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DOAJ – geneza, historia, współczesność

• start: 2003 r.

• największy, powszechnie znany i zaufany katalog czasopism otwartych

• baza referencyjna czasopism w wykazie MNiSW

• obecnie w bazie zarejestrowano ponad 9000 czasopism

• Polska na 6. miejscu pod względem liczby zaindeksowanych czasopism

• początkowo sterowanie ręczne katalogiem i zgłoszeniami (uproszczona
ankieta, ręczna weryfikacja, duża samodzielność recenzentów)

• obecnie przyjęte są znormalizowane zasady – dobre praktyki
publikowania naukowego, zasady prootwartościowe, weryfikacja ISSN
oraz trójstopniowy system recenzji

• ok. 80 ankiet tygodniowo



Trójstopniowy model recenzji ankiety czasopisma w DOAJ



Standardy w DOAJ

• Zasady przejrzystości i dobrych praktyk publikowania
naukowego:

• przyjęte w 2014 r. z inicjatywy:

• The Committee on Publication Ethics,

• The Directory of Open Access Journals (DOAJ),

• The Open Access Scholarly Publishers Association,

• The World Association of Medical Editors .

• aktualna wersja zasad pochodzi z 2015 r.:

https://doaj.org/bestpractice

https://doaj.org/bestpractice


Standardy w DOAJ

• Jakość otwartości czasopisma wg DOAJ jest mierzona i nagradzana:

• Warunki otwartości:

1. umowa na długoterminowe archiwizowanie treści z podmiotem zewnętrznym

2. stałe identyfikatory w publikowanych artykułach

3. dostarczanie do DOAJ metadanych artykułów (nie później niż 3 miesiące po

zaakceptowaniu)

4. umieszczanie w metadanych artykułów odczytywanej maszynowo licencji CC

5. zezwalanie na użytkowanie i przetwarzanie treści zgodnie z licencjami CC BY,

CC BY-SA lub CC BY-NC

6. polityka deponowania zarejestrowana w katalogu rejestrującym zasady

archiwizacji

7. zachowanie pełni praw autorskich przez autora (warunek nie obowiązywał w

pierwszej wersji wytycznych DOAJ Seal)



Standardy w DOAJ



DOAJ – ankieta czasopisma

• ankieta czasopisma – 54 pytania:

• Podstawowe informacje o czasopiśmie – 35 pytań

• Jakość i przejrzystość procesu redakcyjnego – 8 pytań

• Jaką politykę open access stosuje czasopismo – 1 pytanie

• Licencjonowanie treści – 7 pytań

• Prawo autorskie i uprawnienia – 3 pytania



Przyjęta deklaracja otwartego dostępu

• Budapesztańska deklaracja otwartego dostępu (BOAI) :
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-
translations/polish

• wydawca zezwala odbiorcom na wolne i bezpłatne:

• czytanie,
• pobieranie,
• kopiowanie,
• rozpowszechnianie,
• drukowanie,
• przeszukiwanie,
• podłączanie (linkowanie),
• każdy użytek zgodny z przepisami prawa.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/polish


Deklaracja otwartego dostępu – studium przypadku

• Czasopismo posiada deklarację otwartości – przejrzysta sytuacja dla
użytkownika i systemów weryfikujących otwartość (serwisy OA)?

• Deklaracja otwartości niewiele mówi, zwłaszcza wtedy, kiedy jest
lakoniczna i nie towarzyszy jej jasny i przejrzysty system licencjonowania
treści



Deklaracja otwartego dostępu – studium przypadku

• Czasopismo posiada deklarację otwartości – przejrzysta sytuacja dla
użytkownika i systemów weryfikujących otwartość (serwisy OA)?

• W tym przypadku deklaracja otwartości jest rozbudowana, zgodna z
BOAI, a ponadto to czasopismo udostępnia treści na licencji CC



Deklaracja otwartego dostępu – studium przypadku

• Jaka jest polityka wydawcy?

• np. Sherpa/Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Deklaracja otwartego dostępu – studium przypadku

• Jaka jest polityka wydawcy?



Deklaracja otwartego dostępu z kilku perspektyw

• Z perspektywy czasopisma - czasopismo należy do światowego ruchu
otwartej nauki:

• dzięki systemom indeksującym (DOAJ, bazy danych) czasopismo jest
lepiej indeksowane także w innych systemach naukowych (np.
Google Scholar) czy pozanaukowych (Google), częściej cytowane,
powszechnie znane i uznawane;

• zwiększona kontrola i jakość publikowania
• walory ekonomiczne – publikowanie w modelu otwartym jest tańsze

• Z perspektywy autora:

• lepsze uwidocznienie prac naukowych w Internecie - wzrasta
cytowalność, upowszechnienie badań, znaczenie w środowisku,

• łatwiejsze udostępnianie w repozytoriach uczelnianych czy
dziedzinowych, co wpływa na dalsze zwiększenie powyższych
wskaźników,

• skraca się czas od zgłoszenia rękopisu do opublikowania tekstu

• Z perspektywy odbiorcy – większy dostęp do wiedzy, łatwiejsze dzielnie
się wiedzą z innymi, łatwiej legalnie udostępnić, podać dalej.



Licencjonowanie treści – wskazówki praktyczne

• Ruchowi otwartemu towarzyszą licencje. Najpowszechniej stosowanymi
rozpoznawanym systemem licencjonowania treści są licencje Creative
Commons: http://creativecommons.pl

• Poza nimi istnieją także inne licencje – np. licencje własne wydawców
lub repozytoriów, dopuszcza się stosowanie takich licencji, ale należy
dokładnie sformułować ich treść (DOAJ)

• Warto skrupulatnie zastanowić się nad wyborem licencji:
• Znany system czy licencje własne?
• Licencje otwarte czy wolne?
• Jaka jest polityka wydawcy i co może redakcja czasopisma?

• W stosunku do deklaracji otwartości licencje pozwalają na przejrzyste
uporządkowanie zasad korzystania z treści.

• Możliwe wersje:
• Udostępnione treści, brak deklaracji otwartości, brak licencji
• Udostępnione treści, deklaracja otwartości, brak licencji
• Udostępnione treści, brak deklaracji otwartości, podana informacja

o licencji
• Udostępnione treści, deklaracja otwartości, podana informacja o

licencji

http://creativecommons.pl/


Kilka refleksji o publikowaniu otwartym w Polsce

• Strona WWW czasopisma:
• platforma wydawnicza
• platforma publikacyjna
• repozytorium uczelniane
• pliki z artykułami wprost na stronie WWW
• dowolny miks tych wersji

• Dobre praktyki: uporządkowanie, brak chaosu!

• Dobre praktyki publikowania naukowego: chwal się każdą z nich! Ważne
jest także przejrzyste rozplanowanie informacji na stronie WWW oraz
uporządkowane wersje językowe witryny.

• Natychmiastowość publikacji.

• Łatwy dostęp do archiwum.

• Wskaźniki i identyfikatory: DOI, handless, ISSN, eISSN – nie warto dużo,
warto w sposób uporządkowany

• Jeśli nie pobierasz opłat od autorów tekstów za proces przyjęcia czy
przygotowania tekstu do druku – napisz o tym jasno na stronie.



DOAJ – dlaczego warto

• Polski zespół recenzencki, kontakt i poradnictwo w języku polskim

• Wskazówki wypełniania ankiety czasopisma w języku polskim:
https://doaj.org/translated

• Zapraszam bibliotekarzy i środowisko naukowe do współtworzenia DOAJ:

• dodawanie własnych czasopism do DOAj

• upowszechnianie katalogu w środowisku naukowym (nowe tytuły,
nowe redakcje)

• współtworzenie polskiej grupy recenzenckiej (minimalne
zaangażowanie to godzina tygodniowo)

https://doaj.org/translated


ce

Dziękuję za uwagę!

Zapraszam do kontaktu:

napa@umk.pl

Prezentacja dostępna na licencji CC v. 4.0 PL: CC – BY Uznanie autorstwa

Udostępniona na: http://bit.ly/2eHNLoD

mailto:napa@umk.pl
http://bit.ly/2eHNLoD

