
Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Vademecum



Wiele informacji o Unii Europejskiej znajduje siê w Internecie w portalu Europa (http://europa.eu)

Polska: Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, 2009

Praca zbiorowa

Tekst ukoñczony we wrzeœniu 2008

Luksemburg: Urz¹d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009

ISBN 978-92-79-10157-1

© Wspólnoty Europejskie, 2009

Powielanie materia³ów dozwolone pod warunkiem podania Ÿrod³a. 

Druk w Polsce, 2009

Zdjêcia © Komisja Europejska

Sk³ad: Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej

Dane katalogowe znajduj¹ siê na koñcu niniejszej publikacji.

Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu 
znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej

Numer bezpùatnej infolinii*:

00 800 6 7 8 9 10 11

* Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostêpniaj¹ po³¹czeñ z numerami 00 800 lub pobieraj¹ za nie op³aty



praca zbiorowa

CCENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE 
– VADEMECUM 

Warszawa, 2009





SPIS TREŚCI

Wstęp ..........................................................................................................................................5
Rozdział 1.  Centra Dokumentacji Europejskiej – sieć informacyjna Komisji Europejskiej..............7
Rozdział 2.  Co Komisja Europejska może dla Państwa zrobić? ...................................................16
Rozdział 3.  Centra Dokumentacji Europejskiej – sieć informacyjna Komisji Europejskiej ...........18
Rozdział 4.  Bazy danych ............................................................................................................21

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce ...........................................................................26
Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Gospodarki ...................................................................................26
Gdańsk, Uniwersytet Gdański.................................................................................................28
Katowice, Biblioteka Śląska .....................................................................................................30
Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny ........................................................................................32
Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej .......................................................................34
Łódź, Instytut Europejski ........................................................................................................36
Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.............................................................................38
Opole, Uniwersytet Opolski ...................................................................................................40
Poznań, Akademia Ekonomiczna ...........................................................................................41
Szczecin, Uniwersytet Szczeciński ..........................................................................................43
Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika .................................................................................45
Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie .........................................................................48
Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ..................................................................50
Warszawa, Szkoła Główna Handlowa .....................................................................................52
Warszawa, Uniwersytet Warszawski ........................................................................................55
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski..........................................................................................58

Zakończenie ................................................................................................................................60





– VADEMECUM – 5

Wstęp

Aby Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej mo gły odgrywać swo ją ro lę, słu żyć roz wo jo wi i pro mo cji ba dań
i na uki w dzie dzi nie in te gra cji eu ro pej skiej, po win ny być do brze zna ne użytkownikom – stu den tom,
ba da czom, pra cow ni kom aka de mic kim, bi blio te ka rzom i spe cja li stom z dzie dzi ny in for ma cji. Dla -
te go już w 2004 r. w Urzę dzie Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pej skiej opu bli ko wa ny zo stał in for ma tor za wie -
ra ją cy krót ką cha rak te ry sty kę Cen trów oraz da ne te le adre so we i in for ma cje o moż li wo ści ko rzy sta nia
z ich zbio rów. 

Re or ga ni za cja po je dyn czych ośrod ków oraz prze kształ ce nia za cho dzą ce w ca łej sie ci in for ma cyj nej
spra wi ły, że nie zbęd ne sta ło się przy go to wa nie no we go, szer sze go opra co wa nia uwzględ nia ją ce go
zmia ny w struk tu rze sie ci i uka zu ją ce go do ko na nia ostat nich lat. 

W czerw cu 2008 r. w CDE przy Bi blio te ce Uniwersyteckiej w To ru niu od by ło się spo tka nie ko mi te tu
re dak cyj ne go, któ re go zada niem by ło opra co wa nie za ło że nia wspól nej pu bli ka cji pol skiej sie ci CDE
pod ro bo czym ty tu łem „Va de me cum”. W skład ze spo łu we szli au to rzy te go opra co wa nia, któ rzy
przy udzia le i wspar ciu przed sta wi cie li po zo sta łych Cen trów Do ku men ta cji Eu ro pej skiej po trzech
mie sią cach in ten syw nej pra cy przy go to wa li ni niej szą pu bli ka cję.

Zgod nie z in ten cją au to rów „Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej w Pol sce – Va de me cum” to kom -
pen dium wie dzy na te mat tej sie ci in for ma cyj nej. W roz dzia le pierw szym omó wio no kon wen cję
re gu lu ją cą funk cjo no wa nie po szcze gól nych Cen trów oraz obo wiąz ki i ko rzy ści wy ni ka ją ce
z umo wy z Ko mi sją Eu ro pej ską. Przed sta wio no rów nież pro ces ewo lu cji sie ci in for ma cyj nych
pod le ga ją cych Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Ko mu ni ka cji Spo łecz nej oraz sy tu ację ośrod ków dzia ła -
ją cych w Pol sce. Roz dział dru gi za wie ra in for ma cje o ro li Przed sta wi ciel stwa i ko or dy na cji dzia łań
sie ci in for ma cyj nych wraz ze wska za niem, do ko go na le ży się zgło sić w ce lu uzy ska nia pu bli ka cji
lub utwo rze nia no we go Cen trum. W roz dzia le trze cim zo sta ły opi sa ne dzia ła nia wspie ra ją ce
Cen tra, za rów no plat for ma in tra ne to wa do stęp na dla bi blio te ka rzy i pra cow ni ków ośrod ków, jak
i pro gram szko leń oraz co rocz nych kon fe ren cji or ga ni zo wa nych w Bruk se li i in nych mia stach eu ro -
pej skich. Roz dział czwar ty sta no wi kom pen dium in ter ne to wych źró deł in for ma cji eu ro pej skiej
przy dat nych czy tel ni kom za in te re so wa nym tą pro ble ma ty ką i wy ko rzy sty wa nych przez bi blio te -
ka rzy sie ci CDE na co  dzień. W roz dzia le pią tym za miesz czo no da ne te le adre so we po szcze gól -
nych ośrod ków wraz ze szcze gó ło wą cha rak te ry sty ką zbio rów i in for ma cją o moż li wo ści
sko rzy sta nia z za so bów tam zgro ma dzo nych.

„Va de me cum” jest skie ro wa ne przede wszyst kim do dwóch grup od bior ców. Pierw sza z nich to oso by
ze śro do wi ska aka de mic kie go po szu ku ją ce in for ma cji zwią za nych z Unią Eu ro pej ską: stu den ci, na ukow cy
lub wy kła dow cy, po nie waż to do nich ad re so wa ne są dzia ła nia in for ma cyj ne re ali zo wa ne przez CDE.
Dru gą gru pę stanowią bi blio te ka rze z bi blio tek na uko wych, aka de mic kich, a także pu blicz nych,
któ rzy nie za wsze wiedzą o ist nie niu wy spe cja li zo wa nych ośrod ków in for ma cji eu ro pej skiej dzia ła -
ją cych w sie ci CDE. Ma my na dzie ję, że roz pro pa go wa nie dzia łal no ści pol skiej sie ci CDE przy czy ni
się do lep sze go za po zna nia czy tel ni ków z za so ba mi zgro ma dzo ny mi przez te placówki oraz po zwo li
na peł niej sze wy ko rzy sta nie ich po ten cja łu in for ma cyj ne go.
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Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej dzia ła ją ce w Pol sce są ak tyw ne i dy na micz ne, cze go do wo dem
mogą być or ga ni zo wa ne przez nie kon fe ren cje i wi zyty ro bo cze. Pla nu ją ko lej ne przed się wzię cia
i sta ra ją się przy bli żyć za in te re so wa nym czy tel ni kom za wi łe nie kie dy pro ce sy in te gra cji eu ro pej skiej,
sty mu lu jąc ba da nia na uko we i de ba tę o przy szło ści Unii. 

Two rzo na przez CDE sieć nadal się roz wi ja – już po zakończeniu prac nad tek stem tego opra co -
wa nia Ko mi sja Eu ro pej ska pod pi sa ła umo wę z Uni wer sy te tem w Bia łym sto ku, gdzie po wsta nie
ko lej ne, sie dem na ste pol skie CDE. Ma my na dzie ję, że „Va de me cum” oka że się przy dat ną lek tu rą
w or ga ni za cji no wych ośrod ków i do star czy wszyst kim za in te re so wa nym nie zbęd nych in for ma cji.
Życzymy powodzenia i miłej lektury!

Wiktor Poźniak, Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
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ROZ DZIAŁ 11

Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej – sieć in for ma cyj na Ko mi sji Eu ro pej skiej
Wstęp

W Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Ko mi sji Eu ro pej skiej (DG COMM) za ko or dy -
na cję dzia łal no ści in for ma cyj nej i funk cjo no wa nie sie ci in for ma cyj nych po zo sta ją cych w jej ge stii
jest od po wie dzial ny wy dział B2. Z hi sto rycz nej per spek ty wy moż na stwier dzić, że Ko mi sja Eu ro -
pej ska, spo śród wszyst kich in sty tu cji wspól no to wych, mia ła i ma na dal naj bar dziej zróż ni co wa ną
sieć in for ma cyj ną o nie zwy kle roz bu do wa nej struk tu rze. W jej skład wcho dzi ły róż ne go ty pu
ośrod ki, któ rych za da niem by ło in for mo wa nie kon kret nych grup za wo do wych i spo łecz nych. Spo śród
kil ku na stu sie ci in for ma cyj nych ja ko naj bar dziej cha rak te ry stycz ne (Gra bow ska, 2003) zwy cza jo wo
wy mie nia ne by ły:

● punk ty in for ma cyj ne zlo ka li zo wa ne przy przed sta wi ciel stwach Ko mi sji Eu ro pej skiej, 

● ośrod ki in for ma cji biz ne so wej (Eu ro In fo Cen tres),

● punk ty in for ma cyj ne dla sze ro kie go od bior cy (Eu ro In fo Po ints),

● ośrod ki in for ma cji dla śro do wisk wiej skich (Car re fo urs),

● ośrod ki in for ma cji dla śro do wisk miej skich (Lo cal Urban In i tia ti ve Cen tres),

● eu ro pej skie cen tra in for ma cji kon su menc kiej (Eu ro gu ichets),

● bi blio te ki eu ro pej skie (Eu ro li bra ries),

● na ro do we ośrod ki in for ma cji eu ro pej skiej (Na tio nal In for ma tion Cen tres on Eu ro pe) utwo rzo ne
w po ro zu mie niu z ad mi ni stra cją cen tral ną za in te re so wa nych państw oraz

● Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej (CDE).

Tak zróż ni co wa ne ośrod ki in for ma cji by ły two rzo ne z my ślą o sze ro kiej pu blicz no ści lub o spe cy -
ficz nych gru pach użyt kow ni ków, w związ ku z tym pu bli ka cje skła da ją ce się na ich za so by mia ły
cha rak ter al bo ogól ny (Eu ro In fo Po ints), al bo spe cja li stycz ny (Eu ro In fo Cen tres, Car re fo urs). Rów -
nież po ziom świad czo nych usług in for ma cyj nych był zwią za ny z gru pą do ce lo wą, do któ rej miał
tra fić prze kaz. We wnętrz na re or ga ni za cja KE za po cząt ko wa na, kie dy jej pra ca mi kie ro wał Ro ma no
Pro di, spo wo do wa ła, że pod ję to kon kret ne dzia ła nia zmie rza ją ce do ak ty wi za cji lub prze kształ ce nia
nie któ rych sie ci in for ma cyj nych, w tym przede wszyst kim ośrod ków CDE (Eu ro pe an Com mis -
sion, 2001a). Wpro wa dzo no rów nież no we roz po rzą dze nie fi nan so we, któ re nie ze zwa la ło na wy dat -
ko wa nie ja kich kol wiek środ ków fi nan so wych bez prze tar gów lub wią żą cych za pi sów kon trak to wych.
Na pod sta wie tych prze pi sów oka za ło się, że ośrod ki świad czą ce usłu gi in for ma cyj ne dla sze ro kie go
od bior cy (Eu ro In fo Po ints) oraz śro do wisk wiej skich (Car re fo urs) po zo sta ją bez źró deł fi nan so wa nia,
po nie waż w prze szło ści otrzy my wa ły przy zna wa ne au to ma tycz nie co rocz ne do ta cje z KE na po kry cie
kosz tów swo je go funk cjo no wa nia, a obec nie, aby da lej dzia łać, mu szą od po wie dzieć na za pro sze nie
do skła da nia ofert w kon kur sie ma ją cym wy ło nić ośrod ki świad czą ce usłu gi in for ma cyj ne w ra mach
pro jek tu Eu ro pe Di rect. Zre wi do wa no tak że sto so wa ną no men kla tu rę i ogra ni czo no licz bę sie ci
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in for ma cyj nych. Z ich li sty zo sta ły wy kre ślo ne ośrod ki in for ma cji dla śro do wisk miej skich (Lo cal
Urban In i tia ti ve Cen tres) oraz bi blio te ki eu ro pej skie (Eu ro li bra ries), co aku rat nie wpły nę ło ne ga tyw nie
na pro wa dze nie dzia łal no ści in for ma cyj nej, po nie waż za da nia in for ma cyj ne re ali zo wa ne w po wyż -
szych ra mach mia ły zo stać prze ję te przez in ne, no we ośrod ki dzia ła ją ce już pod szyl dem pro jek tu
Eu ro pe Di rect. Na le ży tak że od no to wać, że ko or dy na cja dzia łal no ści nie któ rych sie ci in for ma cyj -
nych le ża ła (i sy tu acja ta utrzy mu je się do dnia dzi siej sze go) po za ów cze sną Dy rek cją Ge ne ral ną ds. Kon -
tak tów z Pra są (DG PRESS), po przed nicz ką DG COMM, po wyż szy spis do ty czy bo wiem ca łej KE (np.
sieć ośrod ków in for ma cji biz ne so wej, zna na daw niej ja ko Eu ro In fo Cen tres, a obec nie ja ko 
En ter pri se Eu ro pe Ne twork, jest ko or dy no wa na przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Przed się bior czo ści). 

Na prze ło mie lat 2002 i 2003 roz po czę to pro ces kon so li da cji sie ci in for ma cyj nych po zo sta ją cych
w ge stii DG PRESS, sku pia jąc ich do tych cza so wą dzia łal ność w ra mach pro jek tu Eu ro pe Di rect.
Dzia ła nie to spo wo do wa ło, że ini cja ty wa Eu ro pe Di rect za po cząt ko wa na w 1998 r., któ rej ce lem by ło
za pew nie nie do stę pu do in for ma cji unij nej za po śred nic twem bez płat nej li nii te le fo nicz nej, uzy ska ła
zupeł nie in ny wy miar i sta je się dzi siaj sy no ni mem dzia łal no ści in for ma cyj nej pro wa dzo nej przez
Ko mi sję Eu ro pej ską.

Obec nie wy dział B2 DG COMM jest od po wie dzial ny za ko or dy na cję dzia łań:

● sie ci ośrod ków CDE,

● na ro do wych ośrod ków in for ma cji eu ro pej skiej (Na tio nal In for ma tion Cen tres on Eu ro pe)

● punktów in for ma cyjnych Eu ro pe Di rect naj now szej ge ne ra cji, oraz

● ze spo łu Te am Eu ro pe (sy gna li zo wa ny w roz dzia le 3).

Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej (CDE)

Cen trom Do ku men ta cji Eu ro pej skiej (CDE), sta no wią cym istot ną część skła do wą działalności in for -
ma cyj nej Ko mi sji Eu ro pej skiej, zo sta ły po wie rzo ne szcze gól ne funk cje in for ma cyj ne. Ośrod ki CDE ja ko
je dy ne spo śród skła do wych sie ci in for ma cyj nej Ko mi sji Eu ro pej skiej zo sta ły umiej sco wio ne w śro do -
wi sku aka de mic kim lub na uko wo -ba daw czym. Pu bli ka cje i do ku men ty do stęp ne w CDE od zwier -
cie dla ją sze ro kie spek trum po li tyk re ali zo wa nych przez in sty tu cje unij ne, nie ogranicza jąc się je dy nie
do udo stęp nia nia pro duk cji wy daw ni czej Ko mi sji Eu ro pej skiej. Użyt kow nik in for ma cji mo że za po -
znać się tam z ma te ria ła mi do ty czą cy mi za rów no pro ce sów le gi sla cyj nych, jak i z da ny mi sta ty -
stycz ny mi oraz opra co wa nia mi z dzie dzi ny po li ty ki go spo dar czej, rol nic twa, trans por tu, itd. Sieć
CDE na le ży trak to wać ja ko naj waż niej sze ogni wo dys try bu cji i gro ma dze nia in for ma cji o Unii Eu ro -
pej skiej, po nie waż w tych ośrod kach czy tel nik mo że sko rzy stać za rów no z wy daw nictw, jak i z do ku -
men tów, a za sięg chro no lo gicz ny za leż y jedynie od da ty po wsta nia da ne go cen trum. De ba ta
o przej rzy sto ści Unii Eu ro pej skiej za owo co wa ła oczy wi ście zwięk sze niem do stę pu do do ku men tów,
przede wszyst kim w ich wer sji elek tro nicz nej do stęp nej w sie ci In ter net. Nie na le ży jed nak za po mi nać,
że ośrod ki CDE – oprócz bi blio tek in sty tu cji unij nych – by ły i są je dy ny mi de po zy ta riu sza mi do ku -
men tów i pu bli ka cji unij nych. Część do ku men ta cji wspól no to wej wy da nej w la tach po prze dza ją cych
erę In ter ne tu jest do stęp na wy łącz nie w wer sji pa pie ro wej w ośrod kach CDE. Cen tra Do ku men ta cji
Eu ro pej skiej są zde cy do wa nie naj licz niej szą sie cią in for ma cyj ną Ko mi sji Eu ro pej skiej: na ca łym
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świe cie jest ich 600, z cze go w pań stwach człon kow skich UE znaj du je się bli sko 400 ośrod ków.1 Jest to też
jed na z naj star szych ini cja tyw in for ma cyj nych Ko mi sji, po nie waż pierw sze ośrod ki zo sta ły za ło żo ne już
w ro ku 1963. Sta tus Cen trum Do ku men ta cji Eu ro pej skiej jest nada wa ny przez DG COMM in sty tu -
cjom aka de mic kim i na uko wo -ba daw czym, któ re zo bo wią żą się do od po wied nie go gro ma dze nia,
opra co wy wa nia i udo stęp nia nia do ku men tów urzę do wych i pu bli ka cji UE. In sty tu cja ta ka, zwa na
da lej in sty tu cją przyj mu ją cą, zo bo wią zu je się do prze strze ga nia za sad okre ślo nych w kon wen cji, czy li
w po ro zu mie niu za war tym z Ko mi sją Eu ro pej ską.

Trzy naj waż niej sze ce le, któ re po win ny być re ali zo wa ne przez CDE to:

● świad cze nie po mo cy na rzecz in sty tu cji przyj mu ją cej we wspie ra niu i kon so li da cji na uki oraz ba dań
w dzie dzi nie in te gra cji eu ro pej skiej,

● udo stęp nia nie in for ma cji o Unii Eu ro pej skiej i jej po li ty kach za rów no śro do wi skom aka de mic kim,
jak i in nym oraz

● udział w de ba cie o Unii Eu ro pej skiej, ewen tu al nie z in ny mi eu ro pej ski mi punk ta mi oraz sie cia mi
in for ma cyj ny mi (Ko mi sja Eu ro pej ska, 2005, art. 4 Re gu la mi nu).

Prio ry te to wym obo wiąz kiem CDE jest za cho wa nie spój no ści zbioru po zy ski wa nych do ku men tów
i pu bli ka cji oraz utwo rze nie od ręb ne go księ go zbio ru, co pro wa dzi naj czę ściej do utwo rze nia no wej
ko mór ki or ga ni za cyj nej funk cjo nu ją cej w struk tu rze bi blio te ki lub in sty tu tu na uko wo -ba daw cze go.
Nie wła ści we i nie zgod ne z umo wą jest roz pra sza nie zbioru do ku men tów i pu bli ka cji: wy daw nic -
twa zwar te i cią głe mu szą być zgro ma dzo ne w tym sa mym zbio rze do ku men tów. In sty tu cja przyj -
mu ją ca jest zo bo wią za na za pew nić od po wied nie wa run ki lo ka lo we i za trud nić kom pe tent ne go
bi blio te ka rza, któ ry bę dzie od po wie dzial ny za udo stęp nia nie zbio rów i pro wa dze nie dzia łal no ści in for -
ma cyj nej.

Aby osią gnąć ce le za pre zen to wa ne po wy żej, CDE re ali zu je na stę pu ją ce za da nia:

● prze twa rza, ka ta lo gu je i in dek su je wszel kie otrzy ma ne pu bli ka cje wspól no to we w for mie jed ne go
zbio ru,

● dzia ła ja ko cen tral ny punkt dla wszyst kich zwią za nych ze Wspól no tą in for ma cji opra co wa nych
przez in sty tu cję przyj mu ją cą,

● ofe ru je do stęp do pu bli ka cji i in nych ma te ria łów oraz umoż li wia korzystanie z nich przez wy star -
cza ją cą licz bę go dzin (co naj mniej 20 go dzin ty go dnio wo); na le ży udo stęp nić bez płat ne pu bli -
ka cje prze zna czo ne dla ogó łu spo łe czeń stwa,

● roz wi ja sto sun ki z in ny mi eu ro pej ski mi punk ta mi oraz sie cia mi in for ma cyj ny mi oraz współ pra -
cu je z ni mi na wszyst kich po zio mach,

● uczest ni czy w ogól nych dzia ła niach in for ma cyj nych Ko mi sji zwią za nych z Unią Eu ro pej ską,

● ru ty no wo in for mu je Ko mi sję o wy da rze niach, w któ rych bie rze udział (de ba ty, kon fe ren cje, se mi -
na ria oraz po dob ne),

1 Róż ni ca wy ni ka z fak tu, że Cen tra Do ku men ta cji znaj du ją ce się w pań stwach człon kow skich UE pod le ga ją DG COMM,
zaś po dob ne ośrod ki ulo ko wa ne w pań stwach, któ re nie na le żą do UE po zo sta ją w ge stii Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Sto sun -
ków Ze wnętrz nych (DG RE LEX).
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● przed kła da przed sta wi ciel stwu Ko mi sji co rocz ne spra woz da nie ze swej dzia łal no ści przy uży ciu
spe cjal ne go for mu la rza do star czo ne go przez Ko mi sję (Ko mi sja Eu ro pej ska, 2005, art. 5 Re gu la -
mi nu).

Ist nie ją trzy wa rian ty wy po sa że nia ośrod ka w pu bli ka cje i do ku men ty: stan dar do we CDE, Bi blio te ka
De po zy to wa (De po si ta ry Li bra ry – DEP) oraz Wy spe cja li zo wa ny Ośro dek In for ma cji Eu ro pej skiej
(Eu ro pe an Re fe ren ce Cen tre – ERC). Upraw nie nia wszyst kich trzech ty pów ośrod ków zmie nia ją się
w za leż no ści od ro dza ju nada ne go sta tu su. Bi blio te ki de po zy to we oraz Cen tra Do ku men ta cji Eu ro -
pej skiej uzy sku ją kom plet pu bli ka cji urzę do wych w wer sji dru ko wa nej, w jed nym z ję zy ków urzę -
do wych UE2, ofer ta skie ro wa na do Wy spe cja li zo wa nych Ośrod ków In for ma cji Eu ro pej skiej jest
ogra ni czo na do kon kret ne go za kre su te ma tycz ne go (np. eko no mia lub spra wy so cjal ne). W prak ty ce
za so by DEP i CDE są jed na ko we, a róż ni ce w sta tu sie do ty czą je dy nie umiej sco wie nia kon kret ne go
ośrod ka, po nie waż bi blio te ki de po zy to we znaj du ją się za zwy czaj w struk tu rach ad mi ni stra cji cen -
tral nej (Ogo now ska, 1995, s. 351) lub przy bi blio te ce na ro do wej. Przy kła do wo: w Pol sce sta tus bi blio -
te ki de po zy to wej uzy ska ło we wrze śniu 1991 r. ów cze sne Biu ro Peł no moc ni ka Rzą du ds. In te gra cji
Eu ro pej skiej oraz Po mo cy Za gra nicz nej, któ re funk cjo nu je obec nie z ra mach Urzę du Ko mi te tu In te -
gra cji Eu ro pej skiej (Kierz kow ska, 1999, s. 159). W nie któ rych pań stwach UE ist nie ją jed nak że wy -
jąt ki od tej re gu ły: np. w Niem czech ist nie je pięć bi blio tek de po zy to wych, a we Wło szech trzy
(Gra bow ska, 2003, s. 572). Obec nie trud no stwier dzić, czy dal sze uży wa nie na zwy „bi blio te ka de po -
zy to wa” jest uza sad nio ne, po nie waż no wa umo wa re gu lu ją ca za sa dy funk cjo no wa nia ośrod ków in for -
ma cyj nych nie uwzględ nia już ta kiej na zwy pla ców ki. Nie mniej w nie któ rych przy pad kach na zwa
ta jest da lej uży wa na, głów nie ze wzglę du na przy wią za nie lub za pi sy w re gu la mi nach i sta tu cie in sty -
tu cji gosz czą cej. Licz ba Cen trów Do ku men ta cji Eu ro pej skiej w po szcze gól nych pań stwach mo że
być róż na, w jed nym mie ście mo że być na wet kil ka ta kich ośrod ków (np. w War sza wie są czte ry),
choć obo wią zu je za sa da, że w struk tu rze or ga ni za cyj nej in sty tu cji jest miej sce dla wy łącz nie jed -
ne go CDE3.

Ko mi sja Eu ro pej ska prze strze ga prze pi su zwią za ne go z kry te rium ję zy ko wym nad sy ła nych do CDE
ma te ria łów. Obo wią zu je za sa da, że ośro dek do ku men ta cji ma pra wo do po zy ski wa nia pu bli ka cji
wy łącz nie w ję zy ku urzę do wym pań stwa, w któ rym funk cjo nu je, a ja kie kol wiek od stęp stwa
od re gu ły, jak kol wiek moż li we, wy ma ga ją po waż nej ar gu men ta cji, po nie waż wią żą się z do dat ko -
wy mi wy dat ka mi ze stro ny KE, któ ra re zer wu je co rocz nie w swo im bu dże cie od po wied nie środ ki fi nan -
so we po zwa la ją ce na opła ce nie kosz tów dru ku i dys try bu cji do ku men tów urzę do wych i pu bli ka cji,
któ re zo sta ną do star czo ne do sie ci CDE. Pol skie ośrod ki otrzy my wa ły do kwiet nia 2004 r. do ku men ty
i pu bli ka cje prze waż nie w ję zy ku an giel skim. Włą cze nie ję zy ka pol skie go do ję zy ków urzę do wych UE
spo wo do wa ło, że w ra mach eg zem pla rza obo wiąz ko we go pol skie ośrod ki od 1 ma ja 2004 r. za czę ły
otrzy my wać wy daw nic twa w ję zy ku pol skim. W dal szym cią gu nad sy ła ne są jed nak pu bli ka cje

2 1 stycz nia 2007 r. do licz by dwu dzie stu ję zy ków urzę do wych do łą czo no buł gar ski, ru muń ski i ir landz ki, z tym że obo wią zek
pu bli ko wa nia ak tów praw nych w ję zy ku ir landz kim cza so wo za wie szo no.

3 Cie ka wa sy tu acja ma miej sce w Pa ry żu, gdzie dwa ośrod ki CDE ulo ko wa ne są na tym sa mym pię trze jed ne go bu dyn ku,
a trze ci znaj du je się w są sied nim gma chu. Jest to moż li we, po nie waż każ dy z ośrod ków na le ży do in nej in sty tu cji przyj -
mu ją cej, od po wied nio: Uni ver sité Panthéon -As sas (Pa ris 2), Uni ver sité de la Sor bon ne No uvel le (Pa ris 3) oraz Bi bliothèque
In te ru ni ver si ta ire Cu jas de dro it et de scien ces éco no mi qu es.
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w in nych ję zy kach, ponieważ na ra zie nie wszyst kie pu bli ka cje są wy da wa ne w ję zy ku pol skim. Tak
więc pol skie ośrod ki CDE otrzy mu ją pu bli ka cje i do ku men ty w ję zy ku an giel skim lub ich wer sje
pol sko ję zycz ne, a wy jąt kiem jest CDE zlo ka li zo wa ne w Bi blio te ce Ko le gium Eu ro pej skie go w Na to -
li nie, któ re z ra cji dwu ję zycz no ści pro gra mu na ucza nia uzy sku je rów nież kom plet wy daw nictw
w ję zy kach an giel skim i fran cu skim (Po źniak, 2000). Nada nie spe cy ficz ne go po dwój ne go sta tu su
CDE nie by ło by moż li we bez za an ga żo wa nia pre sti żu bru gij skie go kam pu su Ko le gium Eu ro pej skie go,
któ re jest in sty tu cją po dy plo mo we go kształ ce nia eu ro pe istycz ne go funk cjo nu ją cą od po nad pięć -
dzie się ciu lat. Na to liń skie CDE dys po nu je rów nież, ja ko je dy ny ośro dek w Pol sce, kom plet nym wy da -
niem dru ko wa nym Dzien ni ka Urzę do we go Wspól not Eu ro pej skich, (Jo ur nal of fi ciel des Com mu nautés
eu ropéen nes) w ję zy ku fran cu skim od ro ku 1958, po zy ska nym z Bi blio te ki Cen tral nej Ko mi sji Eu ro -
pej skiej w ro ku 2001.

Licz ba wo lu me nów wy daw nictw zwar tych nad sy ła nych do każ de go CDE wy no si rocz nie oko ło
300 - 350 sztuk (uwzględ nia jąc rów nież bro szu ry i rocz ni ki). Me cha nizm po zwa la ją cy na za si la nie
CDE pu bli ka cja mi urzę do wy mi UE opie ra się na po ro zu mie niu za war tym mię dzy DG COMM a Biu -
rem Pu bli ka cji Urzę do wych Wspól not Eu ro pej skich (OPO CE) z sie dzi bą w Luk sem bur gu. Prze zna -
cze nie pu bli ka cji do dys try bu cji w ra mach sie ci CDE na stę pu je na pod sta wie de cy zji DG COMM,
jed nak uwa run ko wa ne jest rów nież zgo dą au to ra (ser wi su au tor skie go), czy li w więk szo ści przy -
pad ków jed nost ki or ga ni za cyj nej kon kret nej in sty tu cji unij nej lub od po wied nie go or ga nu bądź agen cji
eu ro pej skiej (fr. Se rvi ce au teur)4. War to za zna czyć, że do sie ci CDE nie są nad sy ła ne wszyst kie pu bli -
ka cje znaj du ją ce się w ofer cie OPO CE, a je dy nie te, któ re zo sta ły uzna ne za naj bar dziej przydatne
w re ali za cji za dań in for ma cyj nych re ali zo wa nych przez ośrod ki sie ci CDE. OPO CE wy da je co rocz nie
oko ło 1100 – 1400 ty tu łów, z któ rych do sie ci CDE tra fia mniej wię cej jed na trze cia. Ogól nie rzecz
uj mu jąc, nie wszyst kie wy da wa ne przez OPO CE ma te ria ły tra fia ją do dys try bu cji w ra mach sie ci
CDE. Ewen tu al ne bra ki w po szcze gól nych se riach mo gą być jed nak ła two uzu peł nio ne: w kształ to -
wa niu zbio rów CDE po moc ny jest por tal EU Bo ok shop (http://bo ok shop.eu ro pa.eu) za wie ra ją cy wie le
wy daw nictw wspól no to wych w wer sji elek tro nicz nej (a cza sa mi i dru ko wa nej) do stęp nych bez płat nie5.
EU Bo ok shop wraz z buj nie roz wi ja ją cy mi się stro na mi in ter ne to wy mi po szcze gól nych in sty tu cji
i or ga nów wspól no to wych roz wią zał pro ble my bra ków np. w dys try bu owa nych przez OPO CE se riach
rocz nych ra por tów i spra woz dań, któ re moż na uzy skać obec nie bez płat nie w wer sji dru ko wa nej,
na pły tach CD -ROM lub w po sta ci pli ku. 

Włą cza nie no wych na byt ków do zbio rów CDE i umiesz cza nie ich w kon kret nym dzia le te ma tycz -
nym jest czyn no ścią sto sun ko wo pro stą, po nie waż nad sy ła ne ma te ria ły są wstęp nie kla sy fi ko wa ne
przez OPO CE. Od po wied nie ko dy licz bo we (nie rzad ko trzy lub na wet czte ry) po prze dza ją ce nu mer
ka ta lo go wy na de sła ne go wy daw nic twa umiesz cza ne są na czwar tej stro nie okład ki i wy dat nie po ma -

4 Ser wis au tor ski zaj mu je się pla no wa niem pro gra mu wy daw ni cze go da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej i dal szy mi kon tak ta mi
z OPO CE. W je go ge stii po zo sta je de cy zja o na kła dzie, czy kon kret na pu bli ka cja ma być roz sy ła na do sie ci in for ma cyj -
nych oraz czy ma być dys try bu owa na od płat nie lub nie od płat nie. W przy pad ku gdy pu bli ka cja nie zo sta ła skie ro wa na
do sze ro kie go roz po wszech nia nia, za wsze war to skon tak to wać się z od po wied nim ser wi sem au tor skim, któ ry dys po nu je
za zwy czaj kil ko ma eg zem pla rza mi oka zo wy mi i cza sem by wa skłon ny ob da ro wać ni mi za in te re so wa ny ośro dek.

5 Wię cej na ten te mat: http://bi blio te ka -w -na to li nie.blog spot.com/2008/04/eu -bo ok shop -war to -od wie dzi.html [do stęp:
30.09.2008]



12 – VADEMECUM – 

ga ją w czyn no ści opra co wa nia rze czo we go oraz przy po rząd ko wy wa nia do ku men tu lub pu bli ka cji
do okre ślo ne go dzia łu. Za sto so wa nie wspól ne go dla wszyst kich CDE sys te mu kla sy fi ka cji zbio rów
jest nie wąt pli wym uła twie niem dla użyt kow ni ka, choć nie któ re ośrod ki nie prze strze ga ją po wyż -
szych usta leń i wpro wa dza ją wła sne sys te my kla sy fi ka cji ar gu men tu jąc, że na rzu co ny sche mat nie
po zwa la na wła ści wą kla sy fi ka cję zbio rów. Po stę po wa nie ta kie stoi w pew nej sprzecz no ści z za sa dą
uni wer sal nej kla sy fi ka cji zbio rów CDE, po zwa la ją cej na peł ną pre zen ta cję do rob ku wy daw ni cze go
z da nej dzie dzi ny we dług kon cep cji au to rów (in sty tu cje i agen cje) oraz wy daw ców (OPO CE).
Za so by CDE mu szą być skla sy fi ko wa ne we dług stan dar du opar te go na sie dem na stu gru pach te ma -
tycz nych okre ślo nych przez OPO CE. Ko dy kla sy fi ka cji do ku men tów urzę do wych UE i pu bli ka cji
w zbio rach CDE przed sta wia ją się na stę pu ją co:

Ta be la 1. Sche mat kla sy fi ka cji do ku men tów i pu bli ka cji gro ma dzo nych w CDE.

01. Za gad nie nia in sty tu cjo nal ne

02. Unia cel na i po li ty ka han dlo wa

03. Rol nic two, le śnic two, ry bo łów stwo

04. Za trud nie nie i pra ca

05. Za gad nie nia so cjal ne

06. Pra wo i pro ce du ry

07. Trans port

08. Po li ty ka kon ku ren cji i przed się bior stwa

09. Fi nan se

10. Kwe stie eko no micz ne, kon su ment

11. Sto sun ki ze wnętrz ne

12. Ener gia

13. Po li ty ka re gio nal na

14. Śro do wi sko na tu ral ne

15. Ba da nia na uko we i tech nicz ne

16. In for ma cja, edu ka cja, kul tu ra

17. Sta ty sty ka

Źró dło: Ka ta log wy daw ni czy OPO CE (Eu ro pe an Com mis sion, 2001b, p. VIII).

Tłu ma cze nie wła sne.

Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej w Pol sce

W Pol sce znaj du je się obec nie (wrze sień 2008 r.) szes na ście ośrod ków CDE. W ostat nich la tach za -
mknię to tyl ko jed ną pla ców kę, a mia no wi cie zlo ka li zo wa ne w War sza wie Cen trum przy In sty tu cie
Ko niunk tur i Cen Han dlu Za gra nicz ne go (IKCHZ). Ten ośro dek do ku men ta cji miał po cząt ko wo
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sta tus Wy spe cja li zo wa ne go Ośrod ka In for ma cji Eu ro pej skiej (ERC), jed nak ze wzglę du na nie wy star -
cza ją cy po ziom na pły wu do ku men tów i pu bli ka cji po trzeb nych do re ali za cji ba dań na uko wych pro -
wa dzo nych w In sty tu cie Ko mi sja Eu ro pej ska zgo dzi ła się w ro ku 1997 na zmia nę sta tu su, pod no sząc
je go ran gę z ERC do po zio mu CDE (Ka wec ka -Wy rzy kow ska, 1997). Na prze ło mie lat 2006 i 2007,
ze wzglę du na re or ga ni za cję pra cy In sty tu tu, zde cy do wa no się na za koń cze nie współ pra cy z DG COMM
i Cen trum prze sta ło ist nieć. Z ko lei ośro dek CDE umiej sco wio ny w Urzę dzie Ko mi te tu In te gra cji
Eu ro pej skiej miał sta tus bi blio te ki de po zy to wej, któ ry jed nak wy gasł w związ ku z za war ciem no we go
po ro zu mie nia z KE, któ re nie prze wi dy wa ło moż li wo ści utrzy ma nia daw ne go sta tu su ośrod ka. Zmia ny
w unij nej po li ty ce in for ma cyj nej i udo stęp nie nie w In ter ne cie za war to ści baz da nych oraz wszyst kich
pu bli ka cji i wie lu se rii do ku men tów spo wo do wa ły, że po przed nia kon wen cja stra ci ła sens, cho ciaż by
dla te go, że KE zo bo wią zy wa ła się w niej do udo stęp nie nia ha seł do in ter ne to wych baz da nych, któ re
od kil ku lat by ły pu blicz nie do stęp ne. Nie zbęd ne sta ło się rów nież do pa so wa nie dzia łal no ści in for -
ma cyj nej pro wa dzo nej w ośrod kach tej sie ci do ogól ne go pla nu stra te gicz ne go, tak więc no we kon -
wen cje lo ka li zo wa ły ak tyw ność ośrod ków CDE w ra mach sze ro ko ro zu mia nej ini cja ty wy
in for ma cyj nej Eu ro pe Di rect. Na le ża ło zresz tą do ko nać prze glą du ak tyw no ści sie ci w związ ku z roz -
sze rze niem UE o 10 no wych państw, szcze gól nie że wie le kwe stii do ty czą cych CDE funk cjo nu ją cych
na tym ob sza rze nie by ło do koń ca ure gu lo wa nych, np. nie któ re ośrod ki nie mia ły pod pi sa nych z KE
sto sow nych po ro zu mień, jak rów nież ośrod ki znaj du ją ce się po za ob sza rem UE ni gdy nie by ły pro szo ne
o skła da nie spra woz dań ze swo jej dzia łal no ści. No we kon wen cje zo sta ły za war te z po cząt kiem 2005 r.
i od te go mo men tu ośrod ki CDE zo sta ły for mal nie włą czo ne do dzia łal no ści in for ma cyj nej sie ci Eu ro pe
Di rect, choć, jak do tej po ry, uczest nic two w ini cja ty wie prze ja wia się głów nie w sto so wa niu te go
sa me go lo go, jakie mają ośrod ki Eu ro pe Di rect wy ło nio ne w dro dze kon kur su.

Pol skie ośrod ki CDE w prze wa ża ją cej więk szo ści są zlo ka li zo wa ne w uczel niach wyż szych i za spo -
ka ja ją po trze by czy tel ni cze śro do wisk aka de mic kich. CDE funk cjo nu ją w Pol sce w za sa dzie do pie ro
od po cząt ku lat 90., stąd też zbio ry, któ ry mi dys po nu ją, są jesz cze sto sun ko wo skrom ne. Nie mniej
od tej re gu ły zda rza ją się wy jąt ki, jak choć by wspo mnia ny  wy żej ory gi nal ny zbiór Jo ur nal of fi ciel des
Com mu nautés eu ropéen nes czy peł ne wy da nie orzecz nic twa Try bu na łu Spra wie dli wo ści po zy ska ne
dzię ki sta ra niom pra cow ni ków CDE z Uni wer sy te tu War szaw skie go lub zbiór orzecz nic twa unij ne go
w ję zy ku nie miec kim znaj du ją cy się w Gdań sku.

Ta be la 2. Li sta pol skich ośrod ków CDE

1. Byd goszcz, Wyż sza Szko ła Go spo dar ki6

2. Gdańsk, Uni wer sy tet Gdań ski

3. Ka to wi ce, Bi blio te ka Ślą ska

4. Kra ków, Uni wer sy tet Eko no micz ny

5. Lu blin, Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -Skło dow skiej

6 Byd go skie CDE za in au gu ro wa ło dzia łal ność 20 mar ca 2007 r. Wię cej in for ma cji na stro nie <http://www. cde. wsg. byd. pl> 
[do stęp: 11.08.2008].
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6. Łódź, In sty tut Eu ro pej ski

7. Olsz tyn, Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski

8. Opo le, Uni wer sy tet Opol ski

9. Po znań, Aka de mia Eko no micz na

10. Szcze cin, Uni wer sy tet Szcze ciń ski

11. To ruń, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka

12. War sza wa, Ko le gium Eu ro pej skie w Na to li nie

13. War sza wa, Urząd Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pej skiej

14. War sza wa, Szko ła Głów na Han dlo wa 

15. War sza wa, Uni wer sy tet War szaw ski

16. Wro cław, Uni wer sy tet Wro cław ski

Źró dło: Stro na in ter ne to wa Eu ro pe Di rect

<http://ec. eu ro pa. eu/eu ro pe di rect/vi sit_us/edc/in dex_pl. htm> [do stęp: 30.09.2008].

Ro la pol skich CDE jest zna czą ca, choć czę sto nie do koń ca za uwa ża na. Funk cjo nu jąc w śro do wi sku
aka de mic kim, ma ją swo ich wier nych czy tel ni ków, a ich umiej sco wie nie w struk tu rze bi blio tek głów -
nych lub wy dzia ło wych po zwa la na do bry do stęp do zgro ma dzo nych tam do ku men tów i pu bli ka cji.
Cha rak ter sie ci CDE zmie nia się w per spek ty wie ostat nich lat: wraz z po ja wie niem się In ter ne tu sta -
wia ne przed ni mi za da nia uzy sku ją nie co in ne for my re ali za cji. Do koń ca lat 80. XX wie ku ośrod ki
tej sie ci by ły przede wszyst kim skład ni ca mi do ku men tów i pu bli ka cji wspól no to wych w wer sji dru ko -
wa nej, przy czy nia jąc się do roz wo ju ba dań eu ro pe istycz nych po przez udo stęp nia nie pu bli ka cji
z ga tun ku „sza rej li te ra tu ry”, np. se rii COM, czy li se rii do ku men tów urzę do wych Ko mi sji Eu ro pej -
skiej za wie ra ją cej pro po zy cje le gi sla cyj ne lub ra por ty okre so we z re ali za cji okre ślo nych po li tyk
wspól no to wych (Po źniak, 2006, s. 127). Dzi siaj, w do bie In ter ne tu, ich ro la ja ko pro mo to ra de ba ty
eu ro pej skiej i bro ke ra in for ma cji do ty czą cych UE po zo sta je nie zmien na, choć jest re ali zo wa na za po -
mo cą in nych środ ków: za miast wy szu ki wać od po wied nie ma te ria ły w ma ga zy nie bi blio tecz nym,
kwe ren da ta ka jest re ali zo wa na w ba zach da nych i za po śred nic twem spe cja li stycz nych na rzę dzi in for -
ma cyj no -wy szu ki waw czych.

Wiktor Poźniak, Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
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ROZ DZIAŁ 2

Co Ko mi sja Eu ro pej ska mo że dla Pań stwa zro bić?

Rze tel na wie dza na da ny te mat sprzy ja po ro zu mie niu i po ma ga prze ła mać ba rie ry. Dla te go Ko mi sja
Eu ro pej ska wspie ra Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej, któ re przy czy nia ją się do roz wo ju ba dań
i stu diów dotyczących in te gra cji eu ro pej skiej. 

Ko or dy na cją dzia łań Cen trów Do ku men ta cji Eu ro pej skiej od 2001 r. zaj mu je się Dy rek cja Ge ne ral na
ds. Ko mu ni ka cji Spo łecz nej (DG COMM). Wy dział B2 tej Dy rek cji, któ ry ma pod swo ją opie ką tak że
punk ty in for ma cyj ne Eu ro pe Di rect i sieć Te am Eu ro pe, od gry wa tu taj najważniejszą ro lę, usta la jąc
wspól ne za sa dy dzia ła nia wszyst kich CDE. Do nie go na le ży tak że oce na dzia łal no ści cen trów,
za rów no na pod sta wie do rocz nych ra por tów przed kła da nych przez CDE, jak i spe cjal nie za ma wia -
nych ana liz. 

Wy dział B2 za pew nia rów nież do stęp ne dla CDE w ca łej Unii Eu ro pej skiej usłu gi po moc ni cze (Help -
desk), omó wio ne w roz dzia le 3 te go Va de me cum, i współ pra cu je z Urzę dem Pu bli ka cji Ofi cjal nych
Wspól not Eu ro pej skich (OPO CE), aby za pew nić wła ści wą dys try bu cję pu bli ka cji, udo stęp nia jąc jed -
no cze śnie za in te re so wa nym ośrod kom ma te ria ły in for ma cyj ne, bro szu ry i pla ka ty.

Na tu ral nym part ne rem Wydziału B2 są ko or dy na to rzy sie ci in for ma cyj nych, pra cu ją cy w przed sta -
wi ciel stwach Ko mi sji Eu ro pej skiej w kra jach człon kow skich UE. Oni są tak że pierw szym punk tem
kon tak tu dla Cen trów Do ku men ta cji Eu ro pej skiej w ich re la cjach z Ko mi sją Eu ro pej ską.

Czym mo że Pań stwu słu żyć ta ka oso ba?

Przede wszyst kim in for ma cją i ra dą w róż nych kwe stiach zwią za nych z dzia łal no ścią CDE (np. jak
za mó wić wię cej eg zem pla rzy okre ślo nej pu bli ka cji, ko go war to za pro sić na se mi na rium o zmia -
nach kli ma tycz nych, itp.). 

Za jej po śred nic twem prze ka zy wa ne są z Wydziału B2 in for ma cje prze zna czo ne dla Cen trów Do ku men -
ta cji Eu ro pej skiej, np. za pro sze nia na szko le nia or ga ni zo wa ne w Bruk se li, al bo in for ma cje o no -
wych stro nach i ser wi sach in for ma cyj nych przy dat nych w co dzien nej pra cy z użyt kow ni ka mi
in for ma cji. 

Po nad to ko or dy na tor or ga ni zu je spo tka nia i se mi na ria dla osób za trud nio nych w CDE, któ re są oka zją
do wy mia ny do świad czeń, a tak że za po zna nia się z naj waż niej szy mi w da nej chwi li kwe stia mi
w dzie dzi nie in te gra cji eu ro pej skiej. Przed sta wi ciel stwo Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce ak tyw nie
wspie ra cykl kon fe ren cji sie ci CDE i od ro ku 2005 uczest ni czy w two rze niu pro gra mu oraz ofe ru je
atrak cyj ne wy kła dy i pre zen ta cje eks perc kie.

War to za zna czyć, że z re gu ły ta sa ma oso ba zaj mu je się tak że ko or dy na cją in nych sie ci in for ma cyj nych
po zo sta ją cych w ge stii Wydziału B2, tj. punk tów in for ma cyj nych Eu ro pe Di rect (na sta wio ne na
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sze ro ką pu blicz ność, udzie la ją in for ma cji i po rad oraz pro mu ją de ba tę pu blicz ną na te mat UE) oraz
Te am Eu ro pe (ze spół osób, któ re są go to we za bie rać pu blicz nie głos na te ma ty zwią za ne z Unią Eu ro -
pej ską). Mo że za tem po móc w na wią za niu kon tak tu i współ pra cy z in ny mi sie cia mi.

Wresz cie, ko or dy na tor słu ży po ra dą wszyst kim tym, któ rzy są za in te re so wa ni utwo rze niem Cen -
trum Do ku men ta cji Eu ro pej skiej. W tym ce lu na le ży do niego skie ro wać sto sow ny wnio sek, któ ry
po wstęp nej oce nie zo sta nie prze ka za ny do Wydziału B2, gdzie zo sta nie pod ję ta osta tecz na de cy zja. 

Ko or dy na to rem w Przed sta wi ciel stwie Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce jest Jan Ma rek Ziół kow ski
(comm-rep-waw-ed@ec.eu ro pa.eu, tel. 022 556 89 89), któ ry w spra wach zwią za nych z sie cią CDE
współ pra cu je z jej kra jo wym przed sta wi cie lem, Wik to rem Po źnia kiem (wtp@co leu ro pe.eu,
tel. 022 545 94 28) z Ko le gium Eu ro pej skie go w Na to li nie.

Jan Ma rek Ziół kow ski, Przed sta wi ciel stwo Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce 
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ROZ DZIAŁ 3

Help desk i cykl szko leń oraz do rocz nych spo tkań CDE

Świad cze nie usług przez sieć in for ma cyj ną Eu ro pe Di rect, któ rej Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej
są czę ścią, wią że się z po trze bą pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych pra cow ni ków. Jed nym
z aspek tów ich dzia łal no ści jest od po wia da nie na py ta nia użyt kow ni ków, nie kie dy zło żo ne i bar dzo
szcze gó ło we. W grud niu 2005 r. Wy dział B2 Dy rek cji Ge ne ral nej Ko mi sji Eu ro pej skiej ds. Ko mu ni -
ka cji Spo łecz nej po sta no wił utwo rzyć Help desk, któ ry wspie rał by ośrod ki w re ali za cji tych za dań.
W tym ce lu prze pro wa dzo no kon kurs i wy ło nio no dwie jed nost ki: fir mę Eu ro pe an Dy na mics SA
z Gre cji oraz Biu ro Roz wo ju (De ve lop ment Of fi ce) dzia ła ją ce przy Ko le gium Eu ro pej skim w Bru gii
(nr kon trak tu: PO/2005 – 06/A2). Pierw sza świad czy usłu gi w za kre sie tech no lo gii in for ma cyj nych
i te le ko mu ni ka cji. Fir ma za pro jek to wa ła stro nę in ter ne to wą ośrod ków sie ci Eu ro pe Di rect i obec nie
zaj mu je się tak że spra wa mi tech nicz ny mi zwią za ny mi z funk cjo no wa niem plat for my in tra ne to wej sie ci.
Biu ro Roz wo ju na to miast w ra mach swych dzia łań sta tu to wych pro wa dzi kur sy, szko le nia i warsz ta ty
dla urzęd ni ków i praw ni ków, or ga ni zu je kon fe ren cje, świad czy usłu gi do rad cze oraz re ali zu je in sty -
tu cjo nal ne i aka de mic kie pro jek ty współ pra cy. Obie jed nost ki two rzą po wo ła ny przez Wy dział B2 Help -
desk (Eu ro pe Di rect In for ma tion Ne twork Help desk – Punkt Po mo cy Sie ci In for ma cyj nej Eu ro pe
Di rect), któ ry ofe ru je sze ro ki wa chlarz usług, od dzia łal no ści in for ma cyj nej po cząw szy, po przez wy daw -
ni czą, a na or ga ni za cji spo tkań i szko leń skoń czyw szy. Pra cow ni cy Help de sku pu bli ku ją mie sięcz nik
„Eu ro pe Di rect New slet ter” za miesz cza ny w for ma cie PDF na stro nach sie ci ED na ser we rze Eu ro pa 
http://ec.eu ro pa.eu/eu ro pe di rect/vi sit_us/new slet ter/in dex_en.htm oraz w in tra ne cie https://ed ne twork.
ec.eu ro pa.eu (do stęp nym na ha sło dla człon ków sie ci in for ma cyj nej Eu ro pe Di rect), jak rów nież opra -
co wa nia te ma tycz ne po świę co ne po li ty kom wspól no to wym lub in nym najważniejszym za gad nie niom
(„Spe cia li sed In for ma tion Do ssier”) wy da wa ne dwa ra zy w ro ku i do stęp ne w in tra ne cie. Jed ne i dru gie
uka zu ją się w trzech wer sjach ję zy ko wych: an giel skiej, fran cu skiej i nie miec kiej. Po nad to przy go -
to wy wa na jest skró co na wer sja „Do ssier…” w for mie pre zen ta cji Po wer Po int w po zo sta łych ofi cjal -
nych wer sjach ję zy ko wych UE. 

Help desk jest również od po wie dzial ny za or ga ni za cję spo tkań ko or dy na to rów na ro do wych sie ci
punktów informacyjnych Europe Direct, CDE i Te am Eu ro pe, Ogól nych Se mi na riów Szko le nio wych (Ge -
ne ral Tra ining Se mi nar, da lej: GTS) i Spe cja li stycz nych Se mi na riów Szko le nio wych (Spe ci fic Tra ining Se -
mi nar, da lej: STS) dla pra cow ni ków sie ci in for ma cyj nej Eu ro pe Di rect, jak rów nież Do rocz nych Spo tkań
Ge ne ral nych sie ci (An nu al Ge ne ral Me eting, da lej: AGM). Oprócz te go do je go za dań na le ży pro -
wa dze nie co rocz nych ba dań po trzeb szko le nio wych ośrod ków oraz opra co wy wa nie ra por tów
z dzia łal no ści CDE. Help desk nad zo ru je rów nież do rocz ny pro gram wy mia ny umoż li wia ją cy współ -
pra cę ośrod ków przy re ali za cji pro jek tów. W ce lu wspar cia tych dzia łań uru cho mio no „Ką cik part -
ne rów” („Part ner ship cor ner”), słu żą cy po mo cą jed nost kom po szu ku ją cym part ne rów do współ pra cy,
a tak że sys tem po zwa la ją cy na zgła sza nie pro po zy cji pro jek tów. Do za dań punk tu na le ży po nad to
dba nie o za war tość plat for my in tra ne to wej sie ci współ two rzo nej przez Biu ro Roz wo ju, agen dy unij ne
oraz sa me ośrod ki. Za jej po śred nic twem cen tra mo gą prze sy łać co rocz ne ra por ty ze swej dzia łal no ści,
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pro mo wać po dej mo wa ne ini cja ty wy oraz utrzy my wać bie żą ce kon tak ty z sie cią. Szcze gól nie waż ne 
jest ak tu ali zo wa nie da nych ad re so wych, któ re do stęp ne są rów nież na stro nie in ter ne to wej http://ec.eu -
ro pa.eu/eu ro pe di rect/in dex_en.htm. Czę ścią plat for my jest również ser wis „Py ta nia i od po wie dzi”,
przez któ ry pra cow ni cy Help de sku od po wia da ją na py ta nia za da wa ne przez człon ków sie ci in for -
ma cyj nej ED. Mo gą one do ty czyć do wol nych za gad nień obec nych w pra cy ośrod ków. Pro wa dzo ne są
rów nież nie za leż ne skrzyn ki pocz to we przy oka zji or ga ni za cji se mi na riów szko le nio wych i do rocz -
nych spo tkań, jak rów nież wszel kich spraw zwią za nych z funk cjo no wa niem plat for my. 

Spo śród wy mie nio nych dzia łań Help de sku szcze gól ne zna cze nie ma ją co rocz ne spo tka nia ge ne ral ne
sie ci ED oraz se mi na ria szko le nio we. Ma ją one na ce lu pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych
pra cow ni ków ośrod ków oraz umoż li wia nie wy mia ny do świad czeń i dys ku sji, zwłasz cza nad prak -
tycz ny mi aspek ta mi co dzien nej pra cy. Ich ro lą jest tak że za pew nie nie wy so kie go po zio mu świad -
czo nych przez punk ty usług. 

Dorocz ne spo tka nia ge ne ral ne dla sie ci in for ma cyj nej Eu ro pe Di rect od by wa ją się za zwy czaj trzy ra zy
w ro ku, za wsze w róż nych miej scach w celu umoż li wie nia uczest nic twa więk szej liczbie osób. Ini cja -
ty wa or ga ni za cji AGM na ro dzi ła się w ro ku 2006. Or ga ni za to ra mi spo tkań są Dy rek cja Ge ne ral na
ds. Ko mu ni ka cji Spo łecz nej, Ko le gium Eu ro pej skie w Bru gii oraz Przed sta wi ciel stwo Ko mi sji Eu ro -
pej skiej z kra ju peł nią ce go funk cję go spo da rza. AGM ad re so wa ne są za rów no do punk tów in for ma cyj -
nych Eu ro pe Di rect, jak i do Cen trów Do ku men ta cji Eu ro pej skiej i sta no wią do sko na łą oka zję do wy mia ny
do świad czeń. Słu żą te mu warsz ta ty te ma tycz ne, se sje ple nar ne, jak i to wa rzy szą ce spo tka niom wy sta wy.
W ich ra mach ośrod ki mo gą przed sta wiać swe pu bli ka cje oraz re ali zo wa ne przed się wzię cia i pro -
jek ty. Po nad to w pro gra mie nie bra ku je wy kła dów i pre zen ta cji. Przy two rze niu pro gra mu uwzględ -
nia ne są opi nie człon ków sie ci wy ra ża ne pod czas po przed nich AGM i do rocz nych spo tkań
ko or dy na to rów na ro do wych, a tak że wy ni ki ba dań po trzeb szko le nio wych ośrod ków pro wa dzo -
nych przez Help desk. Nie któ re se sje ad re so wa ne są do CDE, in ne do punktów ED. Spo tka nia trwa ją
3 dni i łącz nie w jed nym spo tka niu uczest ni czyć mo że do 250 osób ze wszyst kich 27 państw człon -
kow skich. Za pi sy wać się moż na za po śred nic twem in tra ne tu ED. W cią gu trzech lat (2006-2008) z tej
for my spo tkań sko rzy sta ło z Pol ski 21 pra cow ni ków ośrod ków Eu ro pe Di rect oraz 13 człon ków
sie ci CDE. 

In ny cha rak ter ma ją se mi na ria szko le nio we: ogól ne i spe cja li stycz ne. Ich or ga ni za to rem jest DG
COMM i bru gij skie Ko le gium Eu ro pej skie. Jak do tąd w cią gu ro ku od by wa się jed no se mi na rium
ogól ne, trwa ją ce trzy dni i kła dą ce na cisk na umie jęt no ści prak tycz ne zwią za ne z wy ko ny wa ną pra cą,
oraz czte ry se mi na ria spe cja li stycz ne, trwa ją ce 2 dni. Nie któ re ze szko leń ad re so wa ne są do wszyst -
kich człon ków sie ci in for ma cyj nej Eu ro pe Di rect, a więc dla pra cow ni ków punk tów ED, CDE i Te am 
Eu ro pe, in ne tyl ko dla punk tów ED i CDE, a cza sem or ga ni zo wa ne są spo tka nia wy łącz nie dla sie ci
CDE bądź ośrod ków ED. Se mi na riom od by wa ją cym się co rocz nie w ma ju zwy kle to wa rzy szą spo -
tka nia na ro do wych ko or dy na to rów sie ci CDE. Każ de se mi na rium ma in ny te mat prze wod ni. W pro -
gra mie ni gdy nie bra ku je se sji na temat prio ry te tów ko mu ni ka cyj nych Ko mi sji Eu ro pej skiej na da ny
rok, prak tycz nych warsz ta tów oraz cza su na dys ku sję. Du żo miej sca po świę ca się rów nież pre zen -
ta cji moż li wo ści apli ko wa nia o fun du sze unij ne oraz omó wie niu zre ali zo wa nych już pro jek tów.
Spo tka nia za zwy czaj wią żą się z pre zen ta cją dzia łal no ści in sty tu cji i agend wspól no to wych, nie rzad ko
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po łą czo ną z wi zy tą w sie dzi bach tych jed no stek. Se mi na ria ogól ne ad re so wa ne są do pra cow ni ków
z mniej szym do świad cze niem, na to miast spe cja li stycz ne – do pra cow ni ków o dłuż szym sta żu pra cy.
Szko le nia dla ośrod ków Eu ro pe Di rect kła dą na cisk na pod no sze nie umie jęt no ści ko mu ni ko wa nia
się i pre zen ta cji jed no stek oraz współ pra cę z in ny mi człon ka mi sie ci. Z ko lei se mi na ria dla CDE
sku pia ją się na wspie ra niu kon tak tów ze spo łecz no ścią aka de mic ką, za rzą dza niu ko lek cja mi i ka ta -
lo go wa niu.

Pierw sze ogól ne se mi na rium szko le nio we dla no wej sie ci in for ma cyj nej Eu ro pe Di rect, w skład któ rej
wcho dzą tak że CDE, zor ga ni zo wa ne zo sta ło w dniach 15-17 mar ca 2006 r., na to miast pierw sze se mi -
na rium spe cja li stycz ne od by ło się w czerw cu te goż ro ku (22-23.06). Do tej po ry (li piec 2008 r.)
od by ły się w Bruk se li 4 GTS i 8 STS. Po nie waż liczba miejsc jest ogra ni czo na, każ dy z kra jów otrzy -
mu je swoją pu lę. Za pi sy uczest ni ków pro wa dzo ne są przez przed sta wi ciel stwa KE w po szcze gól nych
pań stwach. Je śli cho dzi o udział Pol ski, to w la tach 2006-2008 w se mi na riach ogól nych uczest ni -
czy ło 3 pra cow ni ków ośrod ków in for ma cyj nych Eu ro pe Di rect, a w se mi na riach spe cja li stycz -
nych 26 pra cow ni ków ED, 2 człon ków sie ci Te am Eu ro pe oraz 12 pra cow ni ków CDE. Ma te ria ły
szko le nio we ze spo tkań i szko leń do stęp ne są za wsze w in tra ne cie sie ci Eu ro pe Di rect.

Opi sa ne  wy żej ini cja ty wy DG COMM cie szą się du żym za in te re so wa niem pra cow ni ków ośrod ków.
Do rocz ne spo tka nia i se mi na ria szko le nio we sta no wią nie jed no krot nie je dy ną oka zję do za po zna nia
się ze spe cy fi ką funk cjo no wa nia cen trów w in nych kra jach, wzbo ga ce nia swej wie dzy w za kre sie
unij nej po li ty ki in for ma cyj nej i do stęp nych źró deł, pla no wa ny mi zmia na mi istot ny mi z punk tu
wi dze nia co dzien nej pra cy ośrod ków, a tak że wy mia ny do świad czeń. Re gu lar ny cha rak ter spo tkań
nie jest bez zna cze nia, po dob nie jak zróż ni co wa nie form (AGM, STS, GTS). Bar dzo po moc ne są rów -
nież po zo sta łe dzia ła nia Help de sku, jak choć by moż li wość prze sy ła nia ra por tów i an kiet za po śred -
nic twem in tra ne tu, do stęp do do ku men tów i in nych ma te ria łów, w któ rych two rze niu moż na
uczest ni czyć, czy „Ką cik part ne rów”. War to je więc kon ty nu ować.

Edyta Urbańska, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
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ROZDZIAŁ 4

Bazy danych

Europa.eu

Portal Unii Europejskiej. Zawiera bogaty przegląd bieżących i archiwalnych informacji o instytucjach
i dziedzinach działania UE oraz o aktach prawa wspólnotowego. Użytkownicy portalu mają dostęp
m.in. do statystyk i sondaży, księgarni UE, spisu teleadresowego instytucji UE oraz dostępnych źródeł
informacji, wewnętrznych dokumentów instytucji unijnych oraz informacji o zamówieniach publicznych.

Strona przyjazna, łatwy dostęp do informacji przekazywanych we wszystkich językach urzędowych UE.

http://europa.eu/index_pl.htm

Eur-Lex

Baza aktów prawnych umożliwiająca bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. System zapewnia
dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w tym do dokumentów podzielonych na sześć
podstawowych zbiorów: traktatów, umów międzynarodowych, prawa obowiązującego, dokumentów
przygotowawczych dotyczących prawodawstwa, orzecznictwa oraz interpelacji poselskich.

Wyszukiwanie możliwe przy użyciu słów zawartych w tytule dokumentu lub treści dokumentu.

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

PRELEX

Baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych; pozwala śledzić najważniejsze etapy procesu
decyzyjnego, a także umożliwia wgląd w prace poszczególnych instytucji UE uczestniczących w procesie
decyzyjnym. PreLex umożliwia przegląd wszystkich projektów Komisji Europejskiej oraz komunikatów,
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od momentu ich przekazania do Rady UE lub Parlamentu Europejskiego do momentu ich przyjęcia lub
odrzucenia.

Odnośniki umożliwiają użytkownikom dostęp do elektronicznej wersji dostępnych tekstów (dokumenty
COM/KOM, Dziennik Urzędowy UE, Biuletyn Unii Europejskiej, dokumenty Parlamentu Europejskiego,
notatki prasowe, itp.).

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

OEIL

Baza danych Obserwatorium Legislacyjnego Parlamentu Europejskiego (OEIL) zawiera informacje doty-
czące procesu decyzyjnego związanego z przyjmowaniem aktów prawnych Wspólnot. W bazie znajdują
się nie tylko informacje o poszczególnych etapach procedury ustawodawczej, które już miały miejsce, ale
również o tych, które mają się odbyć w przyszłości. Procedury przedstawiane są w postaci kart informa-
cyjnych, za pomocą których można śledzić rozwój i postępy w ramach danej procedury.

Podstawowym kryterium wyszukiwania w bazie jest numer dokumentu lub numer procedury. Można
również wyszukiwać za pomocą słowa w tytule.

Baza jest aktualizowana codziennie.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/

SCADPLUS

Serwis zawiera informacje dotyczące głównych działań legislacyjnych w poszczególnych dziedzinach
kompetencji UE. Umożliwia dostęp do stale aktualizowanych streszczeń trwających procedur ustawo-
dawczych.

Wyszukiwanie odbywa się na dwa sposoby: za pomocą spisów tematycznych lub według słów klu-
czowych. Oba te sposoby pozwalają na łatwe odnalezienie tekstów na dany temat.

Streszczenia prawodawstwa zawierają także linki do pełnych tekstów decyzji, rozporządzeń, dyrektyw
i dokumentów COM/KOM oraz linki do innych stron internetowych.

http://europa.eu/scadplus/
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TED

Elektroniczny biuletyn zamówień publicznych. Umożliwia dostęp on-line do ogłoszeń o zamówieniach
publicznych, publikowanych codziennie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Baza danych TED zawiera zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac publicznych, usług i zamó-
wień na dostawy spełniających kryteria progowe określone w europejskich dyrektywach w sprawie zamó-
wień publicznych. Oprócz bieżących przetargów TED daje także dostęp do archiwów suplementów
do Dziennika Urzędowego z ostatnich pięciu lat. Poza dostępem on-line istnieje możliwość subskrybo-
wania trwałej kopii w postaci płyt CD-ROM Dz. U. S.

http://ted.europa.eu/

CURIA

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

http://curia.europa.eu/

RAPID

Baza komunikatów prasowych. Zawiera codzienne zestawienia komunikatów prasowych Komisji Euro-
pejskiej od 1985 r. oraz innych instytucji europejskich (w tym Rady UE, Komitetu Społeczno-Ekono-
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micznego, Trybunału Sprawiedliwości, Komitetu Regionów, Eurostatu) od 2001 r. Baza stanowi nieocenione
źródło pozyskiwania najnowszych informacji instytucjonalnych, tematycznych. Istotnym elementem
wzmacniającym siłę przekazu jest wielojęzyczność zbiorów – część komunikatów dostępna jest niemal
we wszystkich językach urzędowych UE.

Poza możliwością publicznego dostępu do gromadzonych zasobów istnieje możliwość otrzymania
bezpłatnego hasła dostępu w celu stworzenia osobistego profilu wyszukiwania lub też otrzymywania
drogą e-mail publikowanych nowych komunikatów prasowych.

http://europa.eu/rapid/

EU Bookshop

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

http://bookshop.europa.eu

ECLAS

To katalog zbiorczy bibliotek Komisji Europejskiej, zawierający bazę danych bibliograficznych zbio-
rów sieci bibliotek znanej pod nazwą Réseaubib. Zbiory oferują informacje na temat integracji euro-
pejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym.

ECLAS obejmuje urzędowe publikacje Unii oraz dokumenty wielu organizacji międzyrządowych,
publikacje wydawnictw komercyjnych, uniwersyteckich i rządowych, jak również wybrane artykuły
prasowe. W ECLAS znaleźć można materiały dotyczące integracji europejskiej, celów politycznych
i działań instytucji Unii Europejskiej oraz materiały na temat państw członkowskich UE, a w szcze-
gólności ich struktur instytucjonalnych, prawnych i społeczno-gospodarczych.

http://ec.europa.eu/eclas/F
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CORDIS

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest źródłem pozyskiwania informacji na temat
zaproszeń do składania wniosków ogłaszanych w związku z siódmym programem ramowym (7PR).
Serwis zawiera informacje dotyczące możliwości udziału w europejskich działaniach badawczych
i innowacyjnych. Promuje wiedzę w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw oraz społeczną akcep-
tację nowych technologii. Serwis jest platformą służącą do nawiązywania kontaktów między naukow-
cami, politykami, kadrą zarządzającą i wpływowymi osobistościami z dziedziny badań naukowych.

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju udostępnia także materiały archiwalne poprzez
system wyszukiwania CORDIS Indeks Archiwum. Posługując się indeksem, można przeglądać starsze
strony WWW z serwerów CORDIS, które, choć nie są już aktualizowane, mogą zawierać przydatne
informacje.

CORDIS jest zarządzany przez Urząd Publikacji.

http://cordis.europa.eu/home_pl.html
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Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Gospodarki

Nazwa ośrodka
Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Instytucja goszcząca Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Rok założenia i informacje o nowej umowie 2007

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

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

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

Strona WWW www.cde.wsg.byd.pl

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

Oprogramowanie i format zapisu Własny system ewidencji zbiorów bibliotecznych pozwalający
na przejrzystą ewidencję zasobów, katalogowanie książek, czaso-
pism, materiałów audiowizualnych, dokumentów elektronicz-
nych oraz norm, zgodnie z normami opisu bibliograficznego.

Dostęp do zasobów Nieograniczony

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

Liczba miejsc w czytelni 18

Dostępność księgozbioru Księgozbiór objęty jest wolnym dostępem

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

Komercyjne (odpłatne) serwisy i bazy danych – LEX,
– EBSCO.

Usługi świadczone przez CDE – zapewnienie dostępu do WWW,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– możliwość kserowania książek w uczelnianym punkcie

świadczącym usługi reprograficzne,
– udostępnianie źródeł wiedzy na temat UE na uczelnianej

platformie zdalnego nauczania,
– udzielanie odpowiedzi w językach polskim i angielskim na

pytania przesyłane pocztą elektroniczną, jak również
wskazywanie drogą e-mailową źródeł dostępnych w sieci WWW.
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Nazwa ośrodka
Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Inna działalność CDE – wykłady i seminaria na temat UE,
– organizacja Dnia Europy wspólnie z Ośrodkiem Komisji

Europejskiej Europe Direct przy WSG w Bydgoszczy na
Starym Rynku,

– szkolenia biblioteczne,
– działalność informacyjna polegająca na wysyłaniu

wiadomości dotyczących UE do pracowników i studentów
za pośrednictwem uczelnianego systemu informacyjnego
i wysyłanie informacji do szkół z regionu kujawsko-
pomorskiego o działalności CDE.

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/
instytucjami

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

Materiały medialne o CDE – artykuły i reportaż w telewizji regionalnej z okazji otwarcia
CDE,

– artykuł promocyjny opublikowany jesienią 2007 r. na
łamach prasy lokalnej.

Kontakty dr Maria Dubiella-Pubanc – dyrektor Biblioteki Głównej
e-mail: Maria.Dubiella-Pubanc@byd.pl, tel.: 052 567 00 73,
wew. 22.
mgr inż. Piotr Komorowski – dokumentalista
e-mail: piotr.komorowski@byd.pl, tel.: 052 567 00 73, wew. 23.
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Uniwersytet Gdański

Rok założenia i informacje o nowej umowie CDE utworzono w 1978 r., a nową umowę z Komisją
Europejską DG PRESS/COMM podpisano w maju 2005 r.

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

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

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

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

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

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

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

Dostęp do zasobów Nieograniczony

Godziny otwarcia poniedziałek 12.00 – 20.00
wtorek – piątek 9.00 – 16.00

Liczba miejsc w czytelni 6; można także korzystać z sąsiedniej czytelni.

Dostępność księgozbioru Wolny; starsze publikacje znajdują się w magazynie

Księgozbiór Księgozbiór tworzą wydawnictwa zwarte i ciągłe dotyczące
szeroko rozumianych zagadnień wspólnotowych:
– dokumenty i publikacje nadsyłane od lat 80. przez OPOCE

z Luksemburga, w szczególności statystyki i akty prawne, tj.
Dzienniki Urzędowe UE, orzecznictwo wspólnotowe, publi-
kacje Eurostat, a także dokumenty COM,

– gromadzone od lat 90. polskie publikacje na temat UE oraz
o integracji Polski z UE.

CDE ma także zestaw Official Journal UE serii L i C w wersji
papierowej, począwszy od końca lat 70. (prawie kompletny),
a także orzecznictwo wspólnotowe oraz serię European Eco-
nomy od lat 80. w języku angielskim.
Z dokumentów elektronicznych mamy m.in. serię Official
Journal UE (od roku 2000 w jęz. angielskim, a od roku 2004
również w jęz. polskim), Eurostat Electronic Library i in.

Gdańsk, Uniwersytet Gdański
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Język publikacji gromadzonych w CDE angielski, polski, częściowo niemiecki

Dostęp do komercyjnych baz danych nie

Usługi świadczone przez CDE – możliwość korzystania ze zbiorów tylko na miejscu,
– bezpłatny dostęp do internetu (jedno stanowisko

komputerowe),
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– możliwość kserowania (15 gr/strona),
– możliwość drukowania (50 gr/strona),
– udzielanie informacji na miejscu, telefonicznie i drogą

elektroniczną w językach polskim i angielskim.

Inna działalność CDE nie

Współpraca z innymi sieciami informacyjnym/
instytucjami

współpraca z polską siecią CDE, sporadycznie z innymi
jednostkami

Publikacje prasowe o CDE nie

Kontakty
Katarzyna Banaszek – bibliotekarz
cdesopot@gnu.univ.gda.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Biblioteka Śląska

Rok założenia i informacje o nowej umowie CDE utworzono w 1992 r.;
Europejska Akademia na Śląsku podpisała nową umowę
z Komisją Europejską DG PRESS/COMM w maju 2005 r.

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

Adres siedziby Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice

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

e-mail informacyjny e-mail: cde@bs.katowice.pl

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

Informacje o katalogu – kartkowy katalog tytułowy zawiera opisy bibliograficzne
wszystkich dokumentów znajdujących się w wolnym
dostępie w czytelni CDE (w tym z OPOCE),

– informacji o pokaźnej części księgozbioru CDE dostarcza
również katalog online Biblioteki Śląskiej (http://opacwww.
bs. katowice. pl), który obejmuje wydawnictwa zwarte
i ciągłe, pozyskiwane przez Bibliotekę w ramach egzem-
plarza obowiązkowego, zakupu oraz wymiany

Oprogramowanie i format zapisu Biblioteka Śląska wykorzystuje zintegrowany system biblio-
teczny PROLIB (wersja 2008.2.00);
opisy bibliograficzne są tworzone w formacie zgodnym z forma-
tami MARC

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

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

Liczba miejsc w czytelni 9 (w tym 3 stanowiska z komputerami)

Dostępność księgozbioru wolny; archiwalne numery czasopism przechowywane są
w magazynie

Księgozbiór Zbiory czytelni CDE obejmują ok. 6.000 woluminów wydaw-
nictw zwartych, ponad 200 tytułów czasopism oraz ok. 150 doku-
mentów elektronicznych. Są to dokumenty nadsyłane z OPOCE
z Luksemburga, UKIE i in. oraz bogaty zbiór krajowych publikacji
książkowych o tematyce europejskiej, gromadzonych przez
Bibliotekę Śląską (egzemplarz obowiązkowy, zakupy, wymiana).
CDE ma kompletne, począwszy od 1992 r., anglojęzyczne wersje

Katowice, Biblioteka Śląska
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drukowane m. in. takich wydawnictw jak: Dziennik Urzędowy UE,
Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej
Instancji, Biuletyn Unii Europejskiej, European Economy.
Ponadto w wydzielonej w CDE specjalistycznej Czytelni Samo-
rządowej wyodrębniono publikacje książkowe i czasopisma
o tematyce regionalnej i komunalnej, z zakresu prawa, polityki
i finansów lokalnych, także w aspekcie integracji z Unią Euro-
pejską.
Jedna z największych czytelni Biblioteki Śląskiej – Czytelnia
Czasopism Bieżących – dysponuje wieloma polskimi periodykami
o tematyce związanej z Unią Europejską, takimi jak: Integracja
Europejska, Nowa Europa, Przegląd Europejski, Przegląd Prawa
Europejskiego, Studia Europejskie, Wspólnoty Europejskie i in.

Język publikacji gromadzonych w CDE przeważają dokumenty w językach angielskim i polskim.

Dostęp do komercyjnych baz danych System Informacji Prawnej LEX Omega.

Usługi świadczone przez CDE – publikacje są udostępniane tylko na miejscu
– dostęp do internetu
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– możliwość kserowania (40 gr/odbitka)
– możliwość wydruku (40 gr/strona)
– inne usługi reprograficzne płatne wg obowiązującego

w Bibliotece Śląskiej cennika
– kwerendy i usługi informacyjne świadczone na miejscu,

telefonicznie oraz drogą elektroniczną

Inna działalność CDE – organizacja spotkań i wykładów o tematyce europejskiej, np.
cykl „Przy herbatce o wspólnej Europie”, m.in. z posłami do
Parlamentu Europejskiego, skierowany głównie do młodzieży
szkół gimnazjalnych, licealnych oraz studentów,

– uczestnictwo w ogólnopolskich konferencjach/spotkaniach
sieci CDE,

– działalność wystawiennicza,
– działalność edukacyjna – lekcje w bibliotece, szkolenia i in.,
– opracowywanie i przygotowywanie materiałów informacyj-

nych (np. „Euro – wspólna waluta europejska: zestawienie
bibliograficzne”)

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

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

Materiały medialne o CDE nie

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

Ilona Nowak – starszy bibliotekarz
Ilona.Nowak@bs.katowice.pl

Ewa Błaszczyk – bibliotekarz
Ewa.Blaszczyk@bs.katowice.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rok założenia i informacje o nowej umowie CDE powstało w 1995 r., w maju 2005 r. podpisano nową
umową z Komisją Europejską DG PRESS / COMM.

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

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

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

e-mail informacyjny cde@bibl.uek.krakow.pl

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

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

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

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

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

Liczba miejsc w czytelni 18

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

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

Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny
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Język publikacji gromadzonych w CDE publikacji angielski, polski

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

Usługi świadczone przez CDE – dostęp do internetu,
– możliwość podłączenia własnego komputera do sieci

bezprzewodowej,
– kserokopiarka samoobsługowa, odpłatność 20 gr/strona A4,
– możliwość zamówienia kserokopii w pracowni

kserograficznej (25 gr/strona A4),
– usługi informacyjne na miejscu, przez telefon i e-mail (języki

polski, angielski).

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

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

udział w pracach polskiej sieci CDE

Materiały medialne o CDE nie

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

Magdalena Bednarek – kustosz
bednarek@bibl.uek.krakow.pl

Monika Parys – starszy bibliotekarz
parys@bibl.uek.krakow.pl

Kinga Zięcik – młodszy bibliotekarz
ziecik@bibl.uek.krakow.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rok założenia i informacje o nowej umowie – umowa powołująca CDE w Lublinie została podpisana
w 2000 r.,

– rozpoczęcie działalności CDE UMCS w 2001 r.;
– w maju 2005 r. podpisano nową umowę z Komisją

Europejską DG PRESS/COMM.

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

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

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

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

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

Informacje o katalogu – możliwość przeszukiwania tylko w bazie wewnętrznej CDE
– MAK,

– katalog kartkowy (fiszki),
– aktualizacja katalogu jest prowadzona na bieżąco

Oprogramowanie i format zapisu program MAK, wersja 4.3

Dostęp do zasobów nieograniczony

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

Liczba miejsc w czytelni 7

Dostępność księgozbioru wolny (materiały archiwalne znajdują się w magazynie)

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

Język publikacji gromadzonych w CDE publikacji angielski, francuski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych nie

Usługi świadczone przez CDE – dostęp do WWW,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– sieć bezprzewodowa, na hasło,
– usługi informacyjne przez telefon/fax (w językach polskim

i angielskim),
– kwerendy (udzielanie odpowiedzi na pytania),

Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
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– możliwość zrobienia kserokopii w Bibliotece Głównej
(odpłatnie),

– możliwość wypożyczenia zbiorów CDE dla stałych czytelni-
ków oraz pracowników UMCS (na 2 tygodnie).

Inna działalność CDE – udział w szkoleniach bibliotecznych;
– organizacja staży absolwenckich i praktyk zawodowych;
– współuczestnictwo w organizowaniu konferencji nauko-

wych (CDE UMCS kładzie szczególny nacisk na kierunek
wschodni i południowy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE);

– kierownik CDE UMCS, który jest jednocześnie pracowni-
kiem naukowym, prowadzi zajęcia związane ściśle z tema-
tyką UE, tj. „Polityka śródziemnomorska UE” oraz fakultet,
który ściśle łączy się z funkcją wykonywaną przez Centra
Dokumentacji Europejskiej, tj. „System informacyjny UE”.

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

aktywny udział w pracach polskiej sieci CDE

Materiały medialne o CDE nie

Kontakty dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak – kierownik, adiunkt na
Wydziale Politologii UMCS
kstachurska9@wp.pl
tel. (081) 537 58 91
tel. wydziałowy (081) 532 42 78, 79 w. 131

Marzena Bukowska – młodszy bibliotekarz
cde@hektor.umcs.lublin.pl
tel. (081) 537 58 91

Piotr Sękowski – młodszy bibliotekarz
cde@hektor.umcs.lublin.pl
tel. (081) 537 58 91
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Nazwa ośrodka
Biblioteka Instytutu Europejskiego w Łodzi
Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski

Rok założenia i informacje o nowej umowie CDE powstało w 1989 r.

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

Adres siedziby ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź

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

e-mail informacyjny biblioteka@ie.lodz.pl

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

Informacje o katalogu – katalog CDE jest dostępny w internecie (http://www.ie.lodz.pl
/biblio/katalog.html), zawiera opisy bibliograficzne całego
zasobu bibliotecznego,

– dostęp do katalogu w trybie online,
– zawartość katalogu jest aktualizowana na bieżąco

Oprogramowanie i format zapisu W bibliotece i CDE wykorzystywany jest system obsługi relacyj-
nych baz danych (Microsoft Access) i obowiązuje własna instruk-
cja katalogowania.

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

Godziny otwarcia poniedziałek – piątek 10.00 – 16.00

Liczba miejsc w czytelni 25

Dostępność księgozbioru wolny dostęp

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

Języki publikacji gromadzonych w CDE publikacji angielski, francuski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych nie

Usługi świadczone przez CDE – dostęp do WWW,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– wykonanie kserokopii,
– usługi informacyjne na miejscu, przez telefon i e-mail

(w językach polskim i angielskim)

Inna działalność CDE udział w organizowanych szkoleniach bibliotecznych

Łódź, Instytut Europejski
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Współpraca z innymi sieciami
informacyjnymi/instytucjami

nie

Materiały medialne o CDE nie

Kontakty dr Kazimierz Sobotka – dyrektor
Krzysztofa Agata Banaszkiewicz – pracownik
kbanaszkiewicz@ie.lodz.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rok założenia i informacje o nowej umowie CDE powstało w 1998 r.;
nową umowę z Komisją Europejską DG PRESS/COMM podpi-
sano w maju 2005 r.

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

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

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

e-mail informacyjny cde@uwm.edu.pl

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

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

Oprogramowanie i format zapisu w Bibliotece i CDE wykorzystywany jest zintegrowany system
biblioteczny Aleph w wersji 16, a opisy bibliograficzne doku-
mentów tworzone są w formacie MARC 21

Dostęp do zasobów nieograniczony

Godziny otwarcia poniedziałek – piątek 9.00 – 16.00
sobota 9.00 – 15.00

Liczba miejsc w czytelni 26 oraz 8 stanowisk komputerowych

Dostępność księgozbioru Całość zgromadzonego w CDE księgozbioru znajduje się w wol-
nym dostępie.

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

Języki publikacji gromadzonych w CDE angielski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych nie

Usługi świadczone przez CDE – udostępnianie (na miejscu) książek, czasopism i innych
materiałów na temat UE,

– wyszukiwanie aktów prawnych UE,
– pomoc w wyszukiwaniu informacji związanych z proble-

matyką wspólnotową,
– dostęp do WWW,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– usługi informacyjne świadczone drogą telefoniczną i ma-

ilową

Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
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Inna działalność CDE – prowadzenie strony internetowej CDE oraz jej bieżąca
aktualizacja o informacje z serwisów internetowych,
a także o konferencjach, konkursach itp.,

– opracowywanie informatorów o CDE,
– udział w szkoleniach, wykładach, spotkaniach,
– prowadzenie zajęć ze studentami z zakresu źródeł infor-

macji o UE,
– udział w projektach UE realizowanych przez

pracowników UWM (obecnie: Unia Europejska.
Retrospektywy i perspektywy w ramach akcji Europejskie
Centrum Doskonałości)

Współpraca z innymi sieciami
informacyjnymi/instytucjami

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

Materiały medialne o CDE nie

Kontakty mgr Magdalena Malanowicz – kierownik, kustosz
magdam@uwm.edu.pl

dr inż. Aneta Orłowska – bibliotekarz
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Nazwa ośrodka
Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Instytucja goszcząca Uniwersytet Opolski

Rok założenia i informacje o nowej umowie CDE powstało w 2001 r.; w maju 2005 r. podpisano nową
umowę z DG PRESS/COMM

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

Adres siedziby ul. Plebiscytowa 5
45-038 Opole

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

e-mail informacyjny e-mail: edc@uni.opole.pl

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

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

Oprogramowanie i format zapisu zbiory opolskiego CDE są katalogowane w programie SOWA

Dostęp do zasobów nieograniczony

Godziny otwarcia poniedziałek – czwartek 10.00 – 15.00
piątek 12.00 – 17.00

Liczba miejsc w czytelni 12 oraz 4 stanowiska komputerowe

Dostęp do księgozbioru wolny

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

Języki publikacji gromadzonych w CDE angielski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych Lex Omega, Current Contents, MasterFILE Premier, ProQuest
Digital Dissertations, Springer i in.

Usługi świadczone przez CDE – usługi informacyjne,
– dostęp do WWW.

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

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

współpraca na poziomie lokalnym oraz z siecią CDE
w Polsce

Materiały medialne o CDE nie

Kontakty dr Marta Rostropowicz-Miśko – kierownik
Tomasz Orłowski – bibliotekarz
edc@uni.opole.pl

Opole, Uniwersytet Opolski
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich

Instytucja goszcząca Akademia Ekonomiczna

Rok założenia i informacje o nowej umowie 1991 r.; nową umowę podpisano w 2006 r.

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

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

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

e-mail informacyjny cdibe@ae.poznan.pl

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

Informacje o katalogu Katalog wydzielony z publikacji zgromadzonych w Bibliotece
Głównej Akademii Ekonomicznej; istnieje możliwość przeszu-
kiwania wyłącznie zbioru CDiBE poprzez katalog kartkowy

Oprogramowanie i format zapisu Brak

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

Godziny otwarcia poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00

Liczba miejsc w czytelni 9

Dostęp do księgozbioru wolny

Księgozbiór – publikacje WE przesyłane przez Urząd Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich oraz Dzienniki Urzędowe UE,

– polskie dokumenty dotyczące integracji Polski z UE,
– biuletyny Wspólnot wydawane przez IKiCHZ,
– dokumenty Sejmu RP i Senatu RP związane z procesem ratyfi-

kacji Układu Europejskiego oraz zbliżania legislacji do wymo-
gów Jednolitego Aktu Europejskiego,

– książki na temat integracji (w językach polskim i angielskim),
– czasopisma nabywane przez Akademię Ekonomiczną

w Poznaniu

Języki publikacji gromadzonych w CDE polski, angielski, francuski, niemiecki

Dostęp do komercyjnych baz danych tylko w Bibliotece Głównej

Usługi świadczone przez CDE – dostęp do WWW,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– usługi informacyjne przez telefon, fax, e-mail,
– języki działalności informacyjnej: polski, angielski,

francuski

Inna działalność CDE – udział w szkoleniach, konferencjach itp.

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

– udział w pracach polskiej sieci CDE, EuropeDirect

Poznań, Akademia Ekonomiczna
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Materiały medialne o CDE nie

Kontakty Renata Stawarska – dyrektor
e-mail: renata.stawarska@ae.poznan.pl

Anita Pawlik – dokumentalista
e-mail: cdibe@ae.poznan.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Uniwersytet Szczeciński

Rok założenia i informacje o nowej umowie 1998 r.; nową umowę z Komisją Europejską DG PRESS /
COMM podpisano w maju 2005 r.

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

Adres siedziby ul. Tarczyńskiego 1
70-387 Szczecin

Telefon, fax, e-mail
pok. 206, II piętro
Tel. (091) 444 24 08
Fax. (091) 444 23 62

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

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

Informacje o katalogu http://cide.univ.szczecin.pl/
– zbiory CIDE są skatalogowane w bazie UNION dostępnej

online na stronie http://cide.univ.szczecin.pl/, która stano-
wi katalog alfabetyczny i rzeczowy wydawnictw zwartych,
ciągłych i artykułów z czasopism polskich oraz niesamo-
istnych fragmentów wydawnictw zwartych (rozdziałów),

– do charakterystyki publikacji zastosowano swobodne słowa
kluczowe; możliwe jest również przeszukiwanie wieloaspek-
towe,

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

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

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

Liczba miejsc w czytelni 6

Dostęp do księgozbioru Wolny; czasopisma otrzymywane z OPOCE znajdują się
w magazynie

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

Języki publikacji gromadzonych w CDE polski, angielski, sporadycznie niemiecki, francuski

Dostęp do komercyjnych baz danych W CIDE dostępne są prenumerowane przez Bibliotekę Główną
US następujące bazy danych:
– EBSCO
– Springer / Kluwer
– Blackwell Synergy
– JSTOR
– Oxford University Press
– PROQUEST
– GMID

Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
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Usługi świadczone przez CDE – księgozbiór udostępniany w sposób prezencyjny
– dostęp do internetu, również przez sieć bezprzewodową,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– usługi informacyjne na miejscu, przez telefon i e-mail

Inna działalność CDE – niesformalizowane indywidualne szkolenie biblioteczne
dla nowych użytkowników CIDE

– praktyki zawodowe bibliotekarzy,
– uczestnictwo w przygotowywaniu wykładów i/lub

prowadzenia warsztatów w corocznym
Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami współpraca z siecią polskich CDE

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

Kontakty Andrzej Bochniarz – kierownik, kustosz
e-mail: andrzej_b@bg.univ.szczecin.pl

Ariadna Wrońska – starszy kustosz dyplomowany
e-mail: ariadna@bg.univ.szczecin.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rok założenia i informacje o nowej umowie 1998 r.; w maju 2005 r. podpisano nową umowę z Komisją
Europejską DG PRESS/COMM

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

Adres siedziby ul. Gagarina 13,
87-100 Toruń

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

e-mail informacyjny CDE@bu.uni.torun.pl

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

Informacje o katalogu – zbiory CDE (poza broszurami) są skatalogowane w katalogu
Horizon, wspólnym dla zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej,
aktualizowanym na bieżąco, dostępnym on-line:
http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.
exe?new+-access+top;

– nie ma możliwości przeszukiwania wyłącznie zasobu CDE;
– niektóre czasopisma są skatalogowane w katalogu kartko-

wym (układ alfabetyczny wg tytułów czasopism wraz z odsy-
łaczami do nazw wydawców) dostępnym on-line:
http://www.kat.umk.pl/czasopisma/.

Zasób stopniowo jest wprowadzany do katalogu Horizon

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

Dostęp do zasobów nieograniczony; pracownicy i studenci UMK zostawiają u dyżur-
nego bibliotekarza kartę biblioteczną lub legitymację, a czytelnicy
z zewnątrz otrzymują identyfikatory na podstawie dowolnego
dokumentu tożsamości

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

Liczba miejsc w czytelni 22

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

Księgozbiór – w czytelni CDE dostępne są publikacje otrzymane z OPOCE
oraz pochodzące z innych źródeł dotyczące prawa i polityk
Unii Europejskiej oraz działalności Rady Europy (ok. 5.000
tytułów wydawnictw zwartych i 300 tytułów czasopism);

– CDE prenumeruje 3 czasopisma zagraniczne: Europolitics,
Europolitics Agri, Europolitics Environment, wyd. Brussels:
Europe Information Service oraz baza danych JUSTIS 5,
wyd. London: Context Ltd;

Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
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– czytelnicy mogą też korzystać z pozostałych zbiorów Biblio-
teki Uniwersyteckiej oraz z prenumerowanych przez Biblio-
tekę baz danych

Języki publikacji gromadzonych w CDE polski, angielski, niemiecki, francuski, inne (sporadycznie)

Dostęp do komercyjnych baz danych Komercyjne bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę
Uniwersytecką, dostępne także w czytelni CDE:
– Elektronische Zeitschriften Bibliothek;
– EBSCOHost (MEDLINE, ERIC, Health Source: Nursing/Aca-

demic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master-
FILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News,
Agricola, Library, Information Science & Technology Abstracts,
Business Source Complete, Academic Search Complete);

– dostępne archiwa prasowe: „Gazety Wyborczej”, „Gazety
Prawnej” i „Rzeczpospolitej”

Usługi świadczone przez CDE – usługi bezpłatne: dostęp do internetu – 3 stanowiska kom-
puterowe z czytnikami CD/DVD, możliwość podłączenia
własnego komputera, sieć bezprzewodowa EDUROAM
(aktywacja na hasło), wypożyczalnia międzybiblioteczna
z bibliotek krajowych i zagranicznych, usługi informacyjne
na miejscu, telefoniczne, faxem, pocztą elektroniczną,

– usługi odpłatne: kserokopie (15 gr/str., A4 – usługa w pra-
cowni, 20 gr/str., A4 – kserokopiarka samoobsługowa
w holu obok czytelni), reprografia cyfrowa – cena zależna
od rozdzielczości, cennik na str. http://www.bu.uni.torun.pl/
cennik.html;

– informacje udzielane są w językach polskim, angielskim
i niemieckim

Inna działalność CDE – zajęcia dla studentów Instytutu Informacji Naukowej i Biblio-
logii UMK;

– praktyki studentów IINiB UMK, praktyki zawodowe biblio-
tekarzy;

– szkolenia biblioteczne dla studentów I roku,
– udział w konferencjach,
– szkolenia i warsztaty w zakresie wyszukiwania informacji

o UE i programach UE dla jednostek zewnętrznych,
– wystawy,
– spotkania w CDE,
– uczestnictwo w programach/projektach krajowych i UE,
– artykuły i materiały konferencyjne

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

Współpraca z:
– siecią polskich CDE,
– Branżowym Punktem Kontaktowym 7 Programu

Ramowego UE na UMK,
– w ramach list dyskusyjnych CDE-PL oraz EURODOC

Materiały medialne o CDE – Lemańska A., 36 m do Unii. Rozmowa o CDE, „Gazeta
Wyborcza” – Toruń, Toruń: Agora SA, wyd. z 19.01.2000,

– Słomińska J., Centrum Dokumentacji Europejskiej, „Gazeta
Pomorska”,

– Bydgoszcz: Pomorskie Wydawnictwo Prasowe, wyd.
z 26.01.2000,

– Urbańska E., Centrum Dokumentacji Europejskiej w Biblio-
tece Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń: Głos Uczelni.
Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
nr 4/1999,
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– Urbańska E., Wyjść naprzeciw oczekiwaniom, Biuletyn
Informacyjny, Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki, nr 7/2000,

– Urbańska E., Centrum Dokumentacji Europejskiej.
Po dwóch latach, Głos Uczelni…, nr 2/2000,

– Urbańska E., Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce,
EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy,
nr specjalny 2/2000, źródło:// URL<http://ebib. oss. wroc.
pl/arc/es02-06. html z dn. 21.06.2008>;

– Urbańska E., Centrum Dokumentacji Europejskiej, [w:]
Konferencja Współfinansowanie rozwoju MŚP w przed-
dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Toruń
9 grudzień 2003, oprac. Toruńska Agencja Rozwoju regio-
nalnego SA, Euro Info Centre w Toruniu;

– Urbańska E., Bruksela i Toruń, Głos Uczelni…, nr 6/2007;
– Warta R., Egzemplarz z Brukseli. Drugie urodziny toruń-

skiego Centrum Dokumentacji Europejskiej, Nowości
Gazeta Pomorza i Kujaw, Bydgoszcz: Pomorskie Wydaw-
nictwo Prasowe RSW „Prasa”, wyd. z 2.01.2000;

– Program dla TV Regionalnej Bydgoszcz: Magazyn Toruński
(emisja 21.04.2001, godz. 8.00 i 24.04.2001, godz. 16.30)

Kontakty Sławomira Pawłowska – starszy bibliotekarz
e-mail: Slawomira.Pawlowska@bu.uni.torun.pl

Janusz Bujak – młodszy bibliotekarz
e-mail: Janusz.Bujak@bu.uni.torun.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Fundacja Kolegium Europejskie

Rok założenia i informacje o nowej umowie 1993 r., w maju 2005 r. podpisano nową umowę z Komisją
Europejską DG PRESS / COMM

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

Adres siedziby ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa

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

e-mail informacyjny e-mail: cde@coleurop.pl

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

Informacje o katalogu – katalog publikacji zgromadzonych w natolińskim CDE jest
dostępny w Internecie (http://hip. coleurop. pl); zawiera
opisy bibliograficzne całego zasobu bibliotecznego;

– istnieje możliwość zawężenia wyszukania w katalogu
wyłącznie do publikacji zgromadzonych w CDE;

– dostęp do katalogu jest w trybie online, zawartość katalogu
jest aktualizowana na bieżąco.

Oprogramowanie i format zapisu – system zintegrowany Horizon w wersji 7.3.2 wraz z modu-
łem OPAC Horizon Information Portal (HIP) w wersji 3.06.
Do opisu bibliograficznego dokumentów wykorzystywany
jest format MARC21 (CDE i Biblioteka);

– w Bibliotece obowiązuje własna instrukcja katalogowania
zgodna z polskimi i międzynarodowymi standardami bran-
żowymi.

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

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

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

Dostęp do księgozbioru wolny

Księgozbiór – w CDE znajdują się wyłącznie dokumenty i publikacje nade-
słane z OPOCE z Luksemburga,

– w przylegających do CDE pomieszczeniach znajduje się
bogaty księgozbiór wydawnictw zwartych i ciągłych zwią-

Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
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zanych z zagadnieniami wspólnotowymi i procesem inte-
gracji europejskiej (25 000 tomów książek i ponad 250 tytu-
łów czasopism),

– CDE ma kompletny zestaw Dziennika Urzędowego WE / UE
w języku francuskim w wersji drukowanej (od roku 1958)
i serię rocznych raportów Rapport général sur l'activité de
l'Union européenne (również od roku 1958). Seria Bulletin
of the European Union jest dostępna w wersji drukowanej
począwszy od 1993 r.;

– w CDE można również skorzystać z całości orzecznictwa
wspólnotowego opublikowanego w serii Recueil de la juri-
sprudence de la Cour począwszy od roku 1954;

– zgromadzono wszystkie tomy European Economy wydane
od roku 1990;

– sąsiadujący z CDE dział czasopism gromadzi najważniejsze
periodyki dotyczące Unii Europejskiej (Common Market
Law Review, Europarecht, European Competition Law Review,
European Environmental Law Review, European Foreign
Affairs Review, European Law Review, Journal of Common
Market Studies, Journal of European Public Policy, Europoli-
tics oraz wiele innych)

Języki publikacji gromadzonych w CDE angielski, francuski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych EBSCOHost, European Sources Online (ESO) i Oxford
Scholarship Online (OSO).

Usługi świadczone przez CDE – dostęp do WWW;
– możliwość podłączenia własnego komputera;
– kserokopiarka w wolnym dostępie za odpłatnością (18 gr /

strona);
– publikacje udostępniane są prezencyjnie;
– usługi informacyjne na miejscu, przez telefon i e-mail

(w językach polskim, angielskim i francuskim).

Inna działalność CDE udział w organizowanych szkoleniach bibliotecznych

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

– aktywny udział w pracach polskiej sieci CDE;
– członkostwo w European Information Association (EIA),
– współpraca międzynarodowa w ramach forum EUROLIB

Materiały medialne o CDE nie

Kontakty Wiktor T. Poźniak – dyrektor
wtp@coleurope.eu

Marzena Sałek – dokumentalista
marzena.salek@coleurope.eu
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Nazwa ośrodka
Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich (BDWE)
Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Rok założenia i informacje o nowej umowie 1991 r.; utworzenie BDWE, w maju 2005 r. podpisano nową
umowę z DG PRESS/COMM

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

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

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

e-mail informacyjny bdwe@mail.ukie.gov.pl

Strona WWW www.bdwe.ukie.gov.pl

Informacje o katalogu – dostęp online
– zawiera opisy bibliograficzne: książek, czasopism, płyt

CD/DVD, e-book-ów, artykułów z prasy ogólnopolskiej,
regionalnej i specjalistycznej o tematyce UE;

– część zbiorów dostępna jest w wersji elektronicznej na
miejscu w BDWE;

– wyszukiwanie poprzez indeksy: autorski, tytułowy, słów
kluczowych;

– bazy aktualizowane na bieżąco.

Oprogramowanie i format zapisu system MAK
format zapisu na podstawie formatu MARC 21

Dostęp do zasobów nieograniczony; należy pozostawić dokument tożsamości; moż-
liwość wypożyczenia zbiorów mają wyłącznie pracownicy UKIE

Godziny otwarcia poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00
sobota 9.00 – 14.00

Liczba miejsc w czytelni 6 oraz 2 stanowiska z dostępem do katalogu, baz danych
i internetu

Dostęp do księgozbioru wolny do bieżących wydań czasopism, księgozbiór znajduje się
w magazynie

Księgozbiór Zakres tematyczny zbiorów obejmuje szeroko pojętą problema-
tykę integracji europejskiej i UE, politologię, stosunki międzyna-
rodowe, prawo polskie i prawo międzynarodowe, gospodarkę.

Księgozbiór tworzą dokumenty i materiały otrzymane z OPOCE,
zakupy krajowe i zagraniczne oraz dary krajowe i zagraniczne.

Księgozbiór liczy ok. 17.000 tytułów wydawnictw zwartych,
ponad 250 tytułów czasopism i 800 płyt CD/DVD.

Ponadto BDWE gromadzi:
– Dzienniki Urzędowe WE/UE (w wersji tradycyjnej: w języku

angielskim 1991 – kwiecień 2004 i w języku polskim
od maja 2004; na mikrofiszach: w języku francuskim
1968-1999, w języku angielskim 1963-1999 i w języku

Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
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niemieckim 1952-1999) oraz polskie Wydanie Specjalne
Dziennika Urzędowego;

– Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w językach
francuskim i angielskim (od 2004 także w języku polskim);

– dokumenty COM w języku francuskim 1983-1991 i w języku
angielskim 1987-2005;

– Bulletin Quotidien Europe od 1994;
– roczniki Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

W BDWE prenumerowane są m. in.:
– periodyki wydawane przez OPOCE;
– prasa polska: dzienniki i tygodniki ogólnopolskie oraz czaso-

pisma fachowe;
– prasa zagraniczna: dzienniki i tygodniki brytyjskie, niemieckie

i francuskie oraz czasopisma fachowe

Języki publikacji gromadzonych w CDE polski, angielski, francuski (sporadycznie: niemiecki, włoski,
hiszpański i inne)

Dostęp do komercyjnych baz danych Newton (przegląd prasy o tematyce UE)

Usługi świadczone przez CDE – usługi informacyjne na miejscu, e-mail, telefon, fax,
– dostęp do internetu,
– możliwość podłączenia własnego komputera,
– możliwość wykonania kserokopii w ramach limitu do

22 stron z każdej książki i/lub czasopisma (bezpłatnie);

Inna działalność CDE – działalność wydawnicza oraz dystrybucyjna publikacji UKIE
(ok. 3000 adresatów w Polsce i za granicą),

– możliwość odbycia praktyk

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

Współpraca z siecią polskich CDE

Materiały medialne o CDE 1) Kierzkowska A., Ławor E., Biblioteka Depozytowa Wspólnot
Europejskich. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Tech-
nicznej” 2003 nr 4
2) Kierzkowska A., Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europej-
skich. „Studia Europejskie”, 1999 nr 2,
3) Ławor E., Rola i charakter działalności informacyjnej Biblio-
teki Depozytowej w Departamencie Dokumentacji Europej-
skiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Warszawa 1999 [praca magisterska]

Kontakty Kierownik BDWE:
Agata Kowalska (specjalista) agata.kowalska@ukie.gov.pl

Beata Ceglińska (referendarz) beata.ceglinska@ukie.gov.pl
Anna Pietrzak (referendarz) anna.pietrzak@ukie.gov.pl
Marta Politowska (referendarz) marta.politowska@ukie.gov.pl
Anna Puszka (referendarz) anna.puszka@ukie.gov.pl
Julia Rusinowicz (referendarz) julia.rusinowicz@ukie.gov.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

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

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

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

Telefon, fax, e-mail
tel/fax: (022) 564 97 39
e-mail: cde@sgh.waw.pl

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

e-mail informacyjny e-mail: cde@sgh.waw.pl

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

Strona WWW CDE:
http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/cde/

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

Informacje o katalogu Zbiory CDE są dostępne online:
– w katalogu elektronicznym Biblioteki SGH:

http://agathos.sgh.waw.pl/ALEPH,
(materiały gromadzone w CDE wyróżniono sygnaturą CDE),

– w bazie NUKAT (od 2006 r. Biblioteka SGH współtworzy
bazę NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
polskich bibliotek naukowych i akademickich)
http://www.nukat.edu.pl/

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

Dostęp do zasobów nieograniczony; zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu

Godziny otwarcia poniedziałek – piątek 8.30 – 20.00

Liczba miejsc w czytelni 13 oraz 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu
i wszystkich baz danych Biblioteki SGH

Dostęp do księgozbioru wolny, działy tematyczne według Klasyfikacji Wspólnot Euro-
pejskich (KWE), a w obrębie działu według sygnatur.

Księgozbiór – zbiory CDE to ponad 4.000 woluminów druków zwartych
i około 200 tytułów czasopism: są to dokumenty i publi-
kacje wydawane przez Urząd Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w Luksemburgu oraz dary,

Warszawa, Szkoła Główna Handlowa
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– księgozbiór Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej, dostępny
w czytelniach sąsiadujących z CDE, to największy w Polsce
księgozbiór z zakresu szeroko pojętej problematyki spo-
łeczno-ekonomicznej, zawierający duży wybór specjali-
stycznych wydawnictw dotyczących Unii Europejskiej,
integracji europejskiej oraz prawa europejskiego.

Zbiory Biblioteki SGH to ponad 1.003.112 woluminów,
w tym 216.778 woluminów wydawnictw ciągłych (czaso-
pism), ok. 30 tys. tytułów czasopism elektronicznych jest
dostępnych w komercyjnych bazach danych Biblioteki SGH
http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/bazy/

Języki publikacji gromadzonych w CDE angielski, polski

Dostęp do komercyjnych baz danych dostęp do wszystkich baz danych prenumerowanych
przez Bibliotekę SGH:

a) dostępnych w sieci uczelnianej i w Oddziale Informacji
Naukowej:
– ABI/Inform (ProQuest)
– Ceduła Giełdy Warszawskiej
– CEIC
– EBSCO EIFL
– Emerald Fulltext
– GMID Global Market Information Database

(Euromonitor)
– ISI Emerging Markets (Euromoney)
– JSTOR (The Scholarly Journal Archive)
– Lex Omega
– National Bureau of Economic Research.Working papers
– roczniki statystyczne GUS
– Source OECD
– itd.
(dla studentów i pracowników naukowych SGH większość
baz zagranicznych jest dostępna z komputerów domowych,
po pobraniu loginu i hasła z OIN lub CDE),

b) do elektronicznych archiwów gazet i czasopism,
dostępnych wyłącznie w Oddziale Informacji Naukowej
i w CDE, takich jak:
– „Rzeczpospolita”
– „Gazeta Prawna”
– „Puls Biznesu”
– czasopisma wydawnictwa INFOR
– itd.,

c) ponad 300 tytułów czasopism zagranicznych prenumero-
wanych przez Bibliotekę SGH w wersji papierowej jest dostęp-
nych on-line poprzez Ars Polonę

Usługi informacyjne i inne – usługi informacyjne na miejscu oraz przez telefon, fax, e-mail,
– kwerendy (udzielanie odpowiedzi na zapytania),
– pomoc w wyborze publikacji i opracowań,
– informowanie o dostępie do polskich i europejskich

serwisów informacyjnych,
– udzielanie informacji dotyczących księgozbioru CDE,

zbiorów Biblioteki SGH, jej zasobów elektronicznych
i komercyjnych baz danych,

– możliwość podłączenia własnego komputera,
– sieć bezprzewodowa obejmująca Bibliotekę SGH (w tym

CDE) – w przygotowaniu,
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– możliwość wykonania kserokopii, dostęp do drukarki
i skanera, dostęp do drukarki kolorowej w pracowni repro-
graficznej Biblioteki SGH (opłaty według obowiązującego
w Bibliotece cennika; bez ograniczeń liczbowych na usługi
reprograficzne).

Inna działalność – udział w opracowaniu szkolenia bibliotecznego on-line
na Platformie e-learningowej SGH,

– redagowanie ulotek informacyjnych CDE (w wersjach pol-
skiej, angielskiej i francuskiej) i Oddziału Informacji Nauko-
wej,

– zamawianie wydawnictw w serwisie EU-Bookshop (głównie
hurtowe zamówienia wydawnictw statystycznych Eurostatu
i rozprowadzanie ich wśród studentów SGH),

– współpraca przy opracowywaniu Przeglądu Bibliograficz-
nego Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego, bibliografii
ekonomicznej zawierającej opisy artykułów z wybranych
czasopism polskich i zagranicznych, wydawanej od 1994 r.
w wersji drukowanej i elektronicznej,

– redagowanie strony internetowej CDE i strony internetowej
Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki SGH;

– rozpowszechnianie informacji o nowych testowanych
bazach danych (np. European Sources Online)

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

a) w Polsce:
– lista dyskusyjna http://groups.yahoo.com/group/cde-pl/
– udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach organi-

zowanych przez Komisję Europejską oraz przez sieć CDE
we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europej-
skiej w Polsce,

b) w Europie:
– współpraca z CDE przy Wydziale Prawa i Nauk Politycz-

nych Uniwersytetu w Rennes, poprzez wizytę studyjną
w ramach stypendium Erasmus Staff Training Programme

Materiały medialne o CDE 1) Osypińska A., Wojtkowska-Łodej G.:
„Centrum zaprasza”, Gazeta SGH nr 217/218, luty 2006,

2) Wojtkowska-Łodej G. i pracownicy CDE:
„Unikalne Centrum”, Gazeta SGH nr 06/07 (235), listopad
2007

Kontakty prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej – kierownik CDE
gwojtko@sgh.waw.pl

mgr Magdalena Czechowska – zastępca kierownika
mczech@sgh.waw.pl

mgr Maciej Bednarczyk – pracownik
mbedna4@sgh.waw.pl

mgr Monika Kowalik – pracownik
mkowa10@sgh.waw.pl
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Nazwa ośrodka
Centrum Dokumentacji Europejskiej
(do 2005 r. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot
Europejskich)

Instytucja goszcząca Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Rok założenia i informacje o nowej umowie 1991 r. – utworzenie Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspól-
not Europejskich, w maju 2005 r. podpisano nową umowę z DG
PRESS/COMM

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

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

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

e-mail informacyjny e-mail: europauw@uw.edu.pl

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

Informacje o katalogu – katalog zawiera opisy bibliograficzne całego zasobu
bibliotecznego, na który składają się książki, czasopisma,
CD-ROM-y oraz prace licencjackie, magisterskie oraz prace
słuchaczy studiów podyplomowych,

– wyszukiwanie poprzez indeksy: autorski, tytułowy, słów
kluczowych,

– dostęp na miejscu w czytelni,
– dostęp online poprzez zintegrowanie z Katalogiem Bibliotek

Wydziałowych UW w systemie VTLS – w przygotowaniu.

Oprogramowanie i format zapisu system Micro CDS/ISIS, wersja 3.0, 1992
system VTLS – w przygotowaniu

Dostęp do zasobów nieograniczony, użytkownicy pozostawiają u dyżurnego biblio-
tekarza legitymację lub inny dokument tożsamości; zbiory udo-
stępniane wyłącznie na miejscu

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

Liczba miejsc w czytelni 17 oraz 2 stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu
i do Internetu

Dostęp do księgozbioru – większość księgozbioru objęta jest wolnym dostępem do
półek w czytelni Biblioteki i CDE; całość zbiorów obejmuje
układ działowy, a w obrębie działu według numerów
sygnatur;

– ograniczonym dostępem został objęty zbiór: CD-ROM-ów –
udostępniane są one na podstawie sygnatur poprzez wyszu-
kiwanie w katalogu; prac licencjackich, magisterskich oraz
podyplomowych – udostępniane na podstawie sygnatur
poprzez wyszukiwanie w katalogu;

– korzystanie z prac podlega rejestracji (wpis do odpowiedniego

Warszawa, Uniwersytet Warszawski
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zeszytu) oraz związane jest ze szczególnymi zasadami
ochrony (całkowity zakaz kopiowania)

Księgozbiór – dokumenty i publikacje wydawane przez OPOCE,
– zamówione publikacje pochodzące z zakupów krajowych

i zagranicznych,
– dary krajowe i zagraniczne,
– krajowa i zagraniczna wymiana publikacji,
– zbiór liczy ok. 13.000 tytułów wydawnictw zwartych,

ponad 350 tytułów czasopism, ok. 180 CD-ROM i ok.
1.500 prac licencjackich, magisterskich oraz
podyplomowych,

– dostęp do pełnotekstowych baz Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie (BUW)

Języki publikacji gromadzonych w CDE angielski, polski, niemiecki, francuski

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

Usługi informacyjne – usługi informacyjne: telefon, fax, poczta elektroniczna,
wizyta studyjna,

– kwerendy (udzielanie odpowiedzi na zapytania),
– wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek wydziało-

wych Uniwersytetu Warszawskiego,
– możliwość skorzystania z laboratorium komputerowego,
– możliwość wykonania kserokopii,
– możliwość korzystania z drukarki,
– okazjonalnie udostępniany skaner.

Inna działalność – szkolenia biblioteczne dla studentów I roku Centrum Euro-
pejskiego UW,

– praktyki studentów Instytutu Informacji Naukowej i Stu-
diów Bibliologicznych UW,

– praktyki zawodowe bibliotekarzy,
– obsługa informacyjna wizyt studyjnych zainteresowanych osób,
– zamówienia wydawnictw w serwisie EUBookshop,
– udział pracowników CDE w programie wydawniczym

Centrum Europejskiego UW,
– redagowanie strony internetowej Biblioteki i CDE,
– współpraca z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

– aktywny udział w pracach polskiej sieci CDE,
– lista dyskusyjna http://groups.yahoo.com/group/cde-pl/ ,
– udział w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach

organizowanych przez Komisję Europejską oraz przez sieć
CDE, we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej w Polsce,

– udział w stażach i praktykach zagranicznych

Materiały medialne o CDE 1) Ogonowska A. „Powstanie i organizacja Ośrodka
Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich” [praca
magisterska], Warszawa 1993;
2) Sacharuk A. „Zasoby Ośrodka Informacji i Dokumentacji
Wspólnot Europejskich (1998-2000)”, Studia Europejskie nr
2/2000;
3) Sacharuk A. „Zasoby Ośrodka Informacji i Dokumentacji
Wspólnot Europejskich Centrum Europejskiego Uniwersytetu
Warszawskiego”, Studia Europejskie nr 2/2004
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Kontakty Przemysław Bartuszek - kierownik Biblioteki i CDE, starszy
bibliotekarz,
p.bartuszek@uw.edu.pl

Agnieszka Sacharuk - starszy bibliotekarz,
aesachar@uw.edu.pl

Dorota Sołtysiak - bibliotekarz,
d.soltysiak@uw.edu.pl
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Nazwa ośrodka Centrum Dokumentacji Europejskiej

Instytucja goszcząca Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, Instytut
Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekono-
mii Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok założenia i informacje o nowej umowie 1992 r.; w maju 2005 r. podpisano nową umowę z Komisją
Europejską

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

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

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

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

Strona WWW www.prawo.uni.wroc.pl/ine

Informacje o katalogu CDE nie ma własnego katalogu

Oprogramowanie i format zapisu nie

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

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

Liczba miejsc w czytelni 10

Dostęp do księgozbioru wolny; obowiązuje klasyfikacja działowa – przedmiotowa, np.
sprawy instytucjonalne, polityka społeczna, w przypadku wydaw-
nictw ciągłych – tytułowa, np. orzecznictwo, Dziennik Urzę-
dowy

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

Języki publikacji gromadzonych w CDE polski, angielski, niemiecki, francuski

Dostęp do komercyjnych baz danych i serwisów infor-
macyjnych

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

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

Wrocław, Uniwersytet Wrocławski
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Inna działalność CDE – udział w przygotowaniu konferencji naukowych organizo-
wanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych,

– szkolenia w zakresie korzystania z baz

Współpraca z innymi sieciami informacyjnymi/instytu-
cjami

– współpraca z siecią polskich CDE,
– udział w konferencjach i spotkaniach CDE, organizowanych

przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

Materiały medialne o CDE nie

Kontakty prof. dr Jarosław Kundera – kierownik Ośrodka Badań i Doku-
mentacji UE

mgr Renata Kiełbus - bibliotekarz
rkielbus@prawo.uni.wroc.pl
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Zakończenie

Współpraca polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) jest często przywoływanym
przykładem modelowej wręcz integracji środowiska, która nie byłaby możliwa bez następujących
inicjatyw, dla których „Vademecum” będzie cennym uzupełnieniem.

Po pierwsze, internetowa lista dyskusyjna. Uruchomiona we wrześniu 1999 r., zawiera obecnie około
50 adresów poczty elektronicznej osób pracujących w poszczególnych ośrodkach. Pozwala na wirtu-
alną łączność wszystkich zainteresowanych problematyką dokumentacji unijnej, zarówno bibliote-
karzy, jak i wykładowców, w tym osób koordynujących pracę poszczególnych ośrodków oraz
dyrektorów bibliotek goszczących CDE. Korespondencja odbywa się w języku polskim, a członko-
wie grupy informują się o nowościach wydawniczych z dziedziny integracji europejskiej, pomagają
sobie w zdobyciu lektur dla swoich czytelników czy też dyskutują o sprawach zawodowych. Naj-
ważniejszą cechą listy jest to, że łączy ona nie tylko instytucje, ale przede wszystkim osoby, które
zawodowo zajmują się podobną problematyką. Listy dyskusyjne funkcjonują również w innych pań-
stwach czy grupach zawodowych (np. lista EURODOC skupiająca dokumentalistów europejskich
z sieci CDE z całego świata lub lista EUROTALK stworzona dla członków European Information As-
sociation, obie w języku angielskim; we Francji dokumentaliści europejscy również mają własne fo-
rum dyskusyjne).

Po drugie, spotkania przedstawicieli i pracowników sieci CDE. W latach 1999-2002 Delegatura
Komisji Europejskiej zapraszała polskich bibliotekarzy z sieci CDE do udziału w szkoleniach i semi-
nariach, które odbywały się w Brukseli. W Polsce, z inicjatywy poszczególnych Centrów, zorgani-
zowano także kilka wizyt roboczych, przede wszystkim dla pracowników z ośrodków
rozpoczynających działalność informacyjną. Z entuzjazmem powitano pomysł organizacji spotkania
przedstawicieli i pracowników sieci CDE – pierwsza konferencja odbyła się we wrześniu 2003 r.
w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) w Warszawie i miała na celu zaprezentowanie
aktywności poszczególnych ośrodków oraz zainicjowanie wspólnych działań. Ze względu na bardzo
duże zainteresowanie uczestników oraz prawie stuprocentową obecność zaproponowano kontynu-
ację spotkań i przyjęcie modelu wzorowanego na stałej konferencji dyrektorów bibliotek instytucji
Unii Europejskiej, EUROLIB, tj. jednego lub dwóch spotkań w roku organizowanych w różnych
ośrodkach. W ten sposób z internetowej i wirtualnej listy dyskusyjnej powstała nieformalna, lecz
realna grupa reprezentująca środowisko sieci CDE.

Spotkania sieci CDE mają dwa podstawowe cele: integracyjny wobec środowiska oraz edukacyjny,
samokształceniowy lub informacyjny. W kolejnych latach dyskutowano o praktycznych aspektach
pracy w CDE, m.in. o systemach informacyjnych, o katalogowaniu i organizacji zbiorów, o zawo-
dzie bibliotekarza i związanych z tym wyzwaniami, czy też o prawach autorskich. Spotkania odby-
wające się dwa razy w roku, z przerwą w 2006 r., były okazją do wymiany doświadczeń
i zapoznania się z osiągnięciami goszczących ośrodków. Dużo miejsca poświęcano także istotnym
zagadnieniom integracji europejskiej – uczestnicy spotkań mogli wysłuchać wykładów na temat
Karty Praw Podstawowych, wielojęzyczności, komitologii czy wyników badań opinii publicznej
Eurobarometr.
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Warto podkreślić, że spotkania organizowane w latach 2003-2005 i podejmowane w środowisku
działania były wynikiem wyjątkowej inicjatywy obywatelskiej i dużego, dobrowolnego zaangażo-
wania osób pracujących w ośrodkach sieci CDE. Jest to dobry przykład realizacji postulatów społe-
czeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej. Od 2005 r., gdy do współpracy organizacyjnej
i programowej włączyło się Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, działalność środowiska
nabrała impetu. Pracownicy ośrodków uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych, seminariach
i szkoleniach, które odbywały się w Brukseli i innych miastach europejskich w ramach AGM (np.
Dublin, Ateny, Lizbona, Budapeszt). W grupie bibliotekarzy sieci CDE decyzje podejmowane
były zawsze w sposób jawny i demokratyczny. Nie ma formalnego (instytucjonalnego) przywódz-
twa grupy, choć jednogłośnie wybrano oficjalnego przedstawiciela sieci, który reprezentuje polskie
ośrodki w kontaktach z Przedstawicielstwem KE w Polsce i wobec DG COMM Komisji.

Działalność polskich Centrów Dokumentacji Europejskiej została dostrzeżona i pozytywnie oceniona nie
tylko przez biblioteki akademickie, w ramach których funkcjonują ośrodki CDE. Aktywność polskiej
sieci znalazła również uznanie w wymiarze międzynarodowym: jej krajowy koordynator został uhono-
rowany w 2004 r. prestiżową nagrodą Helen Greer Memorial Prize za zintegrowanie polskiego środo-
wiska dokumentalistów europejskich (nagrodę przyznaje European Information Association);
organizatorzy spotkań AGM zwrócili się też trzykrotnie z prośbą o zaprezentowanie działalności
polskich CDE podczas cyklicznych spotkań sieci informacyjnych (w Warszawie, Dublinie i Buda-
peszcie) pozostających w gestii DG COMM. Dysponując wiedzą i doświadczeniem w organizacji
pracy Centrów, polska sieć aktywnie wspiera także środowisko rumuńskich ośrodków, których dzia-
łalność została oficjalnie zainaugurowana 6 października 2008 r. w karpackim kurorcie Predeal.
Kontakty, zapoczątkowane serią wykładów, będą najprawdopodobniej kontynuowane w następ-
nych latach, zarówno w formie seminariów lub warsztatów edukacyjnych, jak i wizyt studyjnych.

Osiągnięcia polskiej sieci CDE są godne odnotowania i zasługują na szersze rozpropagowanie. Środo-
wisko bibliotekarzy europejskich pracujących w poszczególnych ośrodkach jest grupą silnie zinte-
growaną i żywo zainteresowaną współpracą oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Jest
także otwarte na współpracę z innymi ośrodkami i bibliotekami. Można zatem wierzyć, że sieć Cen-
trów Dokumentacji Europejskiej będzie nadal działać na rzecz rozwoju nauki i kształcenia w dzie-
dzinie integracji europejskiej.

Wiktor Poźniak, Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie
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