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Korzyści 



Możliwość śledzenia statystyk  

2865 prac 
371.441 pobrań 



„Zdarza się, że flagi krajów widoczne w statystykach 

nabierają kształtu personalnego - np. w Japonii,         

w zeszłym tygodniu ujawniła się osoba z Korei, która 

właśnie z AMUR pobierała moje artykuły.                      

Te sympatyczne wydarzenia bardzo motywują mnie 

tak do pisania, jak i do udostępniania światu tego,    

co napisałem.”  
 

Profesor Robert Lew, Zakładu Leksykologii i Leksykografii UAM 

 

33 prace w repozytorium AMUR - 8369 pobrań 



Zwiększenie widoczności 
 OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting) 



źródła odwiedzin 

platformy AMUR 

01.01-31.09.2012 r. 



Możliwość śledzenia cytowań      
 Google Scholar Citations 



Cytowania uznawane przez NCN 
 Publish or Perish 

 



Wieczyste archiwizowanie 
Identyfikator obiektów cyfrowych URI (handle system) 

 

„ (…) mam do dyspozycji umieszczone swoje artykuły i teksty 

naukowe wraz z ich dokładnym opisem bibliograficznym;            
w celu przywołania czy zacytowania swoich prac naukowych   

unikam kłopotliwego nieraz poszukiwania artykułów 

opublikowanych przed laty w pracach zbiorowych                            

i czasopismach, a które akurat w trakcie kolejnych domowych 
remontów gdzieś się zapodziały lub znajdują się nie w tym,         
co należy miejscu i trzeba wiele czasu, aby je odnaleźć”. 

 
Profesor Krzysztof Brzechczyn, Instytut Filozofii UAM 

 

62 prace w repozytorium AMUR -15.965 pobrań 



Wzrost pozycji Uczelni w Rankingach 
 

był na 381 

Najwyższa Rada Badań Naukowych w Madrycie: Światowy Ranking Uczelni Wyższych Webometrics 

http://www.webometrics.info/en 



 

 

 

Im większy zasób                         

repozytorium,                                       

tym większa widoczność                             

dorobku naukowego  
 

 



 

 

Archiwizowanie prac jest łatwe  

 

Proces deponowania nie jest czasochłonny 

 

Polityka wydawcy nie jest skomplikowana 

 

http://www.flickr.com/photos/listentothemountains/5173086732/  autor zdjęcia: listentothemountains 

 

http://www.flickr.com/photos/listentothemountains/5173086732/
http://www.flickr.com/photos/listentothemountains/5173086732/


Prawo autorskie - wydawca 
 

 Wydawnictwo 
danej 

instytucji 

Publikacje są 
własnością 
instytucji 

Wydawnictwa 
spoza 

instytucji 

Sprawdź 
politykę 
wydawcy 

Zapytaj  

o zgodę 
wydawcę 



Czasopisma  
 42 tytuły czasopism w AMUR 

 

 

176 artykułów - 13.440 pobrań  

średnio jeden artykuł  - 76,4 pobrań 

 



Dysertacje doktorskie 
 

 

 

 

 

612 doktoratów: 

• 161 otwarte 

• 441 zamknięte 



Mandaty Open Access 

 

ROARMAP: Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies: http://roarmap.eprints.org/  

 



 


