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KONSORCjUM – NOWa FORMa REaLIZaCjI DOSTaW CZaSOPISM

Streszczenie
International Publishing Service Sp. z o.o. z upoważnienia Wiley & Sons Ltd podjęła kroki  

w celu utworzenia Konsorcjum polskich bibliotek akademickich. Głównym celem Konsorcjum jest 
zapewnienie jak największej liczbie odbiorców z kręgu akademickiego dostępu do elektronicznej bazy 
pełnotekstowej. Poniżej prezentujemy główne zasady funkcjonowania projektu.

Abstracts
International Publishing Service Sp. z o.o., authorized by Wiley & Sons Ltd, has undertaken measures 

to establish a Consortium of Polish academic libraries. The objective of the Consortium is to provide 
access to the electronic full-text database for the wide range of recepients of the Polish academic circles. 
In this text the main rules of the project are presented . 

International Publishing Service Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na rynku 
od 1990 roku. Zajmujemy się importem zagranicznych publikacji naukowych oraz 
eksportem książek i czasopism polskich. Współpracujemy z wiodącymi oficynami 
wydawniczymi w Polsce i na świecie, dostarczając poszukiwane publikacje dla 
bibliotek wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, instytucji rządowych, 
parlamentarnych, banków oraz przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. Przez 
15 lat naszej działalności obserwowaliśmy zmieniające się zapotrzebowanie naszych 
klientów. Szczególnie dynamiczne zmiany dotyczyły czasopism. Większość wydawców 
w ostatnich latach zaczęła udostępniać je w formie elektronicznej. Okazało się, że 
zainteresowanie przedsięwzięciami, które zapewniają polskim bibliotekom dostęp do 
czasopism naukowych z wykorzystaniem najnowszych technologii jest bardzo duże. 
Nie sposób także przecenić korzyści płynących z tego typu inicjatyw. Czytelnicy 
zyskali niejednokrotnie łatwy i szybki dostęp do bogatszej oferty w interesującym ich 
zakresie tematycznym. Zasoby dostępne dla czytelników powiększały się dodatkowo 
poprzez utworzenie tzw. konsorcjów. 

Konsorcjum zorganizowane przez IPS Sp. z o.o. z firmą Wiley & Sons Ltd  
uznanym wydawcą publikacji naukowych - spotkało się z dużym zainteresowaniem 
zarówno ze względu na zawartość merytoryczną publikacji, jak i proponowaną formę 
współpracy. Konsorcjum rozpoczęło działalność w 2005 roku. Chętni mogą przystąpić 
do Konsorcjum na lata 2006 i 2007. 

Korzystając z zaproszenia na Konferencję chciałabym przedstawić zasady 
funkcjonowania projektu. 
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Przedmiot
Głównym celem Konsorcjum jest zapewnienie polskim instytucjom naukowym 

dostępu do elektronicznych wersji czasopism wydawanych przez Wiley&Sons Ltd poprzez 
system Wiley InterScience oraz możliwości korzystania z dodatkowych usług objętych 
Umową Licencyjną (Enhanced Access License EAL) zwanej dalej „Umową”.

Podpisanie Umowy gwarantuje każdemu Licencjobiorcy dostęp do czasopism 
wydawnictwa Wiley, prenumerowanych przez któregokolwiek z Uczestników 
Konsorcjum (także do tytułów nowo zamawianych) w okresie trwania Umowy. Każdy 
z uczestników zyskuje dostęp do wielu dodatkowych tytułów, które są udostępniane 
w ramach zakresów IP każdej uczelni.

uczestnicy Konsorcujm
Uczestnikami Konsorcjum są biblioteki szkół wyższych i instytutów Polskiej 

Akademii Nauk, prenumeratorzy czasopism wydawnictwa Wiley oraz inni 
zainteresowani, dla których warunkiem uczestnictwa, oprócz podpisania Umowy, 
jest wniesienie ustalonej minimalnej opłaty licencyjnej (na 2006 rok wyniesie ona  
$3710). 

organizacja Konsorcjum
Na terenie Polski firma Wiley & Sons Ltd wyznaczyła na organizatora konsorcjum 

firmę International Publishing Service Sp. z o.o. Do zadań organizatora należy 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, a zwłaszcza:

● prowadzenie korespondencji i przekazywanie informacji między uczestnikami 
Konsorcjum a firmą Wiley & Sons Ltd, w tym ustalenie szczegółów wyceny kosztów 
uczestnictwa, zapoznanie z warunkami udziału, wyjaśnianie zasad i warunków 
przystąpienia do Konsorcjum,

● uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia,
● prowadzenie rozliczeń z uczestnikami Konsorcjum,
● w wypadkach przewidzianych obowiązującym prawem uzyskanie stosownych 

zgód lub zezwoleń (uzyskaliśmy zgodę Prezesa UZP na tryb zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na dostawę serwisu Wiley InterScience na lata 2005-2007).

Rozliczenia finansowe
Podstawą naliczenia opłaty licencyjnej jest lista tytułów Wiley & Sons Ltd 

prenumerowanych przez Licencjobiorcę w 2004 roku.
Wartość opłaty wyliczana jest według następującego wzoru:
Łączna opłata EAL = koszt zawartości + koszt dostępu elektronicznego,
gdzie:
*koszt zawartości = koszt całej listy czasopism prenumerowanych przez członka 

konsorcjum w roku 2004 obliczony na podstawie cen 2005 r. wersji drukowanych 
(wg cen dla USA)

*koszt dostępu elektronicznego = 4 % kosztu zawartości
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Ostateczna wysokość opłat z tytułu uczestnictwa w konsorcjum na poszczególne 
lata jest określona dla każdego uczestnika w Umowie Licencyjnej (EAL). Na uwagę 
zasługuje fakt , iż maksymalny wzrost cen na lata 2006 i 2007 wyniesie nie więcej 
niż 6 % i jest mniejszy niż szacowany dla wersji drukowanych. 

Istotne dla uczestników Konsorcjum z pewnością jest to, iż po wygaśnięciu 
trzyletniej Umowy, Wiley & Sons Ltd zapewnia każdemu Licencjobiorcy 
nieograniczony dostęp do archiwów z lat 1997-2007 przez swój serwer (istnieje 
możliwość zapisania i udostępniania zbiorów, np. na dyskach CD za dodatkową 
opłatą, pokrywającą koszt nośnika). 

Licencjobiorcy mogą dokupić wersje drukowane dowolnych tytułów po cenie 
obniżonej do 10 % wartości wersji drukowanej, za pośrednictwem wybranego agenta 
lub bezpośrednio w firmie Wiley & Sons Ltd.

Uczestnicy Konsorcjum nie ponoszą żadnych opłat na rzecz koordynatora (IPS 
Sp. z o.o.)

W imieniu firmy Wiley & Sons Ltd i własnym International Publishing Service 
Sp. z o.o., chciałabym zachęcić i zaprosić do rozważenia oferty przystąpienia 
do Konsorcjum. Jako organizator chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych 
informacji.

Mgr Irmina Utrata
Warszawa – AM

WyBRAne zAgADnIenIA MIĘDzynARoDoWej WSPółPRACy 
BIBLIOTEK aKaDEMICKICH

Streszczenie

Polskie biblioteki akademickie świadome swojej roli w procesie stymulacji rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego i w budowie Europy Wiedzy podejmują działania, w efekcie których ich użytkownicy 
będą mieli zapewniony stały, profesjonalny dostęp do najnowszych zasobów wiedzy. Zdając sobie 
sprawę z niemożności zgromadzenia w jednej bibliotece całości piśmiennictwa podejmują współpracę 
z bibliotekami czy organizacjami zagranicznymi, bowiem tylko pracując razem mogą zbudować wspólne 
na miarę oczekiwań zasoby wiedzy i płaszczyzny komunikacji.

Celem referatu jest przedstawienie obszarów, form oraz kierunków aktualnej i przyszłej współpracy 
bibliotek akademickich, ukazanie jej wagi oraz pokazanie wymiernych korzyści wynikających ze 
współpracy zwłaszcza tym, którzy jej jeszcze nie podjęli. Prezentowany materiał został zebrany przy 
pomocy ankiety rozesłanej do poszczególnych bibliotek.


