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Academica
Co to jest Academica?
To cyfrowa baza książek i artykułów naukowych: https://academica.edu.pl/
Co oferuje Academica?
Academica oferuje użytkownikom dostęp pełnotekstowy do zeskanowanych egzemplarzy
znajdujących się na terenie całego kraju. Możliwe jest to dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu
wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych.
Kto może korzystać z bazy Academica?
Dostęp do bazy mogą uzyskać czytelnicy polskich bibliotek naukowych oraz publicznych.
Gdzie skorzystać z bazy Academica?
Korzystanie z materiałów możliwe jest za pośrednictwem terminala, znajdującego się w Gminne
Bibliotece Publiczne w Staninie
Jak zostać użytkownikiem bazy Academica?
Aby korzystać z zasobów bazy Academica należy zgłosić się do osoby obsługującej terminal w danej
bibliotece. Dostęp jest całkowicie bezpłatny.
Jakie zbiory zawiera Academica?
Baz zawiera cyfrowe wersje publikacji naukowych, które zostały wybrane przez ekspertów
rekomendowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej spośród 170 tysięcy najważniejszych
publikacji naukowych znajdujących się w zbiorach bibliotek naukowych i akademickich.
Czy można kopiować materiały z bazy Academica?
Użytkownik może oglądać i czytać wszystkie materiały. Część plików cyfrowych dostępna jest w tzw.
wolnym dostępie. Część jednak objęta jest ochroną prawną, nie jest zatem możliwe ich kopiowanie
ani drukowanie. Nie jest też możliwe nieświadome złamanie prawa, ponieważ rodzaj
prezentowanego materiału oraz jego status jest czytelnie oznaczony, a sam dokument zabezpieczony.
Kto jest autorem bazy Academica?
Projekt ACADEMICA powstał z inicjatywy i według pomysłu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest
realizowany od 1 stycznia 2010 r. przez konsorcjum utworzone przez Bibliotekę Narodową oraz
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). Więcej na temat projektu:
http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/cyfrowa-biblioteka-publikacji-naukowych-academica
Zasady korzystania z systemu ACADEMICA w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie.
Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w bibliotece w
Mordach.
Z systemu Academica korzystać mogą użytkownicy zarejestrowani w tym systemie – bezpłatnej
rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz.
Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia formularza oświadczenia, który otrzyma od
pracownika biblioteki. Po zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje
indywidualne dane dostępowe. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na
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wydzielonym terminalu, a także dokonywać na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu
rezerwacji wybranych publikacji w systemie (rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci
otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu
bibliotecznym).
Publikacje można rezerwować poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie
academica.edu.pl na wybrane terminy w okresie najbliższych 14 dni. Ilość rezerwowanych publikacji
jest ograniczona.
Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona czytelnikowi pod
warunkiem, że nie jest w tym czasie wypożyczona lub zarezerwowana przez innego użytkownika. W
momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu staje się ona dostępna dla
pozostałych zarejestrowanych w systemie użytkowników.
Korzystanie z publikacji naukowych możliwe jest wyłącznie w zakresie wyświetlania jej treści na
ekranie terminala. Nie ma możliwości drukowania i pobierania przeglądanych materiałów. Ich
utrwalanie i rozpowszechnianie nie jest dozwolone.
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