
PRZYDATNE LINKI 

 
 

ARIANTA - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne 

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/   
 

BIBLIOTEKA NARODOWA - Katalogi i bibliografie Biblioteki 

Narodowej to przede wszystkim bibliografia narodowa, bibliografie 

specjalne, katalogi centralne i inne bazy redagowane w Bibliotece 

Narodowej, w tym m.in.: Bibliografie książek polskich, Bibliografie 

artykułów z czasopism, Polonika zagraniczne http://www.bn.org.pl/   
 

 

CEON - otwarty dostęp do polskich treści naukowych, a także dostęp 

do publikacji naukowych wiodących komercyjnych wydawców 

zagranicznych. http://ceon.pl 

  

 

Europeana - Biblioteka cyfrowa która została otwarta 20 listopada 2008 w 

ramach inicjatywy UE: i w 2010 r. na rzecz bibliotek cyfrowych w celu 

udostępnienia dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. 

Europeana to wspólny punkt dostępu do zbioru bibliotek, archiwów i muzeów 

w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie we własnym 

języku cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje 

kulturalne w całej Unii Europejskiej. Wielojęzyczny interfejs Europeany umożliwia obecnie dostęp do 

wyjątkowej kolekcji ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w 

postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy. 

http://www.europeana.eu/portal/   

 

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych - 
serwis zawierający zasoby współtworzone 

przez wiele instytucji naukowych i 

publicznych, takich jak wyższe uczelnie, 

biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki 

badawcze http://fbc.pionier.net.pl/owoc  

 

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

http://www.nauka.gov.pl/  

 

 

 

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) – instytucja 

kultury w Polsce, zadaniem Instytutu jest rejestrowanie najbardziej 

wartościowych wydarzeń polskiej kultury, digitalizacja dziedzictwa 

kulturowego oraz realizacja programu zachowania, rozbudowy oraz 

udostępniania zgromadzonych zasobów. Narodowy Instytut Audiowizualny prowadzi multimedialny portal 

www.nina.gov.pl, umożliwiający dostęp do zarchiwizowanych materiałów, oraz internetowe pismo o tematyce 

kulturalnej www.dwutygodnik.com 
 

 

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/
http://www.bn.org.pl/
http://ceon.pl
http://www.europeana.eu/portal/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.nina.gov.pl/
http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/
http://www.bn.org.pl/
http://ceon.pl/
http://www.europeana.eu/portal/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.nina.gov.pl/
http://www.dwutygodnik.com/


Narodowy Instytut Dziedzictwa NID - narodowa 

instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie 

podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez 

gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz 

kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych 

pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. 

http://www.nid.pl/pl/  
 

 

 

Nauka Polska - baza danych Ośrodka Przetwarzania 

Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, obszerne 

źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach 

nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach  

http://www.nauka-polska.pl/  
 

 

 

PKN Polski Komitet Normalizacyjny http://www.pkn.pl/  
 

 

 

Polskie bibliografie i informatory w Internecie 

(Biblioteka Jagiellońska) - prezentuje spisy literatury, 

które zawierają przejścia do źródeł, których nie notują katalogi 

biblioteczne. Oprócz bibliografii spis zamieszcza pewien wybór 

baz o charakterze katalogów czy informatorów dotyczących np. 

jednego tematu czy określonej formy wydawniczej http://pka.bj.uj.edu.pl/var/bibliogr1_pl.php  

 

 

 

 

Słownik bab.la - kilkadziesiąt różnych słowników, dla 

różnych par językowych (np. polsko-angielsko-polski, 

polsko-niemiecko-polski, portugalsko-niemiecki, francusko-

włoski). Znajdują się w nich zarówno wyrażenia potoczne, regionalizmy, jak również słownictwo techniczne i 

specjalistyczne. Dodatki takie jak filtry wyszukiwania, synonimy, wymowa, przykładowe zdania oraz wiele 

innych pomagają w wygodnym użytkowaniu słownika. Zawartość słowników jest na bieżąco uzupełniana 

zgodzie z aktualnymi trendami językowymi http://pl.bab.la/slownik/ 

 

 

Internetowy Polski Słownik Biograficzny http://ipsb.nina.gov.pl/  

 

 

 

 

SYNABA - baza danych o badaniach naukowych w Polsce (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie 

OPI) http://www.opi.org.pl/ 
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INNE POMOCNE LINKI 
 
AGRO - bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z 
zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych. 

http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action?cid=1ee1cb95-255e-4810-
9950-8b6aa59ef6e6 

 

 
Akademia Polskiego Filmu - portal projektu edukacyjnego zawierający 
informacje i wykłady multimedialne dotyczące polskiego filmu fabularnego. 
http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/  

 
 
ARTON - baza cytowań polskiej literatury humanistycznej. Zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z 
zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii. W bazie 
indeksowanych jest 26 czasopism polskich. http://www1.bg.us.edu.pl/arton_inf/arton.htm 

 
 

BASPAW Baza Bibliograficzna Instytutu 
Spawalnictwa - tworzona w Instytucie Spawalnictwa 
specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, 

obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych . 
http://lib.is.gliwice.pl/library/catalog?bibliography 
 
 

Baza Biblioteki Głównej AWF w Gdańsku - bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w 
tym czasopism) z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych i 
zagadnień z nimi związanych. Opisy bibliograficzne od 2000 roku. 
http://www.awfgda.expertus.com.pl/z/ 
 

 

Baza Demografia - Dane z badań demograficznych 
za lata 2002 – 2011, prezentacje 510 gotowych tablic 
predefiniowanych lub umożliwia wygenerowanie 

indywidualnych zestawień.  http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ 

 
Baza Handlu Zagranicznego - informacje dotyczące krajów i towarów eksportowanych i 
importowanych za lata 2004-2013 (dane roczne) oraz I i II kwartał 2014 r. 
http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx 
 

 
BazEkon - baza dziedzinowa z zakresu nauk 
ekonomicznych i pokrewnych, częściowo pełnotekstowa. 
W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 
400 tytułów polskich periodyków naukowych, 

gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i 
zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w 
języku polskim i angielskim. Od 2004 roku rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism punktowanych 
oraz prac wydanych w ramach serii wydawniczych zawierają wykaz literatury cytowanej przez autora. 
https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/ 

 
 
BAZHUM - Bibliograficzna baza 
danych zawartości polskich 
czasopism z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych. http://www.bazhum.pl/   
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BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca 
artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w 
wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. Na podstawie odrębnych 
umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty 
artykułów. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Baza rejestruje artykuły z ponad 580 polskich czasopism, od 1998 r. BazTech rozwija się w kierunku bazy 
cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. 
http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/ 
 
 

BazTOL "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" to 
dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej 
jakości. Zasoby związane są z naukami technicznymi i 
ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań 
akademickich. W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi 

adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych 
w sieci. 
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol_czytelnik/baztol  
 

 
Bibliografia BARA - Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku 
(do roku 1939) stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji bibliograficznej w zakresie historii 
literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych w Polsce). Niezależnie od głównej kartoteki, 
obejmującej literaturę polską, istnieje duży zespół materiałów rejestrujących literatury obce, a także 
wybrane problemy i tematy według haseł rzeczowych. Rejestracją objęto utwory oryginalne literackie jak 
i paraliterackie (felieton, esej, reportaż i in.), przekłady z literatur obcych (notowane pod tłumaczami), 
recenzje (literackie, teatralne, filmowe), opracowania krytyczne i historycznoliterackie, a także inne 
materiały dotyczące literatury (np. nekrologi, edycje dokumentów, listy). http://bar.ibl.waw.pl/ 

 
Bibliografia Geografii Polskiej - baza zawiera możliwie kompletny dorobek naukowy i 
popularnonaukowy geografów polskich. są: artykuły z zakresu: nauk geograficznych, w tym geografii 
Polski i świata, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, kartografii i GIS, zamieszczone w 
czasopismach geograficznych i niegeograficznych, opracowania autorów zagranicznych, piszących o 
geografii polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia, tłumaczenia geograficznych prac 
naukowych z języków obcych, książki, mapy i atlasy o treści geograficznej. 
 http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/ 
 

 
BIBLIOGRAFIA GEOLOGICZNA POLSKI - obejmuje publikacje z zakresu 
nauk geologicznych oraz wybrane pozycje dotyczące nauk pokrewnych, takich jak: 
geografia, gleboznawstwo, górnictwo, hydrologia, ochrona środowiska, wydane w 
Polsce, jak też poza jej granicami a dotyczące Polski, względnie napisane przez 
polskich autorów a publikowane za granic.  

http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146%3Abibliografia-
geologiczna-polski&catid=15%3Abazy-danych&Itemid=36&lang=pl  

 
 
Bibliografia Historii Polskiej - wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we 
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w 
formie książkowej przez Instytut Historii PAN. http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/ 
 
 
Bibliografia ornitologiczna - bibliografia powstała w oparciu o zbiory Polskiego Towarzystwa 

Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego 
UWr. Obejmuje spis polskich artykułów 
poświęconych tematyce ornitologicznej z 
lat 1991-2000. http://www.muzeum-
przyrodnicze.uni.wroc.pl/ornitol/   
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BIBLIOGRAFIA STAROPOLSKA - zawiera 
informacje o wydawnictwach książkowych (edycjach 
krytycznych, monografiach, pracach zbiorowych itp.) 

z zakresu literatury i kultury staropolskiej http://www.staropolska.pl/bibliografia/index.html 

 
 

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu 
http://strony.awf.edu.pl/expertus/biblio 
 

 
Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie http://literat.ug.edu.pl/indexx.htm 

 
 
BIMET – Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych (AGH) 
http://discover.bg.agh.edu.pl:1080/index-bimet.html 
 

 

 
CURIA - orzecznictwo sądów UE http://curia.europa.eu/ 
 

 
 
Czytelnia dzieł Józefa Mackiewicza 
http://www.pogon.lt/czytelnia-dziel-juz-mackiewicza.html 
 
 
Dokumentacja Bibliograficzna do Historii Europy Środkowo-Wschodniej - 
monografie, artykuły z prac zbiorowych i czasopism od 1994 roku  http://www.litdok.de/cgi-
bin/litdok?lang=pl 
 

 
DZIENNIK TEATRALNY - 
Dziennik Teatralny. Teatry w 
Internecie- wydany przez 

Stowarzyszenie Teatralne TESPIS, przy udziale teatrów polskich i ZASP. Zawiera aktualne informacje o 
wydarzeniach teatralnych, wystawach, performance, festiwalach, szkołach, jak i biografie ludzi teatru. 
Linki - Ciekawe strony o teatrze odsyłają np. do plakatu teatralnego http://www.dziennikteatralny.pl/  
 
Eduentuzjaści - zbiór materiałów w zakresie metodologii, badań, analiz, raporty i publikacje 
dotyczące prowadzonych badań edukacyjnych. Można tu znaleźć przykładowe zadania z różnych 
przedmiotów – np. z języka polskiego w formie krzyżówki sprawdzającej czy uczeń przeczytał „Kamienie 
na szaniec” Aleksandra Kamińskiego lub przykłady doświadczeń z fizyki na sprawdzenie, co ma większą 
gęstość: masło czy olej. http://eduentuzjasci.pl/ 

 
Edukacja - baza bibliograficzna artykułów z czasopism tworzona w Dolnośląskiej Bibliotece 
Pedagogicznej we Wrocławiu. Baza zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i 
praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii 
oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy. 
http://aleph.dbp.wroc.pl/F/NHTA851BLB52XJMMUB1CVTKQMTBH1SI7EGSUQ4X3D95IQSU9Y5-
34369?func=find-b-0&local_base=dbp03&pds_handle=GUEST 

 

Edukacja Medialna - serwis edukacyjny zawiera wysokiej jakości 
scenariusze zajęć, ćwiczenia i materiały do edukacji medialnej, gotowe 
do wykorzystania w szkołach oraz w ramach zajęć prowadzonych w 
domach kultury i bibliotekach. Projekt realizowany przez Fundację 
Nowoczesna Polska. http://edukacjamedialna.edu.pl/  
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Edukacyjne zasoby Internetu - baza zawiera adnotowane adresy internetowe dołączone do haseł 
z zakresu pedagogiki. http://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php?wiersz=60 
 
 
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera - baza przygotowywana przez Centrum 
Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Umożliwia uzyskanie ogromnych ilości informacji na temat 
rodzajów druków, autorów, wydawców, chronologii, geografii, bibliotek itp.. Daje możliwość 
wyszukiwania słów kluczowych zawartych w komentarzach Estreicherów do poszczególnych dzieł. 
http://www.estreicher.uj.edu.pl/ 

 

ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI - zawiera ujęte w 
układzie alfabetycznym życiorysy opozycjonistów obejmujące 
przede wszystkim działalność społeczno-polityczną, opisy 
różnorodnych struktur, wydarzeń, komitetów strajkowych, pism, 
biuletynów i wydawnictw oraz grup podziemnych związanych z 
opozycją w latach 1976-1989.  http://www.encyklopedia-

solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

 
FILM POLSKI - INTERNETOWA BAZA FILMU 
POLSKIEGO - serwis udostępnia bardzo szczegółowe 
informacje o wszystkich polskich filmach, zarówno 
fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach 
dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru TV 

powstałych na przestrzeni ostatnich stu lat. W serwisie znajdują się także szczegółowe biogramy twórców 
polskiego i ich filmografie. Częścią serwisu jest „Kalendarium” w przystępny sposób udostępniające 
informacje o ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w świecie filmu na przestrzeni ponad stu lat. 
Bardzo ważną częścią serwisu jest dział „Film w prasie polskiej” będący filmową bibliografią zawartości 
czasopism polskich, począwszy od roku 1945 aż do dnia dzisiejszego 
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php  
 
 

 

Fototeka  - serwis prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej związane 
tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.). Baza powstaje 
w oparciu o zgromadzone zbiory fotosów, negatywów i diapozytywów; pokazuje 
zarówno znane, ale także unikalne fotografie z polskich filmów, ich twórców 
(reżyserzy, aktorzy, operatorzy, asystenci itd.), premiery filmowe itp. 

http://fototeka.fn.org.pl/ 
 
 
 

 
Instytut Badań Literackich PAN - prowadzone badania dotyczą głównie historii 
literatury polskiej, teorii literatury, historii kultury, dokumentacji literackiej i leksykografii 
http://ibl.waw.pl/ 
 

 
 

 

Internetowy System Aktów Prawnych - baza zawiera opisy wszystkich aktów 
prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno 
obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 - do chwili obecnej. 
http://isap.sejm.gov.pl/ 

 
 
Kolekcja Nauk Przyrodniczych  - pełnotekstowa baza danych przechowująca archiwalne artykuły 
z polskich czasopism przyrodniczych. http://przyrbwn.icm.edu.pl/ 
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Leberi Libri - Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Wydawnictwo Liberi Libri, prowadzone przez 
działające na rzecz rozwoju nauki Stowarzyszenie Filomatów, oferuje 
bezpłatny dostęp do publikacji naukowych z rozmaitych dziedzin. 
Publikacje zamieszczone są na wolnych licencjach CC-BY i dostępne do 
pobrania w formacie PDF.  http://www.liberilibri.pl/  
 

 
 
Moi krewni - mapa nazwisk polskich. 
http://www.moikrewni.pl/mapa 

 
 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC - centralne archiwum państwowe z 
siedzibą w Warszawie, powstałe w 2008 r. wskutek przekształcenia istniejącego od 
1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. NAC udostępnia część swoich 
zbiorów w postaci plików dostępnych na stronie internetowej. Archiwum pełni 
funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zbiorów archiwalnych. 
http://www.nac.gov.pl/ 

 
Otwórz książkę - Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, 
udostępnionych przez autorów - polskich naukowców. Zawiera kilkadziesiąt książek z 
zakresu historii, kulturoznawstwa, socjologii i zarządzania. Wszystkie książki z 
kolekcji są dostępne w postaci skanów (które można powiększać i przeszukiwać), 
wersji tekstowych oraz PDFów dostępnych do ściągnięcia.  http://otworzksiazke.pl/ 

 
 
Polish Scientific Journals Database 
– PSJD - Baza indeksuje artykuły z polskich 
czasopism naukowych z dziedziny nauk 

fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o 
kulturze fizycznej. http://psjd.icm.edu.pl/psjd/search/article-psjc.action?cid=59b5faf5-d2c0-46c9-9898-
d2cecb9bc8b6 

 
 

PRADZIEJE - portal dla archeologów, opisy wykopalisk, prace 
seminaryjne, forum, galerie zabytków, nowości z prasy 
http://www.pradzieje.pl/ 

 
 
Prawo konstytucyjne - strona zawiera m.in.: teksty konstytucji, bibliografie, linki do stron 
związanych z teorią lub praktyką prawa konstytucyjnego: instytucje państwowe, czasopisma, placówki 
naukowe oraz inne strony poświęcone prawu konstytucyjnemu; teksty traktatów oraz linki związane z 
prawem europejskim. http://www.staff.amu.edu.pl/~wroblew/html/pr_konst.html  
 

 

Profesor.pl - serwis edukacyjny dla nauczycieli, uczniów i 
wszystkich uczących się, dostępne materiały edukacyjne (konspekty, 
scenariusze lekcji, konspekty lekcji w językach obcych itp.) 
http://www.profesor.pl/publikacje-top,14,Konspekty  

SAWIOS – obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna i inne niekonwencjonalne metody obróbki.  Baza 
tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w 
Krakowie. Baza dokumentacyjna o charakterze bibliografii zawartości czasopism. Baza tworzona jest na 
podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz 
materiałów konferencyjnych gromadzonych w bibliotece IOS. http://www.ios.krakow.pl/sawios/ 
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Sąd Najwyższy - wystąpienia RPO, dane 
statystyczne, e-Poradniki RPO, odsyłacze 
internetowe. 

http://www.sn.pl/SitePages/Strona_startowa.aspx  

 
 
Scholaris – portal gromadzi i bezpłatnie udostępnia sprawdzone 
elektroniczne zasoby edukacyjne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, 
multimedia takie jak na przykład film o bocianach na lekcje 
przyrody czy gry dydaktyczne. http://www.scholaris.pl/ 

 
 

 
Unia Europejska – historia, ciekawostki o unii, materiały dla 
nauczycieli. http://europa.eu/publications/resources-
teachers/index_pl.htm 

 
 
USTAWODAWSTWO UNII EUROPEJSKIEJ - EUR-Lex umożliwia bezpośredni dostęp do prawa 
Unii Europejskiej. System pozwala na sięgniecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zawiera 
m.in. traktaty, legislację, orzeczenia i projekty prawnych. Oferuje możliwości dokładnego wyszukiwania. 
http://eur-
lex.europa.eu/homepage.html;ELX_SESSIONID=tvH5JGGJVyvxgX2zldHjc0Ry18hvqmqz2G23LVVnYVLqPZ
hd32Mp!1173671603?locale=pl 

 
 

Wojskowa Biblioteka Cyfrowa 
Zbrojownia - platforma cyfrowa umożliwiająca 
gromadzenie, opracowanie i prezentację 
elektronicznych wersji publikacji, 

przygotowanych przez redaktorów w instytucjach współtworzących jej zasób oraz udostępnia je 
użytkownikom Internetu. Celem WBC Zbrojownia jest scalenie, a następnie rozpropagowanie, zasobu 
cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów rozproszonych po kraju, stanowiących kulturowe dziedzictwo 
związane z Wojskiem Polskim, z jego historią i współczesnością oraz wspieranie działalności dydaktycznej 
i edukacyjnej, oraz publikowanie nowych treści w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. 
Organizacyjnym koordynatorem WBC Zbrojownia jest Centralna Biblioteka Wojskowa, która utrzymuje 
także domeny biblioteki cyfrowej, zapewnia internetowe łącze oraz administruje jej systemem. Zasób i 
centralna infrastruktura WBC Zbrojownia jest zlokalizowana na terenie CBW. 
 http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra  

 

 

Wydawnictwo WSGE (Wyższa Szkoła 
Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie)- 
wydawnictwo jest integralną jednostką uczelnianą, 
która zajmuje się publikacją książek, skryptów, 
czasopisma naukowego Journal of Modern Science i 
raportów z badań prowadzonych przez pracowników 

naukowych i dydaktycznych Uczelni. Wydawnictwo WSGE posiada w swoim dorobku blisko 60 tytułów 
wydanych książek oraz czasopismo naukowe o międzynarodowej randze i zasięgu. Dostępna oferta 
wydawnicza od 2005 roku http://wsge.edu.pl/index.php/nauka-i-rozwoj/wydawnictwo-wsge  

 

 

Zabawnik – jest to zbiór 150 pomysłów, scenariuszy gier i 

zabaw dla dzieci, od wyliczanek poprzez gry planszowe, aż po 

teatr. Zabawnik dostępny jest na licencji Creative Commons 

http://zabawnik.org/  
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