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Definicja BBB Open Access 
Petera Saubera

Dostęp do literatury Open Access musi byd 
bezpłatny dla wszystkich użytkowników, którzy mają 
dostęp do internetu. 
Wszystkie zastosowania służące celom naukowym, 
czyli czytanie, zapisywanie na 
dysku komputera, kopiowanie, dystrybuowanie, 
drukowanie, przeszukiwanie i linkowanie, jest 
dozwolone.
Jedynym ograniczeniem narzuconym na 
użytkownika jest poprawne cytowanie 
i określenie autorstwa pracy



ŁÓDZKIE OTWARTE ZASOBY WIEDZY

CZASOPISMA NAUKOWE REPOZYTORIA

BIBLIOTEKI CYFROWE INNE ZBIORY

OTWARTE 
ZASOBY WIEDZY



CZASOPISMA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI

• Comparative Economic Research. Central 
and Eastern Europe

• Ecohydrology and Hydrobiology
• European Spatial Research and Policy
• Folia Biologica et Ecologica
• Lodz Papers in Pragmatics
• Research in Language
• Tourism / Turyzm
• The Old and New Concepts of Physics
• Bulletin of The Section of Logic
• Folia Librorum
• Folia Mathematica
• Gospodarka w Praktyce i Teorii
• Qualitative Sociology Review
• Przegląd Socjologii Jakościowej
• Hybris
• Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej. 

Kręgowce

ŁÓDZKIE INSTYTUCJE NAUKOWE
• Clinical and Experimental Medical 

Letters

• Fibres and Textiles in Eastern Europe

• Progress on Chemistry and Application 
of Chitin and Its Derivatives

• Journal of Applied Computer Science

• Techniczne Wyroby Włókiennicze

• Journal of Intercultural Managment

• Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Informatyki w Łodzi. Teoria i 
Zastosowania Informatyki

• Archives of Medical Science

• Przegląd Menopauzalny

• Przegląd Pediatryczny









Czasopisma UŁ (grupa I)

 Wydawca komercyjny – wersja elektroniczna

 Wydawca uczelniany – wersja drukowana

 Czasopisma anglojęzyczne

 Finansowane przez uczelnię

 Zawartośd czasopism w wersji elektronicznej 
rozproszona - platforma wydawcy lub strony 
internetowe wydziałów (numery nie objęte 
umową z wydawcą)

 posiadają DOI



Czasopisma UŁ (grupa II)

 Wydawca uczelniany – wersja drukowana

 Jednostki UŁ – wersja elektroniczna 
(zamieszczenie na stronie internetowej 
artykułów w pliku PDF)

 Finansowane przez uczelnię

 Brak numeru DOI

 Brak  w wyszukiwarce DOAJ



Czasopisma UŁ (grupa III)

 Wersja elektroniczna – jednostki UŁ

 Czasopisma finansowane przez uczelnię

 Recenzowane, punktacja MNiSW, indeksowane

 Autorzy artykułów:

- nie ponoszą kosztów publikacji 

- zachowują prawa autorskie do pracy lub 
upoważniają redakcję do publikacji na zasadzie 
wyłączności

 Zawartośd czasopism w jednym miejscu



„Qualitative Sociology Review”
elektroniczne pismo naukowe dostępne w 

systemie open-access

 Anglojęzyczny kwartalnik, recenzowany, punktacja 
MNiSW 9 pkt.

 Międzynarodowa rada naukowa

 Procedury publikacyjne (podwójnie anonimowe 
recenzje, edycja artykułów zgodna z wymogami ISI, 
transparentny harmonogram publikacji)

 Obecnośd w bazach indeksujących i abstraktowych, 
w wyszukiwarkach oraz w katalogach bibliotek 
(Scopus, CSA Sociological Abstracts , SocINDEX 
with Full Text , Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ)



Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zminimalizowany 

Open Access

Zdublowany 

Open Access







Czasopisma łódzkich jednostek 
naukowych

 Model: zdublowany Open Access

 Prawa autorskie przenoszone są na wydawcę

 Finansowane przez wydawcę oraz przez 
dotacje MNiSW

 Autorzy nie ponoszą kosztów publikacji

 Informacje o indeksowaniu



REPOZYTORIA

DZIEDZINOWE
- INSTYTUT MEDYCYNY PRACY: ECNIS

 INSTYTUCJONALNE
- POLITECHNIKA ŁÓDZKA: CYRENA
- UNIWERSYTET ŁÓDZKI

oprogramowanie Dspace
zasób: dorobek naukowy 
licencja niewyłączna
tworzone przez pracowników bibliotek



Instytucjonalne Repozytorium 
Uniwersytetu Łódzkiego

• gromadzenie i udostępnianie materiałów 
dydaktycznych oraz dorobku naukowego 
pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

• badania ankietowe

• konfiguracja repozytorium (oprogramowanie, 
struktura kolekcji)

• zamieszczanie dokumentów (etap I)

• promocja



BADANIE ANKIETOWE
• 73,5% zna zagadnienie Open Access

• 63,2% korzysta z czasopism naukowych

• 50,7% korzysta z bibliotek cyfrowych

• 20,5% korzysta z repozytoriów

• 20,6 % publikuje w czasopismach OA lub 
repozytoriach

• 47,5% nigdzie nie deponuje dokumentów

• 62,5% chęd deponowania w repozytorium UŁ

• 85,2% dostęp bez ograniczeo do zasobu



 Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego
 Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej
 Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej

oprogramowanie dLibra

zasób: dziedzictwo kulturowe oraz dorobek 
naukowy instytucji

ustawa o prawach autorskich

BIBLIOTEKI CYFROWE



Inne zasoby otwarte
 Centrum Badao Molekularnych 

i Makromolekularnych PAN

- lista prac doktorskich – kilka dysertacji (pliki 
PDF)

- sprawozdania z działalności naukowo-
badawczej CBMiM PAN (pliki PDF)

- projekty w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka - dostęp do 
dokumentacji po zalogowaniu



Stały i otwarty dostęp do zasobów wiedzy 

obecnie jest możliwy poprzez szereg 

różnych rozwiązao informatycznych, jakimi 

są: biblioteki cyfrowe, repozytoria wiedzy, 

platformy czy bazy publikacji 

i wyników badao, jednakże działania te 

wciąż wymagają wsparcia merytorycznego 

i finansowego oraz regulacji prawnych.



Dziękuję za uwagę


