
OPEN ACCESS



OTWARTY DOSTĘP

Wolny, powszechny, trwały 
i natychmiastowy dostęp dla 
każdego do cyfrowych form zapisu 
danych i treści naukowych oraz 
edukacyjnych



OTWARTY DOSTĘP MOŻNA ZAPEWNIĆ PRZEZ:

Czasopisma
Open Access 
(OA)

GOLD Otwarte 
repozytoria 
Np. Self-
archiving

GREEN



OPŁATY PUBLIKACYJNE

Article Processing Charges - APC 

Przy zastosowaniu opcji APC to autor lub 
instytucja, z którą jest związany jako 

naukowiec, płaci za możliwość publikacji 
artykułu w czasopiśmie

Taką opłatę za publikację pobierają 
niektóre czasopisma wydawane 

w formule open access

Nie zawsze wniesienie opłaty oznacza 
zachowanie przez autora majątkowych 
praw do dzieła czy zastosowanie wolnej 

licencji

W Polsce istnieją programy finansowane 
przez MNiSW, które wspierają 

finansowanie publikowania 
w wysoko punktowanych czasopismach

Opłaty APC to, w zależności od 
czasopisma, wydatek rzędu $2220 -

$4000  za artykuł



PROGRAMY MNiSW WSPIERAJĄCE PUBLIKOWANIE 
OTWARTE – ZŁOTA DROGA 

SPRINGER COMPACT
program finansowany przez MNiSW

Program publikowania otwartego Elsevier

W czasopismach z listy SCOAP3 mogą publikować 
wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w 
konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat 

indywidualnych



SAMODZIELNA ARCHIWIZACJA / 
SELF-ARCHIVING – ZIELONA DROGA

• Deponowanie utworu przez autora 
w otwartym repozytorium

• OTWARTE REPOZYTORIUM (ang. open repository, open archive) to narzędzie służące zarządzaniu
i długoterminowemu przechowywaniu dokumentów cyfrowych. Repozytoria wspierają rozwój
badań naukowych, procesy uczenia się oraz prace administracyjne. Stosują one otwarte standardy
tak, aby ich zasób był w pełni dostępny. Zawartość otwartego archiwum może być bardzo różna.
Na ogół są to artykuły z czasopism, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, surowe dane
eksperymentalne, preprinty, postprinty oraz sprawozdania i raporty.

• INFORMACJI O OTWARTYCH REPOZYTORIACH MOŻNA SZUKAĆ W:
OpenDOAR – katalog repozytoriów naukowych; statystyki dotyczące rozkładu repozytoriów w
poszczególnych krajach
Registry of Open Access Repositories (ROAR) – katalog repozytoriów tworzony
w University of Southampton w Wielkiej Brytanii

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/


TYPY REPOZYTORIÓW

INSTYTUCJONALNE (dorobek naukowy jednej instytucji) 
np. CERN Document Server

DZIEDZINOWE (dokumenty z jednej lub kilku dziedzin wiedzy)
np.  arXiv

KRAJOWE
np. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON)

GROMADZĄCE OTWARTE DANE 
np. RepOD



GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O POLITYCE 
WYDAWCY W SPRAWIE DEPONOWANIA PRAC 

W REPOZYTORIACH?



DWA MODELE PRAWNE OTWARTEGO DOSTĘPU

Wolny  i otwarty 
dostęp – licencje, 
np.  Creative 
Commons (CC) 

LIBRE
Darmowy i 
otwarty dostęp –
na własny użytek

GRATIS



OTWARTY DOSTĘP LIBRE

Otwarty dostęp libre (wolny i otwarty)
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 niewyłączne 
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*.

* Krzysztof Siewicz: Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne. 
Warszawa, 2012.



OTWARTY DOSTĘP GRATIS

Otwarty dostęp gratis (darmowy i otwarty)
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*. 
W praktyce dostęp gratis polega zwykle na darmowym dostępie do 
pełnej treści publikacji na zasadach dozwolonego użytku (na własne 

potrzeby, na potrzeby cytowania w publikacji naukowej).

* Krzysztof Siewicz: Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie 
prawne. Warszawa, 2012.



PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

Przedmiotem prawa autorskiego 
jest utwór, czyli każdy przejaw 
działalności twórczej o 
indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości 
przeznaczenia i sposobu 
wyrażenia.



PRAWA AUTORSKIE
OSOBISTE
• Są niezbywalne. Chronią więź autora z utworem
• Gwarantują, że utwór zawsze będzie podpisywany 

nazwiskiem twórcy lub jego pseudonimem (chyba, że 
zdecyduje się on pozostać anonimowy) 

MAJĄTKOWE
• Majątkowe prawa autorskie pozwalają na zarządzanie 

utworem na tzw. polach eksploatacji. Są to sposoby 
korzystania z utworu, które autor może sprzedać lub 
udzielić na nie licencji. Prawa majątkowe są 
dziedziczne, można nimi handlować, 
a czasem przysługują naszemu pracodawcy

DOZWOLONY UŻYTEK
• Prawo autorskie zezwala na korzystanie z już 

rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego 
użytku osobistego, bez konieczności pytania o zgodę 
ani zapłaty wynagrodzenia



UMOWY Z WYDAWNICTWEM

UTWÓR (PUBLIKACJA)

UMOWA LICENCYJNA
może być na czas 
określony/czasowa (max. 5 
lat)
zachowanie autorskich praw 
majątkowych

UMOWA O PRZENIESIENIE 
PRAW MAJĄTKOWYCH



LICENCJE CREATIVE COMMONS

• „Pewne prawa zastrzeżone” –
przy jednoczesnym poszanowaniu 
zasad prawa autorskiego.

• Twórca korzystając z licencji zawsze 
zachowuje prawa autorskie, 
jednocześnie umożliwia innym 
kopiowanie i rozpowszechnianie 
swoich utworów, dodatkowo może 
określić czy ich wykorzystywanie 
może odbywać się wyłącznie 
w warunkach niekomercyjnych lub 
ograniczyć możliwości tworzenia 
utworów zależnych.



CZTERY PODSTAWOWE WARUNKI LICENCJI CC
Uznanie autorstwa

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem 
autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne 

pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru

Użycie niekomercyjne
Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem 

autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie 
do celów niekomercyjnych pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora 

pierwowzoru

Na tych samych warunkach
Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej 

udostępniono utwór oryginalny

Bez utworów zależnych
Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego 

oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone



WYTYCZNE JEDNOSTEK FINANSUJĄCYCH BADANIA 
W SPRAWIE PUBLIKOWANIA OTWARTEGO

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego

Komisja Europejska (H2020)

Narodowe Centrum Nauki



WYTYCZNE MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło 
23.10.2015 r. politykę otwartego dostępu zawartą 

w dokumencie pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do 
publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. 

Dokument ma charakter zaleceń dotyczących 
wprowadzania otwartego dostępu przez podmioty 

finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki 
naukowe, uczelnie oraz wydawców, w tym wydawców 

czasopism naukowych.



NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH, 
ZAWARTE W KIERUNKACH ROZWOJU OTWARTEGO DOSTĘPU DO 

PUBLIKACJI I WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W POLSCE

Opracowanie przez instytucje własnych polityk w zakresie otwartego dostępu

Wyznaczenie w jednostkach naukowych pełnomocników ds. OD

Przechodzenie czasopism naukowych do modeli otwartych

Udostępnianie rozpraw doktorskich w otwartych repozytoriach

Monitorowanie postępów we wdrażaniu OD

Organizowanie szkoleń w zakresie OD dla wszystkich pracowników naukowych i 
doktorantów



WYTYCZNE KE

STANOWISKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ:
Zalecenie KE z dn. 17 lipca 2012 r. ws. dostępu do 

informacji naukowej oraz jej ochrony (2012/417/UE)
- Zapewnic ́ otwarty dostęp (OD) do wyników badań
naukowych finansowanych ze środków publicznych

- Umożliwic ́ ponowne wykorzystanie wyników badań
(otwarte dane) 

- Poszanowanie praw autorskich 
- Państwa UE powinny określic ́ strategie OD 
- OD jest wymogiem Komisji Europejskiej 

w Programie H2020 



WYTYCZNE NCN

Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań 
badawczych, stypendiów i staży  został wprowadzony przez NCN w maju 2020 roku, 
kiedy weszła w życie Polityka Otwartego Dostępu.  Polityka OD NCN obowiązuje od 

konkursów ogłoszonych 16 czerwca 2020 roku.
W oparciu o wytyczne zawarte w Praktycznym przewodniku dot. ujednoliconych 

europejskich praktyk związanych z zarządzaniem danymi naukowymi NCN 
wprowadziło do formularza wniosku o finansowanie projektu załącznik, w którym

wnioskodawca przedstawi Data Management Plan). 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-38_2020.pdf#page=2
https://www.scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-the-international-alignment-of-research-data-management/
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/wytyczne_zarzadzanie_danymi.pdf


ŚCIEŻKI PUBLIKACJYJNE UZNAWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM 
NAUKI ZA ZGODNE Z POLITYKĄ OTWARTEGO DOSTĘPU 

1. W CZASOPISMACH LUB NA PLATFORMACH OTWARTEGO DOSTĘPU

Czasopisma lub platformy muszą być zarejestrowane lub być na etapie rejestracji w 
Directory of Open Access Journal (DOAJ).

2. W CZASOPISMACH SUBSKRYPCYJNYCH (HYBRYDOWYCH) 

Warunkiem jest, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) 
zostaną bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym 
repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line (bez embarga czasowego)

3. W RAMACH TZW. UMÓW TRANSFORMACYJNYCH

Muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for 
Article Charges (ESAC-registry). 
Przykładem krajowych umów transformacyjnych są programy pilotażowe podpisane z 
wydawcami przez Wirtualną Bibliotekę Naukową

http://www.doaj.org/
https://esac-initiative.org/


ARTICLE PROCESSING CHARGES (APC)

Koszty związane z procesem publikacyjnym tzw. Article
Processing Charges (APC) są kwalifikowalne w 
przypadku ścieżek 1 i 3

Opłaty publikacyjne wydatkowane na opublikowanie 
pracy w czasopiśmie hybrydowym, w ramach ścieżki 2, 
są kosztami niekwalifikowalnymi dla projektu i nie mogą 
pochodzić ze środków Narodowego Centrum Nauki



ŚCIEŻKI PUBLIKACYJNE ZGODNE Z PLANEM S



POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU 
W IFJ PAN

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU 
DO PUBLIKACJI I WYNIKÓW 

BADAŃ  NAUKOWYCH W IFJ PAN 
ZOSTAŁA WPROWADZONA 

ZARZĄDZENIEM DYREKTORA 
5/2018



REALIZACJA POLITYKI OTWARTEGO DOSTĘPU 
W IFJ PAN 

• PUBLIKACJE
 Zalecenie publikowania na zasadach otwartego dostępu

• UTWORZENIE INSTYTUCJONALNEGO REPOZYTORIUM IFJ PAN
 Zarządzenie Dyrektora nr 36/2017 

• ARCHIWIZACJA ROZPRAW DOKTORSKICH
 Zarządzenie Dyrektora nr 37/2017 

• ARCHIWIZACJA WYDAWNICTW IFJ PAN 
 Zarządzenie Dyrektora 38/2019

• KOORDYNATOR DS. OTWARTEGO DOSTĘPU 
 Zarządzenie Dyrektora nr 5/2018 

• ZESPÓŁ DS. REALIZACJI POLITYKI OTWARTEGO DOSTĘPU 
 Zarządzenie Dyrektora nr 5/2018 



OPEN ACCESS NA STRONACH IFJ PAN



REPOZYTORIUM INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ PAN (RIFJ)



ZALETY KORZYSTANIA Z RIFJ

Łatwość bycia znalezionym w Internecie

Możliwość prostego przypisania jednej 
z licencji Creative Commons do swojego dzieła 

Możliwość katalogowania i dokumentowania 
własnych osiągnięć



MATERIAŁY GROMADZONE W REPOZYTORIUM IFJ PAN



ZAMIESZCZANIE UTWORÓW W REPOZYTORIUM IFJ PAN

Przygotuj plik, który 
chcesz dodać do 

repozytorium (najlepiej 
w formacie PDF)

Wybierz kolekcję, 
w której chcesz umieścić 

swoją pracę

Uzupełnij formularz 
dodawania nowej pozycji 
danymi bibliograficznymi

Wybierz odpowiednią 
licencję Creative 

Commons

Udziel licencji, aby 
Repozytorium IFJ PAN 
mogło prezentować 

Twoją pracę

W razie wątpliwości 
skontaktuj się 

z administratorami 
Repozytorium 

repozytorium@ifj.edu.pl



ROZPRAWY DOKTORSKIE

Zgodnie z artykułem 188 Ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed
wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej,
udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej
rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z
jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej
niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
Aby podmiot doktoryzujący mógł zamieścić w 
BIP-ie rozprawę doktorską, musi mieć prawo to 
zrobić. 
Kiedy może być to problem? W przypadku 
publikacji, tzw. zszywek

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PUBLIKOWANIA NA 
ZASADACH OPEN ACCESS

• Promocja potencjału kadry naukowej
• Wspieranie edukacji studentów i doktorantów
• Pomoc w realizacji zadań administracyjnych, 

np. prowadzenia sprawozdawczości

DLA 
INSTYTUCJI

• Zwiększenie promocji własnych osiągnięć
• Zwiększenie widoczności i poczytności prac, a 

co za tym idzie – wzrost cytowań
• Nawiązywanie nowych kontaktów naukowych

DLA 
AUTORA



PUBLIKOWANIE NA ZASADACH OPEN ACCESS

PUBLIKOWANIE 
OA

Publikując na 
zasadach Open 

Access twórcy nie 
zrzekają się swoich 

praw autorskich

Twórcy określają 
zakres udostępnienia 

utworu np. za 
pomocą wolnych 

licencji (np. Creative 
Commons)

Wolne licencje zezwalają 
odbiorcom na 

nieograniczone, 
nieodpłatne i 

niewyłączne korzystanie z 
dzieł w oryginale 
i w opracowaniu



REKOMENDACJE DLA AUTORA
AU

TO
RZ

E
Przechowuj wszystkie wersje publikacji (manuskrypt, wersja po recenzji, wersja wydawcy)

Planuj środki na APC w projektach

Sprawdź warunki wydawcy

Uzgadniaj zasady otwartości ze współtwórcami

Uzgadniaj zasady otwartości z wydawcą (powołaj się na Politykę Otwartego Dostępu IFJ PAN)

Dokumentuj swoje starania

Deponuj publikacje w repozytorium



DANE BADAWCZE Dane 
pozyskiwane 
w procesach 
badawczych

Dane 
jakościowe
i ilościowe

„Primary and 
secondary” 

data 

Dane surowe -
dane zebrane, 

ale jeszcze 
nieprzeanalizo

wane 

Dane potrzebne do 
walidacji wyników

zaprezentowanych w 
publikacji 

naukowych 
(„underlying data”) 



OTWARTE DANE BADAWCZE

Otwarte dane to dane, do których
każdy ma dostęp. Można je 
ponownie wykorzystywac ́, 
modyfikowac ́ 
i redystrybuowac ́ 

Dostęp do treści naukowych (np. w ramach licencji Creative Commons) pozwala na lepsze „zrozumienie” 
dołączonych do treści danych (kontekst, metodologia pozyskania) 



WYMAGANIA DOTYCZĄCE DANYCH BADAWCZYCH



OTWIERANIE DANYCH BADAWCZYCH

Dane badawcze  powinny być tak otwarte, jak to możliwe i 
na tyle zamknięte, na ile to jest konieczne



FAIR DATA – ZASADY DOTYCZĄCE 
UMIESZCZANIA DANYCH

• Licensing• Standards
• Vocabulary
• Methodologies

• Software,
• Documentation
• Data repository

• Metadata
• Persistent identifier

(DOI) 
• Naming convention
• Keywords
• Versioning

Findable (łatwo 
znajdowane) 

Accessible
(dostępne)

Reusable
(wielokrotnego 

użytku) 

Interoperable
(interoperacyjne)



PLAN S
COALLITION S

Inicjatywa w zakresie publikowania 
prac naukowych w OTWARTYM 

DOSTĘPIE, zapoczątkowana przez 
Science Europe 4 września 2018 roku



ZAŁOŻENIA PLANU S

PLAN S
Od 2021 roku badania 

finansowane z publicznych 
pieniędzy muszą być 

publikowane w czasopismach 
lub platformach o otwartym 

dostępie

16 instytucji i fundacji 
finansujących badania naukowe 
przystąpiło do Planu S, w tym z 

Polski: 
Narodowe Centrum Nauki



WAŻNE INFORMACJE – otwarte czasopisma

Plan S zakłada natychmiastowe udostępnianie publikacji naukowych na 
wolnych licencjach, pozwalających na ponowne wykorzystanie treści w 
dowolnym celu, także komercyjnym. Zalecane są licencje Creative 
Commons, a wymaganą licencją dla artykułów naukowych jest CC BY 
4.0 (Uznanie autorstwa)

Publikacje mają być dostępne w czasopismach i na platformach 
zgodnych z wytycznymi, czyli zarejestrowanych w DOAJ (Directory of 
Open Access Journals), pozwalających autorom na korzystanie z 
wolnych licencji, gwarantujących rzetelny proces recenzowania, zgodny 
ze standardami etycznymi COPE (Committee on Publication Ethics)

https://doaj.org/
https://doaj.org/


WAŻNE INFORMACJE – otwarte repozytoria

Określone zostały zasady deponowania 
publikacji w otwartych repozytoriach, które 
również muszą spełniać szereg warunków, m.in. 
mają być zarejestrowane w OpenDOAR

Artykuły powinny zostać zdeponowane 
i natychmiast udostępnione na licencji CC BY 
w wersji po recenzji (Author’s Accepted
Manuscript lub Version of Record)

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


UDOSTĘPNIANIE PUBLIKACJI WG PLANU S

• Przyjęto, że wszystkie publikacje finansowane z grantów 
przyznawanych przez członków Koalicji Planu S, które nie zostaną 
udostępnione w otwartych czasopismach lub na otwartych 
platformach, będą musiały natychmiast po publikacji, czyli bez 
żadnego embarga, zostać udostępnione w repozytoriach 
zarejestrowanych w OpenDOAR i zgodnych z wytycznymi OpenAIRE

https://www.openaire.eu/


PLAN S A LICENCJE CREATIVE COMMONS

Publikacje powinny być udostępniane w wersji zaakceptowanej 
do druku lub w ostatecznej opublikowanej wersji, z 

wykorzystaniem wolnej licencji (CC 0, CC BY, CC BY-SA)



PLAN S A ORCiD

Wytyczne Planu S zalecają stosowanie identyfikatorów 
ORCiD dla wszystkich uczestników procesu publikacji



GŁÓWNE ZADANIA ORCiD

Sporządzenie wykazu wszystkich publikacji autora

Likwidacja dublujących się nazwisk autorów, działających w tej 
samej dziedzinie badań

Eliminowanie problemu różnych wersji zapisu imienia i nazwiska

Precyzowanie tożsamości osób, które zmieniły nazwisko lub 
afiliację



ZALETY IDENTYFIKATORA ORCID

Numer identyfikacyjny ORCiD umożliwia 
autorom i/lub recenzentom logowanie do 

systemów niektórych wydawnictw

Dodanie przy nazwisku autora 
„zielonego logo ORCiD”, umożliwia 

dostęp do profilu autora 



OBOWIĄZEK POSIADANIA IDENTYFIKATORA ORCiD –
NAUKOWCY I DOKTORANCI

W IFJ PAN obowiązek uzyskania międzynarodowego 
identyfikatora autora prac naukowych ORCID został 
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 20/2018

Zapisy Ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce wskazują, że identyfikator ORCiD

będzie pełnił znaczącą rolę w trakcie ewaluacji 
podmiotów naukowych. Każda osoba, której

osiągnięcia złożą sie ̨ na ewaluowany dorobek danego 
podmiotu, będzie musiała posiadać ORCiD. Obowiązek 

ten dotyczy również doktorantów.

https://www.ifj.edu.pl/dla-pracownikow/zarzadzenia/2018/z20.pdf


OTWARTE DANE WG PLANU S

P

Plan S ma objąć 
przede wszystkim 
publikacje, ale 
sygnatariusze 
zachęcają do tego, aby 
w sposób otwarty 
udostępniać także 
dane badawcze, z 
uwzględnieniem 
etycznych i prawnych 
ograniczeń



PLAN S – OKRES PRZEJŚCIOWY

P

W okresie przejściowym 
akceptowane będzie 
publikowanie 
w otwartym dostępie w 
czasopismach opartych 
na subskrypcji 
(hybrydowych) – na 
przykład dzięki 
programowi Springer 
Compact, 
finansowanemu przez 
MNiSW

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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