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REPOZYTORIUM 

 Repozytorium  jest miejscem uporządkowanego 
przechowywania dokumentów przeznaczonych 
do udostępniania w przystępnej dla użytkownika 
formie. 

  Publikacje dostarczane są do repozytoriów przez 
samych autorów.  

 Podstawą funkcjonowania repozytorium jest 
współpraca naukowców, bibliotekarzy, 
informatyków i pracowników administracji 
uczelni.  
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TYPOLOGIA 

 

 narodowe (CEON ) 

dziedzinowe (ECNIS)  

instytucjonalne ( Repozytorium UŁ)  
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CEL 
 

Celem Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jest 
upowszechnianie dorobku naukowego pracowników 
oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na 
Uniwersytecie.  

Jest to platforma gromadząca i udostępniająca 
otwarte  zasoby naukowe UŁ.  

Repozytorium jest przede wszystkim zobowiązaniem 
instytucji do zarządzania materiałami cyfrowymi, z 
uwzględnieniem długoterminowego zabezpieczenia 
obiektów, jak również zorganizowania dostępu do 
nich oraz ich rozpowszechniania.  
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ZASADY DEPONOWANIA 
 
 

Regulamin RUŁ  

Pracownicy i doktoranci UŁ  

Licencja CC i licencja niewyłączna    
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ETAPY 

PAŹDZIERNIK 2010  
IDEA   

STYCZEŃ 2011 
BADANIA  PREFERNCJI /POTRZEB  
PRACOWNIKÓW UŁ 

             MAJ 2012  
           ZDEPONOWANIE PIERWSZYCH MATERIAŁÓW  
             Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum 

PAŹDZIERNIK 2012  
808  REKORDÓW 
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TREŚCI ZAMIESZCZONE W 

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU 
ŁÓDZKIEGO SĄ AGREGOWANE   
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KORZYŚCI Z PROWADZENIA PRZEZ UCZENIE 
INSTYTUCJONALNEGO REPOZYTORIUM: 

 promocja wyników naukowych uczelni oraz programów nauczania 
w świecie 

 prezentacja dorobku naukowego pracowników uczelni (e-portfolio)  
 większa widoczność uczelni w Internecie 
 oprogramowanie wykorzystywane do budowy repozytoriów ma 

zaimplementowane indeksowanie zasobów przez światowe 
wyszukiwarki i platformy projektów Otwartego Dostępu 

 szybki dostęp do prac naukowych, w tym najnowszych wyników 
badań 

 jednolita polityka zarządzania zasobami naukowymi i 
dydaktycznymi uczelni 

 przejrzystość, otwartość badań prowadzonych na uczelni 
 wsparcie e-learningu (ułatwia udostępnianie cyfrowych materiałów 

i pomocy dydaktycznych w codziennej pracy) 
 wpływ na generowanie nowej wiedzy opartej na otwartych 

treściach 
8 



KORZYŚCI DLA AUTORÓW  
 

 zwiększenie „widoczności” dorobku naukowego 
 wzrost cytowalności 
 powszechność i szybkość dostępu do badań 
 zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium  
 każdy dokument otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu 

nie ginie w sieci 
 możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach 
 możliwość utworzenia cyfrowego CV  
 możliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi 

zdeponowanych prac 
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REPOZYTORIUM STANOWI OGROMNĄ SZANSĘ 
DLA ROZWOJU NAUKI, WARTO WIĘC Z NIEJ 

SKORZYSTAĆ! 
 

Dziękujemy i  
 zapraszamy do kontaktu:  
repozytorium@lib.uni.lodz.pl 
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