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mrojekt powołania repozótorium rniwersótetu im. Adama jickiewicza w 
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skalę iikerta N00 respondentów stanowi wóstarczającą próbę (A. k.  lppenheim, O004, s. 
OO6). 
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tókres=OK=Tópó=pr~c=deponow~nóch=w=repozótorium=

 

ao= kluczowóch= i= niewóm~g~jącóch= wielkich= n~kł~dów= fin~nsowóch= z~d~ń=

uczelniI= powinno= n~leżeć= wzbog~c~nie= repozótorium= o= dzi~ł= cz~sopism=

publikow~nóch= w= r~m~ch= jej= dzi~ł~lności= wód~wniczoJn~ukowejK= k~leżałobó=

przekonów~ć= wł~dze= rniwersótetu= do= tworzeni~= ich= elektronicznej= wersji= i= do= =

wolnego=dostępu=do=nichK=tedług=rlrich’s=meriodic~l=airectoró=n~=rniwersótecie=imK=

Ad~m~= jickiewicz~= wód~w~nóch= jest= pon~d= pięćdziesiąt= cz~sopismI= z= czego=



z~ledwie=dw~= m~ją= swój=elektronicznó=odpowiednikK=t~rto= z~st~nowić= sięI= czó=nie=

cz~s= n~= zmi~nóK= blektroniczne= cz~sopismo= nie= jest= droższe= od= p~pierowegoI=

zwł~szcz~I=że=w=pieci=istnieją=d~rmowe=oprogr~mow~ni~=do=tworzeni~=pl~tform=or~z=

sóstemó= z~rządz~ni~= procesem= wód~wniczómK= Cz~sopismo= uczelni~ne= może=

uk~zów~ć= się=w= formie= hóbródowejI= tjK= p~pierowoJelektronicznej= Ek~hotkoI=OMMTI= sK=

UTFK= oepozótori~= są= ide~lnóm=pretekstem=do= tegoI= bó= tworzóć= elektroniczne= wersje=

cz~sopism=drukow~nóchK=

=

alpTĘmklŚĆ=moAC=

t=pót~niu=dotóczącóm=z~s~d=korzóst~ni~=ze=zdeponow~nóch=dokumentówI=n~=

pót~nie= sondujące= dostępność= do= m~teri~łów= dl~= wszóstkich= ECzó= zd~niem= m~n~Li=

pr~ce=w=repozótorium=powinnó=bóć=dostępne=dl~=wszóstkich?F=uzósk~no=odpowiedziI=

któróch=odpowiednik=w=sk~li=iikert~=wónosi=PIRO=punktuK=RTB=respondentów=wóbr~ło=

odpowiedź=„zdecódow~nie=t~k”=lub=„r~czej=t~k”I=opowi~d~jąc=się=tóm=s~móm=z~=tómI=

bó=m~teri~łó=w=repozótorium=bółó=dostępne=dl~=wszóstkichK=NM=B=nie=mi~ł~=zd~ni~=w=

tej=kwestiiI=~=PPB=„r~czej=się=nie=zg~dz~ło”= lub=„zdecódow~nie=się=nie=zg~dz~ło”=n~=

wolnó=dostępK=tónik=ten=nie=jest=do=końc~=z~dow~l~jącó=i=wóm~g~=z~st~nowieni~I=j~k=

przekon~ć= grupę= oponentów= do= zmi~nó= st~nowisk~K= oepozótori~I= zwł~szcz~=

dziedzinoweI= budow~ne= są= zgodnie= z= cor~z= b~rdziej= powszechną= dziś= ideą= lpen=

AccessUK=k~leżó=z~bieg~ćI=bó=pr~ce=n~ukoweI=przede=wszóstkim=~rtókułó=EpreprintóI=

postprintóFI=w=repozótorium=instótucjon~lnóm=bółó=dostępne=bez=ż~dnóch=ogr~niczeń=

w= wersji= pełnotekstowejK= pukces= z~leżó= od= uwr~żliwieni~= środowisk~= n~ukowego=

uczelni=n~=korzóściI=j~kie=wópłów~ją=z=deponow~ni~=w=nim=wł~snego=dorobkuK=mr~ce=

zdeponow~ne= w= repozótorium= są= rejestrow~ne= n~= c~łóm= świecie= przez= różne=

wószukiw~rkiI= npK= pcirusI= doogle= pchol~rI= lAfsterK= Autor= może= śledzić= st~tóstóki=

odwiedzin= swoich= pr~cI= które= świ~dczą= z~równo= o= ich= popul~rnościI= n~ukowościI=

w~dzeI= j~k= i= z~interesow~niu= om~wi~nóch= w= nich= z~g~dnieńK= _ezpł~tnóI=

niekomercójnó= i= szóbki= dostęp= do= publik~cji= potencj~lnie= może= zwiększóć= liczbę=

cótow~ń= d~nego= ~utor~= lub= ~rtókułuVK= mublik~cj~= ~rtókułu= w= cz~sopiśmie=

                                                
U=wgodnie=z=treścią==dekl~r~cji=lpen=Access=k~żdó=użótkownik=zóskuje=pr~wo=do=czót~ni~I=pobier~ni~I=
kopiow~ni~I=drukow~ni~I=przeszukiw~ni~=pełnóch=tekstów=~rtókułów=bez=fin~nsowóchI=pr~wnóch=lub=
technicznóch=ogr~niczeńI=z=wójątkiem=pr~w~=~utor~=do=z~chow~ni~=integr~lności=jego=pr~cóI=uzn~ni~=
~utorstw~=i=wókorzóst~ni~=publik~cji=zgodnie=z=pr~wem 
V=pą=b~d~ni~=potwierdz~jące=tezęI=że=dostępność=pr~có=w=tróbie=lpen=Access=zwiększ~=jej=
cótow~lność=w=z~leżności=od=dziedzinó=od=PSB=do=NTOBK=wobK=ChK=e~jjemI=OMMRK 



komercójnómI= n~wet= o= wósokim= wsk~źniku= cótow~lności= E~ngK= fmp~ct= c~ctorFI= nie=

wóklucz~=możliwości=jego=zdeponow~ni~=w=repozótoriumK==

w=drugiej=stronóI=obserwując=rozwój=repozótoriów=instótucjon~lnóch=n~=świecieI=

możn~=z~uw~żyćI=że=do=niektóróch=tópów=m~teri~łów=Espr~wozd~ni~I=r~portóF=dostęp=

jest= ogr~niczonóK= lpini~I= że= „m~teri~łó= w= repozótorium= powinnó= bóć= dostępne= w=

z~leżności= od= tópu= dokumentów”= otrzóm~ł~= PIPS= pktK= wd~rz~= sięI= że= dokumentó= w=

repozótorium= dostępne= są= tólko= dl~= z~rejestrow~nóch= użótkowników= po= wpis~niu=

przez=nich=h~sł~=dostępuK=ptwierdzenie=to=otrzóm~ło=PIQT=pktK=t=repozótorium=możn~=

t~kże= ogr~niczóć= dostęp= do= pewnóch= tópów= m~teri~łów= tólko= dl~= określonej= grupó=

użótkownikówK=k~=przókł~d=dostęp=do=m~teri~łów=dód~któcznóch=możn~=ogr~niczóć=

wółącznie= dl~= z~rejestrow~nóch= studentówK= gedn~kże= stwierdzenie= „m~teri~łó=

powinnó= bóć= dostępne= tólko= dl~= moich= studentów”= otrzóm~ło= niską= punkt~cję= EOIMP=

pktKFI= co= może= świ~dczóć= o= tómI= że= respondenci= nie= chcą= z~wężać= możliwości=

korzóst~ni~=z=repozótoriumK=

=

pmlpÓ_=abmlkltAkfA=moAC=

gednóm= z= n~jistotniejszóch= czónników= efektównego= funkcjonow~ni~=

repozótorium= jest= proces= ~uto~rchiwiz~cji= dokumentówK= joże= się= on= odbów~ć= n~=

z~s~d~ch= oblig~torójności= lub= dobrowolnościK= t= b~d~niu= ~nkietowóm= STIRB=

respondentów= opowiedzi~ło= się= z~= ~uto~rchiwiz~cją= f~kult~tównąI= z~ś= POIRB= z~=

obowiązkowąK=

=

Czó uważa man/mani, że autoarchiwizacja prac przez pracowników naukowóch 
powinna bóćW

obligatorójna
PPB

fakultatówna
STB

=



tókres=PK=jetodó=~uto~rchiwiz~cji=dokumentówW=
oblig~torójn~=i=f~kult~tówn~=

mrzókł~dó= repozótoriów= n~= świecie= wsk~zująI= że= tólko= ~uto~rchiwiz~cj~=

oblig~torójn~= gw~r~ntuje= sukcesK= mrzeprow~dzone= w= ost~tnich= l~t~ch= b~d~ni~= w=

repozótori~ch= uczelni= ~ustr~lijskichI= potwierdz~jąI= że= jedónie= ~uto~rchiwizow~nie=

obowiązkowe= d~je= gw~r~ncję= „pełnego”= repozótoriumI= okK= UMJVMB= dorobku=

~rchiwizow~nego= oblig~torójnieI= zn~jduje= się= w= repozótoriumK= t= przóp~dku=

~uto~rchiwiz~cji= dobrowolnej= jedónie= okK= NRB= dorobku= n~ukowego= pr~cowników=

lokow~ne= jest=w=repozótorium=Ep~leI= OMMSFK=lbecnie= istnieje=wór~źn~= tendencj~=do=

~uto~rchiwiz~cji= obowiązkowejK= Cor~z= więcej= z~chodnich= instótucjiI= przózn~jącóch=

fundusze= n~= b~d~ni~= n~ukoweI= obliguje= n~ukowców= do= obowiązkowego=

~rchiwizow~ni~= postprintówI= będącóch= efektem= pr~c= b~d~wczóch= prow~dzonóch= w=

op~rciu= o= przózn~ne= przez= nie= gr~ntóK= Czónią= t~k= = npKW= The= tellcome= TrustI=

burope~n=oese~rch=CouncilI=oese~rch=Councils=rhI=k~tion~l=fnstitutes=of=ee~lthK=

=

tókres=QK=jetodó=~uto~rchiwiz~cji=Eoblig~torójn~=i=f~kult~tówn~FW=

poszczególne=grupó=wiekowe=

=

An~liz~==odpowiedzi=n~=to=pót~nie=pod=kątem=poszczególnóch=grup=wiekowóch=

wók~z~ł~I= że= pr~cownicó= n~ukowi= we= wszóstkich= k~tegori~ch= wiekowóch= popier~ją=

~uto~rchiwiz~cję= f~kult~tównąK= w~= tóm= tróbem= ~uto~rchiwiz~cji= opowi~d~ją= się=

Czó uważa man/mani, że autoarchiwizacja prac 
przez pracowników naukowóch powinna bóćW
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mracownicó do P5 lat mracownicó w wieku
PS-45 lat

mracownicó w wieku
4S-55 lat

mracownicó w wieku
5S-S5 lat

mracownicó powóżej
S5 lat



pr~cownicó=w=wieku=RSJSR=EUPBFI=PSJQR=l~t=ETRBFI=pr~cownicó=powóżej=SR=l~t=ETRBFI=

pr~cownicó= w= wieku= QSJRR= l~t= ETOBF= or~z= pr~cownicó= do= PR= l~t= EROBFK= g~k= wid~ć=

n~ukowcó=nie=chcą=br~ć=n~=siebie=cięż~ru=dod~tkowóch=czónnościI=które=odrów~łóbó=

ich= od= codziennej= pr~cóK= pt~rsi= pr~cownicó= b~rdziej= ob~wi~ją= się= podleg~niu=

z~s~dom= oblig~torójności= w= deponow~niu= pr~cI= międzó= innómi= dl~tegoI= że= ich=

dorobek= jest=b~rdzo=dużó= i= ~uto~rchiwizow~nie=go=w=c~łości= mogłobó=bóć= dl~=nich=

uciążliwe=i=cz~sochłonneK=Cieszóć=może=f~ktI=że=pr~wie=połow~=EQUBF=n~jmłodszóch=

pr~cowników=Edo=PR=l~tF=jest=przekon~n~=do=obowiązkowej=~uto~rchiwiz~cjiK=_udując=

repozótorium= n~= z~s~dzie= ~uto~rchiwiz~cji= oblig~torójnejI= n~leżó= wspomóc=

pr~cowników= przón~jmniej= w= pierwszóm= et~pie= jego= funkcjonow~ni~K= mełn~=

~rchiwiz~cj~= dorobku= pr~cowników= w= repozótoriumI= może= wópełnić= lukę= n~=

uczelni~ch=nieposi~d~jącóch=b~zó=dorobku=n~ukowego=wł~snóch====

=
Cwvkkfhf=wACeĘCAgĄCb=al=abmlkltAkfA=moAC=t=obmlwvTlofrj=
=
 

htóró z poniższóch powodów nakłoniłbó mana/manią do deponowania prac w 
repozótorium
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tókres=RK=jotów~cje=do=deponow~ni~=pr~c=w=repozótorium=

=

w= punktu= widzeni~= funkcjonow~ni~= repozótoriumI= w~żne= jest= zdefiniow~nie=

czónnikówI=skł~ni~jącóch=pr~cowników=n~ukowóch=do= deponow~ni~= swoich= pr~c= w=

repozótoriumK= oespondenci= mieli= do= wóboru= dziewięć= czónnikówW= ENF= uł~twiłobó= to=

wómi~nę=móśli=międzó=n~ukowc~miI=EOF=zwiększółobó=to=cótow~lność=moich=pr~cI=EPF=

bółobó= to= niezbędne= w= cel~ch= ~utopromocójnóchI= EQF= bółobó= to= jednóm=z= króteriów=



otrzóm~ni~= gr~ntuI= ERF= bółobó= to= pomocne= w= rozwoju= mojej= k~rieró= n~ukowejI= ESF=

podniosłobó=to=mój=prestiż=n~=uczelniI= ETF=umożliwiłobó=mi= to=otrzóm~nie=premiiI= EUF=

uł~twiłobó= to= dostęp= do= pr~c= moim= studentomI= EVF= większość= n~ukowców= z= mojej=

dziedzinó= deponuje= pr~ce= w= repozótoriumK= tszóscóI= którzó= wóbr~li= odpowiedźW=

„uł~twiłobó= to= wómi~nę= móśli= międzó= n~ukowc~mi”= n~= podst~wie= indeksu= uzósk~li=

QIRU=punktuI=bóło=to=jednocześnie=n~jwóżej=ocenione=stwierdzenieK=k~leżó=przójąćI=że=

głównóm=powodem=deponow~ni~=pr~c= jest= chęć= dzieleni~=się= wł~snómi= b~d~ni~miK=

_óć= może= ozn~cz~= to= t~kże= n~wiąz~nie= do= dzieleni~= się= móślą= n~ukową= bliską=

wómi~nie= d~rówI= wpisującą= się= w= rozwój= komunik~cji= n~ukowej= od= usff= wiekuK=

lsobóI= które= wóbr~łó= odpowiedź= „uł~twiłobó= to= dostęp= do= pr~c= moim= studentom”=

uzósk~łó=n~=podst~wie=indeksu=wósoką=notę=J=QIOO=punktuK=tóbr~nie=przez=nich=tego=

czónnik~= wód~je= się= istotne= ze= względu= n~= możliwość= stworzeni~= w= przószłości=

pl~tformó=eJle~rningowejI=dzi~ł~jącej= w= r~m~ch= repozótoriumK=k~jmniej=punktów=n~=

podst~wie=indeksu=uzósk~ł~=odpowiedź=„umożliwiłobó=mi=to=otrzóm~nie=premii”=–=OIRM=

punktuK= jożn~= z~tem= wnioskow~ćI= że= n~ukowcó= rAj= nie= m~ją= merk~ntólnego=

podejści~= do= swojej= pr~có= or~z= że= cenią= sobie= indówidu~lizmI= potwierdz~= to=

n~stępn~I= nisko= punktow~n~= odpowiedźW= „większość= n~ukowców= z= mojej= dziedzinó=

deponuje= pr~ce= w= repozótorium”= EOISS= punktu= w= sk~li= iikert~FK= tósoką= liczbę=

punktów=uzósk~łó=stwierdzeni~W=„zwiększółobó=to=cótow~lność=moich=pr~c=EPIVP=pktKF=

or~z= „bółobó= to= niezbędne= w= cel~ch= ~utopromocójnóch”= EPITN= pktKFK= ldpowiedzi= te=

świ~dczą= o= tómI= że= pr~cownicó= n~ukowi= m~ją świ~domośćI= j~k= w~żn~= jest= liczb~=

cótow~ń= ich= pr~c= or~z= rozpozn~w~lność= n~zwisk~= w= świecie= n~ukowómK= w= kolei=

czónnikI=mówiącó=o=deponow~niu=pr~c=w=kontekście=rozwoju=k~rieró=n~ukowejI=zost~ł=

ocenionó=niżej=EPIOP=pktKFI=co=może=świ~dczóć=o=tómI=iż=n~ukowcó=rAjI=przón~jmniej=

w=b~d~nej=grupieI=nie=móślą=o=swojej=pr~có=w=k~tegori~ch=„k~rieró=n~ukowej”K=T~kże=

odpowiedźW= „podniosłobó= to= mój= prestiż= n~= uczelni”= uzósk~ł~= w= sk~li= iikert~= PIOP=

punktu= i= z~pewne= łączó= się= z= poprzednim= stwierdzeniemK= oespondenci= nie= mieli=

zd~ni~=co=do=czónnik~=„bółobó=to=jednóm=z=króteriów=otrzóm~ni~=gr~ntu”=EPINR=pktKFK=

_óć= może= wónik~= to= z= f~ktuI= iż=polskie= instótucje= fin~nsujące=b~d~ni~=n~ukowe=nie=

stosują= jeszcze=t~kich=rozwiąz~ń=j~k=ich=z~gr~niczni=odpowiednicó=Ep~trz=wóżejW=The=

tellcome=Trust=i=inKFK=

=
=

 



jbCeAkfwjv=tbovcfhrgĄCb=gAhlŚĆ=moAC=

= lbok=czónników=skł~ni~jącóch=do=deponow~ni~=dokumentów=w=repozótorium=

w~żne= jest= ust~lenie= mech~nizmów= werófikującóch= j~kość= pr~c= do= niego=

dost~rcz~nóchK==

tód~je= sięI= że= b~d~ni= nie= mieli= tu= zdecódow~nóch= poglądówI= co=

n~jpr~wdopodobniej=wónik~= z= ich=br~ku=doświ~dczeni~K= = fnteresujące= jestI=że= duż~=

liczb~= uczonóch= chci~ł~bóI= ~bó= deponow~ne= pr~ce= bółó= podd~w~ne= ocenie= npK=

poprzez= możliwość= skomentow~ni~= ich= n~= forum= użótkowników= EPIQT= pktKFK=

Ankietow~ni= nie= mieli= zd~ni~= co= do= recenzow~ni~= pr~c= umieszcz~nóch= w=

repozótorium=EPINU=pktKF=or~z=deponow~ni~=pr~c=bez=ż~dnóch=ogr~niczeń=EPIMS=pktKFK==

=

tpmÓŁmoACA=jfĘawv=kArhltCAjf=A=obaAhTloAjf=obmlwvTlofrj=

=

t jakich kwestiach oczek iwałbó/łabó man/mani współpracó ze 
s tronó adminis tratorów repozótorium?

MB
NMB
2MB
PMB
4MB
5MB
SMB
TMB
8MB
9MB

NMMB

prawa
autorskie

rejest rowanie
pracó

t ak nie

=
=
=

tókres=SK=lbsz~ró=współpr~có=międzó=n~ukowc~mi=~=red~ktor~mi=repozótorium=

=

ao= efektównego= funkcjonow~ni~= repozótorium= niezbędn~= jest= współpr~c~=

pr~cowników= n~uki= z= jego= red~ktor~miK= w= ~nkietó= wónik~I= że= pr~cownicó= n~ukowi=

liczą=n~=pomocI=w= t~kich=kwesti~chI= j~k=pr~wo=~utorskie=or~z=proces= rejestrow~ni~=

pr~cK= oejestrow~nie= pr~cI= ~= więc= wprow~dz~niem= met~d~nóchI= może= przósp~rz~ć=

pewnóch=problemówK=Aż=UQISSB=b~d~nóch=stwierdziłoI=że=oczekiw~łobó=tu=pomocóK=



USIRMB= potencj~lnóch= udzi~łowców= szuk~łobó= wsp~rci~= w= dziedzinie= = pr~w~=

~utorskiegoW=ust~leni~=możliwości=publikow~ni~=swojego=dorobkuK=

=
alŚtfAaCwbkfb=t=abmlkltAkfr=moAC=

Ciek~wie= przedst~wi~= się= kwesti~= dotóchcz~sowóch= doświ~dczeń=

pr~cowników= n~ukowóch= w= deponow~niu= pr~c= n~ukowóchK= mót~nie= dotóczóło=

umieszcz~ni~= pr~cW= n~= wł~snej= stronie= tttI= n~= stronie= ttt= z~kł~du= bądź=

instótutuI=w=repozótorium=or~z=w=innej=b~zieK=lk~zuje=sięI=że=n~jmniej==respondentów=

deponow~ło= dotóchcz~s= swoje= pr~ce= w= repozótoriumI= co= jest= w= pełni= zrozumi~łeK=

_r~k=rodzimóch=repozótoriów=jest=z~pewne=główną=przóczóną=t~kiego=st~nu=rzeczóI=z=

drugiej=stronó=wiedz~=n~=tem~t=z~gr~nicznóch=dziedzinowóch=repozótoriów=jest=m~ło=

rozprop~gow~n~K= t= przóp~dku= deponow~ni~= pr~c= z~równo= n~= wł~snej= stronie=

tttI==j~k=i=n~=stronie=z~kł~du=bądź=instótutu=i=w=innej=b~zieI=pr~cownicó=n~ukowi=są=

umi~rkow~nie= ~któwniK= k~= wł~snej= stronie= ttt= swoje= pr~ce= deponow~ło= NNB=

pr~cowników=do=PR= l~tI=OOB=pr~cowników=w=wieku= PSJQR= l~tI= PQB=pr~cowników=w=

wieku=QSJRR= l~tI=PVB=pr~cowników=w=wieku=RSJSR= l~tK=kiktI=kto=ukończół=SR= l~tI=nie=

deponow~ł=swoich=pr~c=n~=wł~snej=stronie=tttK=k~=stronie=ttt=z~kł~duLinstótutu=

deponow~ło=swoje=pr~ce=NOIRB=pr~cowników=do=PR= l~tI=ORB=pr~cowników=w=wieku=

PSJQR=l~tI=PUB=pr~cowników=w=wieku=QSJRR=l~tI=PRB=pr~cowników=w=wieku=RSJSR=l~tK=

Ż~den=z=pr~cownikówI=któró=ukończół=SR= l~t=nie=deponow~ł=swoich=pr~c=n~=stronie=

ttt=z~kł~duLinstótutuK=t=repozótorium=deponow~ło=swoje=pr~ce=RB=pr~cowników=

do=PR=l~tI=ż~den=z==pr~cowników=w=wieku=PSJQR=l~tI=TB=pr~cowników=w=wieku=QSJRR=

l~tI= QB= pr~cowników= w= wieku= RSJSR= l~tK= kiktI= kto= ukończół= SR= l~t= nie= deponow~ł=

swoich= pr~c= w= repozótoriumK= t= innej= b~zie= deponow~ło= swoje= pr~ce= OTB=

pr~cowników=do=PR= l~tI=PTB=pr~cowników=w=wieku= PSJQR= l~tI= QRB=pr~cowników=w=

wieku=QSJRR= l~tI= OSB=pr~cowników=w=wieku=RSJSR= l~tK=kiktI=kto=ukończół=SR= l~t=nie=

deponow~ł=swoich=pr~c=w=innej=b~zieK=



Czó k iedók olwiek deponował/a man/mani s woje praceW

MB
5B

NMB
N5B
2MB
25B
PMB
P5B
4MB
45B
5MB

do P5  lat wiek  od  PS-45  lat wiek  od  4S-55  lat wiek  55-S5  lat powóżej S5 lat

na własnej st ron ie www na stronie www zak ładu/inst ó t ut u w repozótorium w innej bazie
=

tókres=TK==aeponow~nie=pr~cW=poszczególne=grupó=wiekowe=

=
An~liz~=tej=kwestii=z=punktu=widzeni~=~któwności=~rchiwiz~cójnej=skorelow~nej=

ze=stopniem=n~ukowóm= i= wiekiem=wók~z~ł~I= że=n~j~któwniejszą= grupę= st~nowią= tu=

profesorowie=or~z=doktorzó=h~bilitow~niK=mrofesorowie=w=przedzi~le=wiekowóm=QSJRR=

l~t=deponow~li=swoje=pr~ce=n~=wł~snej=stronie=ttt=ERTBFI=n~=stronie=z~kł~du=bądź=

instótutu=ERTBFI=w=innej=b~zie=ERTBFK=t=tej=grupie=wiekowej=nie=deponow~no=pr~c=w=

repozótori~chK= t= przedzi~le= wiekowóm= RSJSR= l~t= profesorowie= deponow~li= swoje=

pr~ce=n~= wł~snej=stronie=ttt=EPUBFI=n~=stronie= z~kł~du=bądź= instótutu= EPNBFI=w=

innej=b~zie=EPNBFK=t=repozótori~ch=deponow~ło=pr~ce=UB=n~ukowcówK=

Czó kiedókolwiek deponował/a man/mani swoje praceW

MB

NMB

2MB

PMB

4MB

5MB

SMB

TMB

prof. dr hab. w wieku
od 4S-55 lat

prof. dr hab. w wieku
od 5S-S5 lat

doktorzó hab. w
wieku od 4S-55 lat

doktorzó hab. w
wieku od 5S-S5 lat

na własnej stronie www na stronie www zakładu/instótutu w repozótorium w innej bazie

=
tókres=UK=aeponow~nie=pr~cW=korel~cj~=stopni~=n~ukowego=z=wiekiem=

=



aoktorzó=h~bilitow~ni=wók~zują=się=również=dużą=~ktównością=~rchiwiz~cójnąK=

t= przedzi~le= wiekowóm= QSJRR= l~t= deponow~li= oni= swoje= pr~ce= n~= wł~snej= stronie=

ttt= ENMBFI= n~= stronie= z~kł~du= bądź= instótutu= EQMBFI= w= innej= b~zie= ESMBFK= t=

repozótori~ch= zdeponow~no= NMB=pr~cK=t= przedzi~le= wiekowóm=RSJSR= l~t= doktorzó=

h~bilitow~ni= deponow~li= swoje= pr~ce= n~= wł~snej= stronie= ttt= EPUBFI= n~= stronie=

z~kł~du= bądź= instótutu= EPUBFI= w= innej= b~zie= EORBFK= t= tej= grupie= wiekowej= nie=

deponow~no=pr~c=w=repozótori~chK=

Ł~two= z~uw~żyćI= że= n~jwóższ~= ~któwność= ~rchiwiz~cójn~= cechuje=

pr~cowników=n~ukowóch=posi~d~jącóch=dużó=dorobek=n~ukowó=or~z=doświ~dczenie=

z~wodowe= Eprofesorowie= i= doktorzó= h~bilitow~niFI= z~pewne= w= ten= sposób= chcą= oni=

rozpowszechni~ć=wóniki=swoich=pr~c=b~d~wczóchK=

= 

abmlkltAkfb=moAC=t=obmlwvTlofrj=

=

Czó chciałbó/łabó man/mani deponować swoje prace w repozótorium, 
które powstanie na rAj

MB
NMB
2MB
PMB
4MB
5MB
SMB
TMB
8MB
9MB

NMMB

prof. dr hab. dr hab. dr doktorant mgr

zdecódowanie tak i raczej tak nie mam zdania raczej nie i zdecódowanie nie
=

=

tókres=VK=aeponow~nie=pr~c=w=repozótorium=instótucjon~lnóm=rAjW=stopień=

n~ukowó=

=

w= punktu= widzeni~= budow~ni~= repozótorium= n~= rAj= w~żne= jestI= czó=

pr~cownicó= n~ukowi= chcielibó= w= nim= deponow~ć= swoje= pr~ceK= Aż= UQIPVB=

~nkietow~nóch=odniosło=się=pozótównie=do=swojego=udzi~łu=w=repozótoriumI=VIUOB=

nie=mi~ło=zd~ni~I=~=tólko=RIROB=bóło=przeciwnóch=jego=ideiK=tókres=nr=V=przedst~wi~=



rozkł~d=odpowiedzi=z~leżnie=od=tótułu=n~ukowegoK=TPINB=profesorówI=UNB=doktorów=

h~bilitow~nóchI=UVB=doktorówI=VNB=doktor~ntów=i=UMB=m~gistrów=przóchól~=się=do=

projektu= K= keg~tównie= n~st~wionóch= do= deponow~ni~= swoich= pr~c= w= repozótorium=

jest=NRIQB=profesorówI=PB=doktorów=h~bilitow~nóchI=NB=doktorówI=VB=doktor~ntów=

or~z=NMB=m~gistrówK=_r~k=zd~ni~=n~=ten=tem~t=prezentuje=NNIRB=profesorówI=NRB=

doktorów=h~bilitow~nóchI=NMB=doktorów=or~z=NMB=m~gistrówK=

=

Czó chciałbó/łabó man/mani deponować swoje prace w repozótorium, które 
powstanie na rAj?

MB
NMB
2MB
PMB
4MB
5MB
SMB
TMB
8MB
9MB

NMMB

t
ód

zi
ał

B
io

lo
gi

i

t
ód

zi
ał

 C
he

m
ii

t
ód

zi
ał

ci
lo

lo
gi

i

t
ód

zi
ał

 c
iz

ók
i

t
ód

zi
ał

 k
au

k
d

eo
gr

af
ic

zn
óc

h

t
ód

zi
ał

e
is

to
ró

cz
nó

t
ód

zi
ał

j
at

em
at

ók
i i

t
ód

zi
ał

 k
au

k
pp

oł
ec

zn
óc

h

t
ód

zi
ał

pt
ud

ió
w

t
ód

zi
ał

k
eo

fil
ol

og
ii

t
ód

zi
ał

 m
ra

w
a 

i
A

dm
in

is
tra

cj
i

t
ód

zi
ał

Te
ol

og
ii

fn
na

 je
dn

os
tk

a
zdecódowanie tak i raczej tak nie mam zdania raczej nie i zdecódowanie nie

=
tókres=NMK=aeponow~nie=pr~c=w=repozótorium=instótucjon~lnóm=rAjW=udzi~ł=

wódzi~łów=

=

t~rto=przójrzeć=się=też=dekl~row~nej=chęci=do=deponow~ni~=pr~c=w=przószłóm=

repozótoriumI=pod=kątem=udzi~łu=poszczególnóch=wódzi~łów=w=projekcieK=lbiecującó=

wód~je= się= f~ktI= że= pr~cownicó= n~ukowi= większości= wódzi~łów= opowiedzieli= się=

zdecódow~nie= z~= swoim= udzi~łemK= k~jb~rdziej= optómistócznie= n~st~wieni= do= idei=

deponow~ni~= swoich= pr~c= bóli= przedst~wiciele= tódzi~łu= cilologii= molskiej= i=

hl~sócznejI= tódzi~łu= eistoriiI= tódzi~łu= k~uk= deogr~ficznóch= i= deologicznóchI=

tódzi~łu= Teologii= or~z= tódzi~łu= ptudiów= bduk~cójnóch= –= NMMB= respondentów=

odpowiedzi~ło= pozótównieK= mrzedst~wiciele= tódzi~łu= _iologiiI= tódzi~łu= cizókiI=

tódzi~łu= k~uk= ppołecznóchI= tódzi~łu= keofilologii= or~z= tódzi~łu= mr~w~= i=

Administr~cji= w= pon~d= UMB= z~dekl~row~li= swój= udzi~ł= w= repozótoriumK= kieco=

mniejsze= pop~rcie= udzielili= inicj~tówie= pr~cownicó= tódzi~łu= Chemii= ESVBFI=

n~jmniejsze=z~interesow~nie=wók~z~li=pr~cownicó=tódzi~łu=j~tem~tóki=i=fnform~tóki=



–= PQB= pozótównóch= odpowiedziK= kiewielk~= chęć= współpr~có= w= przóp~dku=

m~tem~tóków= i= inform~tóków= może= wónik~ć= z= f~ktuI= iż= istnieje= już= doskon~le=

funkcjonujące= repozótorium= AruivI= które= w= pełni= z~spok~j~= potrzebó= tej= grupó=

pr~cowników= n~ukowóch= z~równo= w= kwestii= ~rchiwiz~cji= wł~snóch= pr~cI= j~k= i= w=

korzóst~niu=z=dorobku=innóchK=mrzedst~wiciele=innóch=jednostek=w=TTB=opowiedzieli=

się==z~=deponow~niem=swoich=pr~c=w=repozótoriumK=

mowóższe= d~ne= wsk~zują= n~= chęć= z~~ng~żow~ni~= się= pr~cowników=

n~ukowóch=w=projektK=

=
mlaprjltAkfb=

mrzedst~wione=w=~rtókule=wóniki=~nkietó=przeprow~dzonej=wśród=pr~cowników=

n~ukowóch= rAj= dowodzą= otw~rtości= n~ukowców= n~= ideę= repozótorium=

instótucjon~lnego=or~z=chęć=deponow~ni~=w=nim=swóch=pr~cK=

k~leżó= jedn~k= podkreślićI= że= tólko= z~~ng~żow~nie= w= projekt= j~k= n~jwiększej=

liczbó=n~ukowców=d~nej=uczelni=gw~r~ntuje=powodzenie= jego=wdrożeni~K=To=od= ich=

~kcept~cji= i= stopni~= utożs~mieni~= się= z= projektem= będzie= z~leżeć= stworzenie=

pl~tformó=i=jej=rozwójK=rtrzómów~nie=pustego=i=niewókorzóstów~nego=repozótorium=to=

dl~==uczelni=nieopł~c~lne=i=wósoce=frustrujące=przedsięwzięcieK==

momósłod~wcó=projektu=powinni=z~temI=korzóst~jąc=z=wł~snóch=pomósłówI=j~k=

również= istniejącóch= już= wzorcówNMI= z~chęcić= do= współpr~có= j~k= n~jszersze= grono=

pr~cowników= n~ukiK= k~jefektówniejszóm= sposobem= jest= bezpośredni= kont~kt= z=

wł~dz~mi= uczelniK= lprócz= tego= n~leżó= popul~rózow~ć= inform~cje= o= korzóści~ch=

płónącóch= z= funkcjonow~ni~= repozótoriumI= npK= przedst~wi~jąc= prezent~cje= = n~= ten=

tem~t=n~=posiedzeni~ch=r~d=wódzi~łówK===

w=przeprow~dzonóch=b~d~ń=wónik~=równieżI=że=dl~=pr~cowników=n~ukowóch=

rAj= deponow~nie= pr~c= w= repozótori~ch= dziedzinowóch= czó= n~wet= n~= stron~ch=

internetowóch= instótutów= jest= nowóm= zj~wiskiemK= lb~wi~ją= się= oni= trudności= w=

obsłudze= pl~tformóK= geśli= z~tem= repozótorium= powst~nieI= to= w= móśl= oczekiw~ń=

pr~cowników= wór~żonóch= w= b~d~ni~chI= już= ter~z= n~leżó= przógotow~ć= szkoleni~=

dotóczące= jego= obsługiK= kie= możn~= jedn~k= dopuścić= do= sótu~cjiI= ~bó= z~= proces=

deponow~ni~= pr~c= odpowi~d~li= jedónie= ~dministr~torzó= repozótoriumK= modcz~s=
                                                
NM=aoskon~łóm=przókł~dem=promującóm=ideę=repozótoriów=jest=holenderski=projekt=Cre~m=of=pcience=
EwwwKcre~mofscienceKorgFI= do= którego= z~~ng~żow~no= OOV= prominentnóch= n~ukowców= z= eol~ndiiK=
rdostępni~=się=w=nim=ich=QTISVM=publik~cji=z=czego=SMB=w=post~ci=pełnóch=tekstówK=j~= to=st~nowić=
z~chętę= dl~= innóch= n~ukowcówI= = bó= również= prezentow~li= swój= dorobek= i= rozpowszechni~li= go= w=
wolnóm=dostępieK 



szkoleń= powinno= się= t~kże= zwrócić= uw~gę= depozót~riuszó= n~= prostąI= intuicójną=

obsługę= pl~tformóI= krótki= cz~s= wprow~dz~ni~= pr~c= EC~rrI= OMMRFI= ~= n~wet= n~=

możliwość=udzieleni~=im==dor~źnej=pomocó=technicznejK===

_~d~ni~= wók~zują= t~kżeI= że= osobom= z~mieszcz~jącóm= swoje= pr~ce= w=

repozótoriumI=potrzebne=będzie=wsp~rcie=w=z~kresie=pr~w~=~utorskiegoK=mr~cownicó=

n~ukowi= z~zwócz~j= nie= m~ją= cz~suI= bó= z~st~n~wi~ć= sięI= czó= ~rtókuł= opublikow~nó=

wcześniej= u= komercójnego= wód~wcóI= możn~= = umieścić= w= repozótoriumK= tónik~= z=

tegoI= że= z~rządz~nie= nim= n~leżó= powierzóć= osobomI= które= z= jednej= stronó= będą=

odpowiedzi~lne= z~=pr~widłowe= funkcjonow~nie= repozótoriumI=z= drugiej= z~ś= zn~jące=

pr~wo= ~utorskieK= tśród= pr~cowników= n~ukowóch= n~leżó= upowszechni~ć= wiedzęI=

dotóczącą= różnóch= ~spektów= pr~w~= ~utorskiegoK= geśli= wód~wc~= nie= m~= określonej=

politóki= odnoszącej= się= do= ~rchiwiz~cji= pr~cI= n~leżó= z~pót~ć= go= o= zgodę= n~=

umieszczenie= ~rtókułu= w= repozótoriumK= gednocześnie= ~utor= s~m= może= negocjow~ć=

w~runki= umowó=z= wód~wnictwemK=tód~wcó= m~jącó=określoną= politókę= ~rchiwiz~cji=

~rtókułów= przez= ~utorów= są= wószególnieni= w= port~lu= pherp~K= EoojblW=

httpWLLwwwKsherp~K~cKukLromeoKphpFK= w~s~dó=deponow~ni~= pr~c= powinnó= bóć= j~sno=

określone=i=dostępne=n~=pl~tformie=repozótoriumK=

Trudniej= będzie= przekon~ć= wł~dze= uczelniI= ~= t~kże= s~móch= pr~cowników=

n~ukowóch= do= ~rchiwiz~cji= oblig~torójnejK= w= b~d~ni~= wónik~I= że= co= trzeci~= osob~=

pop~rł~= tę= metodę= deponow~ni~= pr~cI= ~= tólko= obowiązek= ~rchiwiz~cji= d~łbó= pełen=

obr~z=dorobku=n~ukowego=d~nej=instótucjiK==

tiększość= respondentów= jest= przekon~n~I= że= ~rtókułó= n~ukowe= or~z= inne=

m~teri~łó=powinnó= zn~jdow~ć= się=w= repozótoriumI= jedn~k=niekoniecznie=muszą= bóć=

dostępne= dl~= wszóstkich= w= wersji= pełnotekstowejK= t~żne= jestI= bó= do= idei=

popul~róz~cji= i= powszechności= wiedzó= przekonów~ć= wszóstkich= pr~cownikówI=

prezentując=im=szeroki=w~chl~rz=korzóści=EoóchlikI=h~rw~sińsk~I=OMMTFK=rst~n~wi~jąc=

politókę= funkcjonow~ni~= repozótoriumI= możn~=negocjow~ć= w~runkiI=npK=wprow~dzić=

możliwość= indówidu~lnej= decózji= co= do= z~kresu= udostępni~ni~= pr~c= przez=

pr~cownikówI= w= z~mi~n= z~= wprow~dzenie= oblig~torójności= publik~cjiK= Autor= będzie=

mógł= decódow~ćI= czó= z= wersji= pełnotekstowej= jego= pr~có= będzie= mógł= korzóst~ć=

k~żdó= z~interesow~nóI= czó= tólko= pr~cownicó= d~nej= instótucji= bądź= osobó=

z~rejestrow~neK= k~leżó= t~kże= przekonów~ć= wł~dze= uczelniI= bó= w= repozótorium=
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