce. Uwaga! Liczba dostępnych tytułów wzrasta na bieżąco.
Książki głównie w języku polskim.
Ebrary zawiera prawie 80 tys. książek z różnych dziedzin. W 99% opublikowane są
w języku angielskim. Obejmuje obszary tematyczne: biznes i ekonomię, komputery
i technologie komputerowe, inżynierię i technologię, historię i nauki polityczne, nauki
humanistyczne, studia interdyscyplinarne i regionalne.
SpringerLink to kolekcja książek wydawnictwa Springer. Baza zawiera serie książek oraz
publikacje wydane poza seriami, a także 3009 książek elektronicznych wydanych przez to
wydawnictwo w 2005 r.
Encyclopaedia Britannica to elektroniczna wersja brytyjskiej encyklopedii.

2.2. Czasopisma zagraniczne z zakresu europeistyki
Poniżej w układzie alfabetycznym przedstawiono informacje o wybranych czasopismach
zagranicznych, do których elektroniczny dostęp możliwy jest za pośrednictwem Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie. Oprócz krótkiej charakterystyki czasopism podano również
informacje, do jakiego zasięgu chronologicznego BUW kupił dostęp. Dodano także
informacje o bazach, których te czasopisma są częścią. Należy pamiętać, że ciekawe,
aktualne i istotne teksty na tematy związane ze studiami europejskimi można zaleźć
także w czasopismach, które nie mają wyraźnie europejskiego profilu. Dlatego oprócz
oglądania zawartości konkretnych tytułów warto też przeglądać bazy danych z zawartością
całego piśmiennictwa naukowego.
Poniżej informacja „embargo 1 rok” oznacza, że BUW nie ma dostępu do ostatniego rocznika
danego czasopisma. Będzie go miał po upływie roku.
Anthropological Journal of European Cultures
wcześniej: Anthropological Yearbook of European Cultures
Wydawca: Berghahn Books
ISSN: 1755-2923 online ISSN: 1755-2931
Dostęp:
• ProQuest Central – od 2008 do aktualnego (embargo 3 lata)
Tematyka: geografia, antropologia, kultury europejskie, Europa.
Czasopismo zajmuje się bieżącymi debatami i badaniami dotyczącymi społecznych
i kulturowych transformacji we współczesnych społeczeństwach europejskich. Jest to forum
etnograficznych badań w Europie i dotyczących Europy, która w tym kontekście nie jest
zdefiniowana wąsko jako geograficzna jedność, ale jako znacząca kulturowa całość.
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Archives Européennes de Sociologie. European Journal of Sociology. Europaisches
Archiv fur Sozologie
Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 0003-9756 online ISSN: 1474-0583
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Cambridge Journals Online – od 1960 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: nauki społeczne, socjologia, Europa.
Czasopismo poświęcone jest historycznej i porównawczej socjologii. Publikuje oryginalne
artykuły o szerokim podejściu interdyscyplinarnym, które stanowią przykłady najlepszych
publikacji w naukach społecznych. Czasopismo cechuje wyraźnie międzynarodowa
perspektywa. Przedmiotem zainteresowania są m.in. przejście od totalitaryzmu
do demokracji, kosmopolityzm, wielokulurowość, obywatelstwo. Trzeci zeszyt każdego roku
poświęcony jest wyłącznie badaniom tematycznym, wyjaśnianiu i analizie głównych
koncepcji i esejom poglądowym, które poruszają główne zagadnienia omawiane w wydanych
ostatnio publikacjach z tej dziedziny.
Asia Europe Journal
Publisher: Springer Verlag GMBH Germany
ISSN: 1610-2932 online ISSN: 1612-1031
Dostęp:
• SpringerLink (ICM) – od 2003 do aktualnego
• SpringerLink Journals – od 2003 do aktualnego
Tematyka: stosunki między Europą i Azją, stosunki polityczne, polityka, historia.
Powstało w 2003 r. z inicjatywy Asia-Europe Foundation (ASEF) jako periodyk
przeznaczony do publikacji wyników międzydyscyplinarnych i interkulturowych badań
dotyczących Azji i Europy. W sferze zainteresowań tego pisma leżą kontakty dwustronne,
studia porównawcze Azji z perspektywy europejskiej i Europy w spojrzeniu azjatyckim.
Artykuły dotyczą m.in.: historycznych doświadczeń, bezpieczeństwa, integracji regionalnej,
globalizacji, praw obywatelskich, praw człowieka, ekonomii politycznej, współpracy
gospodarczej, polityki medialnej, rozwoju, postrzegania kulturowego i innych dziedzin
będących w kręgu zainteresowań obu regionów. Na początku każdego wydania umieszczany
jest esej znanego męża stanu lub polityka.
Central Europe Journal of Public Policy
Wydawca: Center for Social and Economic Strategies
ISSN: 1802-4866
Dostęp:
• CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – od 2007 do aktualnego
Tematyka: nauki polityczne, władza lokalna, administracja lokalna, Europa, samorządy.
Central European History
Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 0008-9389 online ISSN: 1569-1616
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Cambridge Journals Online – od 1968 do aktualnego
• Humanities Source – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
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•
•

MasterFILE Premier – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
ProQuest Central – od 2006 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: historia, historia Europy.
Common Market Law Review
Wydawca: Kluwer Law International we współpracy z British Institute of International and
Comparative Law i Leiden University
ISSN: 0165-0750
• ABI/INFORM Global – od 2003 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2003 do aktualnego
Tematyka: prawo europejskie, prawo, prawo porównawcze.
Pismo zawierające artykuły dotyczące kwestii: zamówień publicznych, pomocy publicznej,
deregulacji rynku, stosunków UE-WTO, telekomunikacji, e-handlu, prawa wspólnotowego
w sądach narodowych. Czasopismo zawiera również adnotacje do orzeczeń Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości i powiązanych z nimi orzeczeń sądów narodowych, Światowej
Organizacji Handlu, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych sądów zajmujących
się prawem wspólnotowym.
Comparative European Politics
Publisher: Palgrave Macmillan Ltd.
ISSN: 1472-4790 online ISSN: 1740-388X
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2003 do aktualnego (embargo 1 rok)
• ProQuest – Academic Research Library – od 2003 do aktualnego (embargo 1 rok)
• ProQuest Central – od 2003 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, Europa, Unia Europejska, polityka
europejska, integracja europejska.
Czasopismo tworzone przez specjalistów od nauk politycznych w Europie i Ameryce
Północnej. Definiuje swój zakres szeroko, włączając studia porównawcze i ekonomię
polityczną całej współczesnej Europy, procesy integracji europejskiej oraz miejsce Europy
i państw europejskich w międzynarodowej globalnej polityce i dynamice gospodarczej. Pismo
nie reprezentuje żadnej konkretnej szkoły ani podejścia, ani też nie ogranicza się do żadnej
szczególnej metodologii ani teoretycznej perspektywy. Promuje interdyscyplinarność
i szeroki dialog pomiędzy różnymi aspektami europejskiej analizy politycznej.
Contemporary European History
Publisher: Cambridge University Press
ISSN: 0960-7773 online ISSN: 1469-2171
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Cambridge Journals Online – od 1992 do aktualnego
• JSTOR Arts & Sciences V Archive Collection – 1992-2007
• ProQuest Central – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: historia, historia Europy, Europa.
Jest periodykiem gromadzącym wiedzę na temat historii Europy Zachodniej i Wschodniej
od 1918 r. do czasów współczesnych. Czasopismo reprezentuje wysoki poziom naukowy,
zagadnienia historyczne rozpatrywane są tutaj w wielu podejściach: kulturowym,
gospodarczym, politycznym, międzynarodowym, społecznym. Nie brakuje również analiz
porównawczych. Jedno wydanie w ciągu roku poświęcone jest badaniu obszernego tematu
pod kierownictwem zaproszonego do współpracy redaktora. W piśmie zamieszczane są
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regularnie teksty naukowców spoza społeczności anglojęzycznej, dzięki temu stało się ono
platformą do komunikacji między historykami Europy na kontynencie i poza nim.
Eastern Journal of European Studies
Wydawca: Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
ISSN: 2068-651X online ISSN: 2068-6633
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 2011 do aktualnego
Tematyka: historia, historia Europy, Europa, nauki polityczne, instytucje polityczne,
administracja publiczna.
Zapewnia forum wielodyscyplinarnego i interdyscyplinarnego dialogu. Stwarza ramy
do teoretycznej i empirycznej analizy europejskiej historii, polityki, ekonomii, polityk
wspólnotowych, prawa Wspólnot Europejskich, europejskiej kultury i społeczeństwa.
Publikuje wyniki badań dotyczących problematyki europejskiej. Są to studia teoretyczne
i porównawcze, studia przypadków, analizy empiryczne i recenzje. Publikacja jest
współfinansowana przez Centre for Excellence Jean Monnet for European Studies.
Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe
Wydawca Ljubljana University
ISSN 1580-0466
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2003 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2003 do aktualnego
Tematyka: historia, Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia, nauki społeczne,
ekonomia.
Euromoney
Wydawca: Euromoney Institute Investor PLC
ISSN: 0014-2433
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 1991 do aktualnego (embargo 28 dni)
• ABI/INFORM Trade & Industry – od 1991 do aktualnego (embargo 28 dni)
• Business Source Complete – od 1998 do aktualnego (embargo 28 dni)
• Euromoney Institute Investor PLC – od 1996 do aktualnego
• Factiva Academic – od 2002 do aktualnego
• ProQuest – Academic Research Library – od 1991 do aktualnego (embargo 1 miesiąc)
• ProQuest Central – od 1991 do aktualnego (embargo 1 miesiąc)
Tematyka: nauki społeczne, finanse, polityka finansowa, finanse międzynarodowe,
zagraniczna wymiana pieniężna, międzynarodowy system monetarny.
Europe-Asia Studies
Wydawca: Taylor & Francis Group
ISSN: 0966-8136 online ISSN: 1465-3427
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – 1997-2000
• Academic Search Complete – od 1993 do aktualnego (embargo 18 miesięcy)
• Business Source Complete – od 1993 do aktualnego (embargo 18 miesięcy)
• JSTOR Arts & Sciences II Archive Collection – 1993-2007
• MasterFILE Premier – od 1993 do aktualnego (embargo 18 miesięcy)
• Political Science Complete – od 1993 do aktualnego (embargo 18 miesięcy)
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•
•

ProQuest – Academic Research Library – 1997-2000
ProQuest Central – 1997-2000
Tematyka: historia, historia Europy, historia Rosji, Europa, Rosja, Związek Radziecki,
republiki Związku Radzieckiego, Azja.
Czasopismo jest wydawane 10 razy w roku pod patronatem The Institute of Central and East
European Studies, University of Glasgow. Jest kontynuacją Soviet Studies (vols. 1-44, 19491992), które po upadku Związku Radzieckiego zmieniło nazwę na obecną. Pismo koncentruje
się na politycznych, ekonomicznych i społecznych zagadnieniach dotyczących państw byłego
bloku sowieckiego.
European Business Journal
Wydawca: Whurr Publishers Limited
ISSN: 0955-808X
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – 1992-2002
• Business Source Complete – 1989-2004
• ProQuest Central – 1992-2002
Tematyka: nauki społeczne, ekonomia, biznes, handel.
European Business Law Review
Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 1566-7529 online ISSN: 1741-6205
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2003 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Academic Search Complete – od 2009 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Cambridge Journals Online – od 2000 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2003 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: prawo biznesowe, prawo europejskie, prawo, biznes.
Czasopisma stanowi forum dyskusji na temat prawa biznesowego w odniesieniu do prawa
europejskiego i praw poszczególnych państw europejskich. Czasopismo gromadzi informacje
na temat prawa biznesowego w kontekście prawa publicznego i prywatnego w wymiarze
lokalnym, europejskim i międzynarodowym.
European Business Organization Law Review
Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 1566-7529 online ISSN: 1741-6205
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2003 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Academic Search Complete – od 2009 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Cambridge Journals Online – od 2000 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2003 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: prawo, prawo europejskie, Europa, biznes, organizacje, zarządzanie.
Czasopism jest wiodącą europejską publikacją omawiającą aspekty prawne organizacji
biznesowej. Zamieszczane są tutaj artykuły i recenzje książek stymulujące naukową debatę
na temat organizacji biznesowych i dotyczącego ich prawa wspólnotowego oraz
międzynarodowego. Na łamach czasopisma analizowany jest szereg problemów istotnych
dla działalności gospodarczej i związanych z jej prowadzeniem przepisów prawnych
na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Czasopismo interesuje zarówno
środowiska akademickie, naukowców, jak i praktyków w dziedzinie prawa i biznesu.

24

European Company and Financial Law Review
Wydawca: De Gruyter
ISSN: 1613-2548 online ISSN: 1613-2556
Dostęp:
• Business Source Complete – od 2004 do aktualnego
Tematyka: prawo, prawo europejskie, Europa, prawo spółek, prawo finansowe.
European Company Law
Wydawca: Kluwer Law International
ISSN: 1572-4999
Dostęp:
• Kluwer Law International – od 2004 do aktualnego
Tematyka: prawo, prawo europejskie, Europa, prawo spółek.
Jest podstawowym dwumiesięcznikiem dla wszystkich prawników zajmujacych się prawem
spółek w kontekscie europejskim. Pozwala być na bieżąco ze wszystkimi tematami
dotyczącymi tego zagadnienia. Rada Wydawnicza, której doradzają partnerzy z wielkich
europejskich koropracji prawniczych, stara się zamieszczać materiały najbardziej potrzebne
praktykujacym prawnikom. Dwa wydania w roku poświęcone są specjalnym tematom, np.
regulacji i nadzorowi rynków finansowych, reprezentacji pracowników w zarządzie itp.
European Competition Journal
Wydawca: Hart Publishing Limited
ISSN: 1744-1056 online ISSN: 1757-8396
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 2009 do aktualnego
Tematyka: Europa, prawo, konkurencja, prawo konkurencji, prawo wspólnotowe, integracja,
organizacje regionalne, prawo porównawcze.
European Constitutional Law Review
Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 1574-0196 online ISSN: 1744-5515
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2005 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Academic Search Complete – od 2009 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Cambridge Journals Online – od 2005 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2005 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: prawo, prawo porównawcze, prawo konstytucyjne, prawo – regionalna organizacja
i integracja, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, Europa.
Jest czasopismem poświęconym europejskiemu prawu konstytucyjnemu, jego historii
i rozwojowi. Swoim zakresem obejmuje prawo europejskie oraz prawo konstytucyjne
w kontekście historycznym i teoretycznym, a także prawo porównawcze. Jest adresowany
do nauczycieli akademickich, studentów prawa, prawników, polityków i do innych osób
zainteresowanych europejskimi procesami konstytucyjnymi. Stanowi płaszczyznę wymiany
poglądów i doświadczeń wybitnych autorytetów na polu studiów konstytucyjnych z całej
Europy.
European Finance Review
Wydawca: Springer Science+Business Media B.V.
ISSN: 1382-6662
Dostęp:
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Business Source Complete – 1997-2003
SpringerLink (ICM) – 1997-2003
Tematyka: nauki społeczne, finanse, polityka finansowa, zarządzanie finansami, biznes.
European Integration online Papers
Wydawca: European Communities Studies Association – Austria
ISSN: 1027-5193
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2006 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2006 do aktualnego
Tematyka: integracja europejska, nauki polityczne, Europa – administracja publiczna
i instytucje polityczne, Europa.
Pismo publikowane od 1997 r. pod auspicjami ECSA Austria. Biuro wydawnicze mieści się
w Instytucie Badania Integracji Europejskiej w Wiedniu. Jest to interdyscyplinarne
e-czasopismo poświęcone badaniom integracji europejskiej w szerokim sensie. Na jego
łamach publikować mogą specjaliści wielu dziedzin: prawa, nauk politycznych, ekonomii,
socjologii, historii.
European Integration Studies
Wydawca: Miskolc University Press, Hungary
ISSN: 1588-6735
Dostęp:
• CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – 2002-2006
Tematyka: polityka, politologia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe.
Półrocznik wydawany przez University of Miskolc, Centre of European Studies, w ramach
którego działa 7 wydziałów badających teoretyczne i praktyczne aspekty integracji
europejskiej, np. harmonizację prawa, integrację ekonomiczną i polityczną, historię UE
i działalność instytucji unijnych.
European Journal of Communication
Wydawca: Sage Publications
ISSN 0267-3231 online ISSN 1460-3705
Dostęp:
• Sage Publications – od 1986 do aktualnego
Tematyka: mass media, środki masowego przekazu, Europa, komunikowanie.
European Journal of Comparative Economics
Wydawca: Universita Carlo Cattaneo
ISSN: 1824-2979 online ISSN: 1722-4667
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2004 do aktualnego
• Business Source Complete od 2005 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2004 do aktalnego
Tematyka: nauki społeczne, ekonomia, teoria ekonomii, demografia.
European Journal of Development Research
Wydawca: Palgrave Publishers Ltd
ISSN: 0957-8811 online ISSN: 1743-9728
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2008 do aktualnego (embargo 1 rok)
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•
•
•
•

Academic Search Complete – 1989-2010
Business Source Complete – 1989-2010
Humanities Source – 1989-2010
ProQuest Central – od 2008 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: polityka rozwojowa, rozwój, nauki społeczne, ekonomia, antropologia, Europa.
European Journal of Economic and Political Studies
Wydawca: Fatih University
ISSN: 1307-6000
Dostęp:
• Political Science Complete – od 2012 do aktualnego
Tematyka: Europa, polityka, ekonomia.
European Journal of Education
Wydawca: Wiley-Blackwell
ISSN: 0141-8211 online ISSN: 1465-3435
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 1979 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Education Source – od 1979 do aktualnego (embargo 1 rok)
• JSTOR Arts & Sciences IV Archive Collection – 1979-2002
• Wiley Online Library Full Collection 2013 – od 2000 do aktualnego
Tematyka: edukacja, Europa.
European Journal of International Law
Wydawca: Oxford University Press
ISSN: 0938-5428 online ISSN: 1464-3596
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 1996 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Oxford University Press – od 1996 do aktualnego
Tematyka: prawo, prawo porównawcze, prawo ujednolicone, prawo międzynarodowe, prawo
europejskie, Europa.
Czasopismo jest ściśle związane z The European Society of International Law. Zamieszczane
w nim artykuły cechuje podejście zarówno konstruktywne, jak i krytyczne, teoretyczne
i jednocześnie praktyczne, historyczne, tematyczne, refleksyjne i zachęcające do dyskusji.
Jest również forum dialogu amerykańsko-europejskiego. Przedstawia udział głównych
historycznych postaci w europejskiej tradycji międzynarodowego prawa. Integralną częścią
czasopisma jest strona internetowa, która jest uzupełnieniem tekstu samego czasopisma.
Dodatkowo można korzystać z blogu EJILTALK! będącego forum dyskusyjnym
dla zainteresowanych problematyką prawa międzynarodowego.
European Journal of International Relations
Publishe: Sage Publications
ISSN: 1354-0661 online ISSN: 1460-3713
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – 2003-2007
• ProQuest Central – 2003-2007
Tematyka: nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo międzynarodowe.
Jest najważniejszym niezależnym głosem w światowej debacie akademickiej o stosunkach
międzynarodowych. Czasopismo nie reprezentuje żadnej konkretnej szkoły ani określonego
podejścia, nie jest ograniczone do żadnej szczególnej metodologii. Jego celem jest
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stymulowanie i wspieranie prowadzonych wśród międzynarodowej
akademickiej badań opartych na teorii stosunków międzynarodowych.

społeczności

European Journal of Law and Economics
Wydawca: Springer Science+Business Media B.V
ISSN: 0929-1261 online ISSN: 1572-9990
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 1999 do aktualnego (embargo 1 rok)
• ProQuest Central – od 1999 do aktualnego (embargo 1 rok)
• SpringerLink (ICM) – 1997-2006
• SpringerLink Journals – od 1994 do aktualnego
Tematyka: prawo, prawo porównawcze, prawo gospodarcze, ekonomia, prawo europejskie.
European Journal of Migration and Law
Wydawca: Brill Academic Publisher
ISSN: 1388-364X online ISSN: 1571-8166
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 1999 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Education Source – od 2011 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Political Science Complete – od 1999 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: prawo migracyjne, polityka migracyjna, migracje, migranci, Europa, Unia
Europejska.
Czasopismo dotyczące prawa migracji ze szczególnym podkreśleniem Unii Europejskiej,
Rady Europy i OBWE. Pismo różni się od innych periodyków poświęconych temu tematowi
ze względu na skoncentrowanie na prawie migracyjnym i polityce zwiazanej z migracją,
podczas gdy inne skupiają się na badaniu migracji i polityk migracyjnych z całkowicie
socjologicznej perspektywy. Badania i analizy przedstawione w czasopismie podkreślają
rozwój polityki migracyjnej w Europie. Każde wydanie jest interdyscyplinarnym podejściem
do migracji i spraw społecznych, takich jak np. dostęp migrantów do ochrony socjalnej oraz
zasiłków. Pismo jest inicjatywą The Centre for Migration Law of the University of Nijmegen
we współpracy ze zlokalizowaną w Brukseli Migration Policy Group.
European Journal of Political Economy
Wydawca: Elsevier Science Publishers BV
ISSN: 0176-2680 online ISSN: 1873-5703
Dostęp:
• ScienceDirect (ICM)
• ScienceDirect Freedom Collection – od 1996 do aktualnego
Tematyka: nauki społeczne, teoria ekonomii, ekonomia polityczna, polityka, ekonomia,
demografia.
Celem tego czasopisma jest rozpowszechnianie teoretycznych i empirycznych badań
dotyczących polityki ekonomicznej, zagadnień ekonomicznych, polityki, wspólnego
podejmowania decyzji i roli instytucji.
European Journal of Political Research
Wydawca: Wiley-Blackwell
Wydawca: Springer Science+Business Media B.V.
ISSN: 0304-4130 online ISSN: 1475-6765
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 2002 do aktualnego (embargo 1 rok)
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•
•

Political Science Complete – od 2002 do aktualnego (embargo 1 rok)
Wiley Online Library Full Collection 2013 – od 1997 do aktualnego
SpringerLink (ICM) – 1997-2001
Tematyka: nauki polityczne, polityka, Europa, świat.
European Journal of Population/Revue européenne de Démographie
Wydawca: Springer
ISSN: 0168-6577 online ISSN: 1572-9885
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 1997 do aktualnego (embargo 1 rok)
• ProQuest Central – od 1997 do aktualnego (embargo 1 rok)
• SocINDEX with Full Text – od 2004 do aktualnego (embargo 1 rok)
• SpringerLink (ICM) – od 1997 do aktualnego
• SpringerLink Journals – od 1985 do aktualnego
Tematyka: demografia, Unia Europejska, Europa, świat.
European Journal of Social Science
Wydawca: EuroJournals Publishing, Inc.
ISSN 1450-2267 online ISSN 1450-2267
Dostęp:
• Academic Search Complete – 2010 do aktualnego
Tematyka: nauki społeczne, historia i warunki społeczne, problemy społeczne, reformy
społeczne.
European Management Review
Wydawca: John Wiley & Sons Incorporated
ISSN: 1740-4754 online ISSN: 1740-4762
Dostęp:
• Business Source Complete – od 2010 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Wiley Online Library Full Collection 2013 – od 2004 do aktualnego
Tematyka: nauki społeczne, zarządzanie, organizacje europejskie, Europa.
Europejskie czasopismo naukowe z zakresu teorii organizacji i zarządzania. Pismo
koncentruje się na zagadnieniach głównego nurtu zarządzania, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki organizacji europejskich. Wyróżnia je stosunkowo duża otwartość
zarówno na metody ilościowe, jak i metody jakościowe – publikowane są badania z obu
nurtów, a także z różnych paradygmatów.
European Political Science Review
Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 1755-7739 online ISSN: 1755-7747
Dostęp:
• Cambridge Journals Online – od 2009 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2009 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: nauki polityczne, polityka, politologia, stosunki międzynarodowe.
Pismo z zakresu nauk politycznych, obejmuje kluczowe tematy z dziedziny politologii i nauk
jej pokrewnych, nieograniczone wyznaczoną metodologią czy też zasięgiem regionalnym.
Jest przeznaczony dla tych, którzy poszukują wyczerpujących informacji na temat nowych
osiągnięć w tej dziedzinie.
European Review
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Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 1062-7987 online ISSN: 1474-0575
Dostęp:
• Cambridge Journals Online – od 1993 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: Europa, nauki historyczne, nauki ekonomiczne, nauki społeczne, europeistyka.
Jest unikalnym interdyscyplinarnym międzynarodowym czasopismem obejmującym szeroki
zakres tematów. Kładzie główny nacisk na Europę w aspektach: ekonomicznym,
historycznym i nauk społecznych. Co najmniej dwa wydania w ciągu roku poświęcone są
wyłącznie jednemu tematowi i sprawom aktualnie najważniejszym w Europie. Pozostałe
wydania zawierają szeroki zakres zagadnień (np.: od dekolonializmu do postkolonializmu,
przyszłość państwa dobrobytu, demokracja w XXI w., życie w realnych i wirtualnych
światach, krzyżowanie się kultur, europejskie głębokie kryzysy) oraz miniprzegląd
aktualności.
European Review of Contract Law
Wydawca: De Gruyter
ISSN: 1614-9920 online ISSN: 1614-9939
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 2009 do aktualnego
• De Gruyter – od 2005 do aktualnego
Tematyka: prawo, Europa, prawo europejskie.
European Review of Private Law
Wydawca: Kluwer Law International
ISSN: 0928-9801
Dostęp:
• Kluwer Law International – od 1993 do aktualnego
Tematyka: prawo, prawo porównawcze, prawo międzynarodowe.
Human Rights Law Review
Wydawca: Oxford University Press
ISSN: 1461-7781 online ISSN: 1744-1021
Dostęp:
• Oxford University Press – od 2001 do aktualnego
• Political Science Complete – od 2001 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: prawo, prawo porównawcze, prawa człowieka.
Czasopismo udostępniające wiedzę na tematy dotyczące praw człowieka. Publikuje krytyczne
artykuły, które przedstawiają prawa człowieka w różnych kontekstach: od poziomu
globalnego do poziomu poszczególnych państw. Zamieszcza analizy aktualnej wiedzy
prawniczej dotyczącej regionalnych systemów ochrony praw człowieka i praktyki stosowanej
przez Narody Zjednoczone.
International Negotiation
Wydawca: Brill Academic Publisher
ISSN: 1382-340X online ISSN: 1571-8069
Dostęp:
• Brill Academic Publishers – od 1996 do aktualnego
• Business Source Complete – od 1996 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Martinus Nijhoff Publishers – od 1996 do aktualnego
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• Political Science Complete – od 1996 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: prawo, prawo porównawcze, prawo międzynarodowe, negocjacje, negocjacje
międzynarodowe, świat.
Czasopismo bada negocjacje z wielu perspektyw, zajmując się teoretycznymi podstawami
i promując praktyczne zastosowania. Omawia procesy negocjacyjne w relacji z zagadnieniami
politycznymi, bezpieczeństwa, środowiska, etnicznymi, ekonomicznymi i konfliktami
pomiędzy narodami, międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami, wielonarodowymi
korporacjami i innymi niepaństwowymi podmiotami. Pismo konfrontuje trudne zadanie
rozwoju interdyscyplinarnych teorii i modeli procesu negocjacji i ich rzeczywistego wyniku.
Publikuje szeroki wybór oryginalnych artykułów badawczych, historycznych, także studia
przypadków oraz wnosi znaczący wkład do szerzenia wiedzy na tym polu. Głównym celem
czasopisma jest identyfikacja, analiza i wyjaśnienie efektywnych oraz skutecznych negocjacji
międzynarodowych i procesów mediacji, których rezultatem są długotrwałe elastyczne
i dające się wdrożyć rozwiązania.

Journal of Contemporary European Research
Wydawca: University Association for Contemporary European Studies
ISSN 1815-347X Internetowy ISSN 1815-347X
Dostęp:
• Political Science Complete – od 2009 do aktualnego
Tematyka: nauki polityczne, politologia, polityka, Europa.
Journal of Development Studies
Wydawca: Taylor & Francis Group
ISSN: 0022-0388 online ISSN: 1743-9140
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – 1995-2001
• Academic Search Complete – od 1964 do aktualnego (embargo 18 mięsiący)
• Business Source Complete – od 1964 do aktualnego (embargo 18 mięsięcy)
• Humanities Source – od 1964 do aktualnego (embargo 18 mięsiecy)
• ProQuest – Academic Research Library – 1995-2001
• ProQuest Central – 1995-2001
• Taylor & Francis (NEICON) – od 1997 do aktualnego
• Taylor & Francis Group – od 1964 do aktualnego
Tematyka: nauki społeczne, historia gospodarcza, ekonomia, rozwój, polityka rozwojowa.
Był pierwszym międzynarodowym czasopismem dotyczącym studiów nad rozwojem.
Założony w 1964 r., dziś jest jednym z najbardziej znanych periodyków z tej dziedziny.
Publikuje artykuły na temat polityki rozwoju. Zamieszcza teksty dotyczące wielu dziedzin
akademickich, ale najistotniejsze są interdyscyplinarne eseje. Omawiają one ważne kwestie
z dziedziny polityki i ekonomii rozwoju. Tworzone są w oparciu o prace empiryczne,
alternatywne teorie, perspektywy i szkoły myśli. Wydawcy są otwarci na krytyczne badania
literatury w ważnych sferach polityki rozwoju i jej praktyki.
Journal of Economics Issues
Wydawca: M E Sharpe Incorporated
ISSN: 0021-3624 online ISSN: 1946-326X
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2009 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Business Source Complete – od 2009 do aktualnego
• ProQuest – Academic Research Library – od 1987 do aktualnego
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•
•

ProQuest Central – od 2009 do aktualnego (embargo 1 rok)
ProQuest Central – 1987-2008
Tematyka: nauki społeczne, historia gospodarcza, ekonomia, stosunki gospodarcze.
Journal of Environmental Law
Wydawca: Oxford University Press
ISSN: 0952-8873 online ISSN: 1464-374X
Dostęp:
• Oxford University Press – od 1996 do aktualnego
Tematyka: prawo, prawo porównawcze, prawo ochrony środowiska.
Gromadzi najważniejsze informacje w 3 wydaniach rocznie. Jest źródłem wiedzy
dla zainteresowanych tematyką prawa ochrony środowiska. Czasopismo przeznaczone jest
zarówno dla praktyków, jak i naukowców, ale jest też przeznaczone dla innych grup
zajmujących się środowiskiem, od naukowców do planistów. Artykuły poświęcone są
różnorodnym tematom m.in. koncepcjom, politykom, praktykom związanym z problematyką
prawa ochrony środowiska.
Journal of Environmental Law and Practice
Wydawca: Carswell Publishing
ISSN: 1181-7534
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2004 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2004 do aktualnego
Tematyka: geografia, antropologia, środowisko, zarządzanie środowiskiem.
Journal of European Area Studies
Początkowo czasopismo publikowano pod nazwą Journal of Area Studies, potem tytuł
rozszerzono do Journal of European Area Studies, obecnie publikowane jest jako Journal
of Contemporary European Studies.
Wydawca: Taylor & Francis Group
ISSN: 1460-8464 online ISSN: 1469-946X
Dostęp:
• Academic Search Complete – 1999-2002
• Business Source Complete – 1999-2002
Tematyka: studia europejskie, integracja europejska, historia, historia Europy, Europa.
Jest to periodyk zapewniający forum dla interdyscyplinarnych dyskusji na temat teorii
i praktyki studiów europejskich, jego poszczególnych obszarów, europejskich społeczności,
polityk i kultur. Głównym obszarem zainteresowań jest europejskość w jak najszerszej
geograficznej definicji. Badanie europejskich obszarów i tematów jest wzbogacone
o spojrzenie z zewnątrz, spoza Europy. Intencją tego czasopisma jest przyciągnięcie uwagi
specjalistów ds. stosunków międzynarodowych i relacji pomiędzy krajami oraz znawców
specyfiki poszczególnych regionów i państw.
Journal of European Business
Wydawca: Faulkner & Gray Incorporated
ISSN: 1044-002X
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – 1992-1994
• ProQuest Central – 1992-1994
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Tematyka: nauki społeczne, ekonomia, biznes, historia ekonomii, świat, Europa – kraje,
regiony.
Journal of European Economic History
Wydawca: BNL Edizioni Srl
ISSN: 0391-5115
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – 2007-2010
• ProQuest Central – 2007-2010
Tematyka: nauki społeczne, historia ekonomiczna, historia gospodarcza, ekonomia, Europa,
kraje europejskie, regiony europejskie.
Journal on European History of Law
Wydawca: The European Society for History of Law (Brno)
Dostęp:
• CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – od 2010 do aktualnego
Tematyka: Europa, historia, historia prawa.
Journal of European Integration / Revue d'Integration Europeenne
Wydawca: Taylor & Francis Group
Publikowane w j. angielskim i francuskim
ISSN 0703-6337 online ISSN: 1477-2280
Dostęp:
• Taylor & Francis (NEICON) – od 1997 do aktualnego
• Taylor & Francis Group – od 1977 do aktualnego
Tematyka: integracja europejska, nauki polityczne, prawo międzynarodowe.
Pismo publikuje artykuły dotyczące integracji europejskiej z perspektywy interdyscyplinarnej
łączącej różne dyscypliny: ekonomię, prawo, historię, socjologię. Integracja europejska jest
tutaj rozumiana raczej jako Paneuropa niż Unia Europejska, choć większość artykułów
dotyczy tej drugiej. Sporadycznie przedstawia studia porównawcze federalizmu, innych form
integracji regionalnej oraz artykuły dotyczące zewnętrznych stosunków UE w sferze handlu
i polityki bezpieczeństwa. Opracowania mają w przeważającej mierze charakter ogólny, a nie
specjalistyczny.
Journal of European Public Policy
Wydawca: Taylor & Francis Group
ISSN: 1350-1763 online ISSN: 1466-4429
Dostęp:
• Taylor & Francis Group – od 1994 do aktualnego
Tematyka: nauki polityczne, polityka publiczna, Europa – instytucje polityczne
i administracja publiczna, Europa.
Podstawowym celem czasopisma jest integrowanie teoretycznego i empirycznego podejścia
do studiów polityki publicznej w Europie. Główne zagadnienia poruszane w czasopiśmie to:
teoretyczne podejścia do studiów polityki publicznej w Europie i poza nią; rozwój
narodowych polityk publicznych w Europie; publiczna polityka pomiędzy państwami
narodowymi w UE; UE – instytucje, procesy, polityki; aktywność prywatnych podmiotów
i stowarzyszeń w procesie tworzenia polityk.
Journal of European Social Policy
Wydawca: Sage Publications
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Redaktorzy: Jochen Clasen (University of Edinburgh, UK) and Traute Meyer (University
of Southampton, UK)
ISSN: 0958-9287 online ISSN: 1461-7269
Dostęp:
• Sage Publications – od 1991 do aktualnego
Tematyka: nauki społeczne, polityka socjalna, Europa.
Journal of Indo-European Studies
ISSN 0092-2323
Dostęp:
• ProQuest Central – od 1998 do aktualnego (embargo 2 lata)
Tematyka: ludy indoeuropejskie, historia, historia cywilizacji, nauki historyczne,
antropologia, lingwistyka, archeologia.
Czasopismo naukowe powstałe w 1973 r. Publikuje materiały z zakresu: antropologii,
archeologii, mitologii i lingwistyki w kontekście historii kultury ludów indoeuropejskich.
Journal of International Economic Law
Wydawca: Oxford University Press
ISSN: 1369-3034 online ISSN: 1464-3758
Dostęp:
• Oxford University Press – od 1998 do aktualnego
Tematyka: prawo, prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze.
Journal of Law, Economics and Organization
Wydawca: Oxford University Press
ISSN: 8756-6222 online ISSN: 1465-7341
Dostęp:
• JSTOR Arts & Sciences IV Archive Collection – 1985-1997
• Oxford University Press – od 1996 do aktualnego
Tematyka: prawo, prawo porównawcze, ekonomia, organizacje.
Journal of the European Economic Association
Wydawca Wiley-Blackwell
ISSN 1542-4766 online ISSN 1542-4774
Dostęp:
• Business Source Complete – od 2003 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: nauki społeczne, handel, ekonomia, Europa.
Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe
Wydawca: European Centre for Minority Issues
ISSN: 1617-5247
Dostęp:
• Political Science Complete – od 2009 do aktualnego
• ProQuest Central – od 2008 do aktualnego
Tematyka: historia, historia Europy, Europa, nauki społeczne, etnopolityka, mniejszości,
bezpieczeństwo, kraje postkomunistyczne.
Wielodziedzinowe czasopismo poruszające kwestie mniejszości w szerokim zakresie studiów:
etnopolityce, demokratyzacji, zarządzaniu konfliktem, uczestnictwem, kwestiami i prawami
mniejszości. Poświęcone jest analizie porównawczej bieżących zagadnień w stosunkach
mniejszość-większość w Europie. Publikuje materiały na temat polityk w państwach
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członkowskich UE i europejskich instytucjach, stosunków zewnętrznych Unii z państwami
pozaunijnymi, zarówno w Europie, jak i poza kontynentem. Stymuluje debatę pomiędzy
naukowcami i studentami na temat niestabilności i integracji w trakcie rozwoju demokracji
w Europie. Szczególna uwaga skierowana jest na polemikę pomiędzy różnymi teoretycznymi
podejściami.
Netherlands Yearbook of International Law
Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 0167-6768 online ISSN: 1574-0951
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 2006 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Cambridge Journals Online – od 1970 do aktualnego
• Political Science Complete – od 2009 do aktualnego (embargo 1 rok)
• ProQuest Central – od 2006 (embargo 1 rok)
Tematyka: nauki polityczne, polityka, prawo międzynarodowe, prawo europejskie.
OECD Economic Outlook
Wydawca: OECD Publications Centre
ISSN: 0474-5574 online ISSN: 1609-7408
Dostęp:
• ABI/INFORM Global – od 1992 do aktualnego (embargo 6 miesięcy)
• Business Source Complete – od 2001 do aktualnego (embargo 6 miesięcy)
• OECD-iLibrary Periodicals – od 1997 do aktualnego
• ProQuest Central – od 1992 do aktualnego (embargo 6 miesięcy)
Tematyka: nauki społeczne, ekonomia, historia gospodarcza, Europa, OECD.
Jest to półroczna analiza OECD głównych ekonomicznych trendów i perspektyw
na najbliższe dwa lata. Przygotowywany przez Departament Ekonomiczny OECD przegląd
zawiera założenia dotyczące zatrudnienia, cen i bieżących bilansów na podstawie sprawozdań
każdego kraju członkowskiego i wywieranego przez każdy z tych elementów wpływu
na międzynarodowy rozwój. Raport dotyczy wszystkich krajów OECD oraz wybranych
krajów nieczłonkowskich. Każde wydanie zawiera ogólną ocenę, rozdziały streszczające,
rozdziały prognozujące dla poszczególnych krajów i 3 do 5 rozdziałów dotyczących
bieżących zagadnień oraz rozbudowane statystyczne zestawienie.
Political Analysis
Wydawca: Oxford University Press
ISSN: 1047-1987 online ISSN: 1476-4989
Dostęp:
• Oxford University Press – od 1996 do aktualnego
• Political Science Complete – od 2002 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: nauki polityczne, polityka, teoria, nauki powiązane.
Politique européenne
Wydawca: L'Harmattan
ISSN: 1623-6297 Online ISSN: 2105-2875
Dostęp:
• CAIRN Revues: Général – od 2000 do aktualnego
Tematyka: nauki polityczne, polityka, stosunki międzynarodowe, Europa.
Publius: The Journal of Federalism
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Wydawca: Oxford University Press
ISSN: 0048-5950 online ISSN: 1747-7107
Dostęp:
• JSTOR Arts & Sciences IV Archive Collection – 1971-2007
• Oxford University Press – od 1996 do aktualnego
• Political Science Complete – od 1996 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: nauki polityczne, federalizm, instytucje polityczne, administracja publiczna.
Jest wiodącym na świecie czasopismem poświęconym federalizmowi. Zawiera literaturę
potrzebną naukowcom wielu dyscyplin, tym, którzy chcą mieć dostęp do najnowszych
trendów, osiągnięć, do wiedzy teoretycznej i empirycznej dotyczącej federalizmu i stosunków
międzynarodowych.
Review of Central and East European law
Wydawca: Brill Academic Publishers
ISSN: 0925-9880 online ISSN: 1573-0344
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 2002 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Business Source Complete – od 2002 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: prawo, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, prawo porównawcze.
Review of Economics and Statistics
Wydawca: MIT Press
ISSN: 0034-6535 online ISSN: 1530-9142
Dostęp:
• Business Source Complete – od 1965 do aktualnego (embargo 1 rok)
• JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection – 1919-2007
• JSTOR Business I Archive Collection – 1919-2007
• Massachusetts Institute of Technology (MIT Press) – od 1997 do aktualnego
Tematyka: nauki społeczne, nauki ekonomiczne, ekonomia, statystyka.
Review of European Administrative Law
Wydawca: Misi Uitgeverij Paris
ISSN: 1874-7981 online ISSN: 1874-7973
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 2009 do aktualnego
Tematyka: nauki polityczne, Europa – instytucje polityczne i administracja publiczna, prawo
porównawcze, prawo administracyjne, Europa.
Review of European Community & International Environmental Law
Wydawca: Wiley-Blackwell
ISSN: 0962-8797 online ISSN: 1467-9388
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 1998 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Business Source Complete – od 1998 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Political Science Complete – od 1998 do aktualnego (embargo 1 rok)
• Wiley Online Library Full Collection 2013 – od 1997 do aktualnego
Tematyka: prawo wspólnotowe, prawo europejskie, Europa, Unia Europejska, prawo
międzynarodowe, prawo ochrony środowiska.
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Social Europe: The Journal of the European Left
Wydawca: London Metropolitan University
Dostęp:
• Academic Search Complete – od 2005 do aktualnego
Tematyka: nauki społeczne, Europa, socjalizm, komunizm, anarchizm.
Social Studies of Science
Wydawca: Sage Publications
ISSN: 0306-3127 online ISSN: 1460-3659
Dostęp:
• Sage Publications – od 1971 do aktualnego
Tematyka: nauki społeczne, socjologia, polityka socjalna.
World Politics
Wydawca: Cambridge University Press
ISSN: 0043-8871 online ISSN: 1086-3338
Dostęp:
• Cambridge Journals Online – od 1948 do aktualnego
• JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection – 1948-2007
• Political Science Complete – od 2009 do aktualnego (embargo 1 rok)
• ProQuest – Academic Research Library – od 2002 do aktualnego (embargo 1 rok)
• ProQuest Central – od 2002 do aktualnego (embargo 1 rok)
Tematyka: nauki polityczne, polityka, stosunki międzynarodowe.
Jest to kwartalnik wiedzy politycznej wydawany od 1948 r. Jest otwarty na współpracę
z naukowcami, którzy prowadzą badania dotyczące polityki. Pismo zamieszcza artykuły
przekrojowe i notatki z badań na temat stosunków międzynarodowych i polityki
porównawczej. Nie zawiera tekstów dotyczących bieżących wydarzeń i materiałów
o charakterze dziennikarskim.
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3. PORTALE, ARCHIWA, BLOGI ORAZ MEDIA ZAJMUJĄCE SIĘ
TEMATYKĄ EUROPEJSKĄ
Dorota Sołtysiak

Obraz i opinię o Europie i Unii Europejskiej (UE) kształtują, obok oficjalnych działań
i polityk UE, także serwisy internetowe. To również cenne źródło informacji dla wszystkich
zainteresowanych problematyką europejską. Na potrzeby tego opracowania podzielono je
na portale internetowe, archiwa internetowe, blogi, media online.
Poszczególne witryny internetowe cechuje sposób przekazu, np. informacyjny,
publicystyczny itp. Bogate w szereg linków i odniesień do materiałów archiwalnych
i bieżących, udostępniają informacje publicznie lub komercyjnie. Z kolei archiwa internetowe
gromadzą i udostępniają dokumenty, materiały badawcze, raporty, opracowania na temat
integracji europejskiej tworzone przez instytucje administracji publicznej oraz organy
i agencje UE. Blogi są przejawem aktywności i zainteresowań internautów i osób,
przedstawiających swoje opinie, poglądy, osobiste spojrzenie na polityczną, społeczną
i kulturalną rzeczywistość Europy. Serwisy te tworzą młodzi ludzie, studenci, specjaliści,
teoretycy i praktycy spraw europejskich.
Poniżej przedstawione wybrane serwisy prasowe, telewizyjne i radiowe online zawierają
informacje poświęcone Europie ogólnie, sprawom politycznym i gospodarczym w UE,
europejskim wydarzeniom społecznym i kulturalnym; oferują newsletter, prowadzą blogi
komentując bieżące wiadomości lokalne, regionalne oraz międzynarodowe, posiadają własne
strony internetowe na popularnych portalach społecznościowych, tj. Facebooku, Twitterze.

3.1. Portale internetowe
DART-Europe E-theses Portal
Portal elektronicznych wersji dysertacji, prac dyplomowych i badawczych z zakresu badań
europejskich. Tworzony jest przez grupę europejskich bibliotek naukowych i konsorcjów
bibliotecznych:
• dostępny w języku angielskim (krótki opis serwisu w kilku językach europejskich);
• wyszukiwanie proste i złożone (indeksy: University, Collection, Country, Year);
• dostęp bezpłatny, do niektórych zbiorów dostęp ograniczony.
Directory of Open Access Journals
Serwis propaguje otwarty dostęp do czasopism i badań naukowych, prac przeglądowych
o wysokiej zawartości merytorycznej:
• wykaz czasopism naukowych i edukacyjnych dostępnych bezpłatnie w Internecie;
• bezpłatny dostęp do pełnotekstowych artykułów z czasopism naukowych, periodyków
akademickich oraz z prac przeglądowych o charakterze naukowym;
• serwis dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, greckim,
portugalskim, tureckim;
• wyszukiwanie proste i zaawansowane (m.in. według dziedzin).
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Eastbook.eu
Portal publicystyczno-informacyjny dotyczący Partnerstwa Wschodniego, stosunków UE
z krajami Europy Wschodniej tworzony przez Fundację Wolna Europa przy wsparciu
Funduszu Wyszehradzkiego. Adresowany jest do polityków, ekspertów, blogerów,
przedstawicieli organizacji pozarządowych:
• wybrane artykuły dostępne są w języku angielskim, polskim, rumuńskim, ukraińskim;
• zakładki tematyczne: Regiony, Partnerstwo Wschodnie;
• możliwość subskrypcji Eastlettera.
EUBusiness
Niezależny europejski portal oferuje informacje biznesowe, legislacyjne, dane ekonomiczne;
adresowany do osób związanych z biznesem, działalnością handlową, konsultantów,
prawników, przedstawicieli sektora publicznego, małych i średnich przedsiębiorstw:
• możliwość wyszukiwania przez zakładkę Publications lub nazwę kraju, instytucji
lub dziedziny;
• dostępny w języku angielskim;
• wyszukiwanie proste w obrębie strony internetowej;
• możliwość rejestracji i założenia konta użytkownika, subskrypcji cotygodniowego
biuletynu EUbusiness Week.
EUobserver
Niezależny portal informacyjny o charakterze publicystycznym; prezentuje przegląd
działalności UE w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym; zawiera komentarze,
opinie, analizy spraw dotyczących funkcjonowania UE:
• zakładki tematyczne: Headline News, Political Affairs, Foreign Affairs, Economic
Affairs, Social Affairs, Justice & Home Affairs, Defence;
• wyszukiwanie proste w formularzu w zasobach strony internetowej;
• dostępny w języku angielskim;
• możliwa subskrypcja EUobserver newsletter.
EurActiv
Sieć niezależnych 15 portali informacyjnych EurActiv, dostępnych w języku angielskim oraz
francuskim, a także polskim (EurActiv.pl), węgierskim, czeskim, słowackim. Prezentuje
działalność instytucji unijnych, polityki europejskie i prawodawstwo unijne. Adresatami są
przedsiębiorcy, organizacje branżowe i pozarządowe, politycy, przedstawiciele administracji,
prasa:
• zakładki tematyczne zależą od wersji językowej;
• wyszukiwanie proste w formularzu w zasobach strony internetowej oraz sieci
EurActiv;
• dostęp do wielu tematycznych i okolicznościowych serwisów bloggerskich poprzez
zakładkę BlogActiv,
• subskrypcja – po rejestracji możliwość otrzymywania newsletterów z wybranej sekcji
tematycznej.
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Europe Media Monitor
Portal informacyjny stanowi narzędzie do śledzenia najnowszych wydarzeń. Serwis gromadzi
dokumenty, analizy, teksty, artykuły, raporty, materiały audiowizualne, statystyki. Portal
tworzą aplikacje:
• NewsBrief (najnowsze wiadomości);
• NewsExplorer (codzienne podsumowanie ze wskazaniem na najważniejsze,
interesujące tematy, artykuły, osoby, organizacje, kraje);
• MedISys (System Informacji Medycznej – artykuły dotyczące zdrowia publicznego,
rodzajów chorób, funkcjonowania służb ochrony zdrowia, powiadomienia
i ostrzeżenia o zagrożeniach naturalnych);
• dostęp w większości w języku angielskim;
• wyszukiwanie proste w obrębie każdego portalu.
Europe Daily Bulletin – Agence Europe
Najnowsze informacje z UE adresowane do polityków, dyplomatów, konsultantów,
ekspertów prawnych, przedsiębiorców, zainteresowanych prywatnych odbiorców:
• sekcje: Economy – Finance – Business; Sectoral Policies; External Action; Court
of Justice of the EU; Calendar of Events;
• suplementy: Europe/Documents (najważniejsze dokumenty polityczne i ekonomiczne
UE); European Library (wydawana cotygodniowo; zawiera omówienie książek
z dziedziny polityki i gospodarki, zagadnień integracji europejskiej, polityki
międzynarodowej i organizacji międzynarodowych);
• uzupełnienie: Europe Diplomacy & Defense (newsletter wydawany dwa razy
w tygodniu; dostarcza informacji dotyczących polityki bezpieczeństwa i obrony UE
oraz NATO);
• serwis dostępny w języku francuskim, angielskim, włoskim i niemieckim;
• dostęp: płatny.
European Integration online Portal
Portal adresowany do osób zainteresowanych europeistyką, badaniami nad integracją
europejską w zakresie politologii, nauk społecznych, ekonomii, socjologii, historii. Zawiera
linki do portali internetowych gromadzących publikacje naukowe z tych obszarów:
• European Research Papers Archive – multiwyszukiwarka;
• EuroInternet – The World Wide Web Virtual Library for European Integration,
biblioteka cyfrowa w dziedzinie badań dotyczących UE;
• Living Reviews in European Governance – czasopismo elektroniczne wydawane przez
Institute for European Integration Research, University of Vienna, poświęcone
działalności instytucji UE, rządom i politykom europejskim, procesowi decyzyjnemu
UE; czasopismo ukazuje się nieregularnie (3-4 numery rocznie) od 2006 r.
European Public Sector Information Platform
Europejska platforma informacji sektora publicznego, finansowana przez Komisję Europejską
w ramach program eContentplus. Zawiera informacje o ponownym wykorzystaniu danych
publicznych w innych serwisach i publikacjach, m.in. dokumentów elektronicznych, map,
informacji meteorologicznych, prawnych, transportowych, finansowych, gospodarczych itp.:
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• dostępna w języku angielskim;
• wyszukiwanie proste i zaawansowane.
European Source Online
Prezentuje instytucje i działalność UE, rozwój państw i regionów europejskich, działalność
organizacji międzynarodowych w Europie, rejestruje unijne dokumenty oraz państw
europejskich, artykuły z czasopism naukowych, zawiera linki do innych tematycznych
serwisów informacyjnych. Baza adresowana do organizacji międzynarodowych, administracji
publicznej,
środowisk
akademickich,
studentów
kierunków
europeistycznych,
dokumentalistów:
• zakładki tematyczne: News and Analysis (European Union Policies, European
Countries, European Issues, Most Recent Articles), Information Guides (European
Countries and Regions, European Union Policies, European Union Institutions,
Guides to European Information);
• dostępna w języku angielskim;
• baza komercyjna, dostępna w pełnej wersji bez opłat w bibliotece Centrum
Europejskiego UW oraz w bibliotece Kolegium Europejskiego Natolin;
• wyszukiwanie proste, zaawansowane, przegląd przewodników bazy.
European Voice
Specjalistyczny tygodnik online. Źródło informacji o bieżących wydarzeniach w UE,
prezentuje artykuły specjalistyczne z każdej dziedziny, przebieg procesów prawnych
i politycznych w UE, stanowi forum wymiany doświadczeń i opinii środowisk politycznych,
biznesowych, akademickich, przedstawicieli mediów oraz osób zainteresowanych integracją
europejską i miejscem UE w polityce międzynarodowej:
• zakładki tematyczne: Economics, Business, Information society, Energy, Transport,
Environment, Farming & food, Health & society, Justice, Foreign affairs, EU
governance;
• wyszukiwanie proste i zaawansowane;
• subskrypcja umożliwia dostęp do archiwalnych wydań.
Europolitics
Portal prezentuje niezależne poglądy o sprawach europejskich, analizy bieżących faktów,
informacje o funkcjonowaniu instytucji unijnych. Oferuje także dostęp do archiwum
artykułów. Adresatami portalu są politycy, decydenci, urzędnicy europejscy, eksperci,
dziennikarze:
• główne zakładki tematyczne: Business & competitiveness, Sector policies, Social,
Economic and Monetary affairs, Institutions, External policies, Agenda;
• wyszukiwanie proste w formularzu na stronie internetowej;
• portal dostępny w języku angielskim i francuskim;
• możliwość rejestracji i założenia konta oraz subskrypcji newslettera.
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Search Europa
Narzędzie przeszukiwania tematycznego stron internetowych tworzących portal UE:
• wyszukiwanie proste lub złożone ze wskazaniem na: Full Search, Law Search, Blog
Search, Only PDF documents, Only Word documents;
• portal obsługiwany przez European Journalism Centre niezależną instytucję nonprofit, która promuje wysoki poziom dziennikarstwa, organizuje szkolenia zawodowe,
inicjuje debaty i wymianę doświadczeń dla przedstawicieli mediów i specjalistów
z branży, wspiera pracowników mediów w Europie i na świecie.

3.2. Archiwa internetowe
Archive of European Integration
Archiwum online i repozytorium materiałów badawczych, raportów, opracowań na temat
integracji europejskiej stanowiących dokumenty urzędowe UE oraz tworzonych niezależnie:
• wyszukiwanie proste w obrębie działów: Year, Subject, Journals and Series,
Conferences, EU Subject, EU Series, EU Annual Reports, EU Document Number, EU
Institutional Author;
• wyszukiwanie założone z możliwością zawężenia zapytania o wskazanie konkretnych
kategorii.
EDZ ArchiDok
Portal danych tworzony przez niemieckie Centra Dokumentacji Europejskiej, sieć bibliotek
akademickich i instytutów badawczych. Baza stanowi elektroniczne archiwum
pełnotekstowych dokumentów, badań, raportów, opracowań tworzonych przez instytucje,
organy i agencje UE:
• bezpłatny dostęp do dokumentów w języku angielskim, francuskim, niemieckim;
• wyszukiwanie proste i zaawansowane oraz według: klasyfikacji, instytucji i państw.
European Research Papers Archive
Multiwyszukiwarka oferująca możliwość przeszukiwania kilku serii wydawniczych:
• European Integration online Papers – European Communities Studies Associations –
Austria,
• MPIfG Discussion Papers & MPIfG Working Papers – Max Planck Institute
for the Study of Societies, Cologne,
• Working papers – ARENA Centre for European Studies, Oslo,
• Jean Monnet Working Papers – European Union Jean Monnet Chair New York
University Law School,
• RSCAS Publications – Robert Schuman Centre for Advanced Studies & Law
Department European University Institute (Florence),
• Law Department Working Papers Law Department, European University Institute
(Florence),
• Working Papers – Mannheim Centre for European Social Research,
• Global Constitutionalism – Cambridge Journal,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Queen’s Papers on Europeanisation – IES Queen’s University of Belfast,
RECON Online Working Papers – Reconstituting Democracy in Europe,
EUROSPHERE Working Paper Series – Eurosphere Consortium,
Cahiers européens de Sciences Po – Centre d'études européennes at Sciences Po,
Europe in Question Discussion Paper Series – London School of Economics,
Working Papers – Vienna Institute for European integration research,
Working Paper Series – Otto-Suhr-Institute for Political Science, Berlin,
Cahiers du CEVIPOL/Brussels – WP Université Libre de Bruxelles.

3.3. Blogi internetowe
BlogActive
Platforma blogowa EurActiv.com PLC (część portalu EurActiv), której celem jest inicjowanie
debaty i dyskusji o sprawach związanych z UE. Stanowi cenne źródło informacji
o tworzonych proeuropejskich blogach w sieci Internet:
• tematyka: rolnictwo, środowisko i zmiany klimatyczne, konsumenci, Europa 2020,
energetyka, rozszerzenie UE, polityka finansowa, globalna Europa, zdrowie,
społeczeństwo informacyjne, kultura, polityka regionalna, polityka społeczna, rozwój
zrównoważony, relacje z Europą Wschodnią, transport lotniczy, nauka, proces
decyzyjny;
• dostępna w języku angielskim, francuskim i niemieckim;
• możliwość otrzymywania newslettera.
Bloggingportal.eu
Europejski portal blogowy, na którego zawartość składają się indywidualne i zbiorowe
euroblogi, tworzone przez użytkowników serwisu. Stanowi forum wymiany poglądów
na kluczowe tematy dotyczące kwestii europejskich:
• dostępny w większości w języku angielskim, francuskim i niemieckim;
• podgląd do listy blogów aktywnych;
• tematyka: państwa członkowskie, Europa, sprawy międzynarodowe, statystyka,
społeczeństwo informacyjne, Bruksela, ekonomia, sprawy społeczne, Parlament
Europejski, edukacja i kultura, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne,
rozszerzenie UE, rynek wewnętrzny, środowisko, bezpieczeństwo, energia, rolnictwo,
rybołówstwo,
polityka konsumencka, konkurencja,
polityka finansowa,
przedsiębiorczość, religia, badania i nauka;
• podsumowanie wydarzeń w Week in Bloggingportal;
• możliwość otrzymywania newslettera.
Euroblog.be
Blog poświęcony młodym ludziom, polityce młodzieżowej w UE, pracy osób młodych,
możliwościom edukacyjnym i szkoleniowym. Tworzony przy wsparciu WordPress oraz przy
współpracy organizacji: REC Radiocentrum, Mediaraven. Tworzą go dokumenty tekstowe,
raporty, materiały audiowizualne:
• dostępny w języku niderlandzkim, angielskim, francuskim;
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• sekcje: Home, Euroblog?, Contact.
European Law Blog
Blog o prawie europejskim; prezentuje bieżące wydarzenia i zmiany w prawodawstwie
i orzecznictwie UE, zawiera krótkie komentarze, postanowienia, analizy prawne oraz
wyjaśnienia. Serwis tworzą nauczyciele akademiccy, studenci, praktycy i specjaliści
w dziedzinie prawa. Adresowany do wszystkich zainteresowanych legislacją unijną:
• dostępny w języku angielskim;
• możliwość subskrypcji najnowszych informacji.
Ideas on Europe
Platforma stanowi niezależny multiblog użytkowników indywidualnych oraz grupowych,
osób i organizacji aktywnie zaangażowanych w sprawy europejskie. Koordynowany przez
Akademickie Stowarzyszenie Współczesnych Studiów Europejskich (Academic Association
for Contemporary European Studies – UACES). Stanowi przestrzeń komentarzy, analiz
i dyskusji:
• zakładki: UACES, Leeds 2013, Blogs on Europe, Student Forum, Expert on Europe;
• tematyka: zagadnienia ogólne, sprawy bieżące, demokracja, obywatelstwo, ekonomia
i handel, edukacja, energia i zmiany klimatyczne, stosunki międzynarodowe, prawo,
media i komunikacja, polityki UE, bezpieczeństwo i obronność, sprawy społeczne,
kultura;
• dostępny w języku angielskim;
• możliwość otrzymywania e-newsletterów.
Nosemonkey’s Eutopia
Portal blogowy o charakterze publicystycznym z przewrotnym podtytułem „W poszukiwaniu
europejskiej tożsamości”; komentuje polityki unijne i stosunki międzynarodowe, historię UE
i kierunki rozwoju europejskiej kultury:
• dostępny w języku angielskim;
• nagrodzony European Parliament Prize for Journalism w 2010 r.

3.4. Media online
BBC News – Europe
British Broadcasting Corporation – największy brytyjski nadawca publiczny o światowej
renomie; świadczy usługi informacyjne i edukacyjne.
Corriere della Sera
Znanych dziennik włoski – zawiera wiadomości krajowe i zagraniczne, stanowi forum debaty
społeczno-kulturowej.
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DutchNews.nl
Holenderski dostawca rzetelnej informacji w języku angielskim; komentuje bieżące
wydarzenia polityczne, zmiany gospodarcze; zawiera przegląd wiadomości z różnych
serwisów prasowych.
The Economist – Europe
Serwis online oferuje zestawienie nowości międzynarodowych ze świata polityki, biznesu,
finansów, nauki i technologii, kultury.
El País
Niezależny dziennik wydawany w języku hiszpańskim; oferuje wiadomości o charakterze
międzynarodowym, ze świata ekonomii i kultury; szeroko komentuje wydarzenia zachodzące
w Europie.
EUFeeds
Wyszukiwarka aktualnych artykułów z dzienników, gazet, periodyków lokalnych,
regionalnych gromadzonych z całego świata; koordynowany przez European Journalism
Centre.
Euronews
Wielojęzyczny serwis kanału informacyjnego Euronews; zawiera przegląd wiadomości
z kontynentów i regionów Afryki, Ameryki, Azji, Europy oraz Bliskiego Wschodu.
Wiadomości prezentuje z europejskiej perspektywy.
Deutsche Welle
Wielojęzyczny (również w języku polskim) portal międzynarodowego nadawcy Niemiec;
dostarcza informacji z dziedziny polityki, gospodarki, kultury; promuje dialog
międzykulturowy, wartości demokratyczne i poszanowanie praw człowieka; propaguje
informacje o sprawach narodowych Niemiec oraz kwestiach europejskich w dziale
tematycznym poświęconym Europie.
Financial Times
Brytyjski serwis online o zasięgu światowym; dostarcza rzetelnych informacji, aktualności,
analiz i komentarzy z zakresu gospodarki, biznesu, globalizacji, finansów oraz wolnego
rynku; oferuje możliwość przeszukiwania portalu.
France24
Międzynarodowy kanał informacyjny; prezentuje bieżące informacje z Francji oraz
wydarzenia o charakterze międzynarodowym m.in. z Europy; dostępny w języku francuskim,
angielskim oraz arabskim; prezentuje newsy, reportaże, programy kulturalne
za pośrednictwem radia i Internetu.
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Euranet
Portal europejskiej sieć radiowych nadawców krajowych, regionalnych i lokalnych; zawiera
przegląd zagadnień związanych z polityką, społeczeństwem, kulturą, gospodarką
ze szczególnym uwzględnieniem spraw europejskich, zasad funkcjonowania struktur
i instytucji UE; adresowany do obywateli państw członkowskich UE.
Polskie Radio
Dostarcza najnowszych informacji w języku polskim z kraju i ze świata; oferuje m.in.
przegląd prasy, wiadomości z kręgu gospodarki, sportu, nauki, historii, muzyki oraz promuje
kulturę i sztukę; rozpowszechnia programy edukacyjne i literackie.
Presseurop
Serwis prezentuje wybór artykułów z wielu zagranicznych gazet i magazynów, przedruki
prasy światowej. Tworzony przez konsorcjum Courrier International (Paryż), Courrier
Internacional (Lizbona), Forum (Warszawa) oraz Internazionale (Rzym); zawiera przegląd
z dziedzin: polityka, społeczeństwo, gospodarka, nauka i środowisko, kultura i debaty, UE
i świat; dostępny w kilku językach europejskich, w tym w języku polskim.
Russia Today
Serwis międzynarodowej agencji informacyjnej RIA Novosti; dostępny w języku rosyjskim,
angielskim, arabskim i hiszpańskim; prezentuje nowości z rejonu Europy, a także wydarzenia
polityki rosyjskiej oraz międzynarodowej (m.in. z USA).
Spiegel Online
Niemiecki serwis informacyjny; prezentuje nowości i wiadomości z Europy i ze świata;
dostępny w języku niemieckim i angielskim; oferuje możliwość regionalnego oraz
tematycznego przeszukiwania zawartości strony internetowej.
World Newspapers
Serwis stanowi źródło informacjił indeksuje światowe tytuły magazynów, gazet, portali
online; oferuje bezpłatny dostęp do artykułów; możliwość regionalnego oraz tematycznego
przeszukiwania tytułów periodyków.
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4. OŚRODKI SPECJALIZUJĄCE SIĘ
W PROBLEMATYCE EUROPEJSKIEJ
Dorota Sołtysiak
Poniżej zaprezentowano wyselekcjonowane ośrodki proeuropejskie zagraniczne i polskie,
które poprzez swoją aktywność angażują się w debaty publiczne, wpływają na opinię
społeczną, oddziałują na administrację rządową, publiczną oraz organizacje międzynarodowe.
Są nimi tzw. think tanki, ośrodki analityczne, badawcze, edukacyjne, które działają na rzecz
środowisk politycznych, społecznych, spraw gospodarczych oraz określonych instytucji.
Wykaz ważniejszych think tanków, które zajmują się problematyką unijną, zawiera strona
internetowa Think Tank Directory Europe.
Organizacje te posiadają własne portale, które najczęściej oferują informacje w języku
angielskim, stanowią forum wymiany poglądów i opinii m.in. poprzez blogi internetowe;
udostępniają publikacje w wersji elektronicznej oraz możliwość wyszukiwania danych
w obrębie strony. Efektem ich działalności są publikacje (w większości dostępne w wersji
elektronicznej w formacie pdf), analizy, opracowania naukowe, artykuły, raporty, materiały
konferencyjne, seminaria, konsultacje. Adresatami tych opracowań są najczęściej osoby
reprezentujące świat polityki, biznesu, przedstawiciele administracji publicznej,
społeczeństwo obywatelskie i środowiska akademickie.
Na liście prezentowanych isntytucji są również wybrane uczelnie z Europy i Polski, które
wydają publikacje naukowe oraz gromadzą w bibliotekach zbiory dotyczące: historii
i funkcjonowania UE, polityk unijnych, organizacji i stosunków międzynarodowych,
zagadnień społecznych, kultury europejskiej. Niestety publikacje, opracowania akademickie
dotyczące powyższej tematyki w przeważającej większości nie są dostępne online.
Poniżej wymieniono wybrane ośrodki specjalizujące się w problematyce europejskiej
z wyszczególnieniem głównych aktywności, obszarów działań badawczych oraz
ze wskazaniem na działalność wydawniczą i wybrane publikacje.

4.1. Wybrane instytucje europejskie
Bruegel
•

Zakres tematyczny działalności: polityka gospodarcza, makroekonomia, globalna
ekonomia, zarządzanie, finanse, konkurencyjność, innowacje, rozwój zrównoważony.

Carnegie Europe
•

Zakres tematyczny działalności: ewolucja polityki, polityka i współpraca
międzynarodowa, globalne bezpieczeństwo i stabilność, praca na rzecz pokoju
światowego, również w kontekście polityki UE.
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Centre for European Reform
•

Zakres tematyczny działalności: polityka finansowa i gospodarcza, polityka
zagraniczna i obronna, globalizacja, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości.

Centre for European Policy Studies
•
•

Zakres tematyczny działalności: polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich, polityka
gospodarcza, energia, zmiany klimatyczne, polityka zagraniczna, polityka finansowa,
wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.
Działalność wydawnicza, m.in. newsletter CEPS News, serie wydawnicze, np. CEPS
Paperbacks, CEPS Special Reports, CEPS Working Documents.

Chatham House
• Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych.
• Zakres tematyczny działalności: energia, środowisko, ekonomia międzynarodowa,
bezpieczeństwo międzynarodowe, studia regionalne i prawo międzynarodowe.
• Działalność wydawnicza m.in. magazyny International Affairs, The World Today
(artykuły dostępne online).
CVCE
• Portal Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (Wirtualne Centrum Zasobów
Wiedzy o Europie).
• Interdyscyplinarne centrum badań i dokumentacji.
• Zakres tematyczny działalności: struktura i funkcjonowanie instytucji UE, historia
integracji europejskiej, wartości, tożsamość europejska.
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
• Niemiecka Rada ds. Stosunków Zagranicznych (DGAP) – niezależna organizacja
non-profit.
• Zakres tematyczny działalności: polityka zagraniczna Niemiec, polityka wschodnia,
stosunki transatlantyckie, integracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe,
polityka energetyczna, Bliski Wschód i Chiny.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, czasopisma DGAPanalysys, DGAP
Yearbook.
European Centre for Development Policy Management
• Zakres tematyczny działalności: polityka rozwojowa UE, stosunki zewnętrzne UE
z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, rozwój gospodarczy, integracja ekonomiczna
i regionalna, polityka handlowa, bezpieczeństwo żywnościowe, sprawiedliwość
społeczna, walka z ubóstwem, społeczeństwo obywatelskie, współpraca
instytucjonalna między Europą a Afryką.
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European Centre for International Political Economy
• Zakres tematyczny działalności: polityka handlowa i gospodarcza na poziomie
międzynarodowym, redukcja barier w przepływie towarów, usług, kapitału i ludzi.
• Działalność wydawnicza, m.in. serie ECIPE Working Papers, ECIPE Policy Briefs,
ECIPE Occasional Papers, ECIPE Bulletins.
European Institute for Asian Studies
• Zakres tematyczny działalności: polityka zewnętrzna, współpraca międzynarodowa,
stosunki Azja-UE.
• Działalność wydawnicza, m.in. Briefing Papers.
European Policy Centre
• Zakres tematyczny działalności: instytucje i polityki UE, migracje, różnorodność
kulturowa w Europie, gospodarka, stosunki zagraniczne UE.
• Działalność wydawnicza m.in. publikacje, newsletter, raporty.
European Policy Forum
•

Zakres tematyczny działalności: finanse, energetyka, telekomunikacja, społeczeństwo
informacyjne, konkurencyjność, innowacyjność, ochrona środowiska, zmiany
klimatyczne.

European Stability Initiative
•

Zakres tematyczny działalności: polityka międzynarodowa, proces decyzyjny,
współpraca międzynarodowa krajów azjatyckich i regionów, Turcja, Chiny, Gruzja,
Rosja, Bośnia, Kaukaz, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Serbia.

Foreign Policy Centre
•

Zakres tematyczny działalności: demokracja i prawa człowieka, polityka zagraniczna,
współpraca gospodarcza, polityka finansowa, kryzys finansowy, bezpieczeństwo
międzynarodowe, terroryzm międzynarodowy, globalizacja, migracje społeczne.

Foundation for European Progressive Studies
•
•

Zakres tematyczny działalności: polityka społeczna, stabilność społeczna, rozwój
gospodarczy, demokracja, poprawa warunków życia, różnorodność społeczna,
równość płci, tolerancja, ekonomia polityczna, polityka gospodarcza.
Działalność wydawnicza, m.in. Fresh Thinking Magazine, Our online scientific
magazine, seria wydawnicza Next Left.

French Institute of International Relations
• Zakres tematyczny działalności: polityka międzynarodowa, stosunki zagraniczne,
polityka energetyczna, polityka ochrony środowiska, bezpieczeństwo europejskie,
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polityka zdrowotna, społeczeństwo obywatelskie, migracje społeczne, polityka
bezpieczeństwa i obrony, przestrzeń powietrzna, współpraca międzynarodowa.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, raport Ramses, magazyn Politique
étrangère, seria e-Notes.
FRIDE
• Zakres tematyczny działalności: polityka zagraniczna, globalizacja, porządek
międzynarodowy,
demokracja,
tożsamość
narodowa,
bezpieczeństwo
międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne, rozwój zrównoważony, współpraca
Europy i Azji, transformacja społeczno-gospodarcza, kraje arabskie.
Friends of Europe
• Zakres tematyczny działalności: globalizacja, rozwój gospodarczy (m.in. krajów
azjatyckich), ochrona środowiska, ekologia, warunki i jakość życia, przyszłość
Europy.
• Działalność wydawnicza, m.in. książki, raporty, serie Fellowship Paper, Discussion
Paper.
German Institute for International and Security Affairs
• Zakres tematyczny działalności: integracja europejska, stosunki zewnętrzne, polityka
zagraniczna, polityka bezpieczeństwa i obrony, bezpieczeństwo międzynarodowe,
konflikty zbrojne, konflikt na Bliskim Wschodzie, stosunki transatlantyckie, polityka
handlowa, globalizacja, demografia, prawo międzynarodowe.
• Działalność wydawnicza m.in. SWP Research Paper, SWP Studien, SWP Comments.
Hague Centre for Strategic Studies
• Zakres tematyczny działalności: stosunki zewnętrzne UE, polityka zagraniczna,
strategie bezpieczeństwa, stosunki polityczne, wojskowe, gospodarcze, społeczne,
środowiskowe, technologiczne, zmiany klimatyczne, innowacje i technologie.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje i raporty w obrębie obszarów:
bezpieczeństwo, gospodarka i społeczeństwo, przyszłość strategicznych obszarów.
Institute for Security and Development Policy
• Zakres tematyczny działalności: sprawy międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa,
konflikty zbrojne, rozwój gospodarczy, zapobieganie przestępczości zorganizowanej,
prawa człowieka, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca euro-azjatycka.
• Działalność wydawnicza, m.in. serie Asia Papers, Silk Road Papers, Stockholm
Papers, Policy Briefs.
Institute for Strategic Dialogue
• Zakres tematyczny działalności: polityka zewnętrzna, stosunki UE z Chinami i Turcją,
różnorodność i integracja społeczna, terroryzm międzynarodowy, bezpieczeństwo
i obronność, dialog międzykulturowy, współpraca medialna, media społeczne,
edukacja.
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International Crisis Group
• Zakres tematyczny działalności: bezpieczeństwo i kryzys międzynarodowy, terroryzm
międzynarodowy, konflikty zbrojne, nielegalny handlu bronią, handel narkotykami,
stabilizacja międzynarodowa, proces pokojowy.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, serie Asia Report, Africa Report, Europe
Report, Middle East Report.
International Peace Institute
• Zakres
tematyczny
działalności:
rozwiązywanie
konfliktów
zbrojnych,
bezpieczeństwo międzynarodowe, pokój międzynarodowy, zmiany klimatyczne,
międzynarodowe organizacje przestępcze, broń masowej zagłady, pomoc
humanitarna, misje pokojowe.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, serie Policy Papers, Meeting Notes.
International Security Information Service Europe
• Zakres tematyczny działalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, demokracja
i wartości społeczne, zapobiegawcze i obronne działania cywilne i wojskowe,
konflikty zbrojne, zarządzanie kryzysowe, studia genderowe, równość płci i działanie
kobiet w polityce zagranicznej i obronnej.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, serie European Security Review, ISIS
Reports, Conference Papers.
Irish Insitute for European Affairs
• Zakres tematyczny działalności: ekonomia i finanse, energia i zmiany klimatyczne,
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, przyszłość Europy, wymiar sprawiedliwości,
legislacja, stosunki UE z Chinami, bezpieczeństwo elektroniczne, gospodarka
cyfrowa, ochrona danych osobowych w środowisku wirtualnym.
Lisbon Council for Economic Competitiveness
• Zakres tematyczny działalności: polityki UE, kryzys gospodarczy, konkurencyjność,
gospodarka cyfrowa (sieciowa), globalizacja, polityka energetyczna, innowacje, małe
i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, The Lisbon Council Annual Report, serie
wykładów The Robert Schuman Lecture, The Guglielmo Marconi Lecture,
The Ludwig Erhard Lecture, The Jean Jacques Rousseau Lecture, The Jean Monnet
Lecture.
Notre Europe – Jacques Delors Institute
• Zakres tematyczny działalności: integracja europejska, UE, obywatelstwo europejskie,
konkurencyjność, współpraca i solidarność społeczna, stosunki zewnętrzne.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, serie Études et rapports, Policy papers,
Tribunes, Synthèses.
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Overseas Development Institute
• Zakres tematyczny działalności: polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich, pomoc
publiczna, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, komunikacja, polityka
społeczna, ubóstwo, wykluczenie społeczne, działalność humanitarna, zarządzanie
i marketing, sektor prywatny, polityka badawcza, rozwój społeczny, ochrona socjalna,
gospodarka wodna.
• Działalność wydawnicza, m.in. ODI Report, serie Briefing papers, Discussion papers,
Research reports and studies.
Oxford Council on Good Governance
• Zakres tematyczny działalności: prawo międzynarodowe, prawa człowieka,
bezpieczeństwo międzynarodowe, globalizacja, gospodarka, stabilizacja społeczna
i gospodarcza, nauka, edukacja.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, serie OCGG Law Advice, OCGG
Government Advice, OCGG Security Advice, OCGG Law Recommendation, OCGG
Government Recommendation, OCGG Economy Recommendation, OCGG Economy
Recommendation, Economy Analysis, OCGG Government Briefing, OCGG Security
Briefing, OCGG Economy Briefing.
Policy Network
• Zakres tematyczny działalności: gospodarka, innowacyjność i konkurencyjność,
rozwój społeczny, polityka finansowa i finanse publiczne, polityka społeczna,
demokracja, tożsamość, kultura, integracja europejska, polityka zagraniczna UE,
przyszłość Europy, rządy i partie polityczne, demokracja, obywatelstwa.

4.2. Wybrane instytucje polskie
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
• Zakres tematyczny działalności: makroekonomia, handel międzynarodowy,
globalizacja, integracja gospodarcza, finanse, rynek pracy, polityka społeczna,
gospodarka oparta na wiedzy, reformy instytucjonalna, transformacja społecznogospodarcza.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, serie Raporty CASE, Studia i Analizy,
E-briefs CASE, CASE Knowledge Insight.
Centrum Stosunków Międzynarodowych
• Zakres tematyczny działalności: polityka zagraniczna, NATO, bezpieczeństwo
międzynarodowe, integracja europejska, stosunki transatlantyckie, polityka
wschodnia, migracje, polityka energetyczna, problemy klimatyczne, stosunki
bilateralne i multilateralne polskiej polityki zagranicznej, miejsce Polski
w organizacjach międzynarodowych i na arenie światowej.
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• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje Raporty i Analizy, czasopisma Biuletyn
Europy Środkowo-Wschodniej, Biuletyn Migracyjny.
Fundacja demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej
• Zakres tematyczny działalności: integracja europejska, polityki UE, przyszłość
Europy, stosunki międzynarodowe, globalizacja, miejsce Polski w UE.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, raporty, seria Komentarze i Policy papers.
Fundacja Energia dla Europy
• Zakres tematyczny działalności: gospodarka, polityka społeczna, energetyka,
demografia, polityka rodzinna, polityka rolna, polityka wschodnia, samorząd
terytorialny, systemy polityczne, Europa Środkowo i Wschodnia, Chiny.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, raporty, opinie.
Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce
• Zakres tematyczny działalności: stosunki polsko-niemieckie, integracja Polski z UE,
polityka zagraniczna Polski z krajami sąsiedzkimi, polityka społeczna, demokracja,
społeczeństwo obywatelskie, dialog społeczno-polityczny.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, analizy i raporty Warszawskie debaty
o polityce społecznej, seria wydawnicza Debaty.
Fundacja im. Stefana Batorego
• Zakres tematyczny działalności: rozwój społeczeństwa polskiego, kultura, nauka,
demokracja, Europa Środkowa i Wschodnia, swobody obywatelskie,
równouprawnienie płci, wykluczenie społeczne, pomoc społeczna, dostęp obywateli
do informacji, wymiar sprawiedliwości, społeczności lokalne, samorząd terytorialny,
organizacje pozarządowe, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona
zdrowia, przedsiębiorczość.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, serie wydawnicze programów Fundacji
Debaty i spotkania, Przeciw Korupcji, Otwarta Europa, Przemieszczone dobra
kultury.
Instytut Obywatelski
• Zakres tematyczny działalności: społeczeństwo obywatelskie, problemy społeczne,
gospodarka, rynek pracy, edukacja.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, raporty, analizy, kwartalnik Instytut Idei,
serie wydawnicze Zeszyty Instytutu.
Instytut na rzecz Ekorozwoju
• Zakres tematyczny działalności: yrównoważony rozwój, ekologia,
środowiska, zmiany klimatyczne.
• Działalność wydawnicza m.in. publikacje, broszury, biuletyny, raporty.
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ochrona

Instytut Sobieskiego
• Zakres tematyczny działalności: gospodarka, finanse publiczne, energetyka, polityka
międzynarodowa, prawo, transport, administracja publiczna, ekonomia polityczna,
ochrona środowiska, rozwój technologiczny.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, komentarze, analizy, raporty.
Instytut Zachodni
• Zakres tematyczny działalności: polityka międzynarodowa, Niemcy, historia, polityka,
gospodarka, kultura, kwestie społeczne, stosunki polsko-niemieckie, polityka
wewnętrzna i zewnętrzna UE, stosunki transatlantyckie.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, kwartalnik Przegląd Zachodni, seria IZ
Policy Papers.
Ośrodek Studiów Wschodnich
• Zakres tematyczny działalności: polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo
energetyczne, gospodarka, kryzys gospodarczy, polityka sąsiedzka Rosji, kraje Europy
Wschodniej.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, biuletyn Tydzień na Wschodzie, serie Best
OSW, Komentarze OSW, Prace OSW.
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
• Zakres tematyczny działalności: integracja europejska, edukacja europejska,
demokracja, społeczeństwo obywatelskie, transformacja społeczno-politycznogospodarcza.
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje monograficzne, periodyk Polski Kalendarz
Europejski.
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
• Zakres tematyczny działalności: polityka zagraniczna, dyplomacja, integracja
europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe, konflikty zbrojne, międzynarodowe
stosunki gospodarcze, Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka Północna,
współpraca międzynarodowa;
• Działalność wydawnicza, m.in. publikacje, Biuletyn PISM, serie wydawnicze Raporty
PISM, Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Materiały Studialne PISM, PISM Policy
Papers.

4.3. Wybrane uczelnie zagraniczne
Cambridge University
•

Specjalizacja europeistyczna: Faculty of Law, Centre for European Legal Studies
(CELS).
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•

Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online m.in. Cambridge Yearbook
of European Legal Studies, CELS Newsletter, serie: Working Papers, CELS
Occasional Papers.

College of Europe
•
•

College of Europe – Brugia (Belgia), Natolin (Warszawa).
Działalność wydawnicza, publikacje dostepne online, m.in. serie Natolin Research
Papers, Research Papers in Law, Bruges Political Research Papers, EU Diplomacy
Papers, Bruges European Economic Policy Briefings (BEEP), Bruges Regional
Integration & Global Governance Papers, Bruges European Economic Research
Papers (BEER), EU-China Observer.

London School of Economics
•
•

Specjalizacja europeistyczna: European Institute, LSE IDEAS.
Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne poprzez uniwersyteckie bazy
e-czasopism lub online m.in. Journal of Global History, serie Economica Coase and
Phillips Lecture Series, IDEAS Reports, CWSP Working Papers Series.

European Institute of Public Administration
•
•

EIPA Maastricht; EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers;
EIPA Barcelona.
Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online m.in. książki, serie
Conference Proceedings, Current European Issues, Working Papers.

European University Institute
•
•

European University Institute (Florencja) – wydziały: Economics, History and
Civilization, Law, Political and Social Science; Robert Schuman Centre for Advanced
Studies (RSCAS).
Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. RSCAS
Working Papers, RSCAS Policy Papers, Scientific Project Reports.

Harvard University
•
•

Specjalizacja europeistyczna: Minda de Gunzburg Center for European Studies.
Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. Annual Report,
Classic Working Papers.

The Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice
•
•

Jean Monnet Project promuje problematykę integracji europejskiej w czterech
dziedzinach: prawa, ekonomii, politologii i historii.
Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. serie Jean
Monnet Working Papers, European Journal of International Law.
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University of Brussel
•
•

Specjalizacja europeistyczna: Institute for European Studies.
Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. IES Working
Papers, Policy Briefs.

University of California, Berkley
•
•

Specjalizacja europeistyczna: Institute of European Studies.
Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. IES Annual
Report, News Archive, Working Papers, German Politics and Society.

University of Oslo
• Specjalizacja europeistyczna: Faculty of Social Sciences, ARENA – Center
for European Studies.
• Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. ARENA
Working Papers.
University of Sussex
•
•

Specjalizacja europeistyczna: Sussex European Institute.
Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. Euroscope, SIE
Working Papers, SIE Seminar Papers Series, EPERN Working Papers, EPERN
Referendum Briefings, EPERN Election Briefings.

Vienna University of Economics and Business
• Specjalizacja europeistyczna: Europainstitut.
• Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. książki, serie
poszczególnych instytutów Working Paper Series.
Universität Bonn
• Specjalizacja europeistyczna: Zentrum für Europäische Integrationsforschung
(Centrum Studiów nad Integracją Europejską).
• Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. ZEI Discussion
Paper, WAI-ZEI Paper.

4.4. Wybrane uczelnie polskie
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk
Humanistycznych.
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski
• Specjalizacja europeistyczna: Instytut Europeistyki.
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
Szkoła Główna Handlowa
• Specjalizacja europeistyczna: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich.
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
Katedra Studiów Europejskich; Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej.
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa
Europejskiego.
• Publikacje niedostępne online.
Uniwersytet Jagielloński
• Specjalizacja europeistyczna: Instytut Europeistyki.
• Działalność wydawnicza: publikacje dostępne online, m.in. czasopisma Jagiellońskie
Forum Europejskie, Euro-Facta, rocznik Problemy Współczesnego Prawa
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Specjalizacja europeistyczna: Instytut Politologii.
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
Uniwersytet Łódzki
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa
Europejskiego;
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
Uniwersytet Szczeciński
• Specjalizacja europeistyczna:
i Europeistyki;

Wydział
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Humanistyczny,

Instytut

Politologii

• Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online m.in. Acta Politica,
Reality of Politics.
Uniwersytet w Białymstoku
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Prawa, Katedra Politologii, Katedra Prawa
Międzynarodowego.
• Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. Biuletyn
Wydziału Prawa, Białostockie Studia Prawnicze.
Uniwersytet Rzeszowski
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa
Międzynarodowego i Prawa Europejskiego; Zakład Studiów Europejskich; Zakład
Ustrojów Państw Europejskich.
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
Uniwersytet Warszawski
• Specjalizacja europeistyczna: Centrum Europejskie
• Działalność wydawnicza: publikacje częściowo dostępne online, m.in. kwartalnik
Studia Europejskie, rocznik Yearbook of Polish European Studies oraz niedostępne
online książki.
Uniwersytet Warszawski
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut
Europeistyki
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
Uniwersytet Wrocławski
• Specjalizacja europeistyczna: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Studiów
Europejskich;
• Działalność wydawnicza: publikacje niedostępne online.
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5. ZASOBY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Maria Wiśniewska

5.1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
5.1.1. Podstawowe informacje
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic
Co-operation and Development, OECD) jest to organizacja międzynarodowa, założona w
1961 r., skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Jej podstawowym celem
jest promowanie działań mających na celu osiągnięcie możliwie jak najwyższego poziomu
wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia, utrzymanie stabilności finansowej,
współdziałanie na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego wszystkich państw
członkowskich oraz promowanie rozwoju handlu światowego.
5.1.2. Zakres tematyczny źródeł informacji
Wydawnictwo OECD jest jednym z największych światowych wydawnictw w dziedzinie
nauk ekonomicznych oraz spraw publicznych. Każdego roku wydaje ponad 250 nowych
pozycji książkowych, 40 uaktualnionych statystycznych baz danych oraz tysiące nowych
tabel statystycznych. Tematyka publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje różne dziedziny,
m.in.:
•
•
•
•
•

ekonomię, finanse,
sprawy społeczne, zatrudnienie, migrację
handel,
rozwój gospodarczy,
środowisko naturalne,

•
•
•
•
•

rolnictwo i żywność,
energię
przemysł,
edukację,
naukę i technologię.

5.1.3. Biblioteka depozytowa i główne bazy danych
OECD w wybranych instytucjach naukowych na świecie lokuje swoje biblioteki depozytowe,
które otrzymują jej publikacje i dokumenty. W Polsce status biblioteki depozytowej OECD
posiada Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. W zbiorach BUW-u znaleźć można raporty,
analizy, opracowania tematyczne, materiały konferencyjne z każdego obszaru działalności
OECD (por. także system OECD omówiony w punkcie 2.1.1 tego poradnika).
OECD iLibrary to wirtualna biblioteka oferująca zintegrowany dostęp do wszystkich
elektronicznych publikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (por. te
wymienione w punkcie 5.1.4) . W jej zbiorach znajduje się około 5 tys. e-booków, 5 tys. tabel
statystycznych w formacie MS Excel, 400 statystycznych baz danych oraz 2,5 tys.
dokumentów roboczych. Materiały dostępne na platformie iLibrary podzielone są na pięć
kategorii: książki, dokumenty, statystyki, roczniki statystyczne oraz słowniki tematyczne.
Do dyspozycji użytkowników oddane są dwa narzędzia wyszukiwawcze – jedno z nich
umożliwia wyszukiwanie proste, zawężając wyniki do tematu i/lub kraju, którego ma
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dotyczyć opracowanie. Drugie narzędzie służy do wyszukiwania zaawansowanego – w jego
ramach możemy przeszukiwać zasoby w odniesieniu do konkretnego autora, tytułu publikacji,
ISBN-u, ISSN-u, cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI, rodzaju
dokumentu. Obszar poszukiwań można zawęzić do roku wydania lub też określić przedział
czasowy, w którym ukazała się dana publikacja. Materiały, dostępne w języku angielskim
i francuskim, pobrać można w formatach pdf, web oraz xml. Wszystkie publikacje dostępne
są bezpłatnie z komputerów działających w sieci Uniwersytetu Warszawskiego.
Statystyki OECD zawierają najważniejsze gotowe tabele statystyczne, np. Social Issues: Key
Tables from OECD, roczniki statystyczne OECD np. Society at a Glance oraz specjalistyczną
bazę danych statystycznych OECD.Stat. Baza umożliwia zaawansowanym użytkownikom
jednoczesne przeszukiwanie wszystkich baz statystycznych, tworzenie własnych tabel
i eksportowanie ich do Excela oraz korzystanie z narzędzia służącego do automatycznego
pobierania danych bibliograficznych dla stworzonego zestawienia. OECD.Stat gromadzi dane
z wielu różnorodnych tematycznie baz statystycznych, również opisujące kraje niebędące
członkami OECD.
5.1.4. Źródła informacji
zakres
tematyczny
podstawowe
informacje
o OECD

ekonomia
finanse

źródła informacji
OECD Factbook to rocznik statystyczny zawierający kluczowe statystyki dotyczące krajów
członkowskich OECD oraz wybranych krajów nienależących do organizacji. Każdy wskaźnik
statystyczny, np. przyrost populacji, posiada definicję oraz wyjaśnienia trendów
długoterminowych. Publikacja zawiera również tabele przedstawiające wskaźnik w dłuższym
okresie czasu dla wszystkich krajów objętych badaniem oraz grafiki przedstawiające główne
wnioski wynikające z zestawienia. Rocznik dostępny od 2005 r.
OECD in Figures to aktualizowany corocznie zbiór podstawowych danych statystycznych
na temat państw członkowskich OECD. Dotyczy zagadnień takich jak: dług publiczny, zmiany
klimatyczne i pomoc rozwojowa. Rocznik dostępny jest od 2000 r.
Oba roczniki dostępne w języku angielskim i francuskim.
OECD Journal: Economic Studies to czasopismo zawierające artykuły w dziedzinie analizy
ekonomii politycznej, ekonomii stosowanej i analizy statystycznej. Wydawane jest corocznie
od 2008 r. Publikowane jest w języku angielskim.
OECD Journal: Financial Market Trends to czasopismo skupiające się na tendencjach
i perspektywach panujących na międzynarodowych i ważniejszych krajowych rynkach
finansowych oraz na kwestiach strukturalnych rozwoju rynków finansowych i sektora
finansowego. Zawiera m.in. informacje na temat regulacji rynków finansowych, rynków
obligacji i zarządzania długiem publicznym, ubezpieczeń i emerytur prywatnych, jak również
statystyki finansowej. Dostępne są wydania od 2001 r., w języku angielskim.
OECD Journal: General Papers to publikacja zawierająca zbiór artykułów dotyczących
najnowszych badań OECD odnośnie makroekonomii i polityki ekonomicznej. Obejmuje
materiały z obszarów takich jak: zatrudnienie, edukacja, środowisko, handel, nauka i technika,
rozwój i podatki. Czasopismo wydawano w latach 2008-2010 w języku angielskim.
Economic Policy Reforms to coroczne sprawozdanie OECD opisujące rozwój polityki
strukturalnej w krajach członkowskich OECD. Udostępnia opis każdego państwa
członkowskiego, w którym podsumowuje wskaźniki ekonomiczne oraz formułuje swoje
rekomendacje dla danego państwa. Sekcja notatek o krajach zawiera również zestaw tabel
z określonymi wskaźnikami i wykresami. Każde wydanie zawiera także kilka badań
tematycznych. Dostępne są raporty od 2005 r., w językach angielskim i francuskim.
OECD Economic Outlook to wydawany dwa razy w roku raport zawierający analizy
głównych trendów i perspektyw ekonomicznych na najbliższe dwa lata. Raport przedstawia
spójny zestaw prognoz dla każdego kraju członkowskiego w dziedzinach takich jak:
produkcja, zatrudnienie, ceny i bilans ekonomiczny, załączając jednocześnie obszerny aneks
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statystyczny. Publikacja dostępna jest od 1997 r. w językach angielskim, francuskim
i niemieckim.
International Migration Outlook to coroczna publikacja OECD zawierająca analizę ostatnich
zmian w ruchu ludności i polityce migracyjnej w krajach członkowskich. Każde wydanie
zawiera najnowsze dane statystyczne dotyczące życia i pracy imigrantów. Raporty krajowe
zawarte w publikacji dostarczają szczegółowych informacji o polityce migracyjnej każdego
państwa, a sprawozdania specjalne o bieżących problemach imigracji. Wydawnictwo dostępne
od 2006 r. w językach angielskim i francuskim.
OECD Employment Outlook to roczne sprawozdanie na temat zatrudnienia w krajach OECD.
Publikacja zawiera aneks statystyczny dotyczący stopy bezrobocia, skali zatrudnienia
w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz aktywności zawodowej. W raporcie znaleźć można
także dane dotyczące średnich wynagrodzeń w danym roku, wydatków na programy promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Specjalne rozdziały zawierają artykuły
o bieżących wydarzeniach. Raport dostępny od 1996 r. w językach angielskim, francuskim
i niemieckim.
Society at a glance to sprawozdanie wydawane raz na dwa lata, oferujące porównywalne
w skali międzynarodowej dane demograficzne. Dotyczą one zwłaszcza struktury społecznej
rodzin, problemów zatrudnienia, zamożności, spójności społecznej, migracji, stanu zdrowia.
W raporcie zawarte są także szczegółowe dane na temat odsetka samobójstw, kosztów opieki
nad dziećmi, problemów więziennictwa, różnic w wynagrodzeniach między mężczyznami
a kobietami. Sprawozdanie dostępne jest od 2001 r. w językach angielskim, francuskim
i niemieckim.
OECD Journal: Competition Law and Policy to czasopismo ukazujące się od 1999 r., dotyczy
prac Komitetu OECD ds. Prawa i Polityki Konkurencji. Stanowi źródło informacji
dla środowisk akademickich oraz specjalistów zajmującymi się kwestiami konkurencji
w biznesie, prawie, ekonomii i doradztwie. Teksty zamieszczone w periodyku skupiają się
na praktycznym zastosowaniu prawa i polityki w zakresie konkurencji. Czasopismo wydawane
jest jedynie w języku angielskim.
OECD Trade Policy Studies to seria raportów OECD na temat różnych aspektów polityki
handlowej, np. powszechnego dostępu do podstawowych usług oferowanych globalnie, roli ceł
i barier pozataryfowych w handlu międzynarodowym, wymogów związanych z ochroną
środowiska. Dostępny od 2005 r. w językach angielskim i francuskim.
Development Centre Studies to seria monografii Centrum Rozwoju OECD, autonomicznej
jednostki w strukturze organizacji, posiadającej własny budżet i program pracy. Publikacje
ukazujące się w tej serii stanowią prognozy społeczno-ekonomiczne dla poszczególnych
regionów świata, przede wszystkim z punktu widzenia perspektyw rozwojowych. Monografie
dostępne od 1998 r., w językach angielskim i francuskim.
Perspectives on Global Development to czasopismo recenzowane, wydawane raz na dwa lata,
stanowiące platformę dyskusji na temat aktualnych badań naukowych w zakresie rozwoju
społeczno-ekonomicznego, liberalizacji gospodarczej, nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Dostępne od 2010 r. w językach angielskim i francuskim.
OECD Environmental Outlook to wydawany nieregularnie raport zawierający analizy
światowych trendów w ochronie środowiska oraz przykłady działań politycznych
podejmowanych w celu rozwiązania kluczowych wyzwań. Systematycznie analizuje wpływ
na środowisko czynników, takich jak: konsumpcja, populacja, globalizacja oraz urbanizacja.
Opisuje również wpływ zmian klimatycznych, zanieczyszczenia wody i powietrza, utraty
różnorodności biologicznej na rolnictwo, transport, energię i przemysł. Raport ukazuje się
od 2001 r. w językach angielskim i francuskim.
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation to sprawozdanie roczne zawierające przegląd
rozwoju polityki rolnej we wszystkich państwach członkowskich OECD. Zawiera dane
statystyczne na temat wysokości nakładów na sektor rolny. Dostępny od 2011 r. w językach
angielskim i francuskim.
World Energy Statistics to opracowanie zawierające kluczowe statystyki z całego świata
odnośnie energii. Dostępne od 2009 r. w języku angielskim.
Key World Energy Statistics to roczne opracowanie statystyczne Międzynarodowej Agencji
Energetycznej, afiliowanej przy OECD. Stanowi przegląd sytuacji na międzynarodowych
rynkach paliwowych i energetycznych. Dostępne od 2009 r. w języku angielskim.
OECD Science, Technology and Industry Outlook to roczne omówienie kluczowych trendów
w polityce naukowej i innowacyjnej oraz rezultaty jej stosowania w państwach członkowskich
OECD i wybranych państwach nienależących do organizacji. Publikacja wskazuje na istotną
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rolę, jaką stanowi rozwój i inwestycje w sektor nauki oraz wdrożenie wyników badań
naukowych w gospodarce, przy wychodzeniu z kryzysu ekonomicznego. Wydawnictwo
dostępne jest od 2002 r. w języku angielskim i francuskim.
Education at a Glance to seria rocznych raportów zawierających dane statystyczne na temat
systemów edukacji w państwach członkowskich OECD. Z publikacji można się dowiedzieć,
jaka część środków budżetowych państw członkowskich jest przeznaczana na edukację, jaki
obszar edukacji jest najbardziej doinwestowany oraz jakie są efekty kształcenia. Raport
dostępny jest od 1998 r. w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim.
Information Technology Outlook to przegląd dynamiki rynku i trendów w branży IT,
wydawany raz na dwa lata. Analizuje główne tendencje w wykorzystaniu ICT, np.
w systemach ostrzegawczych przed katastrofami naturalnymi. W publikacji zawarte są
wykresy i tabele statystyczne obrazujące opisywane zjawiska. Raport dostępny od 2000 r.
w języku angielskim i francuskim.

5.2. Rada Europy
5.2.1. Podstawowe informacje
Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l'Europe) jest to najstarsza europejska
organizacja międzynarodowa, która powstała 5 maja 1949 r. i liczy obecnie 47 państw
członkowskich. Jej głównym celem jest:
• działanie na rzecz ochrony praw człowieka, umacnianie demokracji pluralistycznej
oraz rządów prawa,
• kształtowanie i promowanie europejskiej tożsamości kulturowej,
• rozwijanie współpracy państw europejskich w różnych dziedzinach życia społecznego,
• poszukiwanie wspólnych rozwiązań problemów nurtujących europejskie
społeczeństwa: dyskryminacji mniejszości, ksenofobii, nietolerancji, bioetyki
i klonowania, terroryzmu, handlu ludźmi, zorganizowanej przestępczości i korupcji,
cyberprzestępczości, przemocy w stosunku do dzieci itp.,
• wzmacnianie bezpieczeństwa Europejczyków poprzez walkę z terroryzmem,
przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi.
5.2.2. Zakres tematyczny źródeł informacji
Wśród zasobów informacyjnych Rady Europy znaleźć można dokumenty i publikacje
na temat:
•
•
•
•
•
•

praw człowieka,
demokracji,
spraw społecznych,
prawa,
kultury, dziedzictwa, natury,
Internetu, mediów.

5.2.3. Główne źródła informacji
Nie wszystkie dokumenty i publikacje wydawane przez Radę Europy są dostępne
publicznie. Część z nich ma klauzulę tajności, niektóre są dostępne tylko dla upoważnionych
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pracowników, część stanowi dokumentację wewnętrzną, a szereg wydawnictw jest
dostępnych jedynie odpłatnie, za pośrednictwem wydawnictwa Rady Europy. Znaczna grupa
dokumentów i publikacji jest jednak przeznaczona dla szerokiego grona czytelników
i udostępniana bezpłatnie. Są to dokumenty elektroniczne bezpośrednio związane
z działalnością Rady Europy, takie jak konwencje i ich omówienia, orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Komisji Praw Człowieka,
rekomendacje poszczególnych instytucji, np. Komisarza Praw Człowieka i raporty, np.
Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Dostęp do nich można uzyskać
przez stronę internetową organizacji.
Zasoby informacyjne Rady Europy są rozproszone, nie ma możliwości przeszukania
dokumentów i publikacji za pomocą multiwyszukiwarki lub katalogu oferującego
zintegrowany dostęp do wszystkich lub części źródeł. W celu wyszukania materiałów
z określonej dziedziny, należy skorzystać z zakładek Human Rights, Democracy, Rule of Law,
znajdujących się na głównej stronie internetowej organizacji. W każdym z tych działów
znajduje się spis najważniejszych dokumentów, programów, porozumień częściowych
i komitetów związanych z zagadnieniem. Aby uzyskać dostęp do informacji i dokumentów
organów Rady Europy, należy przejść do zakładek Committee of Ministers, Parliamentary
Assembly, Congress of Local and Regional Authorities, European Court of Human Rights,
Commissioner for Human Rights oraz Conference of INGOs. Znaleźć w nich można bazy
danych przyjętych dokumentów, publikacje, raporty, informacje o sposobie działania
i strukturze organizacyjnej.
Wszystkie publikacje wydawane przez Radę Europy ukazują się w jej dwóch oficjalnych
językach: angielskim i francuskim. Tylko najważniejsze opracowania tłumaczone są na inne
języki.
Do 2011 r. w znacznej części wydawnictwa te były gromadzone i udostępniane w Bibliotece
Biura Informacji Rady Europy w Warszawie. Po zlikwidowaniu Biura materiały przeniesione
zostały m.in. do Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Biblioteki Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Część publikacji jest
również dostępna w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie.
5.2.3. Źródła informacji
zakres tematyczny
prawa człowieka

Europejska
Konwencja Praw
Człowieka

instytucja
odpowiedzialna
Dyrekcja Generalna ds.
Praw Człowieka i
Spraw Prawnych
(Directorate General of
Human Rights and
Legal Affairs)

źródła informacji
The Human rights information bulletin to periodyk Dyrekcji
Generalnej ds. Praw Człowieka i Spraw Prawnych, publikowany
trzy razy do roku, począwszy od 1978 r., skupiający się
na różnych zagadnieniach praw człowieka, np. prawach
społecznych, równości płci, zapobiegania torturom. Numery
od 1997 r. dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji,
w języku angielskim i francuskim.
Human rights files to seria monografii na temat specyficznych
zagadnień praw człowieka, np. wolności wypowiedzi,
wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, zakazu dyskryminacji. Publikacje wydawane w serii
dostępne są bezpłatnie, od 2005 r. w języku angielskim.
Yearbook of the European Convention on Human Rights to
rocznik, wydawany od 1958 r., dotyczący najważniejszych
wydarzeń związanych z Europejską konwencją praw człowieka.
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Europejski
Trybunał Praw
Człowieka,
orzecznictwo

Europejski Trybunał
Praw Człowieka
(European Court of
Human Rights, ECHR)

Komisarz Praw
Człowieka

Komisarz Praw
Człowieka (ang.
Commissioner for
Human Rights)

Dostępny odpłatnie w wersji drukowanej, w języku angielskim
i francuskim.
Human rights handbooks to seria poradników wydawana
od 2001 r., na temat implementacji poszczególnych artykułów
Europejskiej konwencji praw człowieka, dostępna bezpłatnie,
w języku angielskim i francuskim.
Practical impact of the Council of Europe monitoring
mechanisms, Strasbourg 2010 to publikacja stanowiąca
przegląd instytucji Rady Europy powołanych w celu
monitorowania przestrzegania praw człowieka.
Treaty Office to strona internetowa Biura Traktatów, na której
dostępne są teksty wszystkich konwencji Rady Europy, jak
również raporty wyjaśniające, deklaracje, zastrzeżenia, a także
zestawienia informujące o datach podpisów i ratyfikacji danej
konwencji przez różne kraje. Dokumenty dostępne są
w formacie doc oraz html w języku angielskim i francuskim.
Od niedawna na stronie udostępniono zakładkę z tłumaczeniami
poszczególnych konwencji na języki inne niż języku angielski
i języku francuski.
Strona internetowa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
udostępnia szereg informacji o funkcjonowaniu Trybunału,
m.in. regulamin, skład sekcji, informacje o złożeniu skargi,
statystyki i raporty.
HUDOC to system informacyjny umożliwiający darmowy
dostęp do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz
Komitetu Ministrów. Wśród dokumentów, które można
wyszukać w specjalnej bazie danych są wyroki, decyzje, teksty
spraw zakomunikowanych, opinie doradcze, streszczenia spraw,
raporty oraz rezolucje. Użytkownicy mają do dyspozycji
wyszukiwarkę, która pozwala na wyszukiwanie m.in. według:
określonego typu dokumentu, języka dokumentu (niektóre
dokumenty, np. wyroki pilotażowe, tłumaczone są na język
kraju, którego dotyczy dana sprawa), państwa jako strony
w sprawie, nazwiska skarżącego, konkretnego artykułu
konwencji, który był naruszony oraz tematu sprawy. Aby
ułatwić wyszukiwanie tematyczne Trybunał przygotował listę
haseł kluczowych przyporządkowanych do każdego artykułu
konwencji.
Country monitoring reports to raporty z wizyt Komisarza
w państwach członkowskich Rady Europy, zawierające
spostrzeżenia i uwagi na temat poszanowania praw człowieka.
Dostępne są w języku angielskim oraz w języku kraju, w którym
odbywała się wizyta. Raporty dotyczące Polski są z 2003
i 2007 r.
Viewpoints on human rights of immigrants, refugees and
asylum seekers to seria artykułów zawierających poglądy
Komisarza Praw Człowieka w dziedzinie praw imigrantów,
uchodźców i ubiegających się o azyl. Ukazuje się od 2006 r.
w języku angielskim.
Opinions to opinie mające na celu pomoc państwom
członkowskim w opracowaniu właściwego ustawodawstwa
dla poszczególnych obszarów praw człowieka i promowanie
dobrych praktyk. Ukazują się od 2002 r. w języku angielskim.
Issue Papers to zeszyty tematyczne poświęcone refleksji
nad ważnymi aspektami praw człowieka, np. włączeniu
społecznemu niepełnosprawnych. Dostępne od 2006 r. w języku
angielskim.
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rasizm,
dyskryminacja

Europejska Komisja
przeciwko Rasizmowi i
Nietolerancji (ang.
European Commission
Against Racism and
Intolerance, ECRI)

zapobieganie
torturom,
więziennictwo

Europejski Komitet do
Spraw Zapobiegania
Torturom oraz
Nieludzkiemu lub
Poniżającemu
Traktowaniu albo
Karaniu (ang. European
Committee for the
Prevention of Torture,
CPT)

demokracja

Europejska Komisja na
rzecz Demokracji przez
Prawo, Komisja
Wenecka (ang.
European Commission
for Democracy through
Law, Venice
Commission)
Przygotowuje i opiniuje
konstytucje, ustawy o
trybunałach
konstytucyjnych,
ustawy wyborcze oraz
wszystkie ustawy
dotyczące
funkcjonowania
instytucji
demokratycznych.

przyszłość
demokracji,

Światowe Forum
Demokracji (do 2012 r.

Raporty Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi
i Nietolerancji dotyczą zwalczania rasizmu, dyskryminacji
rasowej, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji. Zawierają
uwagi, sugestie i propozycje rozwiązywania dostrzeżonych
problemów. Poszczególne tytuły, poza wersjami w języku
angielskim i francuskim, posiadają również tłumaczenia
w języku kraju, w którym odbywała się wizyta. Raporty
dostępne są bezpłatnie. Najnowszy, czwarty raport o Polsce
wydany został w 2010 r.
Przykłady dobrych praktyk to seria dokumentów ECRI
zawierających zestaw dobrych praktyk z różnych państw
członkowskich na konkretny temat, np. zwalczania rasizmu
i nietolerancji w mediach. Dokumenty ukazują się nieregularnie,
od 1996 r. w języku angielskim i francuskim.
Rekomendacje to dokumenty ECRI skierowane do grupy
państw, mające na celu wezwanie do podjęcia działań
zatrzymujących rasizm i dyskryminację rasową
w specyficznych obszarach, np. w zatrudnieniu.
ECRI in brief, Strasbourg 2009 to broszura informacyjna
na temat powstania, zasad i sposobu działania Komisji.
Dostępna w języku angielskim i francuskim.
Country Reports to raporty CPT z wizyt w miejscach,
w których przebywają osoby pozbawione wolności (więzienia,
areszty, zakłady poprawcze, posterunki policji, szpitale
psychiatryczne, domy opieki społecznej). Raport zawiera
wnioski, zalecenia, uwagi i prośby o informacje. Raporty oraz
odpowiedzi rządu publikowane są przeważnie w języku
angielskim w formacie pdf oraz html.
CPT Database to baza danych zawierająca zintegrowany dostęp
do następujących dokumentów CPT: raportów, publicznych
oświadczeń, standardów zawartych w rocznych raportach
z działalności CPT. Dane zawarte w bazie dostępne są w języku
angielskim i francuskim.
Komisja Wenecka swoje dokumenty udostępnia bezpłatnie
na stronie internetowej, w zakładce Publications:
- Science and technique of democracy to seria wydawnicza
omawiająca najważniejsze zagadnienia związane z działalnością
Komisji. Publikacje ukazują się w serii od 1996 r. w języku
angielskim.
- opinie to dokumenty zawierające ocenę projektu aktu
prawnego, które przeszukiwać można dzięki gotowej liście
tematów. Jednym z takich tematów jest, np. Unia Europejska.
Opinie dostępne są w języku angielskim i francuskim,
- CODICES to baza danych zawierająca najważniejsze
orzeczenia europejskich i amerykańskich sądów
konstytucyjnych, a także wybrane wyroki Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Jej drukowanym odpowiednikiem jest
periodyk Bulletin on Constitutional Case-Law, dostępny
odpłatnie za pośrednictwem wydawnictwa Rady Europy
w języku angielskim i francuskim.
- VOTA to baza utworzona w ramach wspólnego projektu
Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej, we współpracy
z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Gromadzi
informacje nt. prawa wyborczego państw członkowskich Rady
Europy. Dokumenty zawarte w bazie dostępne są w języku
angielskim.
Dokumenty Światowego Forum Demokracji znaleźć można
na stronie internetowej Forum w zakładce About – Reference
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skuteczne
zarządzanie
demokratyczne,
odpowiedzialne
przywództwo

Forum Przyszłości
Demokracji, ang. World
Forum for Democracy,
Forum for the Future of
Democracy)

sprawy społeczne,
spójność
społeczna,
polityka wobec
rodzin i dzieci,
zabezpieczenie
społeczne,
dostęp do praw
społecznych,
zatrudnienie,
migracja

Dyrekcja Generalna ds.
Spójności Społecznej
(ang. Directorate
General of Social
Cohesion)

trendy, badania,
statystyki
dotyczące polityki
społecznej

Bank Rozwoju Rady
Europy (ang. Council
of Europe Development
Bank, CEB)

przemoc domowa,
równość płci

Dyrekcja Generalna ds.
Praw Człowieka i
Spraw Prawnych,
Wydział Równości Płci
i Przemocy wobec
Kobiet (ang.
Directorate General of
Human Rights and Rule
of Law, Gender
Equality and Violence
against Women
Division)

documents. Wśród publikacji znaleźć można m.in. raporty, np.
A. Gross, Democracy in Europe: crisis and perspectives, 2010
oraz sprawozdania z obrad, np. Perspectives 2020: democracy
in Europe – principles and challenges: proceedings of
the Forum for the Future of Democracy, Yerevan 2011.
Dostępne są bezpłatnie w języku angielskim w formacie pdf.
Trends in social cohesion to seria wydawnicza, w której
ukazują się publikacje zawierające analizę zagadnień
związanych ze spójnością społeczną w poszczególnych
państwach członkowskich. Publikacje, wydawane w serii
od 2001 r. dostępne są w języku angielskim.
Methodological Guide on Social Cohesion Policy to seria
wydawnicza, która stanowi źródło informacji na temat polityki
spójności społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym oraz europejskim. Publikacje, wydawane w serii
od 2005 r. dostępne są w języku angielskim.
Dostęp do praw społecznych w Europie, Warszawa 2002 to
raport Rady Europy dotyczący tendencji rozwojowych praw
społecznych w Europie. Dostępny w BUW, w języku polskim
oraz na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Spójności Społecznej
w oficjalnych językach Rady Europy.
Dostęp osób niepełnosprawnych do praw społecznych w
Europie, Warszawa 2005 to raport Rady Europy przygotowany
w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.
Opisuje zasady i środki zmierzające do zapewnienia osobom
niepełnosprawnym lepszego dostępu do praw społecznych
w Europie. Dostępny w BUW, w języku polskim oraz na stronie
Dyrekcji Generalnej ds. Spójności Społecznej w oficjalnych
językach Rady Europy.
Na stronie internetowej CEB, w zakładce Infocentre, znaleźć
można publikacje takie jak:
- Annual Reports to raporty roczne CEB, zawierające
informacje na temat udzielonych pożyczek, przeprowadzonych
projektów oraz działań podjętych w najbardziej potrzebujących
krajach. Publikacje dostępne są od 1998 r., w języku angielskim,
- CEB Info to kwartalnik informujący o zasadach finansowania
CEB, jego działalności i osiągnięciach w zakresie wspierania
spójności społecznej w Europie. Ukazuje się od 2007 r.
w języku angielskim,
- opracowania tematyczne, np. dotyczące migracji w Europie
(Migration in Europe: the CEB's experience, Paris 2008),
opracowania ogólne, (CEB Strategic review: general brochure,
Paris 2012), w języku angielskim i francuskim.
www.coe.int/equality to strona internetowa poświęcona
zagadnieniu równości płci. W jej zasobach znaleźć można
standardy prawne, rekomendacje i wytyczne dla państw
członkowskich w dziedzinie zrównoważonego uczestnictwa
kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, przemocy domowej
wobec kobiet i włączania zasad równości szans kobiet
i mężczyzn w główny nurt polityki.
Strona internetowa Europejskiej konwencji o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest
bogatym źródłem informacji, zawierającym:
- informacje na temat systemu zapobiegania przemocy wobec
kobiet oraz ochrony i kontroli przestrzegania praw
zapewnionych przez konwencję,
- serię raportów z monitoringu efektywnego wdrożenia
przepisów konwencji przez strony, które ją ratyfikowały,
- analizy porównawcze w zakresie polityki równości płci
w państwach członkowskich Rady Europy,
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prawa dzieci –
wymiar
sprawiedliwości
przyjazny
dzieciom,
wykorzystywanie
seksualne dzieci

Grupa Specjalistów ds.
wymiaru
sprawiedliwości
przyjaznego dzieciom
(ang. Group of
specialists on childfriendly justice)

Program Rady Europy
„Budowanie Europy dla
dzieci i z dziećmi”

zdrowie,
przeciwdziałanie
narkomanii

Grupa Współpracy ds.
Zwalczania
Nadużywania i
Sprzedaży Narkotyków
(ang. Co-operation
Group to combat drug
abuse and illicit
trafficking in drugs –
Pompidou Group)
Zajmuje się m.in.
zwalczaniem
nielegalnego obrotu
środkami odurzającymi
i substancjami
psychotropowymi oraz
promowaniem dialogu i
współpracy na rzecz
implementacji
skutecznych polityk
przeciwdziałania
narkomanii i

- spis orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Międzyamerykańskiego
Trybunału Praw Człowieka, Komitetu ds. Likwidacji
Dyskryminacji Kobiet w dziedzinie przemocy wobec kobiet,
- dokumenty robocze ze spotkań ekspertów ds. Europejskiej
konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej,
- zeszyty tematyczne, np. w dziedzinie ochrony praw kobiet
ubiegających się o azyl, kobiet migrujących oraz uchodźczyń.
Na stronie internetowej Grupy Specjalistów ds. wymiaru
sprawiedliwości przyjaznego dzieciom znaleźć można szereg
publikacji np. przykłady dobrych praktyk, wydawnictwa
akademickie, raporty, broszury, prezentacje, a także bazy
danych np.:
- Theseus – baza danych zawierająca orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach
dotyczących dzieci, z lat 1968-2011, w języku angielskim
i francuskim.
- ESC – baza danych zawierająca orzecznictwo Europejskiej
Komisji Praw Społecznych Rady Europy, w języku angielskim
i francuskim. Wyszukiwanie można zawęzić do hasła children
and young persons.
- raporty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka –
opracowania, wydawane nieregularnie, przygotowane przez
sekretariat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatni
raport, z 2009 r., dotyczy spraw nieletnich wpływających
do Trybunału i do sądów krajowych.
Building a Europe for and with children to program Dyrekcji
Generalnej ds. Praw Człowieka i Rządów Prawa Rady Europy,
na stronie którego znajduje się dostęp do kluczowych aktów
prawnych, procedur związanych z monitoringiem wykonywania
wyroków, spisu działań podjętych przez Organizację w obszarze
praw dzieci, raportów oraz publikacji dotyczących
poszczególnych aspektów ochrony praw najmłodszych. Wśród
źródeł dostępnych na stronie są także wydawnictwa w języku
polskim, np. broszura Dzieci i młodzież w opiece zastępczej,
Warszawa 2012.
Grupa Pompidou publikuje poradniki, analizy oraz raporty,
np.:
- Activity Report to raport z działań Śródziemnomorskiej Sieci
Współpracy w Zakresie Uzależnień i Narkotyków. Dostępny
od 2010 r. w języku angielskim.
- The ESPAD Report to raport z badań ankietowych
przeprowadzanych w krajach europejskich na temat używania
alkoholu i narkotyków. Wydawany jest przez Szwedzką Radę
ds. Informacji o Alkoholu i Innych Używkach oraz Europejskie
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
(EMCDDA), przy wsparciu Grupy Pompidou. Raport za 2011 r.
dotyczy używania substancji psychoaktywnych wśród
studentów z 36 państw Europy. Raporty od 1995 r. dostępne są
bezpłatnie w języku angielskim na stronie internetowej.
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prawo,
poprawa jakości
i skuteczności
wymiaru
sprawiedliwości

narkotykom.
Europejska Komisja ds.
Efektywności Wymiaru
Sprawiedliwości (ang.
European Commission
for Efficiency
of Justice, CEPEJ)
Zajmuje się badaniem
funkcjonowania
systemów wymiaru
sprawiedliwości
w krajach
członkowskich Rady
Europy
i opracowywaniem
zaleceń w celu poprawy
ich skuteczności.
Rada Konsultacyjna
Sędziów Europejskich
(ang. Consultative
Council of European
Judges, CCJE)

przeciwdziałanie
korupcji

handel ludźmi

Grupa Państw
Przeciwko Korupcji
(ang. Group of States
against corruption,
GRECO)
Zajmuje się
monitorowaniem
przepisów prawa
antykorupcyjnego
państw członkowskich
pod względem
zgodności
ze standardami
wyznaczonymi przez
Radę Europy.
Grupa Ekspertów na
Rzecz Zwalczania
Handlu Ludźmi (ang.
Group of Experts on
Action against
Trafficking in Human
Beings, GRETA)
Celem GRETA jest
monitorowanie
implementacji
Konwencji Rady
Europy w sprawie
działań przeciwko
handlowi ludźmi.

Wśród bogatych zasobów informacyjnych Komisji znaleźć
można raporty, wskazówki i plany działań. Najważniejszymi
publikacjami są:
- European judicial systems – Efficiency and quality of justice
to raporty dotyczące europejskich systemów sądowniczych,
ukazujące najważniejsze zagadnienia związane z działalnością
sądów, prokuratur, dostępu do pomocy prawnej, długości
trwania postępowań oraz wykonaniem orzeczeń. Dostępne
bezpłatnie, od 2006 r. (dane za 2004 r.) w języku angielskim
i francuskim.
- CEPEJ Sudies to seria publikacji omawiających osiągnięcia
Komisji CEPEJ, która poprzez ciągły rozwój narzędzi i środków
prawnych udostępnianych osobom ustanawiającym prawo,
przyczynia się do bardziej efektywnego funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich Rady
Europy. Publikacje dostępne są od 2006 r. w języku angielskim
i francuskim.
- Opinion to seria opinii ciała doradczego Rady Europy, Rady
Konsultacyjnej Sędziów Europejskich CCJE, zawierających
zalecenia dla Komitetu Ministrów i państw członkowskich Rady
Europy w kwestiach statusu i funkcjonowania sędziów
i prokuratorów w zgodzie z podstawowymi zasadami państwa
prawa. Opinie dostępne są na stronie CCJE od 2001 r.,
bezpłatnie w języku angielskim i francuskim; wybrane
dokumenty tłumaczone są na inne języki, np. polski – Opinia
CCJE nr (2011)14, Wymiar sprawiedliwości a technologie
informatyczne, Strasburg 2011.
Do najważniejszych publikacji tego ciała należą raporty
z oceny systemu prawnego. Powstają na podstawie rund
ewaluacyjnych, podczas których badane są systemy prawne
poszczególne krajów. Pełne raporty z pierwszej, drugiej
i trzeciej rundy dostępne są w języku angielskim, francuskim
oraz w wybranych językach narodowych. Od 1 stycznia 2012 r.
trwa czwarta runda ewaluacyjna. Opracowania dla wybranych
krajów, np. Polski, Estonii, są już udostępnione, a pozostałe
umieszczane są na bieżąco.

Wydaje ona m.in. raporty oceniające środki podjęte przez
strony Konwencji. Są one wynikiem rund ewaluacyjnych
przeprowadzanych w krajach Rady Europy. Pierwsza runda
rozpoczęła się w lutym 2010 r. i trwa nadal. Państwa
członkowskie podzielono na cztery grupy. Aktualnie
egzaminowana jest ostatnia grupa. Dostępne są oceny krajów
z pierwszej grupy, w języku angielskim i francuskim.
Na bieżąco umieszczane są ukończone raporty z kolejnych
państw. W 2013 r. rozpoczną się rozmowy na temat kolejnej
rundy badania.
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pranie brudnych
pieniędzy

kultura,
dziedzictwo
kulturowe, natura

Komitet Specjalny
Ekspertów Rady
Europy ds. Oceny
Środków
Przeciwdziałania Praniu
Pieniędzy w Krajach
Europy Środkowej
i Wschodniej (ang.
Committee of Experts
on the Evaluation
of Anti-Money
Laundering Measures
and the Financing
of Terrorism,
MONEYVAL)
Zajmuje się badaniem
narodowych systemów
przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu
terroryzmu.
Dyrekcja Kultury oraz
Naturalnego i
Kulturowego
Dziedzictwa (ang.
Directorate of Culture
and Cultural and
Natural Heritage)

European Heritage
Network, HEREIN
To system informacji
Rady Europy,
działający od 1999 r.,
skupiający instytucje
odpowiedzialne za
ochronę dziedzictwa
kulturowego.
Europejskie
Obserwatorium
Audiowizualne (ang.
European Audiovisual
Observatory)
To międzynarodowa
organizacja działająca
przy Radzie Europy,
założona w 1992 r.,
która gromadzi,
przetwarza
i rozpowszechnia
informacje o sektorze
audiowizualnym
w państwach
członkowskich.
Europejska Konferencja

Głównym dokumentem MONEYVAL są:
- raporty zawierające kompleksową ocenę systemów danych
państw członkowskich uwzględniających np. zgodność
z międzynarodowymi normami. Polska poddana została ocenie
w ramach trzeciej rundy ewaluacji w 2006 r., raport zasadniczy
opublikowano w 2007 r. Raporty dostępne są w języku
angielskim.
- raporty postępu są to raporty państw, które poddawane były
ocenie. Państwo zobowiązane jest do przygotowania pierwszego
takiego raportu rok po publikacji raportu zasadniczego,
natomiast drugiego raportu postępu – trzy lata po publikacji
raportu zasadniczego. Pierwszy raport postępu przygotowany
przez Polskę przyjęto w lipcu 2008 r., drugi – we wrześniu
2010 r. Raporty dostępne są w języku angielskim.

HOTopics to portal internetowy udostępniający informacje
na temat polityki kulturalnej 42 krajów (Country Profiles) oraz
tabele statystyczne zawierające dane dotyczące uczestnictwa
w życiu kulturalnym, polityki kulturalnej, zatrudnienia
w sektorze kultury, rynku i finansowania publicznego wydarzeń
kulturalnych. Dostępny w języku angielskim.
COMPENDIUM to platforma informacyjna Rady Europy
gromadząca statystyki, standardy prawne, informacje
o zmianach w ustawodawstwie i nowych trendach w dziedzinie
polityki kulturalnej w 42 krajach europejskich.
W ramach systemu opracowano bazę danych gromadzącą
informacje dotyczące systemów ochrony dziedzictwa
kulturowego w państwach uczestniczących w sieci oraz
thesaurus obejmujący przeszło 500 terminów opracowanych w
11 językach. Zasoby dostępne są bezpłatnie.

Wśród jej zasobów znaleźć można między innymi raporty,
statystyki, analizy finansowe rynków oraz bazy danych.
Do najważniejszych należą:
- Yearbook to rocznik na temat filmu, telewizji i wideo
w Europie. Wydawany od 1995 r. w języku angielskim,
francuskim i niemieckim. Dostępny odpłatnie.
- IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual
Observatory to miesięcznik na temat najważniejszych zmian
prawnych w branży audiowizualnej w 36 krajach europejskich,
dostępny bezpłatnie w języku angielskim.
- FOCUS to rocznik na temat tendencji rynku światowego
w dziedzinie filmu, publikowany od 1998 r. w języku
angielskim. Publikacja za lata 1998-2010 udostępniona jest
bezpłatnie, natomiast dwa ostatnie numery 2011 i 2012 r.
dostępne są odpłatnie.
Na stronie internetowej CEMAT odnaleźć można rekomendacje
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Ministrów
Odpowiedzialnych za
Planowanie Regionalne
(ang. Council of Europe
Conference of Ministers
Responsible for
Spatial/Regional
Planning, CEMAT)

różnorodność
biologiczna –
Konwencja
berneńska,
zagrożenia dla
środowiska

współpraca Rady
Europy i Unii
Europejskiej

Dąży
do zrównoważonego
rozwoju społecznogospodarczego
regionów,
odpowiedzialnego
zarządzania zasobami
naturalnymi oraz
ochrony środowiska
i racjonalnej gospodarki
przestrzenią, poprzez
długoterminową
politykę planowania
regionalnego lub/i
przestrzennego.
Platforma
Porozumienia
dotyczącego
Poważnych Zagrożeń
(ang. EUR-OPA Major
Hazards Agreement)

Council of Europe &
European Union

i rezolucje Komitetu Ministrów i Zgromadzenia
Parlamentarnego na temat konferencji oraz trzy serie
wydawnicze Rady Europy: Territory and Landscape (2012-),
European Spatial Planning and Landscape (2002-) oraz
European Spatial/Regional Planning (1977-2003). Wybrane
numery publikacji wydawanych w powyższych seriach dostępne
są bezpłatnie, w języku angielskim.

EUR-OPA, powstała w 1987 r., jest organem Rady Europy,
w zasobach którego znaleźć można rezolucje, rekomendacje,
broszury, omówienia na temat bioróżnorodności, zmian
klimatu i zagrożeń dla środowiska – katastrof naturalnych
i technologicznych. Wszystkie dokumenty i publikacje, np.
Facing Risks Together – 25 years of cooperation (1987-2010),
Strasbourg 2012, dostępne są bezpłatnie w języku angielskim.
Climate change to strona internetowa poświęcona zagadnieniu
zmiany klimatu, do której link znajduje się w głównej zakładce
Topics. W zasobach strony znaleźć można podstawowe akty
prawne w zakresie ochrony środowiska, rekomendacje
Zgromadzenia Parlamentarnego, Stałego Komitetu Konwencji
Berneńskiej, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, opinie
Komisarza Praw Człowieka, wybór orzecznictwa Europejskiego
Komitetu Praw Społecznych.
Nature and Environment to seria wydawnicza, w ramach której
od 1980 r. ukazują się opracowania na temat różnych zagadnień
związanych z ochroną środowiska naturalnego. W ramach serii
ukazało się dotąd 160 numerów, ostatni: Biodiversity and
climate change: Reports and guidance developed under
the Bern Convention, Strasbourg 2012.
Na stronie głównej Rady Europy, w zakładce 47 Countries,
znaleźć można link do strony internetowej poświęconej
współpracy UE i Rady Europy, w tym kwestii przystąpienia
Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji praw człowieka.
Głównymi zasobami znajdującymi się na stronie są: tekst
porozumienia o współpracy, zestaw dokumentów regulujących
stosunki między organizacjami, informacje o budżecie, pliki
tematyczne dotyczące przystąpienia UE do Europejskiej
konwencji praw człowieka oraz odnośnik do strony Grupy
Ekspertów zajmujących się kwestią przystąpienia. Dodatkowo
na stronie umieszczono listę konwencji, do których przystąpiła
UE, porozumień częściowych, w których jest członkiem oraz
spis komitetów i komisji, w spotkaniach których uczestniczą
eksperci z UE.
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5.3. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
5.3.1. Podstawowe informacje
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization
for Security and Co-operation in Europe, OSCE) jest to organizacja międzynarodowa, która
powstała w 1995 r. z przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Jej głównym celem jest zapobieganie konfliktom i pokojowe rozstrzyganie sporów na terenie
Europy. Organizacja skupia 57 państw: państwa europejskie oraz państwa azjatyckie (Gruzja,
Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Kirgizja, Tadżykistan, Turkmenistan), a
także Stany Zjednoczone i Kanada.
5.3.2. Zakres tematyczny źródeł informacji
Wśród zasobów informacyjnych OBWE znaleźć można dokumenty i publikacje na temat:
• bezpieczeństwa europejskiego,
• ochrony praw człowieka,
• współpracy międzynarodowej w obszarze polityki gospodarczej, ochrony środowiska,
prawa oraz organów ochrony porządku publicznego.
5.3.3. Podstawowe zbiory informacji i dostęp do materiałów drukowanych
Wszystkie materiały informacyjne OBWE, począwszy od 1975 r., dostępne są bezpłatnie.
Można je wyszukać i pobrać za pomocą wyszukiwarki Library, która udostępnia indeksy:
tematyczny, słów kluczowych i rodzaju dokumentu.
Podstawowe informacje o działalności OBWE można znaleźć w dwóch czasopismach:
•

•

OSCE Annual Report – raport roczny Sekretarza Generalnego OBWE, stanowiący
przegląd działań Zgromadzenia Parlamentarnego, aktualnego Przewodnictwa,
poszczególnych instytucji, jednostek sekretariatu oraz informacji o misjach
terenowych prowadzonych przez organizację. Publikacja opisuje także relacje
z ważnymi regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami europejskimi oraz
partnerami z Azji i krajów basenu Morza Śródziemnego. Raporty dostępne są
od 1995 r. w języku angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim
i włoskim.
OSCE Magazine – czasopismo OBWE wydawane od 2004 r., w języku angielskim,
francuskim, niemieckim i rosyjskim. Każdy z numerów skupia się na wąskim temacie,
np. ułatwieniach w głosowaniu w Kosowie, priorytetów litewskiego przewodnictwa
w OBWE, włączenia społecznego Romów i Sinti.

Głównym językiem publikacji OBWE jest język angielski. Niektóre opracowania tłumaczone
są na inne języki, takie jak np. języku rosyjski, francuski, niemiecki czy hiszpański. Wybrane
publikacje w wersji drukowanej dostępne są w zbiorach Biblioteki Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego.
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5.3.4. Główne źródła informacji
zakres tematyczny
bezpieczeństwo
europejskie

zapobieganie
konfliktom

zwalczanie
terroryzmu

ochrona praw
człowieka,
demokratyczne
wybory

instytucja odpowiedzialna
Forum ds. Współpracy w
Dziedzinie Bezpieczeństwa
(ang. Forum for Security
Co-operation)
Jest podstawowym
instrumentem OBWE
ds. polityczno-wojskowych.
Centrum Zapobiegania
Konfliktów (ang. Conflict
Prevention Centre)
Jest to organ OBWE
wspomagający działania
na rzecz zmniejszenia
ryzyka wybuchu
konfliktów.
Wydział ds. Zwalczania
Terroryzmu (ang. Action
Against Terrorism Unit)

Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw
Człowieka (ang. Office for
Democratic Institutions and
Human Rights, ODIHR)
Powstało w 1991 r. Jest
instytucją praw człowieka
należącą do OBWE, która
skupia 56 państw
członkowskich. Celem
Biura jest działanie na rzecz
demokratycznych wyborów,
poszanowania praw
człowieka, praworządności,
tolerancji i przeciwdziałania
dyskryminacji.

źródła informacji
Na swojej stronie internetowej udostępnia dokumenty
z konferencji, poradniki oraz informacje prasowe.
Do głównych źródeł informacji należy periodyk Journal
of the Plenary Meeting of the Forum for Security
Co-operation. Jest to tygodnik poświęcony bieżącym
wydarzeniom w dziedzinie bezpieczeństwa w rejonie
państw OBWE. Dostępny w języku angielskim, od 1999 r.
W jego zasobach informacyjnych znaleźć można
oświadczenia i wskazówki dla państw członkowskich,
materiały ze spotkań i raporty roczne z konferencji
przeglądowej Annual Security Review Conference.
Wszystkie źródła dostępne są w języku angielskim.

W zasobach Wydziału ds. Zwalczania Terroryzmu OBWE
znaleźć można źródła takie jak: międzynarodowe
instrumenty prawne dotyczące współpracy w zakresie
zwalczania terroryzmu, wytyczne dla państw
członkowskich, podręczniki, informacje prasowe
i elektroniczny periodyk CTN Electronic Journal,
dostępny w języku angielskim i rosyjskim od 2010 r.
Każdy z numerów poświęcony jest innemu problemowi,
np. wykorzystywania organizacji non-profit
do finansowania terroryzmu.
Wśród jego zasobów informacyjnych znaleźć można:
- raporty tematyczne, np. Hate Crimes in the OSCE
Region – Incidents and Responses, publikacja wydawana
corocznie, na temat skali mowy nienawiści w państwach
członkowskich OSCE. Dostępna w języku angielskim,
od 2006 r.
- raporty z działalności, np. OSCE/ODIHR Annual
Report, publikacja wydawana corocznie, stanowi przegląd
działań instytucji w dziedzinie wyborów, demokratyzacji,
praw człowieka, tolerancji, niedyskryminacji oraz spraw
Romów i Sinti. Dostępna od 2003 r. w języku angielskim
i rosyjskim.
- podręczniki, np. Election Observation Handbook,
informujący o zasadach i wdrażaniu obserwacji wyborów,
dostępny w języku angielskim, rosyjskim i arabskim.
Ostatnia, szósta edycja wydana została w 2010 r.
- omówienia tematyczne, np. Legal Digest of International
Fair Trial Rights, Warsaw 2012, publikacja skupiająca się
na zagadnieniu prawa do sprawiedliwego procesu
sądowego.
- Associationline to baza danych stworzona i rozwijana
przez ODIHR. Stanowi zbiór podstawowych aktów
prawnych, międzynarodowych standardów, dobrych
praktyk i orzecznictwa związanego z wybranymi aspektami
prawa do zrzeszania się. Baza dostępna jest w języku
angielskim i rosyjskim.
- Legilationonline jest to baza danych administrowana
przez ODIHR, zawierająca międzynarodowe normy
i standardy dotyczące wybranych praw człowieka, np.
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niedyskryminacja
i tolerancja

Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw
Człowieka (ang. Office for
Democratic Institutions and
Human Rights, ODIHR)

zwalczanie handlu
ludźmi

Biuro Specjalnego
Przedstawiciela i
Koordynatora ds.
Zwalczania Handlu Ludźmi
(ang. Office of the Special
Representative and
Co-ordinator for Combating
Trafficking in Human
Beings)
Wydział ds. Równości Płci
(ang. Gender Section)

równość płci

prawa mniejszości
narodowych,
Romów i Sinti

współpraca
międzynarodowa,
ekonomia,
środowisko

policja

Wysoki Komisarz OBWE
ds. Mniejszości
Narodowych (ang. High
Commissioner on National
Minorities, HCNM)
Zadaniem instytucji,
powstałej w 1992 r., jest
zapobieganie konfliktom
etnicznym między
państwami Europy.
Biuro Koordynatora OBWE
ds. Ekonomicznych i
Ochrony Środowiska (ang.
Office of the OSCE
Co-ordinator on Economic
and Environmental
Activities)
Zajmuje się wspieraniem
i monitorowaniem rozwoju
gospodarczego i ochrony
środowiska w państwach
członkowskich.
Wydział Strategicznych
Spraw Policyjnych (ang.
Strategic Police Matters

wolności zrzeszania się czy prawa do sprawiedliwego
procesu sądowego. W zasobach bazy można znaleźć
oficjalne akty prawne, a dla wybranych tematów także
orzecznictwo dotyczące państw OBWE. Baza danych
dostępna jest w języku angielskim i rosyjskim.
TANDIS (ang. Tolerance and Non-Discrimination
Information System) to baza danych stworzona przez
ODIHR, gromadząca dokumenty i publikacje na temat
zagadnień związanych z tolerancją i antydyskryminacją,
m.in. wolnością religijną, równouprawnieniem,
antysemityzmem, zwalczaniem rasizmu, ksenofobii i mowy
nienawiści. Źródłami informacji zgromadzonymi w bazie
są raporty wyspecjalizowanych instytucji działających
w państwach członkowskich, dokumenty organizacji
międzyrządowych oraz międzynarodowe standardy i normy
prawne dotyczące każdego z państw należących do OBWE.
Wśród zasobów biura znajdują się raporty, omówienia
tematyczne i poradniki. Do głównych publikacji Biura
należy Annual Report – roczny raport Specjalnego
Przedstawiciela i Koordynatora ds. Zwalczania Handlu
Ludźmi. Poszczególne numery skupiają się na aktualnych
problemach handlu ludźmi, np. wykorzystania do pracy
przymusowej. Raport dostępny jest od 2007 r., w języku
angielskim.
Wśród zasobów informacyjnych Gender Section znaleźć
można raporty na temat implementacji planu działania
OBWE w zakresie promocji równego traktowania kobiet
i mężczyzn, konferencyjne referaty oraz periodyki. Jednym
z wydawnictw jest Gender Monitor, kwartalnik, wydawany
od 2010 r. w języku angielskim, zawierający wywiady,
recenzje publikacji, statystyki oraz informacje o misjach
terenowych OBWE, dotyczących równości płci.
Biuro Komisarza wydaje rekomendacje, mające na celu
zachęcenie do integracji zróżnicowanych środowisk
społecznych. Wśród zasobów instytucji znajduje się
również szereg publikacji, np. National Minorities
in Inter-State Relations, The Hague 2011, a także
periodyki np. Security and Human Rights, czasopismo
Niderlandzkiego Komitetu Helsińskiego poświęcone pracy
Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych. Dostępne
jest od 1990 r., odpłatnie, w języku angielskim.
Wśród zasobów Biura znaleźć można dokumenty
z Forum Ekonomicznego, publikacje wydawane
w ramach projektów badawczych, np. E.E.Massey,
Experience of the European Union in Adaptation to
Climate Change and its Application to Ukraine, 2012,
raporty z działalności, przewodniki i zestawy informacji,
np. Factsheet of the Office of the Co-ordinator of OSCE
Economic and Environmental Activities. Doumenty
dostepne są głównie w języku angielskim.

W zasobach informacyjnych, znajdujących się na stronie
internetowej Wydziału Strategicznego Spraw Policyjnych,
zajmującego się oceną, doradztwem i pomocą w służbie

73

Unit)

organów ochrony porządku publicznego w państwach
członkowskich OBWE, znajdują się m.in:
- prezentacje z seminariów,
- omówienia tematyczne, np. dotyczące postępowania
karnego,
- podręczniki, np. Guidebook on Democratic Policing,
Vienna 2008,
- raporty roczne stanowiące przegląd działań OBWE
w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną,
wydawane od 2009 r., w języku angielskim.
Baza danych POLIS to internetowy system informacyjny
dotyczący różnorodnych aspektów działania organów
ścigania, znajdujących się na terenie państw członkowskich
OBWE. Na stronie internetowej bazy udostępniona jest
biblioteka cyfrowa, gromadząca raporty, materiały
szkoleniowe, dokumenty pokonferencyjne oraz publikacje
seryjne Wydziału Strategicznych Spraw Policyjnych.
Materiały dotyczą finansowania organów ścigania,
projektów w obszarze policji oraz konferencji związanych
z wymiarem prawa. Baza dostępna jest w języku
angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

5.4. Rada Nordycka
5.4.1. Podstawowe informacje
Rada Nordycka (ang. Nordic Council) to organizacja subregionalna z siedzibą
w Kopenhadze, powołana przez parlamenty Danii, Islandii, Norwegii i Szwecji w 1952 r.
W kolejnych latach dołączyły do niej Finlandia (1955), Wyspy Alandzkie i Wyspy Owcze
(1970) oraz Grenlandia (1984). W ramach rady państwa członkowskie dyskutują oraz wydają
zalecenia o charakterze doradczym we wszystkich dziedzinach, z wyjątkiem polityki
zagranicznej i obronności. Efektem działalności rady jest zniesienie ograniczeń migracyjnych,
wspólny rynek pracy, zbliżenie systemów edukacyjnych, wzajemność świadczeń
społecznych, działalność wspólnych instytutów naukowo-badawczych, koordynacja łączności
i komunikacji.
5.4.2. Zakres tematyczny i dostęp do zbiorów informacji
Wśród publikacji Rady Nordyckiej znaleźć można dokumenty i publikacje m.in. z zakresu:
•
•
•
•
•

kultury, edukacji i badań naukowych,
środowiska naturalnego,
polityki społecznej i gospodarczej,
ekonomii,
zdrowia.

Wszystkie dokumenty i publikacje Rady Nordyckiej zgromadzone są na stronie internetowej
organizacji, w zakładce Publications. Wyszukiwanie materiałów możliwe jest dzięki
indeksom: słowa kluczowego, języka oraz roku wydania. Publikacje można bezpłatnie pobrać

74

w formacie pdf, w języku angielskim, duńskim, fińskim, norweskim, szwedzkim oraz
islandzkim. Istnieje możliwość zamówienia płatnej, drukowanej wersji publikacji.
5.4.3. Główne źródła informacji
zakres
tematyczny
kultura

instytucja odpowiedzialna

źródła informacji

Partnerstwo Wymiaru
Północnego w Dziedzinie
Kultury (ang. Northern
Dimension Partnership on
Culture, NDPC)

Northern Dimension Partnership on Culture Reports
zawierają rekomendacje Grupy Eksperckiej odpowiedzialnej
za ustanowienie Partnerstwa Wymiaru Północnego
w Dziedzinie Kultury. Przykładem takiego wydawnictwa jest:
Examining the desirability of a Northern Dimension
Partnership on Culture, Copenhagen 2010.
W zasobach Nordyckiego Punktu Kulturalnego znajdują się
wydawnictwa poświęcone programom, współpracy
i funduszom w obszarze kultury. Do głównych źródeł
informacji NCP należy roczny raport z działalności, który
ukazuje się od 2008 r. Najnowsze wydanie, wraz z częścią
statystyczną za 2011 r., można bezpłatnie przeglądać na stronie
NCP w języku angielskim.
NordForsk magazine to periodyk organizacji NordForsk,
odpowiedzialnej za promowanie, wspieranie i finansowanie
badań naukowych na terenie krajów nordyckich. Każdy
z numerów pisma skupia się na innym zagadnieniu. Wybrane
numery dostępne są w języku angielskim. Wydawany raz
na dwa lata, od 2007 r.

Nordycki Punkt
Kulturalny (ang. Nordic
Culture Point, NCP)

badania
naukowe

NordForsk

Bogatymi źródłami informacji dot. edukacji w krajach
nordyckich są opracowania statystyczne Rady Nordyckiej,
takie jak: Nordic Education – Key Data 2012 oraz The Nordic
Countries in Educational key figures, 2010.

edukacja

środowisko
naturalne

Nordycka Rada
Ministrów ds. Środowiska
(ang. Nordic Council of
Ministers for the
Environment).

polityka
gospodarcza
i społeczna

Nordyckie Centrum
Dobrobytu i Spraw
Społecznych (ang. Nordic
Centre for Welfare and
Social Issues)

ekonomia

Nordycka Rada
Ministrów ds. Finansów
(ang. Council of Ministers
for Finance)

W zasobach informacyjnych Nordyckiej Rady Ministrów
ds. Środowiska znajduje się wiele publikacji na temat
dziedzictwa naturalnego, bioróżnorodności, współpracy
międzynarodowej, ochrony środowiska naturalnego,
a także wpływu przemian ekonomicznych na politykę
środowiskową, np. E. Berghäll, A. Perrels, The economic
crisis and its consequences for the environment and
environmental policy, Copenhagen 2010 oraz A. Airoldi,
European Union and the Arctic. Main developments: July
2008–July 2010, Copenhagen 2010.
W zasobach Nordyckiego Centrum Dobrobytu i Spraw
Społecznych znaleźć można bezpłatne publikacje w języku
angielskim, szwedzkim, norweskim oraz duńskim na temat
integracji społecznej, równego traktowania obywateli,
dostępności usług społecznych i zatrudnienia, np. Freedom
of Movement within the Social and Labour market Area
in the Nordic Countries. Summary of obstacles and potential
solutions, Copenhagen 2012 oraz A Good Senior Life with Dual
Sensory Loss, Stockholm 2012.
Nordic Economic Policy Review to periodyk o profilu
ekonomicznym, wydawany przez Nordycką Radę Ministrów
ds. Finansów dwa razy w roku. Omawia różne aspekty polityki
gospodarczej państw członkowskich Rady Nordyckiej.
Dostępny bezpłatnie, od 2009 r., w formacie pdf, w języku
angielskim.
Nordic Statistical Yearbook (1962-) to rocznik statystyczny,
który dostarcza porównywalnych danych w zakresie warunków
życia w państwach członkowskich Rady Nordyckiej. Dane
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zdrowie

obejmują wskaźniki np. edukacji, populacji, struktury rodziny,
migracji. Dostępny bezpłatnie, w formacie pdf, w języku
angielskim, norweskim, szwedzkim i fińskim.
W zasobach Rady Nordyckiej znajduje się szereg publikacji
dotyczących opieki zdrowotnej i społecznej, zabezpieczenia
społecznego, modelu państwa opiekuńczego, np. Nordic
monitoring of diet, physical activity and overweight: First
collection of data in all Nordic Countries 2011, Copenhagen
2012.

5.5. Organizacja Narodów Zjednoczonych
5.5.1. Podstawowe informacje
Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ (ang. United Nations, UN), to organizacja
zrzeszającą niepodległe państwa. Powstała w 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty
Narodów Zjednoczonych. Celem ONZ jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego, współpraca w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego między
państwami oraz zachęcanie do przestrzegania praw człowieka. W skład systemu Narodów
Zjednoczonych wchodzą autonomiczne instytucje, agendy, które współpracują z ONZ
na podstawie oddzielnych umów. Obecnie ONZ zrzesza 193 państwa. Główna siedziba
Organizacji mieści się Nowym Jorku.
5.5.2. Zakres tematyczny
Główne obszary tematyczne publikacji ONZ to:
•
•
•
•
•
•
•

pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe,
pomoc humanitarna,
rozwój gospodarczy,
prawa człowieka,
prawo międzynarodowe,
środowisko naturalne,
kultura, nauka, oświata.

5.5.3. Główne bazy danych i biblioteki depozytowe
Publikacje i dokumenty ONZ, wydawane regularnie od 1945 r., stanowią ogromny zasób
informacyjny. Dzięki wydawaniu od 1993 r. elektronicznych dokumentów oraz
systematycznej digitalizacji starszych materiałów drukowanych, obecnie dostępne są online
źródła o bardzo szerokim zakresie tematycznym. Aby możliwe było efektywne wyszukanie
informacji, ONZ stworzyła różnorodne narzędzia wyszukiwawcze, w tym:
katalog:
UNBISnet to katalog Biblioteki ONZ Dag Hammarskjöld w Nowym Jorku i Biblioteki Biura
ONZ w Genewie. Dostarcza pełnych opisów bibliograficznych wszystkich publikacji oraz
udostępnia linki do pełnych wersji dokumentów. Wyniki wyszukiwania obejmują publikacje
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od 1979 r., w sześciu oficjalnych językach ONZ: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim,
rosyjskim i hiszpańskim.
bazy danych:
Official Document System of the United Nations (ODS) to repozytorium zawierające
oficjalne dokumenty ONZ, systematycznie aktualizowane od 1993 r. Baza jest stale
uzupełniana o starsze dokumenty. Dostępne są np. wszystkie rezolucje Zgromadzenia
Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej oraz Rady Powierniczej,
począwszy od 1946 r. Dostęp do ODS jest bezpłatny dla pracowników Sekretariatu ONZ
i użytkowników w wyspecjalizowanych agendach oraz organizacjach należących do systemu
ONZ. Z ODS można skorzystać w bibliotekach uprawnionych do otrzymywania bezpłatnych
publikacji ONZ.
UN Treaty Collection (UNTC) to strona internetowa w języku angielskim i francuskim,
za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do wielu baz danych, np. Status
of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, gromadzącej teksty ponad 500
traktatów i umów międzynarodowych złożonych u Sekretarza Generalnego ONZ, wraz
z informacją o ich statusie lub United Nations Treaty Series, zawierającej zbiór traktatów
i porozumień międzynarodowych opublikowanych przez Sekretariat, począwszy od 1946 r.
Na stronie UNTC udostępnione są również zdjęcia z ceremonii podpisania umów oraz
publikacje ogólne np. Treaty Handbook.
UN Member States on the Record to zbiór oficjalnych dokumentów ONZ w odniesieniu
do jego państw członkowskich. Informacja o każdym państwie zawiera kluczowe dokumenty
dotyczące aktywności w ONZ, oświadczenia, projekty rezolucji, raporty dotyczące konwencji
w dziedzinie praw człowieka i wiele innych. Strona dostępna jest w języku angielskim
i francuskim.
UN Data to zintegrowana multiwyszukiwarka danych statystycznych utworzona przez
Wydział Statystyki Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ. Umożliwia
wyszukiwanie w bazach danych ONZ oraz jej agend i instytucji z dziedzin takich jak:
edukacja, środowisko, rozwój społeczny, zdrowie, zatrudnienie, demografia, handel,
turystyka, uchodźcy, przemysł, ICT, HIV/AIDS, równość płci, wyżywienie i rolnictwo,
finanse, energia i przestępczość. Dostępna bezpłatnie w języku angielskim.
Aby uzyskać dostęp do całej kolekcji ONZ, można odwiedzić biblioteki depozytowe, które
są uprawnione do otrzymywania materiałów tej organizacji. W Warszawie są to:
Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
ul. Warecka 1a
skrzynka pocztowa 1010
00-950 Warszawa
Tel.: +48 22 556 80 40
Internet: http://www.pism.pl
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
Tel.: +48 22 608 28 64
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http://www.bn.org.pl
Biblioteka Sejmowa
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Tel.: +48 22 694 10 73

http://bs.sejm.gov.pl/
Biblioteka Naukowa Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu, Administracji i Technik
Komputerowych
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
Tel.: +48 22 559 21 12
http://www.pwsbia.edu.pl/
Biblioteka depozytowa dostępna od pn.-śr. w godz. 8-16.
Miejscem, gdzie można otrzymać informację o ONZ, jest również Ośrodek Informacji ONZ
w Warszawie (UNIC/Warsaw), który powstał w 1995 r. Jego głównym celem jest m.in.
organizowanie konferencji prasowych, seminariów, włączanie się w obchody
okolicznościowych dni ustanowionych przez ONZ, prezentowanie raportów,
przygotowywanie oficjalnych wizyt, współpraca z instytucjami rządowymi, a także
prowadzenie czytelni i udostępnianie materiałów informacyjnych na temat działalności ONZ.
W czytelni UNIC udostępniane są książki, czasopisma, dokumenty audiowizualne, artykuły
z prasy polskiej dotyczące działalności ONZ w Polsce i na świecie. Czytelnia jest czynna
od wtorku do piątku w godzinach 9.00-12.00 i 12.30-16.30. Publikacje w niej udostępniane
nie są wypożyczane.
5.5.4. Źródła informacji
zakres
tematyczny
informacja
ogólna na temat
ONZ

bezpieczeństwo
międzynarodowe
i pokój

źródła informacji

instytucja odpowiedzialna
Departament Informacji
Publicznych (ang.
Department of Public
Information, DPI)

Departament Operacji
Pokojowych (ang.
Department of Peacekeeping
Operations, DPKO)
Celem DPKO jest
współpraca z państwami oraz
wspieranie wysiłków

The Yearbook of the United Nations to główny,
indeksowany materiał źródłowy ONZ, wydawany raz
w roku, stanowiący szczegółowy przegląd działań
podjętych przez organizację. Numery od 1945-2007 r.
dostępne są online w języku angielskim.
Journal of the United Nations to dziennik ONZ
informujący o posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego,
Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej
oraz innych organów ONZ. Podaje do wiadomości, jakiego
rodzaju dokumenty będą rozpatrywane podczas spotkań,
a także przekazuje informacje o przebiegu posiedzeń oraz
działaniach podjętych w ich trakcie. Dostępny w języku
angielskim i francuskim, a w trakcie sesji Zgromadzenia
Ogólnego także w języku hiszpańskim, arabskim, chińskim
i rosyjskim.
Departament jest odpowiedzialny za przygotowywanie
rocznych raportów, publikacji i innych dokumentów.
Co miesiąc wydaje i bezpłatnie udostępnia:
- UN Peacekeeping Fact Sheet, omówienie
najważniejszych informacji i danych dotyczących
trwających operacji pokojowych, w języku angielskim,
- dane statystyczne odnośnie liczby żołnierzy
i policjantów wysyłanych na misje pokojowe przez
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Sekretarza Generalnego
ONZ na rzecz zapewnienia
międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa.

Biuro ONZ ds. Rozbrojenia
(ang. United Nations Office
for Disarmament Affairs,
UNODA)
Jest jednostką wspierającą
Zgromadzenie Ogólne m.in.
w wypracowywaniu
standardów prawnych
na rzecz rozbrojenia.

pomoc
humanitarna

Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds.
Wyżywienia i Rolnictwa
(ang. Food and Agriculture
Organization of the United
Nations, FAO)
Celem FAO, agendy ONZ
utworzonej w 1945 r., jest
m.in. przyczynienie się
do wzrostu gospodarki
światowej, podniesienie
poziomu żywienia oraz
polepszenie życia
mieszkańców obszarów
wiejskich.
Biuro ONZ ds. Koordynacji
Pomocy Humanitarnej (UN
Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs –
OCHA)

rozwój

Powołane zostało w celu
koordynacji działań
w sytuacjach
kryzysowych i w obliczu
klęsk żywiołowych.
Program Narodów

poszczególne państwa członkowskie,
- dane statystyczne na temat liczby osób poległych,
uporządkowane według lat, misji, narodowości, funkcji
oraz przyczyny śmierci,
- dane statystyczne dotyczące liczby kobiet i mężczyzn
biorących udział w operacjach pokojowych,
- poradniki dla uczestników misji pokojowych na temat
strategii i zasad postępowania.
Jednym z ważniejszych źródeł są także:
- Year in Review, rocznik podsumowujący wydarzenia
w dziedzinie budowania pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego. Dostępny bezpłatnie, w języku
angielskim, od 2004 r.
- UN Police Magazine, półrocznik na temat policji ONZ
i jej ważnej roli w promowaniu pokoju i bezpieczeństwa.
Poszczególne numery dostępne bezpłatnie, w języku
angielskim, od 2006 r.
United Nations Disarmament Yearbook (2002-) to rocznik
UNODA stanowiący przegląd działań ONZ w dziedzinie
rozbrojenia. Dostępny bezpłatnie, w języku angielskim,
francuskim, hiszpańskim, a wybrane numery również
w języku chińskim i arabskim, od 2002 r.
Study series to seria wydawnicza Biura ONZ
ds. Rozbrojenia, w której wydawane są analizy badawcze
grup eksperckich Zgromadzenia Ogólnego na temat
różnych aspektów rozbrojenia.
UNODA Documents Library to biblioteka cyfrowa
oferująca dostęp do dokumentów, materiałów
konferencyjnych, wytycznych, raportów i badań
specjalnych grup ekspertów w dziedzinie rozbrojenia.
Zasoby dostępne bezpłatnie w języku angielskim.
The State of Food and Agriculture to roczny raport
o sytuacji rolniczej i żywnościowej na świecie. Dostępny
bezpłatnie od 1993 r., w języku angielskim.
FAOSTAT to baza statystyczna FAO, gromadząca dane
z 210 krajów i regionów na temat rolnictwa, odżywiania,
rybołówstwa, leśnictwa i pomocy żywnościowej. Baza
dostępna bezpłatnie, w języku angielskim, francuskim
i hiszpańskim.
Z publikacji FAO można skorzystać w Warszawie,
w Centralnej Bibliotece Rolniczej, przy ul. Krakowskie
Przedmieście 66, od pn.-pt. w godz. 9- 20, w sob. w godz.
9-13. Tel. (+48) 22 826 6041, http://www.cbr.edu.pl

Biuro udostępnia na swojej stronie internetowej roczne
raporty z działalności, plan działań i budżet, publikacje
zawierające dane statystyczne oraz biuletyny na temat
sytuacji humanitarnej w wybranych krajach, w języku
angielskim, hiszpańskim i francuskim, np.: Sudan
Humanitarian Bulletin, Issue 7/2013.

Human Development Report to raport publikowany przez
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gospodarczy

Zjednoczonych ds. Rozwoju
(ang. United Nations
Development Programme,
UNDP)
Agenda ONZ, która powstała
w 1965 r., angażuje się w
zwiększenie lokalnego
potencjału oraz walkę
z wykluczeniem społecznym,
zapewniając krajom dostęp
do wiedzy i środków
potrzebnych do poprawy
jakości życia.

prawa człowieka

Biuro Wysokiego Komisarza
ONZ ds. Praw Człowieka
(ang. High Commissioner for
Human Rights, OHCHR)
To najwyższy urzędnik
w strukturze ONZ
odpowiedzialny
za działalność organizacji
w obszarze praw człowieka.

Komitet Praw Człowieka
(ang. Human Rights
Committee)

uchodźcy

Biuro Wysokiego Komisarza
ONZ ds. Uchodźców (ang.
United Nations High
Commissioner for Refugees,
UNHCR)

UNDP od 1990 r., bada światowy poziom rozwoju
społecznego. Dzięki zastosowaniu w badaniach
innowacyjnego wskaźnika HDI (Human Development
Index), możliwe jest kompleksowe zmierzenie postępów
w dziedzinach takich jak: zapewnianie dostępu do wiedzy
i edukacji, zmniejszanie ekonomicznego rozwarstwienia,
czy umożliwianie kobietom równego udziału w rządzeniu
i w edukacji. Raport dostępny jest bezpłatnie w języku
angielskim. Na stronie agencji opublikowane są
dodatkowo materiały bezpośrednio związane
z raportem: podsumowania, teksty konsultacji i dyskusji,
serię dokumentów badawczych o rozwoju społecznym,
a także biuletyny informacyjne.
Regional Human Development Reports to raporty
publikowane przy wsparciu regionalnych biur UNDP;
zawierają analizy dotyczące politycznych kwestii takich
jak: prawa kobiet w państwach arabskich, korupcja w Azji
i państwach basenu Oceanu Spokojnego, dyskryminacja
Romów w Europie Środkowej. Raporty dostępne
bezpłatnie, w języku angielskim, od 1990 r.
National Human Development Reports to raproty
wydawane od 1992 r. przez krajowe zespoły edytorskie,
przy wsparciu UNDP. Są one sporządzane w oparciu
na lokalnie organizowanych konsultacjach i badaniach,
skupiają się na rozwoju społecznym z perspektywy
problemów polityki krajowej. Raporty dostępne bezpłatnie
w angielskiej wersji językowej. Wybrane tytuły tłumaczone
są na języki narodowe.
Na stronie internetowej Komisarza w sekcji Publications
and resources znaleźć można m.in.:
- biuletyn Human rights fact sheet, Geneva 1996-;
- wydania specjalne, np. Human Rights Indicators:
A Guide for Measurement and Implementation, Geneva
2012,
- materiały informacyjne, np. Declaration on the Right to
Development, Genewa 2012,
- raporty Komisarza (ang. OHCHR Reports),
- bazę danych Database on Human Rights Education and
Training będącą częścią dwóch programów prowadzonych
przez ONZ: Dekady Edukacji o Prawach Człowieka (19952004) i Światowego Programu na rzecz Edukacji o Prawach
Człowieka (2005-). Dostarcza ona informacji na temat
organizacji szkoleń dotyczących praw człowieka,
istniejących programach oraz materiałach edukacyjnych.
Baza jest bezpłatna. Informacje zawarte w bazie są
dostępne w trzech oficjalnych językach ONZ: angielskim,
francuskim i hiszpańskim.
Report of the Human Rights Committee to raport
dotyczący postępów w implementacji Międzynarodowego
paktu praw obywatelskich i politycznych przez państwa
członkowskie ONZ. Dostępny na stronie Komitetu,
w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim,
chińskim i arabskim.
The Global Report to raport roczny, prezentujący główne
wyzwania i osiągnięcia Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
Dostępny bezpłatnie, od 1999 r., w języku angielskim.
The Global Appeal to rocznik informujący o działaniach
operacyjnych UNHCR na świecie, w tym np. głównych
celach akcji, rodzajach podjętej strategii czy nakładach
finansowych. Dostępny bezpłatnie, w języku angielskim,
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Biuro UNHCR w Polsce

prawo
międzynarodowe

Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości (ang.
International Court of
Justice)

Komisja ds. Prawa
Międzynarodowego (ang.
International Law
Commission)
Zajmuje się kwestiami
prawnymi dotyczącymi
m.in.: wydalenia
cudzoziemców, ekstradycji
i ścigania, ochrony osób
w przypadku klęsk
żywiołowych, immunitetami
urzędników państwowych
od jurysdykcji karnej.
środowisko
naturalne

Program Środowiska
Narodów Zjednoczonych
(ang. United Nations
Environment Programme,

od 2000 r.
Statistical Yearbook to rocznik statystyczny dotyczący
wniosków o azyl złożonych w państwach europejskich
i w wybranych państwach pozaeuropejskich. Dostępny
bezpłatnie w języku angielskim, od 1994 r.
Refworld to baza danych zawierająca międzynarodowe
i krajowe ramy prawne dotyczące uchodźców, a także
raporty i dokumenty na temat bezpaństwowców,
migrantów, osób przesiedlonych oraz repatriantów
w poszczególnych państwach. Dostęp do bazy jest
bezpłatny, wyniki wyszukiwania głównie w języku
angielskim.
Na stronie Biura UNHCR w Polsce, w zakładce Materiały,
znaleźć można:
- kluczowe instrumenty ochrony praw człowieka
i przepisy prawne dotyczące ochrony uchodźców, np.
unijne prawo azylowe, podręczniki i wytyczne UNHCR,
- statystyki, np. trendy azylowe, dane dotyczące regionu
Europy Środkowej, dostępne w formacie pdf,
- raporty, opracowania i badania, np. dotyczące integracji
uchodźców, np. Badanie UNHCR dotyczące wsparcia UE
w zakresie integracji uchodźców, Budapeszt 2010,
- kluczowe analizy i badania nad zagadnieniami
dotyczącymi uchodźców, migracji i pomocy humanitarnej,
np. C. Straimer, Bezbronni czy niewidzialni? Osoby
niepełnosprawne ubiegające się o azyl w Europie, 2010.
Orzeczenia, opinie doradcze oraz zdania odrębne są
publikowane w wersji drukowanej w języku angielskim
i francuskim, a także dostępne w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Trybunału, w języku angielskim.
Podstawowe akty prawne, regulujące funkcjonowanie
Trybunału, np. Karta Narodów Zjednoczonych, Status
i Regulamin Trybunału.
Aktualizowane każdego roku przez Trybunał bibliografie,
zawierające publikacje na temat działalności MTS.
International Court of Justice Yearbook to rocznik
na temat działalności Trybunału, wydawany w języku
angielskim i francuskim. Publikacja jest płatna, można
do niej uzyskać dostęp w bibliotekach depozytowych (por.
punkt 5.5.3).
Yearbook of the International Law Commission, New
York; Geneva 1949–.
The Audiovisual Library of International Law to serwis
multimedialny, oferujący bezpłatny dostęp do materiałów
szkoleniowych z prawa międzynarodowego i opracowań
naukowych. Serwis składa się z trzech części:
- archiwów zawierających dokumenty i materiały
audiowizualne dotyczące negocjacji i wdrażania istotnych
instrumentów prawnych ONZ i jej agencji, od 1945 r.,
- zbioru wykładów dotyczących wielu zagadnień
z dziedziny prawa międzynarodowego, udzielonych przez
wiodących międzynarodowych naukowców, ekspertów
i praktyków prawa z różnych krajów,
- biblioteki prawa międzynarodowego online, z linkami
do traktatów, orzecznictwa, publikacji, dokumentów oraz
opracowań naukowych.
Na stronie internetowej UNEP znajduje się zakładka
Publications, w której bezpłatnie udostępnione są teksty
wielu ciekawych opracowań na temat zmian
klimatycznych, szkodliwych substancji, katastrof
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UNEP)

Centrum Informacji o
Środowisku UNEP/GRID –
Warszawa

kultura
nauka
oświata

Organizacja Narodów
Zjednoczonych do Spraw
Oświaty, Nauki i Kultury
(ang. United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization,
UNESCO)
Jest wyspecjalizowaną
organizacją ONZ, której
celem jest wspieranie
rozwoju nauki i kultury oraz
udzielanie pomocy
w organizowaniu oświaty
w państwach członkowskich
ONZ.
Instytut Statystyczny (ang.
Institute for Statistics, UIS)

prawa dzieci
równowaga
ekologiczna

ekologicznych, zarządzania ekosystemami, polityki
środowiskowej oraz wykorzystania zasobów naturalnych.
Wśród głównych źródeł informacyjnych UNEP są:
- bezpłatny dziennik w języku angielskim Our Planet:
The magazine of the United Nations Environment
Programme, Nairobi, Kenya 1989-,
- GEO 1,2,3,4,2000 – seria raportów wydanych w ramach
projektu Global Environment Outlook. Publikacje
analizują stan środowiska naturalnego oraz tendencje
w skali globalnej i regionalnej. Wybrane numery, np. GEO
4, dostępne są w języku angielskim, francuskim,
hiszpańskim, arabskim, chińskim i rosyjskim.
Centrum Informacji o Środowisku, jako specjalistyczny
ośrodek zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem
i udostępnianiem informacji o środowisku, wydaje wiele
ciekawych publikacji, np. raporty o stanie środowiska, takie
jak: Carpathians Environment Outlook 2007, Bielsko-Biała
2007.
International Social Science Journal to kwartalnik,
wydawany od 1949 r., będący platformą dyskusji dla
uczonych z dziedziny nauk społecznych. Poszczególne
numery omawiają wąskie tematy, np. różnorodność
kulturową w społeczeństwach. Czasopismo dostępne jest
odpłatnie, w języku angielskim i hiszpańskim.
International Review of Education to czasopismo
wydawane kwartalnie, od 1949 r., w czterech językach –
angielskim, francuskim, chińskim i hiszpańskim. Głównym
tematem poruszanym na łamach czasopisma jest polityka
edukacyjna, trendy w nauce i badaniach. Wydawnictwo
dostępne jest na stronie internetowej UNESCO od 2002 r.
Wybrane numery oferowane są bezpłatnie.
UNESDOC to pełnotekstowa baza danych, która oferuje
dostęp do ponad 130 tys. dokumentów, artykułów
z czasopism i publikacji wydawanych przez główne organy
UNESCO. Dostęp do bazy jest bezpłatny.
Instytut Statystyczny UNESCO dysponuje bazą
porównywalnych danych statystycznych dotyczących
edukacji, nauki i technologii, kultury i komunikacji dla
ponad 200 krajów. Umożliwia stworzenie własnej tabeli
danych, poprzez wybranie odpowiednich wskaźników.
Można także skorzystać z gotowych tabel sporządzonych
przez UIS, np.: Literacy Statistics Metadata Information
Table.
Na stronie internetowej Instytutu, w sekcji Documents
Library, znajdują się raporty, materiały konferencyjne oraz
opracowania statystyczne, dostępne bezpłatnie w formacie
PDF, np.: Measuring Cultural Participation, 2009.

zob. UNICEF
zob. UNDP

5.5.5. Źródła informacji agend i instytucji ONZ
5.5.5.1. Europejska Komisji Gospodarcza
Europejska Komisja Gospodarcza (ang. United Nations Economic Commission for Europe)
to jedna z komisji regionalnych ONZ, która ma na celu utrzymanie i wzmocnienie relacji
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ekonomicznych zarówno między państwami ONZ, jak i resztą świata, a także
ogólnoeuropejską wymianę myśli naukowo-technicznej oraz ochronę środowiska naturalnego.
W jej skład wchodzi 56 państw członkowskich, w tym wszystkie państwa europejskie, USA,
Kanada oraz Izrael. Komisja ściśle współpracuje z Unią Europejską w dziedzinach takich jak:
transport, handel, przemysł, komunikacja oraz ochrona środowiska.
Źródła informacji:
• UNECE Weekly (2003-) to tygodnik poświęcony aktualnym pracom Komisji.
Dostępny bezpłatnie, w formacie pdf w języku angielskim.
• Seria wydawnicza UNECE Discussion Papers zawiera analizy ekspertów dotyczące
konkretnych zagadnień, którymi zajmuje się Komisja. Teksty publikowane w tej serii
często ukazują się w oficjalnych publikacjach ONZ. Dostępne są bezpłatnie,
w formacie pdf, w języku angielskim, np. R.C. Shelburne, Restoring Stability to
Europe, Geneva 2012.
• Seria wydawnicza What UNECE does for you stanowi zbiór odpowiedzi ekspertów
na pytania dotyczące wpływu działań Komisji na nasze codzienne życie. Dostępna
bezpłatnie, w formacie pdf, w języku angielskim, francuskim oraz rosyjskim, np. Why,
who benefits and who does what?, Geneva 2007.
• Raporty z działalności Komisji, np. Report 2012: UNECE for a Stronger and
Greener Economy, Geneva 2012.
• Publikacje, eseje, omówienia, np. na temat historii Komisji: Y. Berthelot,
P. Rayment, Looking back and peering forward: a short history of the United Nations
Commission for Europe 1947-2007, Geneva 2007.
• Zbiór międzynarodowych instrumentów prawnych, takich jak: konwencje,
standardy, regulacje ze wszystkich obszarów działalności Komisji, np. Konwencja
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana
25.06.1998 w Aarhus, w Danii.
5.5.5.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International Labour Organization, ILO) jest to
organizacja zajmująca się problemami związanymi z ochroną praw pracowników
i warunkami ich pracy m.in. regulacją czasu pracy, sprawiedliwym wynagrodzeniem,
bezpieczeństwem i higieną pracy, ubezpieczeniem społecznym, zwiększaniem szans
zatrudnienia, zapobieganiem bezrobociu oraz tworzeniem miejsc pracy i szkoleń. W toku
odbywanych corocznie konferencji organizacja ustanawia standardy pracy w formie
konwencji i zaleceń, przekazywane następnie państwom członkowskim do ratyfikowania
i realizacji. W skład organizacji wchodzi 185 państw członkowskich.
Bazy danych:
• Baza danych TRAVAIL jest wyczerpującym źródłem regulacji prawnych ponad stu
krajów, dotyczącym warunków pracy i zatrudnienia. Baza może być przeszukiwana
według kraju, którego dane mają dotyczyć lub kategorii tematycznej, np. minimalna
płaca, czas pracy, ochrona prawna pracownic w ciąży i okresie macierzyństwa. Dostęp
do bazy jest bezpłatny.
• Baza ILO Global Wage zawiera informacje dotyczące wynagrodzeń we wszystkich
państwach członkowskich. Dane dla wybranych wskaźników takich jak średnia płaca,
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otrzymywane są od krajowych instytucji zajmujących się zatrudnieniem. Dostęp
do bazy jest bezpłatny. Wyniki generowane są w formacie Excel, SPSS i STATA.
• ILOSTAT to baza danych prowadzona przez Biuro Statystyczne ILO. Zawiera dane
statystyczne począwszy od 2008 r. dotyczące zatrudnienia, bezrobocia, godzin pracy,
wynagrodzeń, kosztów pracy, wskaźników cen konsumpcyjnych, wypadków przy
pracy, strajków oraz prognoz odnośnie społeczeństwa aktywnego zawodowo. Starsze
dane dostępne są tymczasowo w bazie LABORSTA i będą sukcesywnie przenoszone
do ILOSTAT-u. Dane zawarte w bazie opierają się na sprawozdaniach statystycznych
sporządzanych przez państwa członkowskie organizacji. Baza dostępna jest
bezpłatnie.
Źródła informacji:
• Seria Conditions of Work and Employment Series zawiera publikacje dotyczące
wpływu wybranych warunków zatrudnienia takich jak np. wynagrodzenie na sytuację
gospodarczą i wzrost ekonomiczny. Seria udostępniana jest bezpłatnie, w formacie
pdf, w języku angielskim, np. M.Lavoie, E.Stockhammer, Wage-led growth: concept,
theories and policies, Geneva 2012.
• Seria Employment Working Paper stanowi zbiór publikacji na temat różnych
aspektów zatrudnienia. Seria udostępniana jest bezpłatnie, w formacie pdf, w języku
angielskim, np. A.Atkinson, Cities with Jobs: confronting the Employment Challenge,
Geneva 2012.
• Kwartalnik World of Work Magazine (2002-), dostępny bezpłatnie, w formacie pdf
w języku arabskim, chińskim, francuskim, hindi, japońskim, norweskim
i hiszpańskim.
• Periodyk International Journal of Labour Research (2010-), dostępny bezpłatnie,
w formacie pdf, w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim.
5.5.5.3. Światowa Organizacja Zdrowia
Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) jest to jedna
z organizacji działających w ramach ONZ, której celem jest zachęcanie państw
członkowskich do zwiększenia współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, ustalanie
standardów dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Do WHO należą obecnie 193
kraje.
Centrum Dokumentacji WHO usytuowane jest przy Głównej Bibliotece Lekarskiej,
w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 22. Ze zbiorów można korzystać od pn.-pt. w godz.
10-19, w sobotę w godz. 8-14.30.
Bazy danych:
• WHOLIS to pełnotekstowa baza bibliograficzna oferująca dostęp do wszystkich
publikacji wydawanych przez Centralę WHO oraz jej biura regionalne począwszy
od 1948 r. Bazę można przeszukiwać w oparciu o następujące indeksy: słowo-klucz,
tytuł, autor, temat, seria, tytuł periodyka, ISBN/ISSN, datę wydania, język, formę (np.
monografia), a także bibliotekę, w której fizycznie znajduje się publikacja. Wyniki
wyszukiwania obejmują publikacje w języku angielskim oraz francuskim
i hiszpańskim. Przykładowym tytułem odnalezionym w bazie jest omówienie Social
inequalities in health in Poland, red. N.Satterley, Copenhagen 2012.
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• Światowe Obserwatorium Zdrowia (ang. Global Health Observatory, GHO) jest to
statystyczny serwis informacyjny WHO. W zasobach serwisu znaleźć można dane
statystyczne dotyczące np. tendencji w rozwoju demograficznym, głównych
problemów zdrowotnych czy finansowania opieki medycznej. Serwis odsyła również
do węższych tematycznie statystycznych źródeł informacji zlokalizowanych
w zasobach regionalnych biur Światowej Organizacji Zdrowia. Na stronie
internetowej każdego z regionalnych biur, np. dla obszaru Europy (WHO EURO),
znaleźć można tabele statystyczne dotyczące danego regionu, a także szereg publikacji
dostępnych bezpłatnie w języku angielskim, np. Health and environment in Europe:
progress assessment, Copenhagen 2010 lub Environment and health performance
review. Poland, Copenhagen 2009.
• Centrum Dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia to ośrodek powołany na
mocy decyzji Biura Regionalnego WHO w Kopenhadze w 1998 r. Gromadzi
i udostępnia publikacje powstające w instytucjach WHO, a także opracowane przez
ekspertów z różnych dziedzin na zlecenie organizacji, w tym analizy, statystyki,
raporty.
Źródła informacji:
• Raport roczny The world health report to kluczowa publikacja WHO, wydawana
od 1995 r. Raport przedstawia specjalistyczną ocenę stanu zdrowia na świecie,
powołując się jednocześnie na dane statystyczne ze wszystkich krajów członkowskich
WHO. Wszystkie raporty udostępnione są na stronie internetowej WHO bezpłatnie,
w formacie pdf, w języku angielskim. Wersja drukowana dostępna jest w Centrum
Dokumentacji WHO w Warszawie.
• Miesięcznik Bulletin of the World Health Organization (1948-) jest jednym
z głównych czasopism WHO na temat zdrowia publicznego. Wszystkie numery
udostępnione są bezpłatnie, w języku angielskim.
5.5.5.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) to
międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, która zajmuje się kwestiami stabilizacji
ekonomicznej na świecie. Ustanawia standardy działania w sferze międzynarodowych
stosunków finansowych, dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim,
udziela konsultacji i zachęca do współpracy oraz nadzoruje przeprowadzanie reform
ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Obecnie zrzesza 187 państw.
Bazy danych:
• IMF eLibrary to repozytorium Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
udostępniające czasopisma, książki, dokumenty robocze, analizy, opracowania
naukowe oraz źródła statystyczne na temat kryzysu finansowego, rozwoju
gospodarczego, redukcji ubóstwa, handlu, globalizacji i wielu innych zagadnień
związanych z problemami ekonomicznymi na świecie. Dostęp do zasobów publikacji
możliwy jest wyłącznie poprzez subskrypcję. W Polsce baza subskrybowana jest przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Do 1 lipca 2009 r. dostęp do elektronicznych
zbiorów IMF miała także biblioteka Narodowego Banku Polski.
• World Economic Outlook Databases (WEO) jest to baza statystyczna zawierająca
dane zgromadzone podczas corocznego badania prowadzonego na potrzeby publikacji

85

World Economic Outlook, od 1999 r. W zasobach bazy znaleźć można dane dotyczące
wzrostu PKB, inflacji, bezrobocia, eksportu, importu, zadłużenia zagranicznego,
przepływów kapitałowych, cen surowców i innych. Z bazy można korzystać
bezpłatnie, wyniki wyszukiwania dostępne są w języku angielskim.
Źródła informacji:
• World Economic Outlook (1993-) to periodyk ukazujący się dwa razy do roku,
na łamach którego prezentowane są analizy na temat światowego rozwoju
gospodarczego. Dostępny bezpłatnie, w formacie pdf, w języku angielskim,
francuskim, hiszpańskim, arabskim oraz chińskim.
• Regional Economic Outlook to seria wydawnicza, w której ukazują się omówienia
sytuacji gospodarczej wybranych regionów np. Europy. Dostępny bezpłatnie w języku
angielskim i francuskim, np. Regional Economic Outlook: Europe – Navigating
Stormy Waters, Washington 2011.
• Global Financial Stability Report to wydawany co pół roku raport MFW na temat
stabilności światowego rynku finansowego oraz finansowania rynków wschodzących.
Raport podkreśla konsekwencje finansowych i gospodarczych braków równowagi
opisanych w World Economic Outlook. Zastąpił on dwa poprzednie raporty tworzone
przez MFW – coroczny International Capital Markets Report oraz kwartalny
Emerging Market Financing Report. Pełny tekst raportu dostępny jest jedynie
w języku angielskim.
5.5.5.5. Bank Światowy
Bank Światowy (ang. World Bank) tworzą dwie wyspecjalizowane instytucje ONZ,
zrzeszające 187 krajów członkowskich: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(ang. International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) i Międzynarodowe
Stowarzyszenie Rozwoju (ang. International Development Association, IDA). Pracę tych
instytucji wspomagają: Międzynarodowa Korporacja Finansowa (ang. International
Finance Corporation, IFC), Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (ang.
Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum
Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ang. International Centre for Settlement
of Investment Disputes, ICSID), które wspólnie tworzą Grupę Banku Światowego. Celem
Banku Światowego jest walka z ubóstwem poprzez zapewnienie pomocy finansowej
i technicznej krajom rozwijającym się na całym świecie. Instytucja udziela bezodsetkowych
kredytów i dotacji na poprawę poziomu edukacji i opieki zdrowotnej, rozwój infrastruktury
i administracji publicznej oraz ochronę środowiska w zamian za podjęcie określonych działań
politycznych, mających na celu np. walkę z korupcją, umacnianie demokracji czy rozwój
sektora prywatnego.
Biblioteka Depozytowa Banku Światowego znajduje się przy Centralnej Bibliotece
Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Gromadzi
przede wszystkim monografie, raporty, serie wydawnicze, czasopisma oraz CD-ROM-y.
Tematyka publikacji dotyczy zagadnień ekonomicznych i społecznych krajów rozwijających
oraz problemów współczesnego świata. Wszystkie publikacje dostępne są w języku
angielskim. Zbiory Centralnej Biblioteki NBP są ogólnodostępne dla wszystkich
zainteresowanych osób. Można je przeglądać na miejscu, w czytelni, od pn.-pt. w godz.
od 8 do 16, w soboty (od września do czerwca) od 9 do 13.
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Bazy danych:
• World Bank Open Knowledge Repository (OKR) to oficjalne repozytorium
dokumentów i publikacji Banku Światowego otwarte i bezpłatne dla wszystkich
zainteresowanych. Znajdują się w nim publikacje wydane w latach 2009-2012, raporty
roczne World Development Reports od 1978 r., serie wydawnicze Policy Research
Working Papers i Economic and Sector Work z lat 2009-2012, artykuły z czasopism:
World Bank Econimic Review oraz World Bank Research Observer wydanych
w latach 2007-2010, raporty roczne Grupy Banku Światowego i omówienia
Independent Evaluation Studies. Bazę można przeszukiwać za pomocą siedmiu
indeksów: rodzaju dokumentu, autora, daty wydania, tematu, tytułu oraz oficjalnego
profilu autora. Przeważająca część dokumentów zgromadzonych w bazie dostępna jest
w języku angielskim, tylko pojedyncze tytuły dostępne są w innych językach.
• e-Library to wirtualna biblioteka oferująca dostęp do ok. 8 tys. oficjalnych,
pełnotekstowych publikacji, raportów, czasopism i dokumentów roboczych Banku
Światowego. Wśród zbiorów znajdują się artykuły z czasopism Development
Outreach, World Bank Econimic Review oraz World Bank Research Observer
od 1996 r., e-booki i raporty wydane od 1970 r. oraz dokumenty robocze Development
Economics. Bazę można przeszukiwać za pomocą kilku indeksów, np. rodzaju
dokumentu, tematu, słowa-klucza, autora, daty wydania, serii i innych. Dostęp
do wybranych publikacji możliwy jest wyłącznie poprzez subskrypcję. W Polsce baza
subskrybowana jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Do 1 lipca 2009 r.
dostęp do elektronicznych zbiorów Banku Światowego miała także biblioteka
Narodowego Banku Polski.
Źródła informacji:
• World Bank Economic Review (1996-) jest to czasopismo naukowe o profilu
ekonomicznym, które specjalizuje się w analizie statystycznej polityki rozwoju.
Artykuły w nim umieszczane opisują określone polityczne metody rozwoju państwa
i bardziej skupiają się na znaczeniu polityki niż teorii lub metodologii. Periodyk
wydawany nieregularnie, dostępny jest w języku angielskim dla zarejestrowanych
subskrybentów.
World Development Report – roczny raport na temat ogólnoświatowego rozwoju
jest jedną z głównych, analitycznych publikacji Banku Światowego. Każdego roku
raport skupia się na innym aspekcie rozwoju, wybranym przez prezesa Banku. Raport
na 2013 r. (The World Development Report 2013: Jobs, Washington 2012)
koncentruje się na analizie przeszkód w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wpływu
tego problemu na rozwój gospodarczy i społeczny. Raporty, począwszy od 1978 r.,
dostępne są bezpłatnie w serwisie OKR, a najnowsze numery również na platformie
issuu.com. Pełny tekst raportu dostępny jest w języku angielskim, natomiast
omówienia w języku hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, portugalskim, arabskim,
japońskim oraz chińskim.
5.5.5.6. UNICEF
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (ang. United Nations Children's Fund,
UNICEF) to organizacja humanitarna będąca częścią systemu organów wyspecjalizowanych
ONZ. Powstała w 1946 r., aby chronić prawa dzieci, nieść pomoc w realizacji ich
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podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju wszystkich dzieci. Wśród
priorytetów funduszu jest zwiększenie dostępu do podstawowej edukacji, zapewnienie
dostępu do żywności, wody pitnej i opieki medycznej, ochrona przez przemocą,
wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem, walka z rozprzestrzenianiem się wirusa HIV
i zachorowaniami na AIDS oraz przyznanie przez państwa podstawowych praw. UNICEF
działa w 190 krajach świata.
Bazy danych:
• TransMONEE to baza danych związana z projektem Monee, zapoczątkowanym
przez placówkę Innocenti Research Centre w 1992 r. Gromadzi informacje
statystyczne na temat warunków życia dzieci i młodzieży w Europie ŚrodkowoWschodniej oraz Wspólnocie Niepodległych Państw. Zawiera szeroki zakres danych
dotyczących społecznych i ekonomicznych problemów, które mają wpływ
na dobrobyt dzieci, młodzieży i kobiet w badanym regionie. Baza jest aktualizowana
co roku, dzięki współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi. Baza dostępna jest
bezpłatnie, w języku angielskim.
Źródła informacji:
• The State of the World’s Children to raport UNICEF-u, wydawany rokrocznie
od 1979 r., omawiający najważniejsze problemy, z którymi stykają się dzieci na całym
świecie. Każdy z raportów poświęcony jest innemu zagadnieniu, np. prawom dzieci,
zdrowiu noworodków, okresowi dojrzewania itp. Raport od 1996 r. dostępny jest
bezpłatnie na stronie internetowej UNICEF-u, w formacie pdf, w języku angielskim.
Najnowszy numer raportu to: The State of the World’s Children 2012: Children
in an Urban World, New York 2012.
• Childinfo.org to strona internetowa zawierająca dane statystyczne UNICEF-u,
opublikowane m.in. w raporcie The State of the World’s Children. Dane zbierane są
za pomocą badań ankietowych wysyłanych państwom członkowskim organizacji
w specjalnych rundach. Statystyki dotyczą zagadnień związanych ze zdrowiem
i opieką nad nowonarodzonymi dziećmi, z prawami i ochroną kobiet w okresie
macierzyństwa, z chorymi na HIV/AIDS, dostępem do wody i warunkami
sanitarnymi. Dane statystyczne można wyszukiwać według tematu lub określonego
kraju. Do dyspozycji użytkowników udostępnione są także tabele statystyczne i szereg
publikacji o tematyce ochrony zdrowia i życia dzieci. Dostęp do wszystkich
dokumentów i statystyk jest bezpłatny.
• Humanitarian Action for Children, dawny Humanitarian Action Report, to roczny
raport UNICEF-u podsumowujący sytuację humanitarną na świecie w danym roku.
Identyfikuje obszary, które wymagają największej pomocy, oraz przedstawia dane
dotyczące potrzeb finansowych na następny rok. Raport dostępny jest na stronie
internetowej UNICEF-u od 2007 r., w języku angielskim.
• Report Card to seria raportów sporządzonych przez Innocenti Research Centre,
placówkę naukowo-badawczą UNICEF we Florencji. Raporty ukazują nierówności
społeczne wśród dzieci w 24 krajach OECD, w tym w Polsce. Porównują np. jaki
dystans do pokonania mają dzieci w najtrudniejszej sytuacji finansowej w danym
kraju do tych znajdujących się na poziomie średniej krajowej. Raporty dostępne są
na stronie internetowej UNICEF-u od 2005 r., w języku angielskim, francuskim,
hiszpańskim, włoskim, oraz w przypadku wybranych tytułów również portugalskim.
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5.6. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
5.6.1. Podstawowe informacje
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization,
NATO) to organizacja międzynarodowa o charakterze polityczno-wojskowym, utworzona
w 1949 r. na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, zawartego w Waszyngtonie. Sojusz
miał zapewnić pomoc militarną swym państwom członkowskim w przypadku napaści
zbrojnej oraz stanowić przeciwwagę do zagrożenia sowieckiego dla Europy Zachodniej.
Obecnie w jej skład wchodzi 28 państw, w tym Polska. Główna siedziba organizacji znajduje
się w Brukseli.
5.6.2. Zakres tematyczny źródeł informacji
Wśród publikacji NATO znaleźć można dokumenty i publikacje z zakresu:
•
•
•
•

wojskowości,
bezpieczeństwa międzynarodowego,
stosunków międzynarodowych,
terroryzmu.

5.6.3. Główne bazy danych i źródła informacji
Bazy danych:
•

•

•

•

LibGuide to przewodniki po dokumentacji z określonego obszaru tematycznego, np.
UE i NATO. Zawierają spis źródeł elektronicznych dostępnych publicznie w zasobach
NATO, np. artykułów z czasopism, oficjalnych dokumentów i raportów, publikacji
naukowych. Oprócz tych materiałów w spisie znaleźć można dokumenty dostępne
jedynie w bibliotece NATO i bibliotekach depozytowych (nie ma takich w Polsce)
oraz poprzez subskrypcję.
NATO Multimedia Library to katalog biblioteki NATO gromadzący opisy
bibliograficzne ponad 14 tys. publikacji, począwszy od 1945 r. do chwili obecnej.
Zawiera również zbiór tytułów ok. 26 tys. artykułów z czasopism, wydawanych
od 1972 r., oraz materiałów audiowizualnych. Źródła informacyjne biblioteki skupiają
się na dziedzinach takich jak: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo i obrona
oraz sprawy militarne.
Archives to zbiór odtajnionych dokumentów NATO, które zgodnie z polityką
ujawniania dokumentów liczą trzydzieści lat lub więcej. W archiwach znajdują się, np.
informacje źródłowe na temat wydarzeń związanych ze stanem wojennym w Polsce
w latach 1980-1984. Dokumenty dostępne są online, głównie w języku angielskim.
Official texts to oficjalne teksty NATO: traktaty i protokoły dodatkowe, wytyczne dla
państw członkowskich, oświadczenia, decyzje i deklaracje szczytów NATO,
dokumenty programów takich jak Partnerstwo dla Pokoju, teksty wszystkich
komunikatów ministrów od 1949. Teksty można wyszukiwać poprzez słowo-klucz
oraz zawężając do daty wydania dokumentu. Dostęp do bazy oficjalnych dokumentów
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•

•

•

NATO jest bezpłatny, a teksty w nim zgromadzone sporządzone są w języku
angielskim i francuskim.
Basic texts to zbiór najważniejszych oficjalnych tekstów NATO uszeregowanych
według rodzaju: pakty i deklaracje dotyczące kwestii obronności, podpisane przed
powstaniem NATO, np. Karta Atlantycka, akty prawne i umowy międzynarodowe,
teksty statutowe, porozumienia dotyczące statusu międzynarodowych kwater
głównych sił sojuszniczych, umowy regulujące status sił zbrojnych i struktur sojuszu
w państwach członkowskich, dokumenty założycielskie Partnerstwa dla Pokoju oraz
Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego, akty prawne regulujące stosunki z państwami
trzecimi oraz kluczowe dokumenty dotyczące strategii politycznej sojuszu.
STANAGs to baza umów standaryzacyjnych, dokumentów normatywnych
określających procesy, procedury, pojęcia i warunki dla wspólnych wojskowych lub
technicznych procedur dla krajów członkowskich sojuszu. STANAG są publikowane
w języku angielskim i francuskim, przez Agencję Standaryzacyjną NATO w Brukseli.
NATO e-bookshop to strona internetowa, na której znajdują się linki do wybranych
publikacji na temat NATO, dostępnych bezpłatnie w formacie pdf, głównie w języku
angielskim, np. What is NATO?: a comprehensive overview of how NATO works, what
it does and what it is, Brussels 2010.

Główne źródła informacji:
•

•

NATO Review to czasopismo online ukazujące się nieregularnie, skupia się
na różnych aspektach działalności NATO. Publikowane są w nim informacje
dotyczące bieżących wydarzeń, np. szczytów NATO oraz stosunków
międzynarodowych, np. relacji NATO i UE. Dostępne jest bezpłatnie, od 1991 r.,
w języku angielskim.
The Secretary General’s Annual Report to roczny raport Sekretarza Generalnego
NATO stanowiący podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i podjętych inicjatyw,
jak również omówienie przyszłych priorytetów w zakresie misji operacyjnych,
strategii działania, rozszerzania partnerstw. Dostępny na stronie internetowej
od 2011 r., bezpłatnie, w języku angielskim, a wybrane numery także w języku
francuskim, rosyjskim oraz ukraińskim.

5.7. Światowa Organizacja Handlu
5.7.1. Podstawowe informacje
Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) to organizacja
międzynarodowa, która jest kontynuacją Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu
(GATT). Została powołana w 1994 r. w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT. Siedziba
WTO mieści się w Genewie. Polska była jednym z państw założycielskich. Głównym celem
działalności WTO jest usuwanie wszelkich przeszkód w handlu międzynarodowym oraz
wyrównywanie szans w wymianie międzynarodowej. Aktualnie organizacja liczy 153
państwa.
5.7.2. Zakres tematyczny źródeł informacji
Wśród publikacji WTO znaleźć można dokumenty i publikacje z zakresu:
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• liberalizowania międzynarodowego handlu dobrami i usługami w drodze negocjacji,
• wdrażania polityki inwestycyjnej wspierającej wymianę międzynarodową oraz
monitorowania jej wykonania w krajach członkowskich,
• rozstrzygania sporów dotyczących wymiany handlowej,
• wspierania rozwoju krajów rozwijających się,
• promowania
własnej
działalności
wśród
organizacji
pozarządowych,
parlamentarzystów, innych organizacji międzynarodowych, mediów i ogółu
społeczeństw.
5.7.3. Główne bazy danych i źródła informacji
Bazy danych:
•

•

•
•

•

Statistics database to baza danych WTO zawierająca dostęp do szeregów czasowych
odnośnie handlu międzynarodowego, handlu krajowego, taryf celnych i profili
usługowych dla każdego państwa członkowskiego, państw o statusie obserwatora
i wybranych gospodarek. Dostęp do bazy jest bezpłatny, w języku angielskim,
hiszpańskim i francuskim.
Docs online (1995-) repozytorium WTO oferujące pełnotekstowy dostęp do
oficjalnych dokumentów WTO, np. umów międzynarodowych czy aktów prawnych
od 1995 r. Dostęp do bazy jest bezpłatny, w języku angielskim, hiszpańskim
i francuskim.
GATT digital library (1947-1994) to biblioteka cyfrowa Układu ogólnego w sprawie
taryf celnych i handlu, oferująca pełnotekstowy dostęp do ponad 59 tys. oficjalnych
dokumentów organizacji. Dostęp do zasobów jest bezpłatny, w języku angielskim.
Library Catalogue to katalog biblioteki WTO, zawierający rekordy bibliograficzne
ponad 40 tys. wydawnictw: książek, periodyków, artykułów z czasopism, broszur,
CD-romów, stron internetowych oraz wielu innych zasobów informacyjnych.
W przypadku wybranych źródeł katalog oferuje również dostęp do pełnego tekstu.
International Trade and Market Access jest to interaktywne narzędzie,
uruchomione przez WTO w listopadzie 2012 r. Daje ono dostęp do dynamicznych
prezentacji wszystkich danych i publikacji WTO dotyczących handlu towarami
i usługami, jak również wybranych wskaźników dostępności rynku pochodzących
z World Tariff Profiles, WTO, International Trade Centre i publikacji tworzonych
wspólnie z United Nations Conference on Trade and Development. Narzędzie składa
się z czterech elementów:
- The Trade Dashboard, który zawiera informacje o liderach handlu w podziale
na grupy towarowe, branżę i rok. Dane mogą być wyświetlane według kraju, regionu
lub wspólnoty gospodarczej. Zestawienie pokazuje również głównych partnerów
handlowych wybranych krajów.
- The Trends Dashboard, który pokazuje ewolucję handlu pomiędzy krajem, regionem
lub wspólnotą gospodarczą a innym krajem.
- The Tariffs Dashboard, który wyświetla statystyki dotyczące dostępu do rynku
dla towarów według danego kraju lub obszaru celnego,
- Made in the World, który dostarcza informacji na temat udziału WTO w projektach
mających na celu pomiar i analizę handlu w zakresie wartości dodanej.
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Dane prezentowane są w postaci interaktywnych map, wykresów i tabel. Użytkownicy
mają możliwość wyeksportowania danych wykorzystanych do stworzenia grafiki.
Poszczególne podstrony dostępne są w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim,
ale dane szczegółowe w postaci map i wskaźników prezentowane są tylko
po angielsku. Dane statystyczne obejmują lata 1980-2011.
Źródła informacji:
•

•

•
•
•

World Trade Report to publikacja WTO, wydawana corocznie, której celem jest
przybliżenie aktualnych tendencji w światowym handlu, zagadnień polityki handlowej
i wielostronnego systemu handlu. Dostęp do raportu za lata 2003-2012, w języku
angielskim, hiszpańskim i francuskim, jest bezpłatny.
WTO Annual Report dostarcza pełnego opisu działalności WTO w określonym roku,
włączając informacje o budżecie i zatrudnieniu. Dostępny jest bezpłatnie w języku
angielskim, hiszpańskim i francuskim. Na stronie internetowej WTO dostępne są
raporty obejmujące działalność organizacji od 1998 do 2012 r.
International Trade Statistics to publikacja seryjna, wydawana corocznie, stanowiąca
szczegółowy przegląd międzynarodowego handlu towarami i usługami. Dostępna
bezpłatnie w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim, od 2001 r.
Trade Profiles to seria wydawnicza, w której corocznie ukazują się broszury
zawierające dane na temat przepływów handlowych i środków polityki handlowej.
Dostępna bezpłatnie w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim od 2005 r.
World Tariff Profiles to publikacja seryjna, wydawana corocznie, zawierająca dane
dotyczące międzynarodowych stawek celnych wraz z tabelami podsumowującymi.
Dane dotyczą wszystkich państw członkowskich WTO. Dostępna bezpłatnie w języku
angielskim, hiszpańskim i francuskim od 2006 r.

5.8. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
5.8.1. Podstawowe informacje
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (ang. International Organization for Migration,
IOM) jest organizacją międzyrządową powołaną w 1951 r., której celem jest działanie
na rzecz uporządkowanego i humanitarnego zarządzania migracjami, promowanie współpracy
międzynarodowej w dziedzinie migracji oraz pomoc w znajdywaniu praktycznych rozwiązań
dla problemów migracyjnych. IOM udziela pomocy humanitarnej migrantom, uchodźcom
oraz osobom przesiedlonym, promuje międzynarodowe prawo migracyjne, organizuje debaty
i szkolenia, a także wypracowuje zalecenia dotyczące polityki migracyjnej. W skład IOM
wchodzi 146 krajów członkowskich, w tym Polska od 1992 r., oraz 13 państw o statusie
obserwatora.
5.8.2. Zakres tematyczny źródeł informacji
Wśród publikacji IOM znaleźć można dokumenty i publikacje z zakresu:
• polityki migracyjnej w poszczególnych krajach,
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• międzynarodowego prawa migracyjnego,
• pomocy humanitarnej migrantom, uchodźcom, osobom przesiedlonym.
5.8.3. Główne źródła informacji
•

•
•

•

•

•

World Migration to raport IOM, wydawany co dwa lata, jedna z najważniejszych
publikacji. Stanowi podsumowanie ogólnych trendów migracyjnych i wywoływanych
przez nie wyzwań politycznych o skali światowej. Każdy z raportów skupia się
na innym zagadnieniu, np. raport z 2011 r. poświęcony był efektywnej komunikacji
w obszarze migracji. Raporty, począwszy od 2000 r., dostępne są na stronie
internetowej IOM bezpłatnie, w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.
Global Eye on Human Trafficking (2007-) to kwartalnik IOM poświęcony
problematyce handlu ludźmi. Dostępny jest bezpłatnie, w języku angielskim.
Migration (2004-) to czasopismo wydawane dwa razy do roku, stanowiące przegląd
aktualnych działań IOM w dziedzinie migracji. Wszystkie numery dostępne są
bezpłatnie na stronie internetowej IOM, w zakładce Bookstore, w języku angielskim,
francuskim i hiszpańskim.
Migration Policy Practice (2011-) to dwumiesięcznik wydawany wspólnie przez IOM
i organizację Eurasylum Ltd. Zawiera artykuły na temat polityki migracyjnej
w krajach członkowskich, np. strategii zarządzania granicami, a także działań
podejmowanych przez Unię Europejską i inne organizacje międzynarodowe
w zakresie migracji. Periodyk dostępny jest bezpłatnie, na stronie internetowej IOM,
w języku angielskim. Niektóre jego numery zawierają artykuły tłumaczone na języku
francuski i hiszpański.
International Migration Journal (1961-) to dwumiesięcznik, który koncentruje się
przede wszystkim na aktualnych problemach międzynarodowej migracji zarobkowej
w poszczególnych państwach. Czasopismo, począwszy od 1961 r., dostępne jest
bezpłatnie, w zasobach elektronicznych Wiley Online Library, w języku angielskim.
Migration Profiles to seria wydawnicza, w skład której wchodzą publikacje
skupiające się na polityce migracyjnej, standardach i regulacjach prawnych oraz
aktualnych problemach w dziedzinie migracji w konkretnych państwach. Tytuły
wydawane w tej serii dostępne są bezpłatnie w języku angielskim, hiszpańskim
i francuskim.
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6. BIBLIOTEKI CYFROWE
Dorota Sołtysiak
Biblioteki cyfrowe tworzone są najczęściej przez instytucje naukowe lub biblioteki
na podstawie ich własnych zasobów, zarówno współczesnych, jak i archiwalnych.
W większości biblioteki cyfrowe digitalizują materiały o szczególnej wartości i znaczeniu
dla dziedzictwa narodowego oraz wymaganiach ochronnych przy uwzględnieniu przepisów
obowiązującego prawa autorskiego.
W Polsce nie istnieje wyspecjalizowana biblioteka cyfrowa poświęcona zagadnieniom
integracji europejskiej. Materiały dotyczące tego problemu można odszukać w wielu
bibliotekach cyfrowych (m.in. Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa, Biblioteka Cyfrowa
Polskiego Instytutu Antropologii, Biblioteka Otwartego Uniwersytetu, Pedagogiczna
Biblioteka Cyfrowa, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa). Poniżej opisane biblioteki cyfrowe
zawierają zbiory, dokumenty elektroniczne, wydawnictwa dydaktyczne i naukowe, skrypty,
podręczniki, zeszyty naukowe, materiały pokonferencyjne czy prace doktorskie, także
na temat integracji europejskiej.
Biblioteki cyfrowe tworzone są przy użyciu oprogramowania dLibra. Zawarte tam materiały
można odczytać w formacie pdf lub poprzez wbudowany aplet DjVu, który należy
zainstalować na komputerze. Dostęp do części materiałów jest ograniczony ze względu
na prawa autorskie: lokalnie, z sieci uczelnianej, tylko spis treści.
W przeważającej większości struktura i wygląd stron internetowych bibliotek cyfrowych są
podobne. Zawierają zakładki: strona główna, kolekcje, nowe konto, logowanie, kontakt,
a także formularz wyszukiwania prostego oraz zaawansowanego. Założenie konta odbywa się
poprzez określenie loginu i hasła, które również umożliwia przeglądanie zbiorów, jeśli
powszechny dostęp jest ograniczony. Ponadto można zapoznać się na nich z informacjami
dotyczącymi: biblioteki, statystyk wykorzystywania zasobów, polecanych stron
internetowych, przeglądania indeksów, instrukcji wyszukiwania.
Dla zobrazowania zasobów poniższe przykłady zaczerpnięto bezpośrednio z opcji
wyszukiwania prostego w kolekcjach bibliotek cyfrowych dla terminów: Unia Europejska,
Europa, European Union, Europe.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW
• twórcy biblioteki cyfrowej: Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej oraz
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (BG UEK);
• kolekcje: materiały współczesne (od 1946 r.): czasopisma naukowe, materiały
konferencyjne, raporty naukowe, katalogi wystaw, rozprawy doktorskie, skrypty, monografie
i opisy patentowe; materiały archiwalne (do 1945 r.): rękopisy i starodruki, druki XIX
i XX-wieczne, czasopisma;
• dostęp ograniczony do sieci lokalnej BG UEK w przypadku większości publikacji.
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Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł: Prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny] /
Ireneusz Soliński, Bartosz Soliński, Robert Ranosz.
Tytuł całości, zob.: Górnictwo i Geoinżynieria [Dokument elektroniczny] . - T.29/4 (2005), s. 157-165
Dostęp: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_15.pdf
Tytuł: Miks energetyczny w Unii Europejskiej do 2030 r. – rola paliw rodzimych [Dokument elektroniczny] /
Krystyna Czaplicka-Kolarz, Ireneusz Pyka.
Tytuł całości, zob.: Górnictwo i Geoinżynieria [Dokument elektroniczny] . - T.31/2 (2007), s. 171-178
Dostęp: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-02/GG_2007_2_13.pdf
Tytuł: Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i
rozwoju MŚP w kraju [Dokument elektroniczny] : praca doktorska / Barbara Siuta-Tokarska ; promotor:
Ryszard Borowiecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Wydział Zarządzania.
Dostęp (fragm.): Spis treści: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/doktoraty.php?nr=1200001104a
Dostęp (fragm.): Wstęp: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/doktoraty.php?nr=1200001104b

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej
•
•
•
•

twórcy biblioteki cyfrowej: Politechnika Koszalińska;
kolekcje: Na Temat, Materiały dydaktyczne, Publikacje okolicznościowe;
wyszukiwanie proste, zaawansowane, w indeksach;
dostęp otwarty, ale wymaga zainstalowania appletu DjVu.

Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł: Unia Europejska in extensione : o Unii Europejskiej i jej poszerzaniu – w świetle integracji Polski
Twórca: Wensierski, Piotr
Format: image/x.djvu
Prawa dostępu: intranet

Biblioteka Cyfrowa UMCS
• twórcy biblioteki cyfrowej: Biblioteka Główna UMCS; współpraca: biblioteka
pracowników naukowych uczelni, Wydawnictwa UMCS;
• zawartość: zbiór publikacji na temat dziedzictwa kultury europejskiej i regionalnej, kopie
podręczników, monografii, artykułów i rozpraw naukowych, materiałów dydaktycznych;
• kolekcje: Dziedzictwo kulturowe, Nauka i dydaktyka, Regionalia, Zbiory bibliofilskie;
• dostęp otwarty, ale wymaga zainstalowania appletu DjVu.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Title : Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007-2013
Creator : Mosionek-Schweda, Magdalena
Description : artykuł z : Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, Vol. 46 (2012),
1, s. 95-106 ; streszcz. eng. ; tyt. równol.: The absorpion of EU funds by Polish regions in the 2007-2013
programming
Type : artykuł
Format : image/x.djvu
Title : Europa Środkowa, Europa Środkowowschodnia – geopolityczne a historyczno-kulturowe rozumienie
pojęć
Creator : Czarnocki, Andrzej
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Description : Artykuł z: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. Vol. 1, s. 23-35 ;
streszcz. ang
Type : artykuł
Format : image/x.djvu

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
• twórcy biblioteki cyfrowej: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu;
• kolekcje: Publikacje współczesne, Inne, eCzytelnia, Dziedzictwo kulturowe, Materiały
edukacyjne, Regionalia, Katalogi BUWr, e-Książki, Kolekcje specjalistyczne;
• wyszukiwanie ogólne, w indeksach, w katalogu;
• strona dostępna w języku polskim, angielskim, francuskim, czeskim i niemieckim;
• dostęp otwarty, ale wymaga zainstalowania appletu DjVu.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł: Rodowód ideowy Unii Europejskiej
Autor: Chodorowski, Jerzy (1920-2011)
Typ zasobu: książka
Format: image/x.djvu
Tytuł: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy = Globalization, european integration and
economic crisis
Opis: Materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010 r.
Typ zasobu: e-książka

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• twórcy biblioteki cyfrowej: Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej;
• kolekcje poszczególnych uczelni: Politechnika Wrocławska, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet
Przyrodniczy, Akademia Muzyczna, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej
Górze, Papieski Wydział Teologiczny, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, Politechnika Opolska, Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu, Środowisko Akademickie;
• zawartość: podręczniki, monografie, skrypty, prace naukowe;
• wyszukiwanie proste i zaawansowane;
• strona dostępna w kilku językach europejskich;
• dostęp otwarty, ale wymaga zainstalowania appletu DjVu.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł: Współczesna polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla rozwoju samorządu terytorialnego
Autor: Wasilewska, Kinga
Typ zasobu: rozprawa doktorska
Format: image/x.djvu
Tytuł: Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce
Autor: Woś, Bolesław
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Typ zasobu: książka
Format: application/pdf

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
• twórcy biblioteki cyfrowej: Biblioteka Jagiellońska;
• kolekcje: Czytelnia, Kolekcje tematyczne, Uniwersytet Jagielloński, Klasyfikacja
systematyczna, Projekty;
• wyszukiwanie proste i zaawansowane;
• strona dostępna w języku polskim i angielskim;
• dostęp ograniczony do sieci lokalnej BJ w przypadku większości publikacji; wymagane
zainstalowanie appletu DjVu.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł.: Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 r.
Autor: Niedźwiecki, Artur
Format: application/pdf
Tytuł.: Wpływ interwencji rynkowej Unii Europejskiej na główne rynki rolne i żywnościowe w Polsce
Autor: Gburczyk, Sławomir
Format: application/pdf

Małopolska Biblioteka Cyfrowa
• twórcy biblioteki cyfrowej: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz instytucje współpracujące: biblioteki,
organizacje pozarządowe, instytucje komercyjne, wydawcy;
• kolekcje: Czasopisma, Dziedzictwo Kulturowe, Nauka i dydaktyka, Regionalia, Zbiory
archiwów i muzeów, Zbiory specjalne;
• zawartość: publikacje naukowe i dydaktyczne, informacje urzędowe i biznesowe;
• wyszukiwanie proste, zaawansowane, w indeksach;
• strona dostępna w języku polskim i angielskim;
• dostęp otwarty, ale wymaga zainstalowania appletu DjVu.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł : Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia
Współtwórca : Wach, Krzysztof. Red.
Format : image/x.djvu
Tytuł : Ewaluacja funduszy strukturalnych : perspektywa regionalana
Autor : Alwasiak, Stanisław ; Bober, Jarosław ; Geodecki, Tomasz
Format : image/x.djvu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
• twórcy biblioteki cyfrowej: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (inicjatywa: Centrum Otwartej Nauki);
• kolekcje: Czasopisma, Dziedzictwo Kulturowe, Nauka i dydaktyka, Regionalia, Zbiory
archiwów i muzeów, Zbiory specjalne;
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• zawartość: materiały naukowe, artykuły niepublikowane i nierecenzowane, książki,
materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie;
• dostęp: materiały w Repozytorium dostępne są w oparciu o licencję CC-BY-SA, co
oznacza jednocześnie zezwolenie na korzystanie z utworu i jego opracowań oraz
zobowiązanie wobec licencjobiorcy do stosowania takiej samej licencji do utworów
zależnych powstałych w oparciu o licencjonowany utwór, jeżeli licencjobiorca
rozpowszechnia takie utwory zależne;
• wyszukiwanie proste, zaawansowane;
• strona dostępna w języku polskim i angielskim;
• dostęp otwarty, pliki w formacie pdf.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Fines for Failure to Cooperate within Antitrust Proceedings – the Ultimate Weapon for Antitrust Authorities?
Stolarski, Konrad
Regionalny wymiar światowego kryzysu w Polsce
Miszczak, Katarzyna

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• twórcy biblioteki cyfrowej: Uniwersytet Łódzki;
• kolekcje poszczególnych instytucji: Archiwum UŁ, Biblioteka UŁ, Centrum Transferu
Technologii UŁ, Czasopisma naukowe UŁ, Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów
i Nauczania na Odległość UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Studium
Języków Obcych, Wydawnictwo UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział
Chemii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział FilozoficznoHistoryczny, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki,
Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Prawa
i Administracji, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział
Zarządzania;
• zawartość: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały
dydaktyczne, czasopisma naukowe;
• wyszukiwanie proste, zaawansowane;
• strona dostępna w języku polskim;
• dostęp otwarty, pliki w formacie pdf.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł: Supporting Individual Farms with EU Funds – The Case of Central and Eastern Europe
Autor: Grzelak, Maria Magdalena; Wiktorowicz, Justyna
Tytuł: Polish Credit Market in the EU – the main challenges and threats
Autor: Zielińska-Sitkiewicz, Monika
Tytuł: Regionalny wymiar polityki innowacyjnej w kontekście Strategii Europa 2020 – ranga, charakter,
ewolucja
Autor: Nowakowska, Aleksandra
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Śląska Biblioteka Cyfrowa
• twórcy biblioteki cyfrowej: Uniwersytet Śląski, Biblioteka Śląska;
• kolekcje: Śląska Biblioteka Cyfrowa (Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Kresy Wschodnie,
Opolszczyzna, Region Bielsko-Bialski, Region Częstochowski, Śląsk Cieszyński, Śląsk
Czeski, Zagłębie Dąbrowskie), Dziedzictwo kulturowe, Materiały dydaktyczne i naukowe,
Miscellanea, Zbiory bibliofilskie, Publikacje Uczestników;
• zawartość: podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczne, prace naukowe;
• wyszukiwanie proste, zaawansowane;
• strona dostępna w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz czeskim;
• dostęp otwarty, pliki w formacie pdf.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł: Stosunki Ukraina – Unia Europejska w perspektywie dalszego rozszerzenia UE na wschód
Autor: Miler, Radosław
Format: application/pdf
Tytuł: Stosunki UE – NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony 1998-2004
Autor: Soja, Małgorzata
Współtwórca: Sawczuk, Janusz (1944- ). Promotor
Typ zasobu: rozprawa doktorska
Format: application/pdf

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
• twórcy biblioteki cyfrowej: Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe;
• kolekcje: Materiały dydaktyczne, Materiały Regionalne, Dziedzictwo kulturowe,
Muzykalia;
• zawartość: podręczniki, skrypty, monografie naukowe;
• wyszukiwanie proste, zaawansowane;
• strona dostępna w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz czeskim;
• dostęp otwarty, ale wymaga zainstalowania appletu DjVu lub pliki w formacie pdf.
Przykładowe publikacje z dziedziny europeistyki:
Tytuł: Proces kształtowania i wdrażania polityki europejskiej w miastach
Autor: Herkt-Rynarzewska Monika
Typ publikacji: rozprawa doktorska
Format: image/x.djvu
Tytuł: Narzędzia wspomagające pracę tłumacza w Komisji Europejskiej
Autor: Bromboszcz Magdalena
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7. WYBRANE WARSZAWSKIE BIBLIOTEKI NAUKOWE
Przemysław Bartuszek
Jeżeli elektroniczne zasoby informacji są niewystarczające, należy skorzystać z drukowanych
źródeł udostępnianych przez biblioteki. Poniżej podano informacje o kilku podstawowych
warszawskich bibliotekach, których zbiory dla europeistów są niezwykle cenne.
Zaprezentowano następujące biblioteki:
• Biblioteka Sejmowa,
• Biblioteka Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
• Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
• Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie,
• Biblioteka Narodowa,
• Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego,
• Wybrane czytelnie i wypożyczalnie naukowe w Warszawie.
Warto pamiętać, że szybkie sprawdzenie, w której bibliotece znajduje się dana książka
umożliwia katalog KaRo.

7.1. Biblioteka Sejmowa
Lokalizacja
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Kancelaria Sejmu, wejście K
- tel. 22 694-10-73
- fax 22 694-17-78
- e-mail parlib@sejm.gov.pl
Strona internetowa biblioteki
Wejście do katalogu online i innych baz danych biblioteki
Charakterystyka zbiorów
Zbiory biblioteczne (513 231 woluminów), składają się z dwóch części:
1. główna kolekcja BS – zawiera materiały związane z podstawową funkcją BS jako
biblioteki parlamentarnej i naukowej, są one gromadzone od początku jej istnienia.
Biblioteka Sejmowa gromadzi literaturę polską i zagraniczną (zarówno książki, jak
i czasopisma) m.in.: prawniczą, parlamentarną i urzędową, wydawnictwa organizacji
międzynarodowych,
2. zbiory Wydziału Zbiorów Historii Społecznej.
Godziny pracy czytelni
Biblioteka Sejmowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-20.00
(z wyjątkiem dni, w których odbywają się posiedzenia sejmu). Informacje o posiedzeniach
sejmu można uzyskać telefonicznie lub na stronie internetowej. Wejście do budynków
sejmowych możliwe jest tylko po okazaniu przepustki. Jednorazowe przepustki
do biblioteki wydawane są na podstawie dowodu osobistego w recepcji budynku K (dział
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przepustek) przez Straż Marszałkowską. Karty upoważniają do korzystania z Czytelni
Głównej, Informatorium i Mediateki.
Zasady udostępniania
W Czytelni Głównej Biblioteki Sejmowej można na miejscu skorzystać ze zbiorów głównych
biblioteki, jednorazowo składając do pięciu rewersów (liczba zamówionych woluminów
wydawnictw ciągłych nie może przekroczyć 10). Rewersy realizowane są na bieżąco, a czas
oczekiwania na zamówione publikacje zazwyczaj nie przekracza 10 minut. W uzasadnionych
przypadkach
istnieje
możliwość
realizacji
wypożyczeń
międzybibliotecznych.
W Informatorium czytelnicy mogą skorzystać z katalogów oraz internetowych baz Kancelarii
Sejmu czy czasopism online.
Możliwość wykonania kserokopii/skanu
Na miejscu istnieje możliwość wykonania kserokopii (98 gr za stronę A4). W przypadku
części zbiorów można także, po uzyskaniu zgody bibliotekarza dyżurującego, wykonać
fotografie własnym aparatem.
Inne
Czasopisma dostępne online z komputerów Kancelarii Sejmu, m.in.:
• Contemporary European History,
• The Economic Journal,
• European Journal of International Law,
• European Law Journal,
• European Review of History,
• European Security Law Library Journal,
• Legislative Studies Quarterly,
• Leiden Journal of International Law,
• Local Government Studies,
• Political Studies,
• Political Studies Review,
• Political Theory,
• Politics,
• Post-Communist Economies,
• Review of Central and East European Law,
• Columbia Journal of European Law,
• European Voice,
• Europolitics,
• Facts on File,
• Financial Times,
• Foreign Affairs,
• Foreign Policy.
Pełna lista czasopism dostępnych online.
Inne zbiory informacji
W ramach Biblioteki Sejmowej działa też Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej,
który zajmuje się gromadzeniem informacji o Unii Europejskiej na potrzeby prac sejmowych.
Strona internetowa OIDE zawiera informacje o Unii Europejskiej, jej strukturach i polach
działania. Ponadto publikowane są tam wiadomości o: europejskiej aktywności sejmu, stanie
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wykonania prawa unijnego w pracach legislacyjnych sejmu, debatach na temat Unii
Europejskiej, pracach Komisji do Spraw UE oraz współpracy międzyparlamentarnej.
W serwisie internetowym OIDE znaleźć można także odnośniki do baz, dokumentów
polskich i unijnych, bibliografi na tematy związane z UE, leksykonu wielostronnej
współpracy międzyparlamentarnej w UE, czy Biuletyn OIDE.
Publikacje
Zeszyty OIDE – seria monograficznych publikacji o tematyce europeistycznej.
Biuletyn OIDE – przegląd europejskiej aktywności sejmu.

7.2. Biblioteka Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Lokalizacja
ul. Krucza 38/42
Warszawa
- tel. 22 455 54 54
- fax 22 455 54 53
- e-mail biblioteka@msz.gov.pl
Strona internetowa biblioteki
Wejście do katalogu i baz danych
Publikacje MSZ
Biblioteka dostępna jest dla niepełnosprawnych.
Charakterystyka zbiorów
Zbiory biblioteki MSZ to 23 tys. książek. W czytelni możliwy jest dostęp do kompletu
publikacji dawnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, jak również kompletu dokumentów i publikacji dotyczących negocjacji
akcesyjnych. Na miejscu dostępny jest również zbiór artykułów prasowych dotyczących
polskiej prezydencji.
Godziny pracy czytelni
pn. 10-18, wt.-pt. 9-16, sb. 9-15 (1 w miesiącu)
Zasady udostępniania
Większość zbiorów przechowywana jest w magazynie, rewersy na te pozycje realizowane są
na bieżąco, jednorazowo można złożyć 1 rewers (10 książek). W wolnym dostępie znajdują
się czasopisma specjalistyczne oraz najnowsze tygodniki i dzienniki.
Możliwość wykonania kserokopii/skanu
Nie ma możliwości wykonania kserokopii, jest za to samoobsługowy darmowy skaner
udostępniony czytelnikom.
Bazy biblioteki
Biblioteka tworzy następujące bazy danych:
• książek,
• prasy specjalistycznej i ogólnopolskiej,
• publikacji elektronicznych,
• płyt CD i DVD,
• Monitora Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
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Inne
Na miejscu w bibliotece dostępnych jest kilka baz danych zawierających:
• materiały pokonferencyjne UKIE,
• artykuły z prasy ogólnopolskiej (wybrane dzienniki i tygodniki) dotyczące UE,
• artykuły z prasy regionalnej dotyczących tematyki europejskiej (baza archiwalna).

7.3. Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Lokalizacja
ul. Warecka 1A
Warszawa
- tel. 22 556 80 00
- e-mail pism@pism.pl
Wejście do katalogu (dostępny także przez telefon komórkowy dzięki aplikacji MoBi –
Mobilna Biblioteka PISM)
Charakterystyka zbiorów
Biblioteka ma status biblioteki depozytowej Organizacji Narodów Zjednoczonych, co
umożliwia jej otrzymywanie części publikacji tej organizacji. Depozyt obejmuje m.in.
oficjalne dokumenty ONZ, serię traktatów ONZ, a także inne publikacje i czasopisma
dostępne w ramach prenumeraty. Informację na temat tych zbiorów można znaleźć
w odrębnym katalogu.
Oprócz zbiorów dotyczących ONZ, biblioteka posiada dokumenty Ligi Narodów z lat
1919-1946, którego opisy bibliograficzne znajdują się też w katalogu komputerowym.
Biblioteka PISM udostępnia depozyt Ryszarda Stemplowskiego. Depozyt ten liczy 2 tys.
publikacji i jest przez właściciela stopniowo powiększany. Obejmuje głównie publikacje
wydane po 1945 r., dotyczące polityki i gospodarki państw Ameryki Łacińskiej.
Biblioteka PISM gromadzi, serie wydawnicze dokumentów dyplomatycznych. W jej zbiorach
znajdują się dokumenty dotyczące m.in.: Austrii, Belgii, Francji, Polski, Rosji, Holandii
i Wielkiej Brytanii.
Zasady udostępniania
Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu (na książkę z magazynu czeka się około 20
minut). Na miejscu możliwe jest też korzystanie z czasopism, a także pełnoteksowych baz
danych, m.in.:
• EU Neighbourhood Library,
• World Economic Outlook Databases,
• UN Official Document System,
• United Nations Treaty Collection,
• Global Open Access Portal (GOAP) – UNESCO,
• Internetowa Baza Traktatowa (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP).
W razie problemów na pytania odpowiada konsultant online.
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Godziny pracy czytelni
pn.-pt. 9-20, sb. 9-15
Możliwość wykonania kserokopii/skanu
W bibliotece istnieje możliwość wykonywania odbitek ksero (w cenie 37 gr za A4), a także
wydruków z baz danych i skanów materiałów bibliotecznych (zgodnie z cennikiem
biblioteki).
Inne zbiory informacji
Publikacje PISM
Na stronie biblioteki dostępne są zestawienia bibliograficzne na wybrane tematy (w formacie
pdf lub txt), np.: Partnerstwo Wschodnie – wybór publikacji za lata 2008-2011.

7.4. Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie
Lokalizacja
ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa
- tel. 22 54 59 440
- fax 22 649 12 90
- e-mail library.pl@coleurope.eu
Wejście do katalogu
Charakterystyka zbiorów
Księgozbiór biblioteki składa się obecnie z 33,5 tys. książek i 300 tytułów czasopism, jest to
obecnie największy zbiór książek o tematyce europeistycznej w Polsce. Ponadto
w szczególnych przypadkach biblioteka umożliwia wypożyczenia międzybiblioteczne
z biblioteki Collage of Europe w Brugii.
Zasady udostępniania
Czytelnicy spoza College, aby skorzystać ze zbiorów, muszą wypełnić Wniosek o korzystanie
z księgozbioru. Informacja o decyzji Kierownika Biblioteki jest przekazywana osobie
zainteresowanej mailem lub telefonicznie w terminie 3 dni. Pozwolenia jest udzielane na czas
określony i obowiązuje do końca roku akademickiego. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć na stronie biblioteki.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, jednorazowo można zamówić 15 pozycji.
Książki z magazynu dostarczane są na bieżąco.
Godziny pracy czytelni
pn.-pt. 8-22, sb. 10.30-18.30
Możliwość wykonania kserokopii/skanu
W bibliotece jest dostępne samoobsługowe ksero w cenie 7 gr za stronę A4. Znajdują się
także komputery oferujące dostęp do elektronicznych zasobów informacyjnych dostępnych
na miejscu, jak również za pośrednictwem Internetu. W bibliotece można też korzystać
z własnych laptopów, możliwy jest bezprzewodowy dostęp do Internetu.
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Inne bazy danych
Na miejscu dostępne są pełnotekstowe bazy danych m.in:
• Cambridge Journals,
• Oxford Journals,
• Sage Journals,
• Springer Link,
• Wiley Interscience,
• Kluwer Law Online Journals,
• MIT Press Journals,
• IMF.

7.5. Biblioteka Narodowa
Lokalizacja
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
- tel. 22 608 29 99 (centrala – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
- tel. 22 608 23 30 (informatorium – w godzinach otwarcia BN)
- e-mail kontakt@bn.org.pl
Strona główna biblioteki
Wejście do katalogu głównego
Charakterystyka zbiorów
Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką w kraju, jej zbiory to ponad 9 mln
woluminów. Jest ona uprawniona do otrzymywania 2 egzemplarzy obowiązkowych
wszystkich książek i czasopism opublikowanych w Polsce.
Zasady udostępniania
Zbiory Biblioteki Narodowej udostępniane są do celów naukowych, oświatowych,
działalności kulturalnej i pracy zawodowej każdemu, kto ukończył 18 lat. Aby korzystać
ze zbiorów Biblioteki Narodowej należy mieć kartę biblioteczną. Można ją wyrobić
w punkcie rejestracji po podpisaniu deklaracji o akceptacji regulaminu BN. Jest ona
wydawana na podstawie dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu, legitymacji
studenckiej lub prawa jazdy. Cudzoziemcy rejestrowani są na podstawie paszportu, karty
stałego pobytu, prawa jazdy. Biblioteka wydaje dwa rodzaje kart:
•

•

karta biblioteczna żółta – uprawnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich
czytelniach poza Czytelnią Humanistyczną i Kartograficzną, ważna jest przez 2 lata,
a dla uczniów i studentów, rejestrujących się na podstawie legitymacji szkolnej lub
studenckiej, przez okres ważności legitymacji.
karta biblioteczna niebieska – uprawnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki
Narodowej we wszystkich czytelniach, w gmachu głównym w al. Niepodległości,
oprócz Czytelni Kartograficznej, ważna jest przez 3 lata. Karta ta przeznaczona jest
dla pracowników naukowych z uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Ze względu na unikatowy charakter zbiorów niektóre z nich (stare druki, rękopisy i inne
szczególnie cenne zbiory) udostępniane są do celów naukowych na specjalnych zasadach.
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Ze zbiorów korzystać można wyłącznie w czytelniach. Jednorazowo można złożyć
5 rewersów, jak również zatrzymać w czytelni określoną liczbę sprowadzonych materiałów
przez 6 dni. Realizacja rewersu złożonego w czytelni trwa około 40 minut, jednocześnie
na 45 minut przed zamknięciem czytelń nie przyjmuje się zamówień do realizacji w tym
samym dniu.
Istnieje możliwość rezerwacji książek drogą elektroniczną. Do rezerwacji książki drogą
elektroniczną niezbędna jest karta biblioteczna. Aby zarezerwować książkę należy ją najpierw
odszukać w katalogu głównym. Po odnalezieniu należy kliknąć w ikonkę zamów (w lewym
górnym rogu), a następnie podać nazwisko, imię i numer karty bibliotecznej. Dodatkowo,
jeżeli książka jest dostępna w co najmniej 2 egzemplarzach pojawi się informacja: zamów
zaznaczony egzemplarz. Jeżeli książka jest w zbiorach biblioteki tylko w jednym –
archiwalnym egzemplarzu (literka A przy sygnaturze) do potwierdzenia zamówienia
potrzebne jest potwierdzenie dyżurującego bibliotekarza.
Godziny pracy czytelni (Ogólna, Humanistyczna)
pn.-pt. 8.30-20.30, sb. 8.30-15.30
Możliwość wykonania kserokopii/skanu
W Bibliotece Narodowej istnieje możliwość wykonania kserokopii (w cenie 0,45 zł za stronę)
i skanu (1 zł za stronę) szczegółowa informacja na ten temat dostępna jest na stronie
internetowej.
Inne bazy danych
Biblioteka Narodowa tworzy wiele baz danych, m.in.:
•
•

bibliografię artykułów z czasopism polskich,
katalogi centralne książek i czasopism zagranicznych w polskich bibliotekach.

7.6. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego
Lokalizacja
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa,
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
- e-mail Informatorium@koszykowa.pl
- tel.: 22 628 31 38, 22 537 41 73
Strona internetowa biblioteki
Wejście do katalogu głównego
Charakterystyka zbiorów
Biblioteka na Koszykowej pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej i biblioteki powiatowej
dla powiatu warszawskiego. Biblioteka posiada ok. 1,5 mln woluminów książek. Jako
biblioteka wojewódzka sprawuje także nadzór i opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek
publicznych w Warszawie (w tym bibliotek naukowych) i województwie mazowieckim,
liczącą ponad 900 bibliotek. Jako jedna z 3 bibliotek warszawskich jest uprawniona
do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego każdej polskiej publikacji. Księgozbiór
biblioteki ma charakter uniwersalny. Dział czasopism gromadzi czasopisma polskie
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wydawane po 1801 r. do chwili obecnej (wpływ z tytułu egzemplarza obowiązkowego) oraz
wybrane czasopisma zagraniczne.
Zasady udostępniania
Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać pełnoletni stali mieszkańcy Warszawy
i województwa mazowieckiego, a także wszyscy pełnoletni, którzy posiadają meldunek
czasowy w Warszawie lub w województwie mazowieckim, oraz studenci uczelni
warszawskich (na podstawie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej). Warunkiem
wypożyczenia książki jest uzyskanie Karty Czytelnika Wypożyczalni i wniesienie kaucji.
Księgozbiór Wypożyczalni liczy ok. 25 tys. książek i obejmuje literaturę naukową w języku
polskim z różnych dziedzin wiedzy. W księgozbiorze przeważają publikacje z zakresu
ekonomii, prawa, zarządzania, finansów, historii, psychologii i socjologii.
Książki z magazynu są dostarczane w ciągu 30 minut.
Godziny pracy czytelni
pn.-pt. 9-21, sb. 9-17, nd. 9-14
Możliwość wykonania kserokopii/skanu
Na miejscu jest możliwość wykonania odbitek ksero (za pomocą karty zbliżeniowej 40
gr/A4). Szczegółowe informacje dotyczącą ceny usług reprodukcyjnych można znaleźć
na stronie biblioteki.
Inne
W bibliotece dostępna jest baza "Prawo europejskie", opracowana przez firmę LEX.

7.7. Wybrane czytelnie i wypożyczalnie naukowe w Warszawie
Mokotów
Czytelnia Naukowa Nr IV
ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa,
- tel. 22 845-00-88
- e-mail czn4@bpmok.waw.pl
godziny otwarcia: pn. 14-20, wt.-pt. 9-20, sb. 9-14
Czytelnia Naukowa Nr XXI
ul. Bukietowa 4a, 02-650 Warszawa,
- tel. 22 898-30-33, 22 898-30-34
- e-mail czn21@bpmok.waw.pl
godziny otwarcia: pn. 14-20, wt.-pt. 9-20, sb. 9-14
Ochota
Czytelnia Naukowa Nr XI
ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,
- tel. 22 822-44-17
- e-mail czytelnia@bpochota.waw.pl
godziny otwarcia: pn.- śr., pt. 9-20, czw. 14-20, sb. 9-15
Wypożyczalnia Książek Naukowych
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ul. Częstochowska 26, 02-344 Warszawa
- tel. 22 822-44-06
- e-mail wkn@bpochota.waw.pl
godziny otwarcia: pn. 14-19, wt.-pt. 10-19, sb. 9-15 (wybrane soboty w miesiącu)
Praga
Czytelnia Naukowa Nr V
ul. J.Meissnera 5, 03-982 Warszawa,
- tel. 22 671-04-51
- e-mail cnv@bppragapd.pl
godziny otwarcia: pn., śr., pt. 11-18, wt., czw. 9-16
Czytelnia Naukowa Nr X
ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa, 22
- tel. 22 619-32-96
- e-mail czytnauk@bppn.waw.pl
godziny otwarcia: pn.-pt. 10-19, sb. 9-14
Śródmieście
Czytelnia Naukowa Nr VII
ul. Świętojańska 5, 00-266 Warszawa,
- tel. 22 827-56-73
- e-mail cn7@biblioteka.waw.pl
godziny otwarcia: pn., wt., 9.00-19.45, czw., pt. 12.00-19.45, śr., Sb. 9.00-15.45
Wola
Czytelnia Naukowa Nr III
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa,
- tel. 22 838-39-72
- e-mail c3@bpwola.waw.pl
godziny otwarcia: pn.-pt. 8-20, sb. 8-15
Żoliborz
Czytelnia Naukowa Nr XVI
ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa,
- tel. 22 832-23-68
- e-mail bpzoliborz.czytelnia@interia.pl
godziny otwarcia: pn.-pt. 9-20, sb. 9-16
Lista wszystkich bibliotek publicznych (wraz z czytelniami naukowymi) znajduje się
na stronie internetowej. Znajdują się tam również odnośniki do katalogów głównych
poszczególnych bibliotek dzielnicowych. Zbiory wszystkich bibliotek dzielnicowych (w tym
czytelń i wypożyczalni naukowych) można przejrzeć dzięki KaRo.
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