
 

 

Załącznik 4 
 

Definicje rodzajów pozycji książkowych: 
 
1. Monografia naukowa w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, 

atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, 
skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, 
bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych 
i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe; 
2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy; 
3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych; 
4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), 
z wyłączeniem map; 
5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami 
odpowiadającymi tej objętości tekstu; 
6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których 
egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie 
z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach 
bibliotecznych (Dz.U. z 1996 r., poz. 722; z 2003 r., poz. 1188; z 2008 r. poz. 1056 
oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub 
zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są 
opublikowane w formie elektronicznej w Internecie; 
7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (ang. Digital Object Identifier – cyfrowy 
identyfikator dokumentu elektronicznego). 

2. Podręcznik akademicki − możliwie aktualna synteza wiedzy z danej 
dziedziny nauki, potrzebna i użyteczna zarówno ze względu na pracę 
naukową, jak i na pracę dydaktyczną. Służy do nauczania w szkołach wyższych. 
Jest podstawowym źródłem wiedzy dla studentów, artykuły z czasopism 
naukowych są dla nich lekturą dodatkową. Jest jednak mniej aktualny niż artykuły 
naukowe, ponieważ gromadzenie materiałów do podręcznika trwa z reguły kilka 
lat. Dobrze wykonane syntezy naukowe są względnie trwałe i aktualne przez wiele 
lat. Niekiedy podręczniki naukowe są wykorzystywane również przez kandydatów 
na studia. Dobry podręcznik nie sprawia nadmiernych trudności w zrozumieniu 
jego treści, wskazuje treści ważne, ułatwia przygotowanie do egzaminu, dalsze 
uczenie się i poszukiwanie wstępnej literatury przedmiotu do referatów, prac 
zaliczeniowych, prac dyplomowych. Powinien zawierać przewodnik bibliograficzny 
dla danej dziedziny wiedzy, to jest zestawy literatury z objaśnieniami, ułożonej od 
pozycji ogólnych do specjalistycznych. Od podręczników akademickich należy 
wyraźnie odróżnić skrypty naukowe, do których stosowane są inne standardy 
(choć spełniają podobną rolę). 

3. Skrypt – to tymczasowa naukowa synteza z prowadzonego wykładu lub 
uzupełnienia danych wykładów (ćwiczeń), na bieżąco każdego roku 
akademickiego aktualizowane zgodnie z wiedzą empiryczną w danym 
przedmiocie od wydanych podręczników. Stopniowo mogą przekształcić się 
w podręczniki akademickie, gdy zostanie zrecenzowany i zatwierdzony przez radę 
wydziału uczelni wyższej. Są zazwyczaj pisane przez osoby prowadzące wykłady 
(ćwiczenia) z danej dziedziny. Długoletnie prowadzenie wykładów owocuje 
skryptem, a następnie podręcznikiem akademickim. Stanowią, podobnie jak 
podręczniki akademickie, najbardziej syntetyczne źródło wiedzy naukowej 
dla studenta. Są punktem wyjścia do dalszych lektur i studiów w danej dziedzinie 
naukowej. 


