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EU Bookshop to serwis internetowy, który umożliwia dostęp
do publikacji wydawanych przez Urząd Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich. Portal oficjalnie został zainaugurowany
w 2005 roku. W chwili otwarcia znajdowało się w nim 4000 publikacji, obecnie jest ich ponad 110 000, lecz codziennie dodawane są nowe tytuły. Po włączeniu archiwów do serwisu zbiory
zawierają około 12 mln zeskanowanych stron w 50 językach. Są
to publikacje instytucji, agencji i innych organów Unii Europejskiej, takich jak: Komisja Europejska i jej dyrekcje generalne,
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, biura delegatur
Komisji w krajach nienależących do Unii, agencje wspólnotowe,
itp. Najstarsze publikacje pochodzą z 1952 roku.

W serwisie EU Bookshop można znaleźć
książki, broszury, plakaty, mapy, ulotki, dokumenty techniczne, czasopisma oraz płyty CDROM i DVD. Zostały one pogrupowane w następujące działy tematyczne:
 Działania Unii Europejskiej
 Prawo i wymiar sprawiedliwości
 Stosunki zewnętrzne
 Handel – Konkurencja
 Gospodarka i finanse
 Sprawy społeczne
 Informacja – Edukacja – Kultura – Sport
 Rolnictwo – Leśnictwo – Rybołówstwo
 Przemysł – Przedsiębiorstwa – Usługi
 Energia
 Transport
 Środowisko – Ekologia
 Badania naukowe i techniczne
 Statystyka

Wyszukiwanie informacji
Wyszukiwanie publikacji możliwe jest przy
użyciu wyszukiwania szybkiego (ustawione domyślnie) lub zaawansowanego oraz według wymienionych wyżej obszarów tematycznych lub
autora.

Wyszukiwanie szybkie jest pomocne, gdy wiemy, czego szukamy. Możemy wpisać tytuł publikacji lub wybrany termin. Na liście wyników
znajdą się również słowa podobne do wpisanych – w serwisie zastosowano wyszukiwarkę
typu „fuzzy search”.
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Wyszukiwanie przeprowadzane jest w języku, w którym wyświetla się strona (lista dostępnych języków znajduje się w prawym górnym
rogu strony).
Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wybór i łączenie kryteriów wyszukiwania, takich
jak:
 język (można wybrać kilka języków)
 rok wydania
 format (wersja papierowa, PDF, CD-ROM,
DVD, itp.)
 wyłącznie publikacje bezpłatne lub płatne
 autor
 grupa docelowa (młodzież, mniejszość, konsumenci, itp.)
 numery identyfikacyjne (ISBN, ISSN lub
inne).
Po kliknięciu na tytuł publikacji następuje
przekierowanie na stronę z informacjami szczegółowymi:
 tytuł
 abstrakt (jeśli dostępny)
 autor zbiorowy (organ Unii Europejskiej,
który wydał publikację)
 tematy (dziedziny)
 numery identyfikacyjne (ISBN, ISSN, DOI –
digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego lub numer
katalogowy)
 cena (jeśli publikacji nie ma w wersji bezpłatnej).
Na stronie znajdują się również informacje o dostępnych wersjach językowych i linki
umożliwiające pobranie bezpłatnego pliku PDF

lub zamówienie wysyłki egzemplarza papierowego na adres domowy (nie trzeba się rejestrować). Wysyłka następuje zwykle w następnym
dniu roboczym, a czas doręczenia przesyłki do
Polski wynosi około 5 dni.
Dzięki funkcji „PDF on request” można złożyć „zamówienie” na publikację, która w danym
momencie jest niedostępna, a po pojawieniu się
na stronie pliku PDF zostanie wysłany do nas
e-mail.
Po rejestracji dostępne są opcje dodatkowe, dzięki którym można:
 zapisać dane osobowe
 zmienić domyślny język wyświetlania stron
na preferowany przez nas
 zamówić usługę powiadomień o nowościach
 zapisywać kryteria wyszukiwania (Moje zapytania) i wyniki wyszukiwania (Moje wyniki)
w menu Mój EU Bookshop
 łatwiej składać zamówienia (adres wysyłki
i zawartość koszyka są zapisywane, można
też przejrzeć swoje poprzednie zamówienia)
 sprawdzać zawartość koszyka.
Wszelkich informacji na tematy dotyczące
Unii Europejskiej udzielają dyżurujący bibliotekarze w Czytelni Europejskiej (p. 317, III p., Biblioteka Główna; http://kangur.uek.krakow.pl/
biblioteka/cde).
Pytania można także przesyłać na adres:
cde@bibl.uek.krakow.pl.

Magdalena Bednarek, Kinga Zięcik
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