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Open Access „OA” – Otwarty dostęp 

termin oznaczający wolny, powszechny, 
trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego 
do cyfrowych form zapisu danych i treści 
naukowych oraz edukacyjnych. 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_dost%C4%99p  
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Open Access „OA” – organizacje 
działające na rzecz otwartego dostępu 

KOED – Koalicja Otwartej Edukacji (od  
27 listopada 2008 r.), czyli porozumienie 
organizacji pozarządowych i instytucji 
edukacji, nauki i kultury.  

Celem jej działania jest budowanie, 
promocja i aktywność na rzecz otwartych 
zasobów rozumianych jako materiały, 
które są udostępnione w sposób otwarty 
i gwarantujący ich odbiorcom swobodę 
wykorzystywania i odtwarzania utworu, 
wolność poznawania dzieła oraz 
stosowania zawartych w nim informacji, 
wolność redystrybucji i wolność dystrybucji 
dzieł pochodnych.  

Jedną z ważniejszych imprez 
organizowanych w Polsce przez KOED jest 
światowy Tydzień Open Access.  

Źródło: http://koed.org.pl/o-koalicji/  
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Polskie Projekty otwarte (przykłady) 
 
1. Biuletyn EBIB  
2. Polskie Biblioteki Cyfrowe – Federacja 

Bibliotek Cyfrowych  
3. Open AGH  
4. AMUR – Repozytorium UAM  
5. Otwórz książkę  
6. Repozytorium CeON – Centrum otwartej 

nauki ICM UM  

 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_dost%C4%99p  
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 Warunki uznania publikacji za otwarcie 
dostępną: 

 
1. Dostęp dla każdego zainteresowanego  

w sieci Internet, z możliwością swobodnego 
czytania, kopiowania, przechowywania, 
drukowania i wykorzystywania do celów 
naukowych czy dydaktycznych. 
(Wykorzystanie musi być zgodne  
z prawem); 

2. Twórcy publikacji nie zrzekają się swoich 
praw autorskich i mogą stawiać warunki 
udostępniania dzieła, o ile tylko nie 
ograniczają one wcześniej wspomnianej 
wolności do swobodnego korzystania z niej; 

3. Umieszczanie treści w otwartym dostępie 
może wiązać się z objęciem ich jedną  
z wolnych licencji; 

4. Obowiązkiem czytelnika treści 
umieszczonych w otwartym dostępie może 
być np.: dołączanie do kopii tekstu 
informacji o źródle i autorach, udostępnianie 
kopii na tych samych zasadach co oryginał.  

 

Otwarty dostęp 
nie jest 

równoznaczny  
z domeną 
publiczną. 
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Biblioteka Cyfrowa PŁ+ 

2.02.2012 r.  
Uruchomienie  
Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej  
CYBRA: http://cybra.lodz.pl 
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Liczba publikacji: 3646 

 

Liczba podpisanych umów autorskich: 275 
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Biblioteka Cyfrowa PŁ+ 

W kolekcji eBiPoL w Łódzkiej 
Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA  

– tylko 5,3% publikacji realizuje ideę 
pełnego Open Access!!! 
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Biblioteka Cyfrowa PŁ+ 

Wykorzystanie – najpoczytniejsze publikacje:  
 

1. Mechanical Engineering Design and Workshop : materiały 
do wykładów [1.331.881]  
 

2. First Monday [118.303]  
 

3. Procesy technologii żywności [108.365]  
 

4. Ćwiczenia terenowe z geodezji i miernictwa budowlanego : 
praca zbiorowa [57.747]  
 

5. Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia  
z. 70 [31.814]  
 

6. Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami : dynamika płynów, 
fizyka cząsteczkowa i termodynamika [30.167]  
 

7. Laboratorium z inżynierii wysokonapięciowej [23.280]  
 

8. Laboratorium pomiarów i automatyki w przemyśle 
spożywczym [19.807]  
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Repozytoria 

Archiwum dokumentów cyfrowych:   
 

1. deponowanych przez samych 
autorów lub osoby działające  
w ich imieniu,  

2. przy pomocy stosownego 
oprogramowania i interfejsu. 

3. gromadzą i udostępniają różnego 
typu dokumenty cyfrowe i na 
różną skalę 

 
 W Polsce przeważają repozytoria 

instytucjonalne. 
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Repozytoria - cele 

1. upowszechnianie dorobku naukowego 
pracowników, 

2. promowanie badań naukowych prowadzonych 
w uczelniach i jej jednostkach 
organizacyjnych, 

3. wieczysta archiwizacja dorobku naukowego 
uczelni i jej pracowników, 

4. ułatwienie wyszukiwania publikacji/ 
materiałów naukowych, 

5. zwiększenie skuteczności wyszukiwania,  
6. szybkie rozpowszechnianie wyników badań 

naukowych,  
7. zwiększenie skuteczności rozpowszechniania, 
8.  zniesienie barier w dostępie.  
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Repozytoria - korzyści 

1. indeksowanie metadanych i treści 
przez wyszukiwarki typu Google, 
Scirus, SCOPUS, 

2. zwiększenie oddziaływania publikacji  
i materiałów naukowych,  

3. wzrost cytowań (od 36% do 250%),  
4. możliwość śledzenia publikacji/ 

bibliografii naukowców w określonych 
dziedzinach wiedzy, 

5. intensywniejszy rozwój kariery 
naukowej, 

6. zwiększenie możliwości zdobywania 
funduszy na nowe badania, 

7. nawiązywanie współpracy między 
jednostkami uczelni, 

8. koordynacja, integracja kierunków  
i projektów badań. 
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charakter zamknięty – archiwum,  
 

docelowo półotwarty, 
 

zasób udostępniany lokalnie, 
 

depozyt dokonywany przez bibliotekę. 
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Instytucjonalne repozytorium Politechniki 
Łódzkiej. Prace rozpoczęto w 2010 r.  
 

Cel: udostępnienie wyników badań w 
różnej formie oraz archiwizacja szeroko 
pojętego dorobku naukowego pracowników 
Politechniki Łódzkiej. 
 
Oprogramowanie: DSpace 
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Baza ma strukturę hierarchiczną:  
 zespoły i podzespoły (wydziały, instytuty, 

katedry) – odzwierciedlenie struktury 
uczelni 
 

  kolekcje (dokumenty, dane):  
 rozprawy habilitacyjne, 
 rozprawy doktorskie, 
 publikacje; 
 

dokument może być przypisany do 
więcej niż jednej kolekcji 
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Zasób repozytorium CYRENA PŁ: 
A. depozyt dokonany przez Bibliotekę PŁ: 

1. zdigitalizowane publikacje  
z Bibliografii Pracowników 
Politechniki Łódzkiej od 2004-, 
łącznie ok. 18 000 obiektów do 
2012 r., 
 

2. książki dla osób niewidomych  
i niedowidzących,  
 

3. rozprawy doktorskie PŁ  
(ok. 250 obiektów, full text),  
 

4. rozprawy habilitacyjne PŁ  
(6 wydziałów, 400 obiektów, full 
text). 
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Repozytorium CYRENA PŁ 
W poniższej kolekcji 
umieszczone zostały 
opracowania/ zeskanowane  
i zOCRowane utwory dla osób 
niepełnosprawnych.  
Utwory przygotowano w ramach 
projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Funduszu 
Społecznego. Tytuł projektu: 
"Innowacyjna dydaktyka bez 
ograniczeń - zintegrowany rozwój 
Politechniki Łódzkiej – zarządzanie 
Uczelnią, nowoczesna oferta 
edukacyjna i wzmacniania zdolności 
do zatrudniania, także osób 
niepełnosprawnych".  
Zadanie nr 34. 
Dokumenty z tej kolekcji są 
dostępne wyłącznie dla osób 
niepełnosprawnych uprawnionych 
do tego przez Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych PŁ (BON). 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Open_Access_logo_PLoS_white.svg&page=1&filetimestamp=20110708084140


Zasób repozytorium CYRENA PŁ: 
B. Depozyt dokonywany na bieżąco przez 
pracowników PŁ w postaci: 

1. artykułów, preprintów, postprintów;  
2. rozpraw doktorskich; rozpraw habilitacyjnych; 
3. sprawozdań, raportów, analiz technicznych, 

dokumentów roboczych; wyników badań;  
4. zdjęć, również ruchomych animacji, 

prezentacji multimedialnych;  
5. pliki audio; pliki wideo itp. 
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