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OJS jako platforma czasopism Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego?

Wprowadzenie

- Czasopismo: Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Oeconomica

- Public Knowledge Project (1998)

- Open Journal Systems (OJS - 1990)

- Open Monograph Press

- Open Conference Systems

- Open Havester Systems

- Czasopisma wykorzystujące OJS (dane za rok 2013)

- Polska 53

- USA 517

- Brazylia 1258

…

Razem 7021



Plan prezentacji

- OJS a idea Otwartej Nauki

- Doświadczenia z OJS na Wydziale

Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

- Co dalej?

- Wnioski



Doświadczenia z OJS na EkSoc

Funkcjonowanie FOE 

Czym jest Open Journal System? Jest to system 

zarządzania zawartością i procesem publikacji artykułu w 

czasopiśmie naukowym. OJS pozwala na kontrolowanie 

procesu przesyłu artykułu, recenzji, końcowych 

poprawek. 



OJS a Idea otwartej nauki

Możliwości systemu OJS

• OJS jest systemem online – autorzy, recenzenci, 

redaktorzy, mają zdalny dostęp do systemu.

• OJS jest zainstalowany lokalnie i kontrolowany lokalnie

• Pełna konfiguracja graficzna wymagań informacyjnych 

w procesie rejestracji, edycji, recenzji, korespondencji. 



OJS a Idea otwartej nauki

Możliwości systemu OJS (2)

• Dostęp do pełnej statystyki, odpowiedź m.in. na pytania:

• Jak długo trwał proces recenzji?

• Czy recenzent zapoznał się z zalecaną literaturą?

• Jakie są najbardziej popularne artykuły w twoim journalu?

• Pełny otwarty system – bez opłat licencyjnych i 

kolejnych wersji.



OJS a Idea otwartej nauki

Możliwości systemu OJS (3)

• Zdefiniowanie pól metadanych, które po zaopatrzeniu w 

odpowiednie linki będą indeksowane przez Google Scholar 

oraz Indeks Hircha,

• Kontrolowanie całego systemu akceptacji artykułu poprzez 

komunikację mailową,

• Możliwość połączenia systemu z dodatkowymi bazami 

danych, przechowującymi artykuł lub go indeksującymi –

artykuł nigdy nie zostanie zapomniany, zawsze będzie 

indeksowany według autora lub swojego tytułu.



OJS a Idea otwartej nauki

Instytucje tworzące projekt to:

• Ontario Council of University Libraries,

• Stanford University,

• Simon Fraser University,

• The University of British Columbia,

• University of Pittsburg



Doświadczenia z OJS na EkSoc

Funkcjonowanie FOE 

- Przygotowanie sierpień-grudzień 2013 (2 osoby) 

- podstawowe informacje o czasopiśmie

- formularz recenzji

- testy

- Wdrożenie styczeń 2014

- ponad 400 zgłoszeń

- blisko 200 recenzji (double blind) 

- Procedura redakcyjna

- weryfikacja formalna

- recenzowanie (redaktor tematyczny, recenzenci)

- redakcja artykułu

- językowa

- techniczna

- publikacja



Doświadczenia z OJS na EkSoc

Prezentacja on line

- Strona internetowa czasopisma

- Metadane

- Kompetencje

- redaktor główny

- redaktorzy tematyczni

- recenzenci

- redaktor językowy

- redaktorzy techniczni

- skład i łamanie

- korekta



Doświadczenia z OJS na EkSoc

Prezentacja on line

http://www.journalsES.uni.lodz.pl/



Co dalej?

Najważniejsze korzyści z wdrożenia OJS

- Korzyści z OJS dla czasopisma

- dokumentacja wszystkich etapów działań redakcji

- łatwość monitorowania przebiegu etapów pracy redakcji

- łatwość przekazywania obowiązków 

- Korzyści  z wdrożenia OJS w skali wydziału/uczelni

- standaryzacja procesu wydawniczego wszystkich czasopism

- łatwość monitorowania procesu wydwaniczego

- zwiększenie efektywności działań i wydatkowania środków 

finansowych

- wspólny standard automatycznej transmisji do Repozytorium UŁ



Co dalej?

Bariery wykorzystania OJS na EkSoc 

- Bariera organizacyjna

- Bariera mentalna



Wnioski

- OJS to:

- oprogramowanie typu open source do publikacji 

typu open access

- uniwersalne narzędzie do obsługi procesu 

wydawniczego czasopism

- Wdrożenie OJS może przynieść wymierne korzyści

- redakcjom czasopism

- wydziałowi/uczelni

- Władze wydziału/uczelni powinny

- stworzyć warunki do wdrożenia OJS

- przekonać redakcje czasopism do działania 

według wspólnie wypracowanego standardu


