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Streszczenie
W artykule przedstawiono bazy tworzone przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie – BazEkon (baza powstała po połączeniu baz Gospodarka
i Nauki Społeczne) oraz Dorobek. BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią
zagadnień ekonomicznych i pokrewnych, opartą na zawartości czołowych polskich
periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni
ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji
naukowych, również pozarządowych. Dorobek jest bibliografią prac pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zawiera opisy prac publikowanych w Polsce
i za granicą oraz w internecie. Obie bazy stanowią również część systemu stworzonego
przez informatyków Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dzięki
któremu baza Dorobek jest zasilana ze wszystkich baz tworzonych bądź współtworzonych
przez bibliotekę (bazy BazEkon, Zastosowania Informatyki, katalog komputerowy BG
UEK), jak i może być źródłem pobierania artykułów do bazy BazEkon.
Omówiono również rezultaty prac zmierzających do nawiązania współpracy między
największymi bibliotekami ekonomicznymi (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu) w celu współtworzenia bazy BazEkon, nie tylko w kwestii
tworzenia opisów bibliograficznych, ale również umieszczania pełnych tekstów
wydawnictw uczelnianych. Zaprezentowano zmiany w interfejsach dostępnych dla
czytelników, które mają za zadanie ułatwić poruszanie się po obu bazach. Na koniec
przybliżono perspektywy dalszego rozwoju baz.
Słowa kluczowe: bazy danych, rejestracja publikacji, czasopisma ekonomiczne, zeszyty
naukowe, BazEkon, Dorobek, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Abstract
The author presents databases created by the Main Library of the Cracow University
of Economics – BazEkon (new name after Economy and Social Science databases has been
merged) and Dorobek. BazEkon is current, annotated bibliography and related economic
issues, based on the contents of the leading Polish scientific periodicals, economic and
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scientific publishing a series of economics education, economics and management
departments of universities and scientific institutions, including non-government
organisations. Dorobek is a bibliography of CUE employees works. It includes descriptions
of works published in Poland and abroad and on the Internet. Both databases are also part
of the system created by IT Department. In the paper discussed the results of the work to
establish cooperation between major economic libraries (Warsaw School of Economics,
University of Economics in Katowice, Poznań University of Economics and Wroclaw
University of Economics) in order to contribute BazEkon database, not only in terms of
creating bibliographic descriptions, but also a place of publishing article full text. Outlines
changes in the interfaces available to readers, which are designed to help you navigate
through both databases. At the end also discussed prospects for further development of the
database.
Keywords: databases, publication registration, economic journals, working papers,
BazEkon, Dorobek, Main Library of the Cracow University of Economic

Wstęp
Celem referatu jest nie tyle przedstawienie dwóch flagowych baz bibliograficznych Biblioteki Głównej UEK, ile zaprezentowanie pomysłów i rozwiązań
w organizacji tych baz, tak aby wspólnie z innymi bibliotekami tworzyć platformy
wiedzy zgodnie z naszą misją oraz potrzebami środowiska akademickiego.
Tworzenie baz jest bowiem zadaniem statutowym bibliotek.
Do zadań Biblioteki Głównej należy w szczególności:
– organizowanie warsztatu pracy naukowej uczelni przez dobór, fachowe opracowanie, właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie
działalności informacyjnej oraz prac bibliograficznych i dokumentacyjnych
umożliwiających jak najszersze wykorzystanie zbiorów biblioteki, a także wyszukiwanie informacji o dokumentach poza zasobami biblioteki,
– rejestracja publikacji naukowych pracowników uczelni1.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizuje te
zadania, tworząc wiele baz. Najbardziej prestiżowe są bazy BazEkon i Dorobek,
ważne są jednak również inne: Zastosowania Informatyki, Nobliści, Dokumenty
Normalizacyjne, Materiały do Bibliografii Ekonomicznej do roku 1939. Najwięcej
bibliotekarzy pracuje w bazach BazEkon i Dorobek, dlatego te właśnie bazy wymagają cały czas projektowania nowych narzędzi wspierających opracowywanie
nowych rekordów, modyfikację oraz kontrolę treści i zasobu, a także rozwijanie
interfejsu użytkownika. Zastosowane tam rozwiązania aplikujemy do pozostałych
baz.
1

Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 6/2010 z dnia 4 marca 2010 r.
[Dostęp 13.05.2011], http://kangur.uek.krakow.pl/dokumenty/reg_2.pdf.
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Oprogramowanie do wszystkich baz jest wykonywane przez informatyków
zatrudnionych w bibliotece. Takie rozwiązanie daje nam dużą szansę w realizacji
naszych pomysłów oraz w budowaniu narzędzi współpracujących pomiędzy poszczególnymi bazami. Przykładem takiego narzędzia jest podstawowa dla naszego
czytelnika Multiwyszukiwarka Baz Własnych i Katalogu Biblioteki”2. Pozwala ona
na jednoczesne wyszukiwanie we wszystkich bazach własnych, zarówno bibliograficznych, jak i w katalogach kolekcji specjalnych oraz katalogu komputerowym
BG UEK.

Rys. 1. Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu biblioteki

Drugim takim narzędziem, dającym czytelnikowi zwiększenie liczby wyników wyszukiwania przez słowa kluczowe, jest wprowadzenie kontroli zasobu słów
kluczowych. Słownik słów kluczowych, obejmujący wszystkie bazy biblioteki od
2004 r., znakomicie pomaga w kontroli istniejącego już zasobu słów, służy jako
platforma konsultacji zgłaszanych propozycji nowego słownictwa pojawiającego
się w artykułach. Ma to szczególne znaczenie w ekonomii, gdzie główne prace
powstają w ośrodkach zachodnich, polskie odpowiedniki terminów powstają natomiast z dużym opóźnieniem i wciąż ulegają modyfikacji3. Właśnie ten słownik
staje się ważnym atutem BazEkon-u dla wchodzących we współpracę bibliotek.
2

3

Szczegółowy opis tego rozwiązania znajduje się w artykule J. Ożóg, A. Potempa, Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu on-line Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W: M. Kocójowa (red.), Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. Seria ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 6 [on-line]. Kraków 2009, s. 96–105. [Dostęp 13.05.2011], http://wwwold.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z6/potempa.pdf.
A. Osiewalska, U. Cieraszewska, Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2005, nr 2 (86), s. 57–66.
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Rozumieją one potrzebę ujednoliconego słownictwa, widzą możliwość kształtowania tego słownictwa. Dzięki narzędziom informatycznym podmieniamy jednym
poleceniem słowa we wszystkich rekordach.

Rys. 2. Ekran zamiany

Oprócz prac informatycznych stale pracujemy nad rozbudową architektury
informacyjnej tych baz. W szczególności BazEkon od 2004 r. jest zasilany pełnymi
tekstami oraz wykazem literatury cytowanej przez autora. Pozwoliło to przygotować jedyny w Polsce indeks cytowań zawierający obraz rozwoju nauk społeczno-ekonomicznych z publikacji wydawanych w Polsce. Oczywiście nie może on być
pełny z powodu ograniczenia co do rozpisywanych tytułów zarówno czasopism
naukowych, jak i serii wydawniczych.
Chęć zwiększenia liczby pełnych tekstów w bazie, a także rozszerzenie
rozpisywanych tytułów były bodźcami do rozpoczęcia rozmów z innymi
ekonomicznymi bibliotekami naukowymi.
W dalszej części artykułu zostaną przedstawione: ewolucja największych
baz – BazEkon i Dorobek, współpraca między nimi oraz dalsze plany ich rozwoju.

Sesja C. Biblioteka naukowa – komponent nowoczesnego środowiska naukowego

233

BazEkon
BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych
i pokrewnych, opartą na zawartości czołowych polskich periodyków naukowych,
gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych. Traktujemy ją jako bazę z informacjami o tym, co
napisano na dany temat oraz kto zajmuje się daną tematyką.
Początkowo informacje o zagadnieniach ekonomicznych były zawarte
w dwóch bazach: Gospodarka i Nauki Społeczne. Pierwsza z nich była uzupełniana
przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej i zawierała informacje
o zawartości czasopism. Za drugą odpowiadał Oddział Czytelń, rozpisując w niej
zawartość naukowych serii wydawniczych. W czerwcu 2010 r. doszło do fuzji,
w której wyniku powstał BazEkon. Nadal został zachowany wewnętrzny podział
bazy na dwie kolekcje: ,,Gospodarka” i „Zeszyty”.

Rys. 3. BazEkon – kolekcje

To połączenie zapoczątkowało także wiele zmian. W pierwszej kolejności
przeobrażeniom uległ wygląd bazy. Została ona bardziej dostosowana do potrzeb
użytkowników. Oprócz nowej grafiki uaktywniono przycisk Enter, co bardzo ułatwiło wyszukiwanie w bazie. Zmianie uległo również wyszukiwanie, które zostało
podzielone na wyszukiwanie proste – czyli termin, oraz wyszukiwanie zaawansowane – łączenie kilku indeksów (autor, tytuł, słowa kluczowe, źródło, kraj/region,
firma/organizacja, język, rok wydania, literatura).
W wyszukiwaniu zaawansowanym w indeksie słów kluczowych zastosowano system automatycznego podpowiadania. Po wpisaniu fragmentu wyrażenia
system podpowiada słowa stosowane w bazie. Dodatkowo można zawężać wyszukiwanie do pełnych tekstów artykułów, zarówno z czasopism, jak i serii wydawniczych.
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Rys. 4. BazEkon (http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php)

Drugą bardzo ważną zmianą było zaproszenie do współpracy ekonomicznych bibliotek naukowych. Obecnie bazę współtworzą, oprócz Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej. Do współpracy przygotowuje się Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jednym z warunków uczestnictwa było zagwarantowanie przez te biblioteki dostępu do pełnych tekstów artykułów periodyków wydawanych w tych
uczelniach oraz dostosowanie pracy w bazie do zasad przez nas stosowanych.
Tu bardzo przydatne okazały się nasze doświadczenia w podziale odpowiedzialności za poszczególne kolekcje.
Po rozszerzeniu liczby instytucji wprowadzających do bazy, rozpoczęły się
rozmowy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) w sprawie umieszczenia informacji o bazie BazEkon na stronie
Wirtualnej Biblioteki Nauki. Postawiliśmy warunek udostępnienia jej w oryginalnym interfejsie i utrzymania oprogramowania przygotowanego przez naszych
informatyków. W tym celu przygotowano stronę pośrednią, na której oprócz ogólnych informacji o bazie i logach bibliotek współpracujących podane są linki do
dwóch interfejsów – BG UEK i YADDA.
Utrzymanie własnego oprogramowania dla wprowadzających było ważne
w związku z jego wykorzystaniem w wielu innych systemach, dzięki którym
możliwe jest na przykład przesyłanie rekordów pomiędzy bazami. Chodziło także
o zachowanie ujednoliconego wyglądu w stosunku do pozostałych baz własnych
BG UEK.
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Rys. 5. Strona pośrednia przygotowana dla ICM

Dorobek
Drugą bazą wspomagającą naszą współpracę ze środowiskiem naukowym
jest Dorobek, w którym są rejestrowane teksty (publikowane i niepublikowane)
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1919 r. do chwili
obecnej. Zawiera opisy bibliograficzne prac publikowanych w Polsce i za granicą
oraz w internecie. Są to opisy prac wydawniczo samoistnych (monografie) i wydawnictw niesamoistnych (artykuły, recenzje, referaty ze zjazdów, seminariów
i konferencji naukowych). Baza zawiera również opisy prac niepublikowanych
(np. prace naukowo-badawcze, prace doktorskie) oraz innych dokumentów
(np. hasła encyklopedyczne).
Pomimo zarządzenia rektora nr R-0121-27/2003 z dnia 20 maja 2003 r.,
w którym nauczyciele akademiccy zobowiązani są do bieżącego i kompletnego
dostarczania informacji do bazy Dorobek, liczba rekordów spadała.
Na taką sytuację wpłynęło funkcjonowanie na uczelni bazy Akredytacja
autorstwa pracowników naukowych Katedry Informatyki Wydziału Zarządzania.
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Baza ta oprócz między innymi modułów „dydaktyka” i „wyjazdy służbowe”
zawiera również informacje dotyczące publikacji. Do tego modułu publikacje
wpisywali sami pracownicy naukowi, co powodowało chaos – były różne zapisy
tego samego źródła, powstało wiele podwójnych rekordów (im więcej autorów
jednej publikacji, tym więcej rekordów), nie podawano tytułu całości.
Na przełomie lat 2009/2010 baza Dorobek przeszła gruntowną reorganizację. Oprócz przekazania odpowiedzialności za napełnianie bazy do Oddziału
Informacji Naukowej, wspomaganego przez Oddział Czytelń i dwóch pracowników z Oddziału Opracowania, opracowano także nową strukturę bazy. Zamiast
pojedynczego formularza przygotowano ich kilkanaście w zależności od rodzaju
dokumentu.
Po wszystkich tych zmianach połączono dla użytkowników bazy Dorobek_s
i Dorobek_n we wspólną wyszukiwarkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu czytelnik nie
odczuwa dyskomfortu podczas jej przeszukiwania.

Rys. 6. Strona Bazy wiedzy UEK

Dzięki większemu zespołowi bibliotekarzy oraz rozmowom prowadzonym
w 2010 r. zarówno z władzami uczelni, jak i autorami bazy Akredytacja oraz
z Działem Nauki, podczas których zwrócono uwagę na konieczność bardzo dokładnego zapisu publikacji ze względu na późniejsze wykorzystanie tych informacji w różnego rodzaju ocenach, baza została w bardzo dużym stopniu uzupełniona.
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Zabiegamy o to, aby w tym roku była jedynym źródłem w ocenie parametrycznej
wydziałów.
Dodatkowo dane z bazy Dorobek będą wykorzystywane w ramach projektu
„Kreator Innowacyjności – wzmocnienie współpracy badawczej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie z przedsiębiorcami”, który został przygotowany
z myślą o przedsiębiorstwach oraz innych podmiotach otoczenia gospodarczego
zainteresowanych przeprowadzeniem badań przez specjalistów z wybranej dziedziny zatrudnionych w UEK.
BazEkon i Dorobek – pozwiązania informatyczne
Dla przyspieszenia prac w bazie Dorobek, jak również chęci wyeliminowania dublowania prac w bazie BazEkon informatyk przygotował system przesyłania
rekordów pomiędzy bazami. Oprócz wymienionych wcześniej baz do tego narzędzia został podpięty nasz katalog udostępniany w systemie Virtua.
Pobieranie rekordów z baz odbywa się na podstawie podbazy Osobowe,
która zawiera podstawowe dane pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, jak ID, imię i nazwisko (obecne, poprzednie, w języku obcym),
stopień naukowy, data zatrudnienia, data zakończenia pracy, wydział i katedra.
Program porównuje dane z baz BazEkon, Katalog Komputerowy BG UEK,
Zastosowania Informatyki z bazą Osobowe, na stronie pośredniej zostają wypisane
rekordy, które odpowiadają zadanym kryteriom.

Rys. 7. Multi_doro – rekordy z BazEkon-u za 2010 r.
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Przed wysłaniem danego rekordu do bazy Dorobek istnieje możliwość podglądu i sprawdzenia, czy na pewno rekord powinien zostać pobrany (zbieżność
nazwisk, pracownik już nie pracuje). Można tego dokonać po kliknięciu na przycisk z numerem dokumentu. W zależności od decyzji można taki rekord wysłać do
bazy lub do kosza.
Istnieje również możliwość przesłania rekordów z bazy Dorobek do bazy
BazEkon. Opcja jest dostępna z poziomu bazy Dorobek. Można wysłać rekord zarówno do kolekcji „Gospodarka”, jak i „Zeszyty” w zależności od rodzaju źródła.

Rys. 8. Przesyłanie rekordów z bazy Dorobek do BazEkon

Oprócz współpracy pomiędzy bazami tworzonymi w bibliotece udostępniono nam skrypty, które pozwoliły przygotować podgląd danych z modułu
„publikacje” w bazie Akredytacja. Podgląd ten jest wykorzystywany jedynie do
celów informacyjnych, nigdy do pobrania danych. Zawarte tam informacje są
obarczone dużym szumem informacyjnym, który powoduje wydłużenie czasu poświęconego na poszukiwanie publikacji tak zarejestrowanych.
Mamy jednak nadzieję, że docelowo taka podpowiedź nie będzie nam potrzebna, a pracownicy naukowi, których w tym roku obowiązywało samodzielne
wpisywanie swojego dorobku publikacyjnego z ostatnich czterech lat, będą bardziej zainteresowani udostępnieniem oryginałów pracownikom biblioteki.
Dzięki tak szybkiemu uzupełnieniu bazy mogliśmy przygotować raporty zarówno dla jednostek (wydziały, katedry), jak i dla indywidualnych pracowników.
Zamieszczenie pełnych tekstów
W opisywanych bazach posiadamy zarówno dostęp do pełnych tekstów
artykułów z czasopism, serii wydawniczych, jak i prac doktorskich.
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Zgoda na umieszczanie pełnych tekstów artykułów z Zeszytów Naukowych
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a później Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, została wydana już kilka lat temu, kiedy jeszcze baza BazEkon była
dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Na jej podstawie Poligrafia
UEK przekazywała CD-ROM-y z elektroniczną wersją zeszytów do biblioteki.
Przygotowując się do zmiany zasad dostępu do bazy z płatnego na wolny,
biblioteka zaproponowała umieszczenie w umowach podpisywanych pomiędzy
Wydawnictwem UEK a autorami dwóch dodatkowych pól eksploatacji tych
utworów:
– wprowadzenia do pamięci komputera,
– wprowadzenia do zasobów biblioteki cyfrowej UEK.
Wydawnictwo wprowadziło to rozwiązanie od połowy 2010 r. W wypadku
wcześniejszych artykułów został rozesłany mailing do wszystkich pracowników
z prośbą o podpisanie odpowiedniego oświadczenia, które pozwala na rozszerzenie
dostępu do nich poza terenem Kampusu UEK. Z powodu oczekiwania na wszystkie zgody dostęp do części artykułów może być ograniczony terytorialnie.
W bazie BazEkon oprócz ZN UEK dostępne są tytuły czasopism bezpłatnie
udostępnianych w internecie. Część wydawców zgodziła się na pobranie pełnych
tekstów na biblioteczny serwer, np. „Bank i Kredyt”, „Rynek Pracy”, „Wiadomości
Statystyczne”. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania nie trzeba obawiać się
zmiany adresów URL. Wydawcy, którzy nie wyrazili na to zgody, np. ze względu
na chęć posiadania pełnej statystyki wejść, pozwolili na umieszczenie
bezpośredniego linku do artykułu ze strony wydawcy, np. „Central European
Journal of Economic Modelling and Econometrics” (CEJEME), „Cracow
University of Economics Discussion Papers Series”.
Również Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
rozpisująca czasopismo „Argumenta Oeconomica” oraz serię wydawniczą Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odsyła do plików umieszczonych w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej rozpoczęła starania o możliwość
podpięcia pełnych tekstów wydawnictw SGH niedostępnych w wersji elektronicznej, np. czasopisma „Gospodarka Narodowa”.
Od 2006 r. Biblioteka gromadzi prace doktorskie wyłącznie w wersji
elektronicznej na CD-ROM-ach i udostępnia je na jednym z terminali w Czytelni
Głównej. W 2010 r. rozpoczęto prace nad zarządzeniem w sprawie zamieszczania
rozpraw doktorskich w pełnym tekście w internecie. W lutym 2010 roku,
zarządzenie weszło w życie. Oprócz prac obronionych na nowych zasadach
w 2010 roku otrzymaliśmy także zgody od autorów na udostępnienie w sieci
rozległej ich prac doktorskich obronionych w latach wcześniejszych.
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Tabela 1
Stan pełnych tekstów na dzień 16 maja 2011 r.
Teksty współczesne – od 1946 r.)
Uczelniane czasopisma naukowe
Artykuły z czasopism
Materiały konferencyjne – fragmenty
Rozprawy doktorskie

1571
478
257
252

Teksty do 1945 r.
Czasopisma
Druki XIX i XX w.
Rękopisy i starodruki
ŁĄCZNIE

28
92
10
2688

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ABC-KRAKÓW.

Zakończenie
W ostatnim roku udało się przeprowadzić wiele zmian, które zwiększyły
możliwości pozyskiwania informacji, dzięki czemu wzrosła popularność naszych
baz. Najlepiej zobrazują to statystyki.
Tabela 2
Statystyka odsłon bazy Dorobek za ostatnie 4 lata
Rok
2008
2009
2010
2011
ŁĄCZNIE

Odsłony
579
20 430
52 010
52 476
125 495

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze
strony Gemius.
Tabela 3
Statystyka odsłon bazy BazEkon za ostatnie 4 lata
Rok
2008
2009
2010
2011
ŁĄCZNIE

Odsłony
955
24 148
24 621
6 495
56 219

Źródło: opracowane własne na podstawie danych ze
strony Gemius.

Sesja C. Biblioteka naukowa – komponent nowoczesnego środowiska naukowego
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Biblioteka przygotowuje się do rozmów z Thomson Reuters w sprawie
ResearcherID w celu pobrania danych z bazy Dorobek.
Również w tym roku mamy wiele planów związanych z rozwojem naszych
baz. Planujemy zachęcić następne biblioteki ekonomiczne do współpracy z nami.
Następnie przygotować program do parsowania danych, który będzie wykorzystywany w bazie Cytowania. Trwają także prace nad wchłonięciem rekordów z bazy
Dorobek_s do Dorobek_n i docelowo pozostawienie jednej bazy, co pozwoli nam
także na zmianę interfejsu.
Wymienione działania mają zarówno wspomóc naszych pracowników
naukowych w tworzeniu różnorodnych raportów (na potrzeby własne, do ministerstwa), jak i wzmocnić współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami.
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