
serwis Meteo.pl
KDM - komputery dużej mocy
Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)
OpenAIRE
pan-europejski system informacji naukowej, meta repozytorium 60 
instytucji partnerskich z krajów UE i świata, które dostarcza narzędzi 
do znajdowania, przechowywania, linkowania i analizowania wyników 
naukowych ze wszystkich dyscyplin

Platforma Otwartej Nauki:

● Platforma Polskich Publikacji Naukowych
● Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych 

Badawczych

ICM to między innymi:

Centrum Technologii ICM
Warszawa, ul. Kupiecka 32



Otwarty dostęp 

Pozbawiony ograniczeń dostęp do publikacji i innych zasobów 
w formie cyfrowej znajdujących się online. 

Każdy z dowolnego miejsca na świecie w dowolnym czasie 
może skorzystać z takiego zasobu bez konieczności 
wnoszenia opłaty i/lub rejestracji.



Platforma Polskich Publikacji Naukowych

www.pppn.icm.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. (łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł)

http://www.pppn.icm.edu.pl


iblioteka Nauki
to serwis, w którym we współpracy z bazami bibliograficznymi udostępniamy polskie czasopisma 
naukowe. 431536 artykułów z 1139 czasopism jest już bezpłatnie i natychmiast dostępnych dla 
każdego.

Ostatnio dołączyły następujące czasopisma:

LOGOPEDIA

Logopedia Ekonomia Społeczna

Ces]

eKonomiaspoteczna I

Constitutional Review

Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne

Człowiek 
iXiepelnospi ¡inność 
Spokc/ClISlHO

Przegląd Prawno-Ekonomiczny Człowiek - Niepełnosprawność -
Społeczeństwo

Fundusze 
Europejskie 
Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita 
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego



Biblioteka Nauki Wydawcy 0 Bibliotece Nauki Pomoc Kontakt 1 DOŁĄCZ DO WYDAWCÓW

Przeszukaj największą bazę naukową w Polsce

349368
artykułów

1312
100% publikacji pełnotekstowych czasopism

H Szukana fraza _ ¿¿I SZUKA 71

Wyszukiwanie zaawansowane
książek

37%
publikacji na licencji CC

Nauki Nauki
Nauki 

medyczne i o Nauki Nauki Nauki ścisłe Nauki
Wszystkie humanistyczne inżynieryjno-techniczne zdrowiu rolnicze społeczne i przyrodnicze teologiczne Sztuka

Najnowsze Książki Wyświetl 
wszystkie

Artykuły Wyświetl 
wszystkie

Zanurzeni w codzienności.
Analizy pogranicza literatury i 
biografii
Wojciech Doliński, Grażyna Woroniecka, 
Marcin Stabrowski, Arkadiusz Jabłoński, 
Anna Kacperczyk

ripi/IHLlUn
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EBreHwii H. (Jewgienij N.) TapacoB 
(Tarasów)
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Platforma Polskich Publikacji Naukowych
serwis internetowy zbudowany w oparciu o Bibliotekę Nauki, przeznaczony do udostępniania w 
modelu otwartego dostępu, w sposób zgodny ze światowymi standardami, zasobów polskich 
czasopism (pełne teksty) oraz książek naukowych obejmujący:

pełnotekstowe zasoby Biblioteki Nauki
oraz dodatkowo ok. 30 000 artykułów naukowych rocznie (1000 czasopism)

540 książek naukowych

Korzyści dla wydawców:

korzyści skali

bardzo dobra widoczność w internecie - wyszukiwarki, wizytówki czasopism 

automatyzacja wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych 
formatów i platform



Platforma Polskich
Publikacji Naukowych

Rzeczpospolita 
Polska

wsparcie przechodzenia 
na licencje

Creative Commons (CC) 
i publikacji w otwartym 

dostępie
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Platforma ICM jest darmowym narzędziem umożliwiającym wydawcom i autorom 
udostępnianie w otwartym dostępie treści czasopism i książek naukowych.

Zespoły ICM UW prowadzą bezpłatne szkolenia z prawa autorskiego i licencji CC, 
na których odpowiadają na pytania dotyczące wątpliwości dotyczących udostępniania treści 
w takim modelu. Przygotowaliśmy poradnik wyjaśniający krok po kroku, w jaki sposób najprościej 
przejść przez proces zmiany modelu (dostępny na stronie internetowej).

Związane jest to z jednej strony z wymaganiami stawianymi przez MNiSW lub grantodawrców. 
Z drugiej strony jest to prosty sposób na pozbycie się wątpliwości co do możliwości dalszego 
wykorzystania treści przez inne osoby, np. w projektach polegających na maszynowej analizie 
tekstów i danych - czego dopuszczalność na gruncie prawa autorskiego nie zawrsze jest 
oczywista.



Dziedzinowe Repozytoria 
Otwartych Danych 
Badawczych



Ogólne 
informacje

Beneficjent projektu: Uniwersytet Warszawski, 
jednostki realizujące:  ICM UW, ISS UW

Partnerzy projektu: 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Okres realizacji: 1 sierpnia 2018 r. - 31 lipca 2021 r. 

Kwota dofinansowania: 4 998 889 PLN 
(w tym UE 4 230 559,76 PLN, 
budżet państwa 768 329,24 PLN). 



Cele 
projektu

● Udostępnienie danych badawczych: społecznych, 
krystalograficznych i innych. 

● Stworzenie oprogramowania dla trzech repozytoriów 

● Uruchomienie trzech repozytoriów.



Repozytoria
Zalety repozytoriów:

● bezpieczne długoterminowe przechowywanie, 

● stały adres internetowy, możliwość uzyskania 

trwałego identyfikatora, np. DOI, 

● łatwość wyszukiwania, 

● podstawowe statystyki, informacje o tym, jak często 

dane były pobierane i oglądane, 

● łatwość cytowania.



RepOD

● Repozytorium otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych użytkowników: repod.icm.edu.pl

● Repozytorium ogólnego przeznaczenia
● Zastąpiło działającą pilotażową wersję repozytorium

http://repod.icm.edu.pl


RDS: Repozytorium 
Danych Społecznych
● Repozytorium otwarte dla wszystkich 

zainteresowanych użytkowników: rds.icm.edu.pl
● 400 zbiorów danych (jakościowych i ilościowych) 

udostępnionych w ramach projektu

http://rds.icm.edu.pl/


MX-RDR: Repozytorium 
Danych Krystalograficznych
● Repozytorium otwarte dla wszystkich 

zainteresowanych użytkowników: mxrdr.icm.edu.pl
● 200 zbiorów surowych danych krystalograficznych 

udostępnionych w ramach projektu 

https://mxrdr.icm.edu.pl/


Broszury informacyjne
Prawne aspekty 
otwierania danych 
badawczych - poradnik

Selekcja i przygotowanie 
danych badawczych do 
udostępnienia

Jak korzystać z zasobów 
w repozytoriach danych

https://drodb.icm.edu.pl/materialv-2/

RepOD
Repozytorium Otwartych Danych a
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