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1. Rozwój idei Open Access

• 2000 r. Tempe Principles (Principles for Emerging Systems of Scholarly 
Publishing) – Zasady dla nowo powstających systemów publikowania w 
nauce.

• 2002 r. Budapest Open Access Initiative – Budapesztańska Inicjatywa 
Otwartego Dostępu.

• 2003 r. Bethesda Statement on Open Access Publishing - deklaracja 
określająca zasady szybkiego i darmowego dostępu do prymarnej wiedzy 
naukowej oraz tego, kto mógłby wesprzeć inicjatywę.

• 2003 r. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences 
and the Humanities - Deklaracja berlińska w sprawie otwartego dostępu 
do wiedzy w naukach ścisłych i humanistycznych.



2. Rozwiązania budapesztańskie

Budapesztańska 
Inicjatywa 

otwartego dostępu

Złota droga -
czasopism        

Open Access

Zielona droga -
Repozytoria 



3. Rodzaje Repozytoriów

Repozytoria danych

Repozytoria dziedzinowe

Repozytoria osobowe

Repozytoria instytucjonalne

Repozytoria narodowe



4. Liczba repozytoriów na świecie według krajów





1. Wypracowanie optymalnego modelu 
repozytorium: 

• Repozytorium jakiego typu?
• Jaki cel chcemy osiągnąć?
• Kto będzie je tworzył?
• Jakie wybrać oprogramowanie?
• Jaki będzie prognozowany kosztorys?
• Jaki będzie harmonogram wdrożenia?



2. Wybór oprogramowania



3. Prognozowany kosztorys

Wybór oprogramowania
Zainstalowanie oprogramowania

Dostosowanie aplikacji  do potrzeb danej instytucji
Wypracowanie procedur, ustanowienie polityki funkcjonowania

Wdrożenie strategii promocji otwartej nauki
Otwarcie repozytorium

Działania 
realizowane w 
ramach etatów 

własnych

Działania 
realizowane  w 

ramach grantów

Działania 
realizowane w 

ramach 
organizacji

koordynujących  

Działania 
realizowane 
przez firmy 
zewnętrzne

- outsourcing



4. Harmonogram wdrożenia



5. Wdrożenie strategii promocji otwartej nauki

• prezentacje, 
• organizowanie spotkań i prowadzenie rozmów z 
władzami danej instytucji, 

• podkreślanie korzyści płynących z przyjęcia polityki 
otwartej nauki, 

• przeprowadzenie badań postaw środowiska 
naukowego wobec idei powstania repozytorium.





1. Budowanie kolekcji 



http://www.cam.ac.uk/

http://eprints.soton.ac.uk/https://openair.rgu.ac.uk/



Kolekcje czasopism



2. Zarządzanie użytkownikami repozytorium

1. Rejestracja użytkowników uprawnionych 
do deponowania prac.

2. Przypisywanie nowych użytkowników do 
odpowiednich grup.

3. Nadawanie uprawnień depozytariuszom 
do zamieszczania prac w odpowiednich 
kolekcjach.

4. Autoarchiwizowanie prac przez 
uprawnionych użytkowników.



3. Zarządzanie procesem deponowania

Krok 1
• Zaloguj się na platformie

Krok 2
• Rozpocznij nowe deponowanie

Krok 3
• Wybierz odpowiednią kolekcję

Krok 4
• Podaj informacje bibliograficzne

Krok 5
• Załącz odpowiedni plik pdf

Krok 6
• Zatwierdź licencję



Metadane w repozytorium 





1. Kiedy autor może zamieścić własne publikacje 
w repozytorium?

Wydawnictwo 
danej 

instytucji

Publikacje są 
własnością 
instytucji

Wydawnictwa 
spoza 

instytucji

Sprawdź 
politykę 
wydawcy

Zapytaj 
o zgodę 

wydawcę



Sprawdź 
politykę 
wydawcy

w portalu

Sherpa RoMEO (12.06.2012) : http://www.sherpa.ac.uk/romeo



Sprawdź 
politykę 
wydawcy

na stronie internetowej  
wydawcy np. wydawnictwo

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute): http://www.mdpi.com/about/openaccess



Zapytaj 
o zgodę 

wydawcę
Jeżeli polityka nie jest określona

Wzory próśb przygotowane przez Sherpa: http://www.sherpa.ac.uk/documents/request_template.htm 



2. Na jakich zasadach autor może udostępniać 
własne publikacje w repozytorium?

np. Licencje Creative Commons

Wszystkie pozycje w repozytorium są 
chronione prawem autorskim chyba, że 

zostało wskazane inaczej.



Creative Commons Polska: http://creativecommons.pl



Przykład zastosowania licencji CC 
- repozytorium DORAS: http://doras.dcu.ie/



3. Co powinna zawierać licencja niewyłączna, 
którą zatwierdza autor w procesie deponowania?





Uniwersytet w Liege – ORBI
88777 – zdeponowanych prac

Uniwersytet w Southampton

1. Archiwizacja obligatoryjna 

http://orbi.ulg.ac.be/

http://www.ecs.soton.ac.uk/

Repozytoria instytucjonalne, które wprowadziły 
obligatoryjną archiwizację prac:



Rejestracja otwartych mandatów

http://roarmap.eprints.org/



• Ważnym etapem jest także opracowanie polityki 
funkcjonowania repozytorium, która powinna 
zawierać przejrzyste zasady gromadzenia, 
deponowania, udostępniania i zabezpieczania 
dokumentów w nim zamieszczanych. 

• Standard ustalony przez The Directory of Open 
Access Repositories
http://www.opendoar.org/tools/en/policies.php

2. Ustanowienie jasnej polityki funkcjonowania



3. Rejestracja repozytorium w światowych 
katalogach i projektach Open Access

• 1. OpenDOAR – The Directory of Open Access 
Repositories

Zarejestrowanych
2165 repozytoriów 
w tym 
72 polskich
repozytoriów
i bibliotek cyfrowych



ROAR – Registry of Open Access Repositories
http://roar.eprints.org/

Zarejestrowanych 2311 repozytoriów w tym
76 polskich repozytoriów i bibliotek cyfrowych



DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research) - http://www.driver-repository.eu/



DARTeurope – Europejski portal prac doktorskich
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

23 państwa, 425 uniwersytetów - 39 polskich uczelni  



OAI-PMH - Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting
http://www.openarchives.org/

4. Indeksowanie zasobów zamieszczanych w 
repozytoriach przez Google Scholar



Google Scholar Citations – profil autora



5. Implementacja modułu statystyk 

http://www.dspace.org/addons/#statistics



1. Docieranie z informacją o repozytorium do jak największej 
liczby potencjalnych depozytariuszy.

2. Zamieszczanie informacji w biuletynach, na stronach 
internetowych.

3. Wysyłanie mailingu. 
4. Publikowanie raportów dotyczących statystyk światowego 

zainteresowania pracami  zamieszczonymi w 
repozytorium.

5. Prezentacje podkreślające korzyści płynące z 
autoarchiwizacji prac.

6. Prowadzenie szkoleń.
7. Plakaty, ulotki, przewodniki.

6. Rozwój strategii motywującej do 
zamieszczania prac w repozytorium 



7. Programy służące rozwojowi repozytoriów na 
świecie

• JISC – Repositories Programme, 
• ASHER – Australian Scheme for Higer Education 

Repositories, 
• Canadian Association of Research- Libraries 

Institutional Repository program,
• The IReL Open Project (Irish Universities Association

Librarions Group).
• Polska ?


