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Otwarty dostęp w Polsce - MNiSW

Wśród priorytetów resortu nauki na 
nadchodzące lata jest otwarty dostęp do 
wyników badań finansowanych ze środków 
publicznych.  

Zależy nam na tym, by na przełomie 
2015/2016 r. 60% tych badań było już 
dostępnych –  prof. Barbara Kudrycka



  

Otwarty dostęp w Polsce - MNiSW

● Ekspertyza „Wdrożenie i 
promocja otwartego dostępu 
do treści naukowych i 
edukacyjnych. Praktyki 
światowe a specyfika polska 
- przewidywane koszty, 
narzędzia, zalety i wady”

● Licencja „Open Choice” w wydawnictwie 
Springer

● Budowa infrastruktury, która może być 
wykorzystana do rozwoju otwartego dostępu



  

Publikcje ICM dotyczące otwartego 
dostępu

Przewodnik po otwartej 
nauce

Otwarty dostęp do 
publikacji naukowych. 
Kwestie prawne



  

Paradygmaty

● Rozproszony
➢ Zasoby lokalne i lokalna 

infrastruktura

➢ Odpowiedzialność 
naukowców i lokalnych 
instytucji za wdrażnie 
otwartości

➢ Wytworzenie lokalnych norm 
i praktyk (np. w zapisy w 
umowach o pracę)

● Scentralizowany
➢ Zasoby centralne bądź z 

centralnym punktem 
dostępu

➢ Wytworzenie norm 
udostępniania treści przez 
instytucje centralne (np. 
MNiSW, NCN)

➢ Centralne motywacje do 
wdrażania otwartości



  

Obawy

● Związane z niezrozumieniem – pozbawienie 
naukowców praw do ich dzieł, brak potrzeby

● Związane z ogranizacją i wdrażaniem zmiany 
(na poziomie instytucjonalnym)

● Związane z kosztami – opłaty publikacyjne
● Związane z czasochłonnością i nowymi 

obowiązkami
● Związane z jakością



  

Nowe pytania na świecie

● Otwarty dostęp a 
recenzowanie

● Śmierć czasopism
● Publikowanie 

negatywnych 
wyników

● Czy wszystko 
otwierać (?)



  

Nowe perspektywy -Text and data 
mining w nauce (TDM)

Czy prawo do czytania jest też prawem do 
przetwarzania?

1.Innowacje oparte o dane i teksty

2.Usługi oparte o dane i teksty

3.Efektywniejsze rozprowadzanie informacji



  

Nowe wyzwania – Otwarte dane

● Nowe formy uprawiania nauki oparte o 
heterogeniczne dane

● Pilotażowy program Komisji Europejskiej w 
Horyzoncie 2020

● Rozpowszechnianie się planów zarządzania 
danymi w największych instytucjach 
naukowych

● Otwarte dane w instytucjach publicznych 
(OECD)



  

Dziękuję za uwagę.

Dominika Czerniawska

d.czerniawska(at)icm.edu.pl

Ilustracja: Judy Breck
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