
(Dział Organizacyjny – 2006) 

 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 stycznia 2006 r. 
 

w sprawie określenia zasad funkcjonowania Bazy  
„Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu W rocławskiego” 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Sekcja Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych Oddziału Informacji 
Naukowej i Prac Bibliograficzno–Dokumentacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej prowadzi 
Bazę „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego”, zwaną dalej 
„Bazą”. 
Baza jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej, pod adresem: 
www.bu.uni.wroc.pl. 
 

§ 2. Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, 
popularnonaukowych, dydaktycznych i literackich, których autorami lub współautorami są 
pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego (aktualnie zatrudnieni, emerytowani  
i zmarli), wydanych na papierze, nośnikach elektronicznych i dostępnych w Internecie. 
Szczegółowy wykaz prac umieszczanych w Bazie, zawiera Załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 3.1.  Zobowiązuje się Dziekanów Wydziałów i kierowników pozostałych jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, do wyznaczenia pracowników 
odpowiedzialnych za sporządzanie opisów publikacji umieszczanych w Bazie. 

2.  Dane osobowe wyznaczonych pracowników należy przekazać do Sekcji 
Bibliograficzno-Dokumentacyjnej Oddziału Informacji Naukowej i Prac Bibliograficzno-
Dokumentacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej, w terminie do dnia 15 lutego 2006 r.  
 

§ 4.1. Opisy prac sporządzane są przy pomocy formularzy dostępnych na stronie 
internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej, pod adresem: www.bu.uni.wroc.pl. Podstawą 
wykonania opisu publikacji jest dostarczenie osobie odpowiedzialnej za wprowadzanie 
danych, oryginału pracy. 
                  2.  Dopuszcza się przedstawienie kserokopii strony tytułowej czasopisma lub 
pracy zbiorowej, spisu treści, artykułu, rozdziału lub dostarczenie innych materiałów, 
potwierdzonych podpisem autora, ponoszącego pełną odpowiedzialność za ich autentyczność, 
umożliwiających sprawdzenie danych bibliograficznych. 
 

§ 5. Wszelkie wątpliwości występujące przy rejestrowaniu publikacji w Bazie 
rozstrzygane będą przez Dziekanów Wydziałów lub Prorektora do spraw Ogólnych. 
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§ 6. W Bazie nie zamieszcza się prac: 
1/ posiadających afiliację przy nazwisku inną, niż Uniwersytet Wrocławski, 
2/ przekazanych do redakcji, będących w druku lub planowanych, 
3/ materiałów powielanych, maszynopisów, materiałów wewnętrznych, 

referatów wygłoszonych na konferencjach, jeśli nie zostały opublikowane,  
4/ drobnych pozycji z prasy codziennej i popularnych tygodników. 

 
§ 7. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnieni w więcej niż jednej 

jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, zobowiązani są do jednoznacznego 
przypisania publikacji do jednego tylko miejsca pracy. 
 

§ 8. Prace wieloautorskie zaliczane są do dorobku wszystkich jednostek 
organizacyjnych, w których zatrudnieni są ich autorzy. Dla każdej z jednostek 
organizacyjnych liczone są jeden raz, niezależnie od tego, ilu ich pracowników było autorami. 
 

§ 9. Zobowiązuje się pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do bieżącego  
i systematycznego dostarczania swoich publikacji osobom wyznaczonym i upoważnionym do 
wprowadzania danych bibliograficznych do Bazy. 
 

§ 10. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  
do spraw Ogólnych. 
 

§ 11. Zobowiązuje się Dziekanów Wydziałów i kierowników pozostałych jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, do złożenia sprawozdania z wykonania 
niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 28 lutego 2006 r. 
 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik  
do zarządzenia Nr 11/2006 
z dnia 27 stycznia 2006 r. 
 
 
 

Wykaz prac umieszczanych w Bazie 
 „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” 

 
   
artykuł inny - artykuł popularnonaukowy zamieszczony w periodyku 

przeznaczonym dla osób niezwiązanych z nauką, 
 

artykuł recenzowany - artykuł problemowy zamieszczony w periodyku 
naukowym lub fachowym związanym z dziedziną wiedzy 
reprezentowaną przez autora, 
 

biogram, nekrolog - opis drogi życiowej osoby, dokonywany podczas jej życia 
(biogram) lub po śmierci (nekrolog, wspomnienie), 
 

czasopismo - wydawnictwo ciągłe ukazujące się w określonych 
odstępach czasu (raz na tydzień lub rzadziej), posiadające 
numer ISSN, 
 

dyskusja - zapis wypowiedzi uczestników spotkania naukowego lub 
kulturalnego, którego przedmiotem jest wybrane 
zagadnienie lub treść referatu, 
 

hasło encyklopedyczne - wyodrębniona część wydawnictwa informacyjnego np. 
encyklopedii, słownika, zawierająca wyróżniony termin 
komentowany i jego objaśnienie, 
 

inna książka naukowa - praca o charakterze studyjnym, której przedmiotem jest 
częściowe opracowanie wybranego problemu naukowego 
lub praktycznego, nawiązująca do aktualnego stanu badań, 
posiadająca numer ISBN, 
 

komunikat, streszczenie - zwarte omówienie referatu, 
 

monografia - praca naukowa poświęcona jednemu zagadnieniu, 
działowi jakiejś nauki, objaśniająca je dokładnie  
i sumująca całą poprzednią wiedzę o przedmiocie oraz 
dająca naukową podstawę do dalszych prac, posiadająca 
numer ISBN; monografia powinna wyczerpywać 
omawiany temat i zawierać wyniki najnowszych prac, 
 

polemika - pisemna odpowiedź na zarzuty lub poglądy wyrażone 
przez inną osobę na tematy polityczne, społeczne, 
literackie, 
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praca edytorska - redakcja pracy zbiorowej o charakterze naukowym; praca 
na stanowisku redaktora, kierowanie zespołem 
opracowującym i wydającym dzieło zbiorowe i/lub 
opracowanie tekstu pod względem merytorycznym  
i stylistycznym, przygotowanie tekstu do druku, 
 

publikacja - dzieło zwielokrotnione dowolną techniką w celu 
rozpowszechniania, posiadające dane o wydawcy, miejscu 
i roku wydania oraz numer ISBN lub ISSN, 
 

publikacja elektroniczna - publikacja zamieszczona na nośniku elektronicznym 
(dyskietka, CD-ROM, strony i serwisy WWW), 
 

recenzja - omówienie i ocena utworu piśmienniczego (naukowego 
lub literackiego) zamieszczona w czasopiśmie; może 
posiadać własny tytuł; jako recenzji nie traktuje się opinii 
dostarczanych do wydawnictw przed opublikowaniem 
książki (recenzja wewnętrzna), 
 

redakcja serii - redakcja serii wydawniczej, 
 

redakcja 1 tomu czasopisma - redakcja 1 tomu czasopisma o charakterze naukowym; 
praca na stanowisku redaktora, kierowanie zespołem 
opracowującym i wydającym wybrany tom czasopisma 
i/lub opracowanie tekstu pod względem merytorycznym  
i stylistycznym, przygotowanie tekstu do druku, 
 

rozdział w pracy zbiorowej - część dzieła zbiorowego opatrzona własnym tytułem  
i podpisem autora; może posiadać również aparat 
krytyczny; jeśli nie da się wyraźnie wyodrębnić części 
opracowanych przez jedną osobę, traktuje się wkład  
w pracę zbiorową jako „udział w pracy zbiorowej”, 
 

sprawozdanie - omówienie wydarzenia naukowego lub kulturalnego, 
 

wydawca - przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielcze, społeczne lub 
prywatna firma wydająca ksiązki. 
 

 


