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Cel

archiwizacja

komunikacja naukowa



Naukowcy

korzystanie z wolnego dostępu do prac 
naukowych

publikowanie wyników badań

przyspieszenie obiegu wyników prac 
badawczych

wspieranie procesu dydaktycznego

http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1114
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1114


Administratorzy

gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 
treści naukowe

tworzenie metodologii pracy ze źródłami 
otwartymi

współpraca z naukowcami 



http://repozytorium.uni.lodz.pl/
http://repozytorium.uni.lodz.pl/


Kwestie prawne

 zarządzenia Rektora UŁ

 współpraca z Wydawnictwem UŁ

 czasopisma UŁ

 doktoraty UŁ

 prawo autorskie 



Szkolenia

tematy

 konto autorskie i deponowanie

 prawo autorskie

adresaci

 pracownicy naukowi

 doktoranci

 bibliotekarze

 redaktorzy Wydawnictwa UŁ

 studenci



Promocja

zdjęcie



Jakość 

 pliki

 rzetelnie opracowane metadane

 migracja danych

 Expertus

 multiwyszukiwarki (EDS)

 katalogi OPAC

http://www.lib.uni.lodz.pl/
http://ezb.uni-regensburg.de/?2691443&bibid=UBGIE
http://www.lib.uni.lodz.pl/
http://www.lib.uni.lodz.pl/


Agregowanie treści



Jeszcze większa widoczność...

 Google Scholar

 wtyczka „Add this”

 profil BUŁ na FB



Imprezy 

 Seminarium Open Access

 projekty badawcze

 konferencje UŁ

 konkursy (np. 3MT)

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5232
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4448


Jesteśmy aktywni



Korzyści dla uczelni

 promocja wyników naukowych uczelni oraz programów nauczania 
w świecie

 prezentacja dorobku naukowego pracowników uczelni (e-portfolio) 
 większa widoczność uczelni w Internecie (SEM)
 oprogramowanie wykorzystywane do budowy repozytoriów ma 

zaimplementowane indeksowanie zasobów przez światowe 
wyszukiwarki i platformy projektów otwartego dostępu

 szybki dostęp do prac naukowych, w tym najnowszych wyników 
badań

 jednolita polityka zarządzania zasobami naukowymi i 
dydaktycznymi uczelni

 przejrzystość, otwartość badań prowadzonych na uczelni
 wsparcie e-learningu (ułatwia udostępnianie cyfrowych materiałów 

i pomocy dydaktycznych w codziennej pracy)
 generowanie nowej wiedzy opartej na otwartych zasobach



Korzyści dla autorów 

 zwiększenie „widoczności” dorobku naukowego
 wzrost cytowalności
 powszechność i szybkość dostępu do badań
 zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w Repozytorium 
 każdy dokument otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu 

nie ginie w sieci
 możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach
 możliwość utworzenia cyfrowego CV 
 możliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi 

zdeponowanych prac



Odpowiednio zaplanowana 
i zarządzana platforma 

repozytoryjna zwiększa zasięg 
oddziaływania ośrodków 

akademickich oraz zwiększa krąg 
odbiorców treści naukowych.



Dziękujemy za uwagę. 
repozytorium@lib.uni.lodz.pl

mailto:repozytorium@lib.uni.lodz.pl

