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Biblioteka w czasie kryzysu, czy kryzys w bibliotece





• 3.04.2019 – list otwarty Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Zbigniewa 

Błockiego, w którym zapowiada wprowadzenie do konkursów grantowych 

NCN formularza, który zawierać będzie skrócony plan zarządzania danymi 

badawczymi (ang. data management plan) 

• Plan ten ma być uzupełniony na etapie składania raportu końcowego i 

oceniany po zakończeniu realizacji projektu

• Zasady te zaczęły obowiązywać od czerwca 2019 roku (nabór wniosków w 

konkursach wrześniowych)

• Grantobiorcy, którzy otrzymali finansowanie projektów już wytwarzają dane

Wymagania NCN względem danych badawczych



Dyrektywa UE o udostępnianiu danych

4 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę o otwartych danych i 
ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Państwa członkowskie UE 
mają od tego czasu dwa lata na dostosowanie swojego prawa do nowych wymogów. 
Oznacza to m.in. konieczność wprowadzenia regulacji dotyczących udostępniania 
danych badawczych przez instytucje naukowe już w 2021 r.



Na Forum Ekonomicznym (the World Economic Forum) w Davos w 2020 r., Ursula von der 
Leyen podkreśliła konieczność tworzenia infrastruktury do udostępniania danych.

“Data is a renewable resource as much as sun and wind. Every 18 months we double the 
amount of data we produce, 85 per cent of which is never used” . 



Biblioteka w czasie kryzysu, czy kryzys w bibliotece

…a może szansa dla super-nowoczesnych bibliotekarzy



Nowe zadania – nowe wyzwania



Nowe zadania – nowe wyzwania – nowe specjalizacje



Nowe zadania – nowe wyzwania – nowe specjalizacje



Dane badawcze



Dane badawcze

FAIR to akronim czterech angielskich 
przymiotników opisujących to, jakie powinny 
być dane badawcze. 

• Findable – Możliwe do odnalezienia
• Accessible – Dostępne
• Interoperable – Interoperacyjne
• Reusable – Możliwe do ponownego użycia



Repozytoria danych



Repozytoria danych



Repozytoria danych



www.mostwiedzy.pl

http://www.mostwiedzy.pl/


Projekt
współfinansowany jest

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020



Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center) - geneza 

Open Access 
(Otwarty 
Dostęp)

Open 
Research

Data 
(Otwarte 

Dane 
Badawcze)

Open Scholarly
Communication

(Otwarta 
Komunikacja 

Naukowa)

Mała znajomość 
zagadnień związanych 

z Otwartą Nauką

Pomoc naukowcom w 
sprawdzaniu polityk 

wydawniczych

Przewidywane 
trudności przy 
udostępnianiu 

danych badawczych

Kształtowanie 
kompetencji 

informacyjnych



Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center)
GŁÓWNE ZADANIA:

• szkolenia oraz konsultacje dla naukowców obejmujące tematykę Open Science pod

kątem różnorodności praktyk komunikacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach

naukowych

• pomoc w tworzeniu Planu Zarządzania Danymi pod kątem wymagań agencji 

fundingowych

• doradztwo w zakresie prawa autorskiego 

• indeksacja danych badawczych 

• dbanie o jakość metadanych 

• pomoc w zakresie cytowania danych badawczych 

• promocja dorobku naukowego 

• ewaluacja dorobku naukowego 



Współpraca zespołów projektowych

• Centrum Kompetencji
• Zespoły techniczne
• Zespoły merytoryczne PG, UG, GUMed

Współpraca krajowa i międzynarodowa









Dziękuję za uwagę
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– etap II: Open Research Data”
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