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Platforma Otwartej Nauki

• Działamy na rzecz zwiększenia dostępności, widoczności i 
oddziaływania dorobku polskich naukowców

• Wspieramy badaczy, wydawców czasopism i instytucje naukowe w 
dzieleniu się wiedzą 

• Analizujemy komunikację naukową i przygotowujemy rozwiązania dla 
otwartej nauki (ekspertyzy, raporty)

• Realizujemy szkolenia dla wszystkich wymienionych grup



Akademicka wiosna
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Akademicka wiosna

Fot. Massmo Relsig
/ Flickr CC BY NC ND

Na początku 2012 Tim Gowers, wybitny brytyjski matematyk, laureat medalu Fieldsa, czyli 
najbardziej prestiżowej nagrody w dziedzinie matematyki, ogłosił na swoim blogu, bojkot 
czasopism wydawnictwa Elsevier. Był to prostest przeciwko zawyżonym cenom czasopism 
oraz przeciwko lobbystycznej działalności wydawnictwa w Kongresie USA. 

Pod wpływem stowarzyszeń wydawców w grudniu 2011 roku po raz kolejny wniesiono 
projekt ustawy znanej jako RWA (Research Works Act), na mocy której agencje federalne 
nie mogłyby już wymagać, aby wyniki finansowanych przez nie badań były udostępniane za 
darmo. 

Wydawnictwo Elsevier aktywnie lobbowało za RWA i tym sprowokowało brytyjskiego 
uczonego. Wpis na blogu Gowersa spotkał się z ogromnym odzewem: do bojkotu 
przyłączyło się do dzisiaj ponad 12 tysięcy naukowców, Elsevier już w lutym cofnęło swoje 
poparcie dla RWA (zapewniając, że nie ma to żadnego związku z bojkotem), a oświadczenie 
Gowersa obwołano początkiem „akademickiej wiosny”.

(opr. na podstawie „Akademicka wiosna”, Marta Hoffman-Sommer, Gazeta Wyborcza 10.07.2012)

https://www.flickr.com/photos/99574551@N04/
https://www.flickr.com/photos/99574551@N04/18168651010/in/photolist-uitVtV-u15zpx-tjCRJs-tjwiV9-ud9pqm-uc93MQ-ua5Y5q-teTuFV-tegG5j-tTe5Ch-uaDx3a-tbzRAL-tbxSqV-tabsHU-u6UH4R-t9qeus-u5THCv-u2oAB7-t6txzM-tHJXaG-tGHbCy-tYZUsp-t2X7nS-tFv5XC-t1Ws3S-t1JSP9-t1bQXX-tWMmFe-tD1UEa-tUZh58-tCgEzy-sXCVBo-tBEoTH-tB9u7E-tTewcv-tAcqc3-tA7b4d-tRCDt7-tQmu8w-tQhdAr-sT5aRA-sT14RX-sSpGT3-tvgnfz-tM8Q64-tLDvQT-sNGpTR-tK1fj2-ufWHgR-tVBw33
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Dlaczego zmienia się komunikacja w nauce?
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Zmiany w sposobie uprawiania nauki

Cztery paradygmaty w nauce (Jim Gray, 2007):

1 Empiryczny – opis zjawisk naturalnych
(ostatnie tysiaclecia)

2Teoretyczny – budowa modeli i uogólnień
(ostatnie stulecia)

3 Obliczeniowy – symulacje złożonych zjawisk
(ostatnie dekady)

4 Eksploracja danych – badania „data-intensive”, w tym 

analiza maszynowa (text mining, data mining)
(ostatnie lata)



Publikowanie w karierze naukowca
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Rynek wydawniczy

• 28 000 czasopism naukowych

• 1,5 miliona artykułów naukowych rocznie

• Tysiące wydawców naukowych na świecie 

• Ponad 2000 czasopism punktowanych w Polsce z listy 
MNiSW



Open Access 
rewolucja w dostępie



• „Przez otwarty dostęp rozumiemy dostępność treści za darmo i w 
publicznym internecie, co pozwala każdemu czytać, ściągać, kopiować, 
rozprowadzać, drukować, przeszukiwać, zamieszczać odnośniki do pełnych 
wersji tekstów, indeksować, przekazywać jako dane do oprogramowania 
oraz używać w dowolnym innym, zgodnym z prawem celu”

• Dostęp bez barier finansowych, prawnych, czy technicznych

• Jedynym ograniczeniem powinno być zapewnienie autorom kontroli nad 
integralnością ich utworów oraz prawa do odpowiedniego uznania ich 
autorstwa i cytowania ich prac

Budapest Open Access Initiative, 2002



Otwarty dostęp – gdzie jesteśmy

• Peter Suber w książce „Otwarty dostęp” (The 
MIT Press, Cambridge–London 2012), nazwał 
Open Access rewolucją w dostępie. 

• Dziś otwarty dostęp nie stanowi już rewolucji –
staje się sukcesywnie standardem komunikacji 
naukowej na świecie 

12



Różni gracze – różne zadania

MNiSW

Agencje finansujące badania

Instytucje naukowe

Wydawcy 

Naukowcy 

Polityki instytucjonalne

Udostępnianie oddolne



Co jest przedmiotem otwartego dostępu? 

Artykuły i książki
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Dane badawcze

„zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym powszechnie 
uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny 
wyników badań naukowych”
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Otwarte dane



Otwarty dostęp do publikacji  

Złota droga:
otwarte czasopisma i książki

Zielona droga:
otwarte repozytoria naukowe



Otwarte dane – repozytoria specjalistyczne
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Protein Data Bank 
– od 1971 roku

Oxford Text Archive
– od 1976 roku

GenBank
– od 1982 roku
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Otwarty dostęp do danych badawczych

• Specjalistyczne repozytoria ustabilizowane dla wielu dziedzin

• Co z danymi dla których brak specjalistycznych repozytoriów?

➞ Szeroko zakrojone lub ogólne repozytoria danych

• Czasopisma publikujące dane (data journals)

• Największa trudność: różnorodność małych danych



Nie tylko 
czasopisma
i repozytoria



Serwisy 
społecznościowe dla 

naukowców

Inne media 
społecznościowe 

i blogi









Inne media 
społecznościowe 

i blogi

Serwisy 
społecznościowe 
dla naukowców



“Tell me what’s being said about my research right now.”

Do you even know how to find out?

Slajd: Ben MacLeish, Altmetric



A co na to prawo autorskie?
Cold Storage, https://www.flickr.com/photos/coldstorage/3167929623/; CC BY 2.0



Nie tylko prawo autorskie
• Ochrona baz danych

• Ochrona danych osobowych

• Patenty

• … 



Prawo autorskie

• Prawa wyłączne („wszystkie prawa zastrzeżone”)

• Przedmiot ochrony: UTWÓR

(przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze)

Ale NIE: idee, odkrycia, procedury, koncepcje matematyczne, … 



Dozwolony użytek

• Ustawowe ograniczenie wyłączności praw

• Co można zrobić z utworem bez zgody autora?



Autor - wydawca

Przeniesienie 
praw

Na wszystkie 
pola 

eksploatacji

Na niektóre 
pola 

eksploatacji

licencja

wyłączna niewyłączna



„Niektóre prawa zastrzeżone”



BY – uznanie autorstwa

NC – użycie niekomercyjne

SA – na tych samych warunkach

ND – bez utworów zależnych



Anita Wasik, CC BY-SA 3.0 PL



Na jak wiele pozwolę odbiorcy?

Otwarty dostęp 

GRATIS

Otwarty dostęp 

LIBRE





Creative Commons
w nauce

• Autorskie prawa majątkowe mogą blokować rozpowszechnianie 
publikacji

• Licencje CC zapewniają ochronę praw osobistych (m.in. autorstwo)

• Walutą naukowców są cytowania i prestiż

• Text & data mining



Czy otwarty dostęp się opłaca



Prof. John Willinsky – Stanford Graduate School of Education, Public 

Knowledge Project

http://otwartanauka.pl/index.php/analysis/rozmowy/nauka-to-
przedsiewziecie-oparte-na-wspolpracy

http://otwartanauka.pl/index.php/analysis/rozmowy/nauka-to-przedsiewziecie-oparte-na-wspolpracy


Dlaczego otwarty dostęp zdobywa 
popularność?

•Dostępność publikacji

•Silniejsze oddziaływanie publikacji (więcej cytowań)

•Szansa na dotarcie poza środowisko akademickie

•Archiwizacja i długoterminowe przechowywanie treści w postaci cyfrowej

naukowcy



Dlaczego otwarty dostęp zdobywa 
popularność?

•Ułatwienie procedur zarządzania wiedzą i jej ewaluacji

•Promocja osiągnięć pracowników instytucji

instytucje 
naukowe
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Dlaczego otwarty dostęp zdobywa 
popularność?

•Zwiększenie zwrotu z inwestycji w badania naukowe

•Promocja instytucji prowadzących i finansujących badania naukowe

instytucje 
finansujące



Dlaczego otwarty dostęp zdobywa 
popularność?

•Łatwiejsza i szybsza komunikacja naukowa

•Więcej współpracy

•Umiędzynarodowienie wyników badań

•Łatwiejsza walka z nierzetelnością naukową

nauka



Dlaczego otwarty dostęp zdobywa 
popularność?

•Bardziej efektywna nauka, badania szybciej posuwają się naprzód

•Ułatwienie współpracy między różnymi podmiotami

•Bezpłatny dostęp do treści naukowych dla osób spoza środowiska naukowego: 

lekarzy, nauczycieli, przedsiębiorców, i innych

społeczeństwo
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Otwarty dostęp na świecie
…zajmuje coraz silniejszą pozycję.



Otwartość w nauce na świecie

Otwartość jest wdrażana przez najlepsze uczelnie, takie jak Harvard, 
Princeton, MIT czy Politechnika Federalna w Zurychu, które uznają, że 
ułatwia ona współpracę, promuje osiągnięcia naukowe i wzmacnia rolę 
nauki w rozwoju gospodarczym.

Instytucje finansujące badania coraz częściej wymagają, aby efekty 
finansowanych przez nie projektów były dostępne w sposób otwarty 
(National Institutes of Health, Wellcome Trust, brytyjskie Research
Councils, węgierska OTKA, Komisja Europejska i ERC).

Rozwiązania dotyczące otwartości są też przyjmowane na szczeblu 
rządowym, np. w USA, Argentynie, Hiszpanii.



Wdrażanie otwartego dostępu w Europie

2008: Komisja Europejska uruchamia Pilotaż Otwartego Dostępu dla Siódmego 

Programu Ramowego.

2012: Komisja Europejska zapowiada otwarty dostęp do wszystkich publikacji 

powstających w ramach programu Horyzont 2020 oraz zobowiązuje kraje 

członkowskie do przygotowania narodowych strategii wdrożenia otwartego 

dostępu.

2013: Komisja Europejska wprowadza obowiązek otwartej publikacji artykułów w 

programie H2020 oraz Pilotaż Otwartych Danych.



Otwarty dostęp w Polsce
…rozwija się poprzez różnorodne oddolne inicjatywy 



Prof. Wiesław Banyś – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego

http://otwartanauka.pl/index.php/analysis/rozmow
y/nauka-to-przedsiewziecie-oparte-na-wspolpracy

http://otwartanauka.pl/index.php/analysis/rozmowy/nauka-to-przedsiewziecie-oparte-na-wspolpracy


Otwarty dostęp w Polsce w liczbach

• Prawie połowa (49%) spośród niemal 2000 czasopism punktowanych z wykazu 
MNiSW udostępnia swoje bieżące numery bezpłatnie w internecie.

• Wzrasta popularność praktyk otwartościowych wśród badaczy: 59% 
przebadanych naukowców przynajmniej raz udostępniło w sposób otwarty swoją 
pracę, choć tylko niespełna 12% z nich robi to regularnie.

• 74% respondentów popiera udostępnianie w sposób otwarty wyników wszystkich 
badań naukowych finansowanych ze środków publicznych.

• Powstają pierwsze repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe, w których 
naukowcy mogą umieszczać swoje prace (artykuły, książki, rozprawy doktorskie 
czy raporty) – jest ich obecnie, łącznie z repozytoriami danych badawczych 29.



Otwarty dostęp w Polsce – działania na 
szczeblu ogólnopolskim 

• W lipcu 2013 roku PAN i KRASP podpisały wspólną deklarację dotyczącą 
otwartego dostępu, w której rekomendują model repozytoryjny

• MNiSW zakończyło publiczne konsultacje dokumentu „Kierunki rozwoju 
otwartego dostępu w Polsce”, tym samym OD staje się elementem polityki 
naukowej zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej

• Polska Bibliografia Naukowa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o 
Nauce jednostki naukowe mają umieszczać w systemie PBN informacje o 
otwartym dostępie do publikacji afiliowanych w ich instytucjach



Opinie o otwartym dostępie wg. raportu „Otwarta nauka w 
Polsce 2014. Diagnoza”
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Otwarty dostęp zwiększa efektywność obiegu
informacji naukowej

Dzięki otwartemu dostępowi obywatele mogą łatwiej
korzystać z wiedzy naukowej

Otwarty dostęp zwiększy widoczność polskiej nauki
na świecie

Otwartego dostępu nie można pogodzić z prestiżem
publikacji

Otwarty dostęp ułatwia współpracę naukową

Otwarty dostęp jest korzystny dla przedsiębiorców

W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniami 
dotyczącymi OD (zgadzam się i całkowicie się zgadzam)







Otwarte repozytoria 
•29 repozytoriów

• 1 repozytorium 
dziedzinowe –

Lectorium

• 2 otwarte 
repozytoria danych 

badawczych 



Pomocnik Prawny PON



Repozytorium CeON

● Daje polskim naukowcom możliwość prostego i szybkiego 
umieszczenia prac naukowych w otwartym dostępie.

● Z tej możliwości skorzystało 4664 autorów, którzy udostępnili 
6475 prac, w tym 4918 artykułów, 988 książek, 36 doktoratów, 
136 materiałów konferencyjnych i 58 raportów.

● Dzięki temu ich publikacje są lepiej widoczne, łatwiejsze do 
wyszukiwania oraz częściej czytane i cytowane.



Biblioteka Nauki 

● To serwis, w którym we współpracy z bazami bibliograficznymi 
udostępniamy polskie czasopisma naukowe.

● 107414 artykuły z 489 czasopism jest już bezpłatnie i natychmiast 
dostępnych dla każdego

● Publikacje przydatne w pracy naukowej i dydaktyce



Otwórz Książkę

● To cyfrowa kolekcja publikacji naukowych.

● 293 autorów z różnych dziedzin udostępniło ponad 476 książek, które 
można pobrać lub przeczytać w serwisie

● Najbardziej popularne mają ponad 10 000 pobrań

● Wśród których są między innymi Karol Modzelewski, Antoni Sułek, 
Sławomira Żerańska-Kominek, Jerzy Jedlicki i Ida Kurcz

http://otworzksiazke.pl/autor/karol_modzelewski/
http://otworzksiazke.pl/autor/antoni_sulek/
http://otworzksiazke.pl/autor/slawomira_zeranska-kominek/
http://otworzksiazke.pl/autor/jerzy_jedlicki/
http://otworzksiazke.pl/autor/ida_kurcz/


Dodatkowe źródła informacji o otwartym 
dostępie: 

● „Otwarty dostęp” Peter Suber

● Poradnik omawiający 
problematykę praw autorskich: 
"Otwarty dostęp do publikacji 
naukowych. Kwestie prawne„

● Raport „Otwarta nauka w Polsce 
2014. Diagnoza”



Przydatne linki
• http://otwartanauka.pl

• http://pomocnik.pon.edu.pl

• http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje

• http://otworzksiazke.pl

• https://depot.ceon.pl/

• http://bibliotekanauki.ceon.pl

• https://repod.pon.edu.pl/pl/

http://otwartanauka.pl/
http://pomocnik.pon.edu.pl/
http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje
http://otworzksiazke.pl/
https://depot.ceon.pl/
http://bibliotekanauki.ceon.pl/
https://repod.pon.edu.pl/pl/


Dziękujemy!

Kontakt: 
m.starczewski@icm.edu.pl
l.stepinska-ustasiak@icm.edu.pl

Prezentacja jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie 
autorstwa 3.0 Polska 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode)

mailto:m.hoffman-sommer@icm.edu.pl
mailto:l.stepinska-ustasiak@icm.edu.pl
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

