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otwarty dostęp gratis - „darmowy i otwarty dostęp –
rozpowszechnianie utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i 
nieograniczonego technicznie korzystania z nich zgodnie z 
właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych 
wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa”*

Biblioteka Jagiellońska

Definicja otwartego dostępu

* Źródło: Siewicz, Krzysztof (2012). Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf?sequence=4 (dostęp: 28.05.2016)
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otwarty dostęp libre - „wolny i otwarty dostęp – rozpowszechnianie
utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz
z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewy-
łączne korzystanie z nich oraz z ich ewentualnych opracowań; licencja
może zawierać postanowienia nakładające na korzystającego zobowiązania
nienaruszające istoty uprawnienia do nieograniczonego, nieodpłatnego
i niewyłącznego korzystania, takie jak obowiązek przekazania odbiorcy
informacji o twórcy, producencie lub wydawcy, przedmiocie licencji oraz
o jej postanowieniach, lub obowiązek udostępnienia odbiorcom przedmiotu
licencji lub jego opracowania na takiej samej licencji”.
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Definicja otwartego dostępu

* Źródło: Siewicz, Krzysztof (2012). Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf?sequence=4 (dostęp: 28.05.2016)
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Droga złota – czasopisma i książki w open access – publikacja recenzowanego 
tekstu w otwartym czasopiśmie.
Finansowanie: dotacje z instytucji naukowych, opłaty pobierane od autorów, 
reklamy, usługi dodatkowe.
Teksty recenzowane, utrzymanie wysokiego poziomu publikacji.
(np. SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle 
Physics)

Droga zielona – archiwa i repozytoria – umieszczenie w repozytorium kopii 
artykułu przygotowanego do publikacji w tradycyjnym wydawnictwie.
Finansowanie: instytucjonalne, centralne, sponsoring
Teksty recenzowane i nierecenzowane, publikowane i niepublikowane
Zwiększenie zasięgu publikacji
(np. arXiv.org - https://arxiv.org (1991))
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Formy otwartego dostępu

* Źródło: Siewicz, Krzysztof (2012). Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf?sequence=4 (dostęp: 28.05.2016)
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Podstawowe rekomendacje otwartej nauki:

Otwarta nauka jest podstawą przyspieszenia innowacji,

Wiedza jest dobrem publicznym,

Wspieranie otwartych repozytoriów i czasopism,

Dane badawcze w wolnym dostępie,

Ponad 500 wiodących uczelni i instytucji naukowych na świecie przyjęło 

otwarte mandaty zobowiązujące pracowników do publikowania w OA (m. in. 

Harvard University, MIT - Massachusetts Institute of Technology, Stanford 

University, University of Southampton)*

MNiSW - Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań 

naukowych w Polsce

Biblioteka Jagiellońska

* http://roarmap.eprints.org/
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Podstawowe rekomendacje otwartej nauki:
MNiSW - Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące 

wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty 

finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców.

Zalecenia:

• Wsparcie deponowania publikacji w repozytoriach,

• Utworzenie repozytorium,

• Monitorowanie przez jednostkę liczby publikacji udostępnianych w otwartym dostępie w 

stosunku do wszystkich publikacji pracowników tej jednostki,

Biblioteka Jagiellońska

* http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_08/41b82999405fd87c97df323fec4f1c8e.pdf
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Zalety i wady otwartej nauki:

Zalety:
• Przyspieszenie procesu badawczego,
• Tworzenie nowych kierunków badań,
• Poprawa jakości badań,
• Wzmocnienie współpracy między naukowcami,
• Przeciwdziałanie plagiatom,
• Ograniczenie kosztów tworzenia i ponownego wykorzystania danych,
• Unikanie powielania badań,
• Przyspieszenie transferu wiedzy,
• Skuteczniejsze podejmowanie globalnych wyzwań.
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•Źródło: Otwarta nauka – hasła encyklopedyczne. Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW. 
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/bcf9f90ab70b7b13dada8bb5908c5d29.pdf (dostęp: 18.10.2016)
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Zalety i wady otwartej nauki:

Osłabienie monopolu przemysłu wydawnictw naukowych,

Wady:
•Prawo do pierwszeństwa publikacji wyników badań,
•Koszty związane z gromadzeniem dokumentacji i procedurami opisu 
danych,
•Problemy prawne w projektach opartych na współpracy badawczej 
firm prywatnych z instytucjami publicznymi.

•Źródło: Otwarta nauka – hasła encyklopedyczne. Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW. 
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/bcf9f90ab70b7b13dada8bb5908c5d29.pdf (dostęp: 18.10.2016)
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Zalety i wady otwartej nauki:

Bariery:

•Brak akceptacji niektórych wydawców naukowych,
•Brak odpowiedniej promocji i zachęty w środowisku 
naukowym,
•Brak infrastruktury teleinformatycznej na odpowiednim 
poziomie,
•Brak długookresowych modeli finansowania.

•Źródło: Otwarta nauka – hasła encyklopedyczne. Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW. 
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/bcf9f90ab70b7b13dada8bb5908c5d29.pdf (dostęp: 18.10.2016)
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http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/bcf9f90ab70b7b13dada8bb5908c5d29.pdf
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Stany Zjednoczone - idea otwartego dostępu najszerzej implementowana, najwięcej 
wdrożonych otwartych mandatów, interoperacyjność repozytoriów (607 repozytoriów).

Niemcy - zachęta do publikowania w open access, niemożliwe wprowadzenie 
obowiązku bez zmiany prawa autorskiego. Budowa sieci repozytoriów, finansowanie 
otwierania czasopism, tworzenie przewodników (195 repozytoriów).

Wielka Brytania - rekomendacje dla tworzenia repozytoriów, rozwój otwartego dostępu 
przez prywatne fundacje (252 repozytoria).

Holandia - Wymóg publikowania w OD wprowadziła największa agencja sponsorująca 
badania, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, budżet ok. 
750 mln € rocznie), Królewska Akademia Sztuki i Nauki (Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, KNAW) i trzy uniwersytety. Pozostałe dziesięć ogranicza 
się do zachęt (35 repozytoriów).
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Dania - jest na etapie wypracowywania polityki otwartego dostępu, w repozytoriach 
głównie gromadzone są metadane (12 repozytoriów).

Szwecja - wymóg umieszczenia wyników prac w otwartym dostępie finansowanych przez 
2 agencje rządowe od 2010 r. W Uczelniach w większości polityka OA wdrożona głównie 
na zasadach zachęty (42 repozytoria).

Norwegia - główna agencja rządowa wprowadziła wymóg publikowania w otwartym 
dostępie Forskningsrådet, która finansuje 30 % badań naukowych (53 repozytoria).

Francja - zasady otwartego dostępu wdrożone głównie w naukach społecznych i 
humanistycznych, rozwój scentralizowanego repozytorium dla wszystkich francuskich 
naukowców – centralne repozytorium Hyper Articles en ligne (HAL) (119 repozytoriów).
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Otwarty mandat - „prawne zobowiązanie autorów prac 
naukowych do publikowania tych prac w otwartym dostępie”*

Nałożone przez odpowiednie władze jednostki naukowej 
zobowiązanie, aby wszystkie publikacje naukowe powstające w 

ramach tej jednostki były dostępne w otwartym dostępie**

Dwie wersje otwartego mandatu: gratis i libre

rezolucja, deklaracja otwartości - instytucja jedynie zaleca 
udostępnianie publikacji w modelu otwartym

Biblioteka Jagiellońska

otwarty mandat czyli obowiązek otwartości

* Źródło: Siewicz, Krzysztof (2012). Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf?sequence=4 (dostęp: 28.05.2016)
** Siewicz, Krzysztof. Prawne możliwości wprowadzenia otwartego mandatu wobec publikacji naukowych, http://ceon.pl/images/dspace/ceon-memorandum-otwarty-
(dostęp: 23.05.2016).
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Otwarty mandat czyli obowiązek otwartości

Biblioteka Jagiellońska

Źródło: The Registry of Open Access Repository Mandates and Policies (http://roarmap.eprints.org)

Afryka (19)
Ameryki (198)
Azja (49)
Europa (463)
Oceania (40)
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Otwarty mandat czyli obowiązek otwartości

Stany Zjednoczone 
Dane rządowe - Executive Order -- Making Open and Machine Readable the New 

Default for Government Information – polityka otwartych danych 
rządowych podpisana przez prezydenta USA.*

Uniwersytet Harvarda - przyjęcie otwartego mandatu w jednomyślnym 
głosowaniu pracowników w 2008 roku, zwolnienie z publikowania w 
otwartym dostępie tylko na podstawie umotywowanej pisemnej prośby, 
która nie zwalnia z deponowania.

National Institutes of Health - obowiązek archiwizowania wyników badań 
obowiązuje od 2009 roku. 

Biblioteka Jagiellońska

* Źródło: Executive Order -- Making Open and Machine Readable the New Default for Government Information
(2013). https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-
readable-new-default-government- (dostęp: 03.06.2016)
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Europa
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 
1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., ustanawiające zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” –
programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) – oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1906/200630, wprowadza obowiązkowy otwarty dostęp do 
publikacji naukowych powstałych w ramach programu Horyzont 
2020. Rozporządzenie przewiduje ponadto pilotażowy program 
otwartego dostępu do danych badawczych.”*

Biblioteka Jagiellońska

Otwarty mandat czyli obowiązek otwartości

* Szprot, Jakub (2014). Otwarta nauka w Polsce 2014: diagnoza. Warszawa: Wydawnictwo ICM.
https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/812.pdf (dostęp: 003.06.2016)
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Otwarty mandat czyli obowiązek otwartości

Belgia 

Uniwersytet w Liège - decyzja administracyjna podjęta 
za sugestią rektora przez Radę Administracyjną 
Uniwersytetu, obowiązek deponowania wszystkich 
metadanych publikacji od roku 2002 i pełnych 
tekstów artykułów naukowych, deponowanie 
pełnych tekstów książek, rozdziałów i materiałów 
konferencyjnych nie jest obowiązkowe, dostęp do 
pełnych tekstów jest opcjonalny.
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Otwarty mandat czyli obowiązek otwartości

Węgry

Węgierska Akademia Nauk - otwarty mandat 
obowiązuje od 2013 roku, przyjęty przez prezesa 
akademii w 2012 roku, dotyczy wszystkich publikacji 
opublikowanych po 2012 roku.
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Otwarty mandat czyli obowiązek otwartości

Szwajcaria

Politechnika Federalna w Zurychu - otwarty mandat 
obowiązuje od 2008 roku, przyjęty przez zarząd 
uczelni w 2005 roku, dotyczy wszystkich publikacji 
pracowników, naukowych, doktorantów i studentów.
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Otwarty mandat czyli obowiązek otwartości

Polska
Politechnika Śląska - zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie 

utworzenia repozytorium i wprowadzenia otwartego mandatu na uczelni

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN - Zarządzenie Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dnia 1 
lutego 2010 roku - umieszczenie postprintu i metadanych w repozytorium jest obowiązkowe, 
otwarty dostęp do publikacji na zasadach dobrowolności

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW - Zarządzenie z 
dnia 7 października 2014 roku podpisane przez Dyrektora ICM UW zobowiązujące pracowników do 
publikacji w repozytorium artykułów, książek i rozdziałów w książkach

Politechnika Krakowska - zarządzenie Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 23 maja 2012 r., które 
określa zasady obowiązkowego deponowania prac doktorskich w Repozytorium PK, autor może 
zastrzec dostęp do pracy tylko do komputerów w domenie PK.

Biblioteka Jagiellońska
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Dlaczego warto publikować w 
repozytorium?
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Proste zasady dodania publikacji do
repozytorium

Repozytorium

Biblioteka Jagiellońska

prom
ocja
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Agregatory i multiwyszukiwarki
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Repozytorium
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Cytowania

Biblioteka Jagiellońska

Program 
Publish or Perish

Wyliczanie liczby cytowań
i indeksu Hirscha

Projekty
Ocena dorobku,

Awanse
Informacja kto

cytuje
Samoocena

artykuł 
książka 

czasopismo

Wyliczanie 
liczby cytowań

i indeksu 
Hirscha

7 dni
Repozytorium
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Aspekty prawne
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Informacje o Open Access w internecie - Licencje CC
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Informacje o Open Access w internecie - Licencje CC
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Informacje o Open Access w internecie

Biblioteka Jagiellońska

Lista czasopism w otwartym dostępie w bazach:

 Elsevier: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access 

 Springer: http://www.springeropen.com/journals

Lista czasopism w OA:

 https://doaj.org/ - Directory of Open Access Journals 

 http://www.oajse.com/index.html - Open Access Journals Search Engine (OAJSE) 

https://doaj.org/
http://www.oajse.com/index.html
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Informacje o Open Access w internecie
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 SHERPA/ROMEO – http://www.sherpa.ac.uk/romeo

informacje dotyczące polityki wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania 
materiałów źródłowych prac w repozytoriach

Źródło: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php
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Informacje o Open Access w internecie
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 Program Springer Open Choice/Open Access jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego i realizowany w ramach narodowej licencji akademickiej na 
czasopisma Springer od roku 2010. 

Publikacje udostępniane są na licencji „Creative Commons Attribution” (CC BY)



.

.

.

Informacje o Open Access w internecie
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 Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki



.

.

.

Sprawozdawczość jednostek a
repozytorium
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POL-index Bazy OPI

System Ewaluacji Dorobku Naukowego

moduł sprawozdawczy
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System Ewaluacji Dorobku Naukowego

Repozytorium Bazy OPI
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Repozytorium

Bibliografia instytutu, pracownika 
w jednym miejscu
Publikacje pracownika 
archiwizowane w jednym miejscu

Raporty ilościowe i jakościowe

Eksporty i importy danych

Cytowania

Statystyki odwiedzin

.

.

.
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Dziękuję za uwagę

Leszek Szafrański
l.szafranski@uj.edu.pl
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Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków 09.06.2017
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