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Otwarty dostęp i otwarta nauka



Dlaczego zmienia się sposób 
komunikacji w nauce?

Ograniczenia 
tradycyjnego 

systemu 
dystrybucji 
publikacji 
naukowych

Rozwój nowych 
technologii

Potrzeba 
szybszej, 
bardziej 

efektywnej i 
bardziej 
globalnej 
wymiany 
wiedzy  

Rozwój 
otwartego 
dostępu

Koszty 
subskrypcji 



Zmiany w sposobie uprawiania nauki

Cztery paradygmaty w nauce (Jim Gray, 2007):

1 Empiryczny – opis zjawisk naturalnych
(ostatnie tysiaclecia)

2Teoretyczny – budowa modeli i uogólnień
(ostatnie stulecia)

3 Obliczeniowy – symulacje złożonych zjawisk
(ostatnie dekady)

4 Eksploracja danych – badania „data-intensive”, w tym 
analiza maszynowa (text mining, data mining)
(ostatnie lata)



„Przez „otwarty dostęp” rozumiemy dostępność treści za darmo i w 
publicznym internecie, co pozwala każdemu czytać, ściągać, kopiować, 
rozprowadzać, drukować, przeszukiwać, zamieszczać odnośniki do 
pełnych wersji tekstów, indeksować, przekazywać jako dane do 
oprogramowania oraz używać w dowolnym innym, zgodnym z prawem 
celu – bez barier finansowych, legalnych czy technicznych innych niż te 
związane z uzyskaniem dostępu do samego internetu. Jedynym 
ograniczeniem kopiowania i dystrybucji treści, oraz jedyną rolą, jaką w 
tym obszarze odgrywa prawo autorskie, powinno być zapewnienie 
autorom kontroli nad integralnością ich utworów oraz prawa do 
odpowiedniego uznania ich autorstwa i cytowania ich prac.” 

Budapest Open Access Initiative, 2002 



Otwarty dostęp gratis i libre
otwarty dostęp gratis – „darmowy i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość 
nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niego zgodnie z właściwymi przepisami”  

otwarty dostęp libre – „wolny i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z udzieleniem 
każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z niego oraz z jego 
ewentualnych opracowań; licencja może zawierać postanowienia nakładające na korzystającego 
zobowiązania nienaruszające istoty uprawnienia do nieograniczonego, nieodpłatnego i 
niewyłącznego korzystania, takie jak obowiązek przekazania odbiorcy informacji o twórcy, 
producencie lub wydawcy, przedmiocie licencji oraz o jej postanowieniach, lub obowiązek 
udostępnienia odbiorcom przedmiotu licencji lub jego opracowania na takiej samej licencji (wolna 
licencja)”  

(Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady, 
s. 264 - 265)



Co jest przedmiotem otwartego dostępu? 

Artykuły i 
książki
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Dane badawcze
„zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym 
powszechnie uznawane przez społeczność naukową za 
niezbędne do oceny wyników badań naukowych”



Otwarte dane – repozytoria specjalistyczne
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Protein Data 
Bank – od 1971 
roku

Oxford Text Archive 
– od 1976 roku

GenBank  
– od 1982 roku
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Komisja Europejska (2013): 

„Otwarty dostęp można zdefiniować jako praktykę udostępniania 

informacji naukowej on-line w taki sposób, by była dla użytkownika 

końcowego bezpłatna i by możliwe było jej ponowne wykorzystanie. 

W kontekście badań i innowacji „informacja naukowa” oznacza 

i) recenzowane artykuły badawcze (publikowane w czasopismach 

naukowych) oraz  

ii) dane badawcze (dane leżące u podstaw publikacji naukowych, dane 

przetworzone i/lub dane surowe).”

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and 
Research Data in Horizon 2020. Version 16 December 2013



Otwarta 
nauka

Otwarte 
publikacje

Inne formy: 
Citizen science 
Blogi naukowe 

Itd… 

Otwarte 
dane



Otwarty dostęp do publikacji  

Złota droga: 
otwarte czasopisma i książki 

Zielona droga: 
otwarte repozytoria 

naukowe



Finansowanie czasopism naukowych
Autor

Wydawca

Czytelnik

subskrypcja

Autor

Wydawca

Czytelnik

APC

Autor

Wydawca

Czytelnik

Instytucja 
zewnętrzna

dotacja

czasopismo 
zamknięte

czasopismo 
otwarte 
model APC

czasopismo 
otwarte 
model bezpłatny



Finansowanie otwartych repozytoriów
Autor

Repozytorium

Czytelnik

Instytucja 
zewnętrzna

otwarte 
repozytorium

(np. uczelnia, instytut badawczy, 
instytucja finansująca naukę, rząd, 
…)



Otwarty dostęp na świecie



Otwarte czasopisma na świecie
Directory of Open Access Journals: 9163 czasopisma



Repozytoria na świecie
Directory of Open Access Repositories: 3238 
repozytoriów 

Registry of Open Access Repositories: 4348 
repozytoriów 

re3data.org | Registry of Research Data Repositories: 
1718 repozytoriów danych badawczych



Otwartość w nauce na świecie
Otwartość jest wdrażana przez najlepsze uczelnie, takie jak 
Harvard, Princeton, MIT czy Politechnika Federalna w Zurychu, 
które uznają, że ułatwia ona współpracę, promuje osiągnięcia 
naukowe i wzmacnia rolę nauki w rozwoju gospodarczym. 
Instytucje finansujące badania coraz częściej wymagają, aby 
efekty finansowanych przez nie projektów były dostępne w sposób 
otwarty (National Institutes of Health, Wellcome Trust, brytyjskie 
Research Councils, węgierska OTKA, Komisja Europejska i ERC). 
Rozwiązania dotyczące otwartości są też przyjmowane na szczeblu 
rządowym, np. w USA, Argentynie, Hiszpanii. 



Polityki otwartego dostępu na świecie

The Registry of Open Access Repository Mandates and Policies 
(ROARMAP): 787 instytucjonalnych polityk dotyczących otwartego 
dostępu (81 - polityki instytucji finansujących badania; 54 - 
instytucji zarówno finansujących, jak i prowadzących badania; 
572 - instytucji naukowych, np. uniwersytetów czy instytutów 
badawczych; 71 - jednostek wchodzących w skład instytucji 
naukowych, 9 - organizacji zrzeszających instytucje naukowe)



Uniwersytet Harvarda
2008: polityka otwartego dostępu Harvard Faculty of Arts 
and Sciences 

do końca 2015 roku: polityka otwartego dostępu wszystkich 
dziewięciu wydziałów oraz trzech harwardzkich centrów 
badawczych 

rozwiązanie modelowe dla kilkudziesięciu innych 
amerykańskich instytucji naukowych, m.in. MIT czy 
Uniwersytetu Stanforda



Uniwersytet Harvarda
jednomyślne głosowanie pracowników 

pracownicy udzielają uczelni niewyłącznej licencji, pozwalającej na dystrybucję artykułów 
naukowych w dowolnym niekomercyjnym celu; obowiązek dostarczenia elektronicznej kopii 
ostatecznej wersji autorskiej artykułu nie później niż w momencie jego publikacji 

uprzednio udzielona licencja jest skuteczna również po ewentualnym późniejszym 
przeniesieniu praw  

możliwość złożenia pisemnej, umotywowanej prośby o zwolnienie z obowiązku zapewnienia 
otwartego dostępu do konkretnej publikacji (ale nie z obowiązku jej zdeponowania w 
repozytorium) 

dostęp do funduszu HOPE ze środkami na finansowanie APC - tylko w uznanych otwartych 
czasopismach, do 3000 USD rocznie na osobę 

repozytorium instytucjonalne DASH



Politechnika Federalna w Zurychu
otwarty mandat przyjęty w 2005 roku, wszedł w życie w 2008 roku 

decyzja zarządu uczelni 

mandat obejmuje zarówno pracowników naukowych, jak i studentów studiów 
magisterskich i doktoranckich 

wymóg udostępniania w sposób otwarty artykułów, książek i ich rozdziałów, a także 
prac magisterskich i rozpraw doktorskich 

instytucjonalne repozytorium ETH E-Collection 

pokrywanie przez uczelnię kosztów publikacji w otwartych czasopismach, na 
podstawie umów zawartych z ich wydawcami (np. PLOS, Springer) 

oczekiwanie od autorów zachowania praw autorskich do tekstów



Uniwersytet w Liège
polityka otwartego dostępu przyjęta w 2007 roku, obowiązuje od 2008 roku 

decyzja Rady Administracyjnej Uniwersytetu 

immediate deposit/optional access 

obowiązek wprowadzenia przez pracowników do uczelnianego systemu ORBi danych bibliograficznych 
wszystkich publikacji naukowych wydanych po roku 2002, a w wypadku artykułów naukowych – również 
ich pełnych tekstów 

wszystkie decyzje ewaluacyjne, administracyjne etc. dokonywane wyłącznie w oparciu o dane 
bibliograficzne znajdujące się w repozytorium 

otwartość tam, gdzie jest to możliwe; możliwość wysłania do autora za pośrednictwem repozytorium 
prośby o dostęp do tekstu 

wparcie techniczne i prawne ze strony uczelni (biblioteka uniwersytecka) 

 około połowa pełnych tekstów publikacji umieszczonych w repozytorium dostępna w modelu otwartym



Polityka otwartego dostępu Komisji Europejskiej
Wytyczne European Research Council (2007) 

Pilotaż Otwartego Dostępu w ramach Siódmego Programu 
Ramowego (od 2008) 

Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu 
do informacji naukowej i jej ochrony 

Otwarty dostęp jako ogólna zasada w programie ramowym w 
zakresie badań i innowacji na lata 2014-2020 Horyzont 2020



Zalecenie KE z dnia 17 lipca 2012 r.w sprawie dostępu do informacji 
naukowej oraz jej ochrony

zalecenie określenia przez państwa członkowskie strategii 
rozpowszechniania i otwartego dostępu do publikacji naukowych, 
które powstają w wyniku badań finansowanych ze środków 
publicznych, uwzględniających konkretne cele i wskaźniki 
postępów, plany wdrażania i plany finansowania 

zalecenie zagwarantowania wdrożenia tych strategii przez 
instytucje finansujące badania i odpowiedzialne za zarządzanie 
publicznymi środkami na badania naukowe oraz przez instytucje 
akademickie pozyskujące środki publiczne



Otwarty dostęp w programie Horyzont 2020
Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific 
publications relating to its results. 

In particular, it must: 

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published 
version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications; 

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results 
presented in the deposited scientific publications. 

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest: 

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or 

(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any 
other case 

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication. 

(Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement, s. 213 - 214) 



Otwarty dostęp w Polsce



Otwarty dostęp w Polsce w liczbach
Prawie połowa (49%) czasopism punktowanych udostępnia swoje bieżące numery bezpłatnie w 
internecie. 

74% przebadanych naukowców popiera udostępnianie w sposób otwarty wyników wszystkich badań 
naukowych finansowanych ze środków publicznych. 

Wzrasta popularność praktyk otwartościowych wśród badaczy: 59% przebadanych naukowców 
przynajmniej raz udostępniło w sposób otwarty swoją pracę, choć tylko niespełna 12% z nich robi to 
regularnie. 

Powstają pierwsze repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe, w których naukowcy mogą umieszczać 
swoje prace (artykuły, książki, rozprawy doktorskie czy raporty) – jest ich obecnie, łącznie z 
repozytoriami danych badawczych, 29. 

    (dane: Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza) 



Sposoby uzyskiwania dostępu do artykułów naukowych



Umieszczanie prac w otwartym dostępie



Sposoby umieszczania treści w otwartym dostępie



Otwarte czasopisma 



Otwarte czasopisma 



Otwarte repozytoria 
29 repozytoriów 

1 repozytorium 
dziedzinowe – 
Lectorium 

2 otwarte 
repozytoria danych 
badawczych  



Instytucje naukowe

bardzo nieliczne polityki otwartości 

Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 
r. w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji 
naukowych i edukacyjnych



Polityka MNiSW

październik 2015: przyjęcie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentu 
Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w 
Polsce 

zalecenia dla krajowych podmiotów finansujących badania naukowe ze środków 
publicznych, jednostek naukowych i uczelni oraz wydawców czasopism naukowych 

5 zasad: zasada otwartości, zasada równoległych dróg, zasada szybkiego dostępu, 
zasada maksymalizacji jakości treści, zasada maksymalizacji korzyści



Dziękuję za uwagę! 

jszprot@icm.edu.pl

mailto:jszprot@icm.edu.pl

