
 
 

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA 
 

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA to realizowany przez 

Bibliotekę Narodową projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki 

Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. 

Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa. 

W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych powstał system 

wypożyczania wersji elektronicznych książek i czasopism naukowych, które mogą trafić 

do szerszego niż do tej pory grona czytelników.  

System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, oferuje system rezerwacji oraz bieżącą 

informację o bibliotekach, które przystąpiły do systemu. Korzystanie z cyfrowej 

wypożyczalni jest bezpłatne, zarówno dla bibliotek, jak i ich użytkowników. 

Od marca 2015r. w  Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie  można skorzystać  

z  Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica – serwis przeznaczony  

głównie dla  studentów, pracowników nauki, badaczy i innych zainteresowanych. 

ACADEMICA to system wypożyczeń międzybibliotecznych, który częściowo zastąpi 

tradycyjny sposób polegający na wysyłaniu egzemplarzy drogą pocztową. Dzięki 

projektowi ACADEMICA użytkownik zyskuje bezpłatny dostęp do ok. 500 tysięcy 

publikacji, w tym współczesnych książek i czasopism ze wszystkich dziedzin wiedzy.  

Dzięki przystąpieniu Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie do systemu 

ACADEMICA nasi  czytelnicy mogą korzystać także z tych zasobów Academiki, które nie 

są dostępne dla wszystkich (bo są w niej także publikacje znajdujące się już w domenie 

publicznej), ale także z tych publikacji, które objęte są prawem autorskim. 

Przeszukiwanie zasobów katalogu ACADEMICA można wykonać zarówno w domu jak i w 

bibliotece. Kiedy natomiast pierwszy raz chcemy skorzystać z Academiki (czyli 

wypożyczyć cyfrowo publikację), czytelnik musi przyjść  do naszej biblioteki i się 

zarejestrować. Następnie możemy przeszukiwać i rezerwować publikację w wersji 

elektronicznej. Jeśli jest ona w tej chwili wolna (nikt jej nie czyta), od razu na komputerze 

w naszej bibliotece mamy dostęp do publikacji.  

Biblioteka Narodowa przekazała bezpłatnie Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie 

nośnik z oprogramowaniem CWPN Academica : pendrive – szt.1 ; biblioteka przygotowała 

na poczet uruchomienia terminala 1 komputer o wymaganych parametrach. 

          W ciągu 5 miesięcy skorzystało z Academiki 15 osób; zarezerwowano 47 pozycji 

książkowych. 

 

 


