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Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism 
Naukowych Merkuriusz 

• Projekt finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (Działanie 2.3 Inwestycje związane 
rozwojem infrastruktury informatycznej nauki) 

• Realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą 
Biblioteka Narodowa i Biblioteka Główna Politechniki 
Warszawskiej 

• Łączny budżet projektu wynosi niemal 15 mln zł 

• Termin rozpoczęcia projektu: 1 października 2014 r. 

• Termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2015 r. 
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Merkuriusz  
wszystką naukę polską w sobie zamykający dla 
informacji nie pospolitej  
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Co jest istotą projektu Merkuriusz? 

• Digitalizacja ponad 2000 tytułów polskich czasopism naukowych z lat 
2002-2014 z listy czasopism punktowanych MNiSW 

• Udostępnienie ok. 700.000 artykułów naukowych wraz z metadanymi 

• OCR całości zeskanowanego materiału 

• Opracowanie brakujących metadanych artykułów (podstawą są zasoby 
Bibliografii Zawartości Czasopism) 

• Udostępnienie artykułów w systemie międzybibliotecznych 
wypożyczeń elektronicznych Academica 

• System Academica w momencie uruchomiania projektu Merkuriusz 
udostępniał ok. 200.000 publikacji naukowych (książek, podręczników, 
artykułów) 

• W ramach projektu Merkuriusz zostaną również rozbudowane 
funckjonalności wypożyczalni elektronicznej Academica 
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rozbudowuje i uzupełnia 
zasoby systemu 

elektronicznych wypożyczeń 
międzybibliotecznych 
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Czym jest ACADEMICA? 
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 Wypożyczalnią międzybiblioteczną 

publikacji elektronicznych 

 Systemem rezerwacji artykułów i 

książek 

 Bezpłatnym, legalnym źródłem 

wiedzy 

 Biblioteczną siecią naukową 

 Projektem otwartym dla 

wszystkich bibliotek  

 
 
 
 
 
 www.academica.edu.pl 



Czym nie jest ACADEMICA? 
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 Kolejną biblioteką cyfrową 

 Bezpłatnym serwisem 

pobierania artykułów  

 i książek 

 Płatnym repozytorium 

prywatnego konsorcjum 

 Wypożyczalnią publikacji 

drukowanych 

 
 
 



Kwestie prawne 
 Podstawę prawną systemu stanowią 

zapisy dotyczące dozwolonego użytku 
publicznego zawarte w art. 28 ustawy o 
prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 

 Ograniczenia w udostępnianiu - jedna 
kopia publikacji dla wszystkich terminali 
w tym samym czasie 

 System zabezpieczeń przed 
kopiowaniem i pobieraniem 

 Bezpieczna rejestracja i logowanie 

 Pełna kontrola administracyjna nad 
systemem wypożyczeń 

 Obsługa prawa cytatu 
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Możliwości serwisu 
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 Prostota i intuicyjność 

 Możliwość wyszukiwania 

pełnotekstowego 

 System filtrów fasetowych 

 Dostęp do ogromnej bazy wiedzy 

 Dostęp na terminalach we 

wszystkich typach bibliotek 

 Rezerwacja publikacji na 

konkretny dzień i godzinę 

 Sprawdzanie dostępności 

publikacji w najbliższej bibliotece 

 
 



Zasoby serwisu (stan na 11.09.2015) 

10 



Trzy interfejsy dostępowe 

 Interfejs publiczny 

 Interfejs terminalowy 

 Interfejs bibliotekarza 



Interfejs publiczny: www.academica.edu.pl 

 Metadane wszystkich publikacji  

 Rezerwacja publikacji 
chronionych prawem 
autorskim 

 Pełne teksty publikacji 
artykułów i monografie 
naukowe z domeny publicznej 

 Czasopisma z licencją 
niewyłączną 
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Interfejs terminalowy 

 Terminal - komputer 
dedykowany wyłącznie 
do obsługi systemu 
ACADEMICA 

 Wszystkie funkcje 
interfejsu publicznego 

 Dostęp do wszystkich 
zasobów cyfrowych BN 

 Administracja 
użytkownikami i 
rezerwacjami  
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Interfejs bibliotekarza 
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 Wprowadzanie i 

modyfikacja godzin 

otwarcia biblioteki 

 Rejestracja nowych 

użytkowników 

 Zarządzanie użytkownikami 

i rezerwacjami 

 Podgląd dostępności 

terminali 

 Statystyki wykorzystania 

wypożyczalni 



Nowe funkcjonalności wypożyczalni 
Academica w ramach projektu Merkuriusz 

• Rozbudowa funkcji zaawansowanego wyszukiwania wraz z 
wizualizacją wyników 

• Poprawa jakości sposobu prezentacji dokumentu, zaznaczanie 
fragmentów tekstu, robienie zakładek oraz porównywanie dwóch 
tekstów na jednym ekranie 

• Zapamiętywanie kwerend użytkownika z powiadamianiem o zmianie 
zawartości kwerendy 

• Pobieranie opisów bibliograficznych w formatach stosowanych w 
pracach naukowych 

• Generowanie statystyk bibliometrycznych 

• Implementacja systemu antyplagiatowego 

• Usprawnienie działania funkcji administratora platformy w 
bibliotekach 
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Co dalej? 
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 Digitalizacja kolejnych 

publikacji naukowych: książek, 

podręczników, czasopism, 

raportów, publikacji źródłowych 

 

 Pozyskiwanie publikacji 

naukowych nie mających formy 

papierowej 

 

 Rozbudowa funkcjonalności 

systemu wypożyczeń 

 

 Rozbudowa systemu 

archiwizacji publikacji 

naukowych 

 

 Rozwój sieci bibliotek systemu 

Academica 



Katarzyna Ślaska 

Biblioteka Narodowa 

k.slaska@bn.org.pl 


