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Czym jest Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)?

 w większości krajów europejskich funkcjonują konsorcja akademicke i umowy 
„big deals” z wydawcami najważniejszych kolekcji czasopism i baz danych

 w Polsce takie umowy są dofinansowane przez MEiN (d. MNiSW) w ramach 
programu WBN koordynowanego w większości przez ICM oraz dodatkowo 
przez PCSS

 najważniejsze zasoby WBN są kupowane na zasadzie tzw. licencji krajowych 
dla wszystkich instytucji naukowych i akademickich ze 100% finansowania 
centralnego, co jest ewenementem w Europie

 licencje „read” zapewniają dostęp do czasopism subskrypcyjnych oraz 
artykułów subskrypcyjnych w czasopismach hybrydowych

 na skutek planu S upowszechniają się licencje „read and publish” obejmujące 
programy publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i ew. 
czasopismach otwartych, a finansowanie jest stopniowo przesuwane z 
dostępu na publikowanie (umowy transformacyjne)



  

Licencje Wydawca i zasoby 
(tylko licencje koordynowane przez ICM UW)

Liczba artykułów 
lub rozdziałów 
pobranych w 2020 r.
(w tym % art. subs.)

Liczba polskich publikacji w 
2020 r., w tym w programach
publikowania otwartego (OA)

krajowe 
dla ok. 500 
instytucji, 
finansowane 
w 100% przez 
MEiN

Elsevier - 1638 czasopism  5.9 mln (85%) ok. 5500
w tym 1289 OA (programy A i B)

Springer - 2235 czasopism  1.9 mln (64%) 2133 OA

Wiley - 1400 czasopism  1.6 mln (92%) ok. 1200

Czasopisma Science i Nature  0.3 mln (96%) kilka

Springer - 137 000 książek  6.0 mln ok. 200 książek

Elsevier i Wiley - 4700 książek  0.3 mln b/d

Bazy bibliometryczne Web of Science i Scopus 
oraz narzędzia InCites i Scival

 

konsorcyjne 
dla 10-50 
instytucji, 
finansowane 
w 50% przez 
MEiN

AIP*, APS*, ACS*, IOP*, CUP*, OUP*, IEEE, 
LWW, Emerald* i T&F* - 3000 czasopism 

 3.5 mln (88-98%)
 

ok. 1700, w tym 507 OA w  
programach ACS*, IEEE, IOP*, 
CUP*, OUP*, LWW i Emerald*;
plus OA w programie Scoap3Platformy agregacyjne JSTOR*, ProQuest i 

Knovel - ok. 18.000 czasopism i 10.000 książek

Bazy ekon. OECD*, EMIS*, Passport

Bazy chemiczne Reaxys*, SciFinder

Razem ok. 26 000 czasopism i 157 000 książek 19.5 mln ok. 10 700, w tym 3930 OA

*licencje konsorcyjne, w których uczestniczy Uniwersytet Łódzki

Wirtualna Biblioteka Nauki  - dostęp i publikowanie



  

Programy publikowania - podstawowe zasady

 Springer, Elsevier A, ACS, CUP, Emerald, IOP, LWW, OUP i Science Advances

● autor jest zwolniony z opłaty Article Processing Charge (APC)

● program oferuje określoną pulę artykułów do wykorzystania przez całe 
konsorcjum w roku kalendarzowym

● autor może skorzystać z programu po przyjęciu artykułu do publikacji

● program Elsevier A tylko dla artykułów wysłanych do recenzji w 2021 r.

 Elsevier B - autor lub instytucja płaci APC ze zniżką po publikacji artykułu, liczba 
artykułów jest nieograniczona, program dla artykułów, które zostały wysłane  do 
recenzji przed 2021 r. albo nie zmieszczą się w puli programu A w 2021 r. 

 IEEE oraz T&F - każda instytucja ma swoją pulę przedpłaconych APC ze zniżką, 
APC niewykorzystane przechodzą na kolejny rok

 SCOAP3  - autor jest zwolniony z APC, liczba artykułów jest nieograniczona 
(program międzynarodowy koordynowany przez CERN)



  

*do programu Elsevier A w tym okresie kwalifikowało się ok. 1600 artykułów, ale część autorów wybrała model subs.

Programy publikowania - wykorzystanie i finansowanie

Program Liczba 
instytucji

Liczba art.
opublikowanych

w 2020 r.

Liczba art. 
opublikowanych
od stycznia do 
października

2021 r.

Maks. 
liczba art. 
w 2021 r. 

(plan)

Zasada finansowania programu w 
ramach umowy licencyjnej

Springer 210 (kraj) 2133 1574 2176 pełna opłata APC za każdy artykuł,
koszty licencji read zminimalizowane

Elsevier (pr. A) 194 (kraj) 1011  1150* 1500 bezpłatny dodatek do licencji read

Elsevier (pr. B) 194 (kraj) 278 246 b.o. opłata za każdy artykuł ze zniżką

ACS 51 300 243 324 bezpłatny dodatek do licencji read

CUP 42 48 38 b.o. dopłata ryczałtowa do licencji read

Emerald 26 35 25 39 bezpłatny dodatek do licencji read

IEEE 13 30 66 93 dopłata do licencji read za określoną 
liczbę artykułów (APC ze zniżką)

IOP 31 58 38 60 dopłata ryczałtowa do licencji read

LWW 26 6 b.d. 20 bezpłatny dodatek do licencji read

OUP 32 30 b.d. 100 dopłata ryczałtowa do licencji read

T&F 10 - 17 75
dopłata do licencji read za określoną 
liczbę artykułów (APC ze zniżką)

Science Advances kraj 1 b.d. 10 bezpłatny dodatek do licencji read 
na czasopismo Science

Razem 3930 >3397 >4397



  

Programy publikowania - mechanizm działania

 wydawca rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji i 
ew. instytucjonalnej domeny email autora korespondencyjnego na etapie 
przyjmowania artykułu do recenzji lub po przyjęciu artykułu do publikacji 

 większość wydawców po przyjęciu artykułu do publikacji udostępnia autorom 
formularz online do wyboru modelu publikacji oraz typu licencji

 formularze Springer, Elsevier, ACS, OUP automatycznie informują autora o 
uprawnieniu do programu i pozwalają na wybór modelu subskrypcyjnego lub 
publikacji otwartej w ramach programu

 artykuły, których autor wybrał publikację w ramach programu, są 
weryfikowane przez lokalnego administratora w instytucji (Springer, Elsevier) 
lub centralnego koordynatora 

 CUP, Emerald, IOP, LWW, T&F i Science Advances kontaktują się z autorem, 
którego artykuł jest uprawniony do programu, i proponują udział



  

http://wbn.icm.edu.pl



  

http://wbn.icm.edu.pl



  

Program publikowania Elsevier A i B
formularz po przyjęciu artykułu do publikacji 



  

Program publikowania Elsevier A i B
formularz po przyjęciu artykułu do publikacji 



  

Program publikowania Elsevier A
formularz po przyjęciu artykułu do publikacji



  

Program publikowania Elsevier B
formularz po przyjęciu artykułu do publikacji 



  

Program publikowania Elsevier A i B
formularz po przyjęciu artykułu do publikacji 



  

Program publikowania Elsevier B
formularz po przyjęciu artykułu do publikacji  
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Program publikowania Springer 
formularz po przyjęciu artykułu do publikacji 



  

Program publikowania Springer 
formularz po przyjęciu artykułu do publikacji 



  

http://wbn.icm.edu.pl
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