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W latach 1957-2007 
wydawany był Prze-
gląd Zoologiczny. 
Towarzystwo posia-
da Bibliotekę, której 
księgozbiór powstał 
w wyniku prowadzo-
nej wymiany wyda-
wanych czasopism 
i jest gromadzony 
w trzech miejscach: 
w Instytucie Zoolo-
gicznym i w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz w Redakcji The Ring z siedzibą w Prze-
bendowie. Charakter zbiorów jest unikatowy w skali kraju. 
Jest to jedna z największych w Europie kolekcji literatury 
ornitologicznej, gdzie serie niektórych czasopism sięgają 
połowy XIX wieku (np. Journal für Ornithologie od r. 1853). 
Księgozbiór Biblioteki PTZool. liczy obecnie ponad 5500 to-
mów obejmujących 2380 tytułów czasopism i blisko 3000 
tytułów druków zwartych.

Jacek J. Nowakowski

SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW  |   b IbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa

Prof. Leszek Jerzak  
nowym Prezesem PTzooL.

oTwarTość na wsPółPracę - 
Tydzień oTwarTeJ nauki 2015
Idea Open access I Open scIence
__ ewa adaszyńska

Biblioteka Uniwersytecka

Od ośmiu lat na świecie, a w Polsce po raz szósty, obcho-
dzić będziemy Tydzień Otwartej Nauki (Open Access We-
ek)1. W tym roku przypadnie on w dniach 19-25 październi-
ka, a hasłem przewodnim będzie otwartość na współpracę 
(Open for Collaboration). Inicjatorem Open Access Week 
jest międzynarodowa organizacja Scholarly Publishing and 

1 Zob. Open Access Week http://www.sparc.arl.org/initiatives/openac-
cessweek

Academic Resources Coalition - stowarzyszenie wydawców 
i pracowników nauki, których zadaniem jest opracowanie 
nowych modeli dystrybucji tekstów naukowych.

SPARC to sojusz 800 bibliotek naukowych i akademic-
kich z całego świata, pracujących na rzecz otwartego 
systemu komunikacji naukowej. Jego celem jest wspie-
ranie i promowanie otwartego dostępu (Open Access - 
OA), otwartych danych (Open Data) i otwartych zasobów 
edukacyjnych (Open Educational Resources - OER) - po-
pularyzowanie ruchu wolnego dostępu do wyników badań 

W dniach 11-13 września 2015 r. odbył się XXI Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Organizatorem był 
Wydział Nauk Biologicznych UZ. W czasie obrad wybrano 
nowego prezesa na kadencję 2015-2019. Został nim prof. 
dr hab. Leszek Jerzak, dziekan WNB UZ.

Polskie Towarzystwo Zoologiczne zostało założo-
ne w 1937 r. Jest najstarszym w Polsce towarzystwem 
naukowym zrzeszającym i integrującym zoologów repre-
zentujących różne dyscypliny naukowe. Towarzystwo jest 
stowarzyszeniem, którego podstawowymi zadaniami statu-
towymi jest integrowanie środowiska zoologów, rozwijanie 
i popularyzowanie nauk zoologicznych. Polskie Towarzystwo 
Zoologiczne działa poprzez oddziały terenowe (w różnych 
latach funkcjonowało od 6 do 12 oddziałów krajowych), 
dzieli się ponadto na 7 sekcji specjalistycznych (arach-
nologii, herpetologii, ichtiologii, ogrodów zoologicznych, 
ornitologii, protozoologii, teriologii). Co 4 lata organizuje 
ogólnopolskie konferencje naukowe i zjazdy polskich zoo-
logów, niezależnie sekcje PTZool. organizują tematyczne 
konferencje naukowe. PTZool. prowadzi działalność wy-
dawniczą i biblioteczną, wydaje: Zoologica Poloniae (wyd. 
od roku 1934), The Ring (wyd. od roku 1954), Ornis Polo-
nica (wyd. od roku 1960), Acta Ichtyologica et Piscatoria. 


