
 

Szanowni  Państwo,  

z przyjemnością informuję, że Uniwersytet Wrocławski uczestniczy w pilotażowym wdrożeniu 

narzędzia programistycznego Mendeley, przygotowanego w celu aktywnego wspierania działalności 

naukowo-badawczej. Nasza Uczelnia jest drugą, po Uniwersytecie Jagiellońskim instytucją w Polsce, 

która wdraża ten program. Dzięki temu znajdziemy się w gronie takich jednostek naukowych, jak  

m.in. Uniwersytety w Cambridge, Stanford, Oxford i MIT, które zaimplementowały i czynnie 

wykorzystują to narzędzie. 

Mendeley, dzięki swoim rozbudowanym funkcjonalnościom, wprowadza użytkownika w świat nauki i 

badań, wykorzystujący sieci globalne i zaawansowane technologie cyfrowe. Zawiera on elementy 

ułatwiające pracę każdego badacza, począwszy od procesu gromadzenia wyników swych badań, 

poprzez wspieranie pracy ze źródłami elektronicznymi, po dzielenie się rezultatami prac z innymi 

użytkownikami (badaczami). Pozwala na sieciową współpracę online wielu badaczy nad publikacjami, 

projektami itp., oraz łatwe utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi nauki. 

W naszej Uczelni wersję podstawową systemu (Mendeley Basic) efektywnie wykorzystuje Dziekan 

Wydziału Biotechnologii – prof. Marcin Łukaszewicz, rekomendując walory użytkowe tego programu. 

Obecnie (stan na 10.12.2013) konta w programie Mendeley posiada 65 pracowników naukowych 

UWr. Naszym celem jest zachęcenie jak największej liczby pracowników naukowych Uczelni do 

korzystania z tego przydatnego narzędzia, a dzięki partycypacji w pilotażowym wdrożeniu – 

zaoferowanie wszystkim możliwości bezpłatnego przekonwertowania konta Basic do posiadającego 

większe możliwości konta Premium. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim powstanie zespół pracowników zajmujących się wdrożeniem 

programu, w skład którego wejdą naukowcy, informatycy i pracownicy Biblioteki. Będzie on służył 

pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy z Mendeleyem. Na witrynie internetowej 

Biblioteki Uniwersyteckiej (www.bu.uni.wroc.pl  w module e-Źródła) utworzona została podstrona 

poświęcona  programowi Mendeley, zawierająca opis narzędzia, materiały szkoleniowe w wersji 

online i video, kontakt do zespołu wspierającego wdrożenie oraz wszelkie informacje dotyczące 

harmonogramu szkoleń planowanych  na UWr. 

Zachęcam wszystkich członków społeczności akademickiej naszej Uczelni do aktywnego korzystania z 

tego nowoczesnego narzędzia programistycznego, wspomagającego pracę naukowo-badawczą. 
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