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Wg rozdzielnika 

 

Szanowni Państwo,  

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, uczelnie wyższe wdrożyły system 

nauczania zdalnego. Wprowadzono zajęcia on-line oraz kursy e-learningowe na dużo większą 

skalę niż miało to miejsce dotychczas. Jednocześnie ze względu na konieczność izolacji  

i maksymalnego ograniczenia kontaktów zamknięte zostały biblioteki uczelniane. Okres 

zawieszenia pracy uczelni decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego potrwa przynajmniej 

do 11 kwietnia, a należy zakładać, że zostanie przedłużony o kolejne tygodnie  

i trudno obecnie określić ostateczną datę powrotu do sytuacji sprzed czasu walki z COVID-19.  

W imieniu środowiska naukowego oraz będąc odpowiedzialnymi za zapewnienie rzetelnych  

i legalnych źródeł wiedzy, w tej bezprecedensowej sytuacji zwracamy się z apelem o  podjęcie 

działań mających na celu rozszerzenie dostępu do źródeł elektronicznych i tym samym, 

umożliwienie jak najszerszemu gronu studentów i pracowników dydaktyczno-naukowych 

zdalnego dostępu do podręczników na czas ograniczenia dostępu do zasobów tradycyjnych  

i zamknięcia bibliotek. 

Oczekujemy, że instytucje odpowiedzialne za organizację i prawidłowe funkcjonowanie 

szkolnictwa wyższego w Polsce, a także podmioty zapewniające właściwą dystrybucję 

zasobów naukowych i edukacyjnych, nie tylko włączą się do niniejszego apelu, ale poprzez 

konkretne działania administracyjne obejmujące m.in. renegocjowanie zawartych kontraktów  

 



na dostawę zasobów informacyjnych w celu ich czasowego rozszerzenia, zarówno pod 

względem dostępności jak samej zawartości, ułatwią korzystanie z nich w warunkach 

przymusowej izolacji.       

Zamknięcie bibliotek akademickich oraz konieczność nauki zdalnej przez studentów bez 

możliwości korzystania z podręczników i wydawnictw naukowych będzie na pewno miała 

negatywny wpływ na jakość kształcenia. Jednocześnie udostępnienie uczelniom 

rozszerzonego katalogu tytułów zasobów elektronicznych przyczyni się do większej 

popularyzacji tej formy korzystania z literatury naukowej, szczególnie w humanistyce  

i naukach społecznych.  

Mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych studentów i nauczycieli akademickich,  

a także możliwość kontynuowania dydaktyki i prowadzenia badań naukowych na 

odpowiednim poziomie, liczymy na współpracę w tej trudnej sytuacji. Jednocześnie ze swej 

strony deklarujemy pomoc w ustaleniu listy potrzeb dostępu do elektronicznych zasobów 

literatury naukowej i dydaktycznej. 
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