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Jaka jest świadomość naukowców 
w kwestii Otwartych Zasobów?

• Michał Starczewski i Lidia Stępińska-Ustasiak w swoim artykule
Otwarty dostęp czy otwarta nauka? analizowali jak funkcjonuje 
system komunikacji naukowej w Polsce

• Uznali, że pozwala on na stwierdzenie, że istotny etap usieciowienia 
nauki został już osiągnięty

• Osobno poświęcili uwagę na te kwestie w zakresie książek, 
repozytoriów i książek

• Powołując się na analizę stanu otwartego dostępu w Polsce (2014) 
określili, że ,  dla  prawie  60%  naukowców,  którzy  odpowiedzieli  na 
ankietę, umieszczanie publikacji w otwartym dostępie nie jest obcą 
praktyką. 12%  udostępnia  publikacje  w  sposób  otwarty  regularnie,  
27%  robi  to  czasami, a 20% incydentalnie



• W kwestii wiedzy na temat otwartego dostępu sformułowali 
wniosek, że naukowcy stykają się z otwartym dostępem 
najczęściej wtedy, gdy sami szukają  treści  naukowych

• Z pojęciem spotkało się 23% ankietowanych, 12% badanych 
usłyszało o otwartym dostępie przy okazji publikacji własnego 
artykułu

• Jako przyczyny przypadkowości w pozyskaniu wiedzy zostały 
przez autorów uznane: brak rozwiązań systemowych 
wprowadzanych przez instytucje finansujące naukę oraz, 
konsekwentnie, brak prowadzonych przez nie na szeroką skalę 
działań informacyjnych.



Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu
do publikacji naukowych w latach 2015-2017

• Szczególnie istotny punkt raportu Działania informacyjne i szkoleniowe

• „Od  2015  r.  MNiSW prowadzi  regularnie  szkolenia  dla  pracowników  
jednostek naukowych i uczelni w zakresie otwartego dostępu. W  okresie  od  
grudnia  2015  r.  do grudnia  2017  r. w  szkoleniach  i  warsztatach 
organizowanych przez MNiSW wzięło udział ponad 460 osób”

• „Ponadto warto zaznaczyć, że wiele uczelni i jednostek naukowych (w 
szczególności pracownicy  bibliotek  naukowych)  prowadzi  dla  swoich  
pracowników  działania informacyjne i konferencje nt. otwartego dostępu, 
wykorzystując m.in. tzw. tydzień otwartej nauki (Open Access Week), który 
corocznie jest organizowany na świecie i 
w Polsce głównie przez biblioteki naukowe”



• „Jednak w kontekście działań informacyjno-szkoleniowych 
prowadzonych przez jednostki naukowe i uczelnie należy 
podkreślić, że istnieje potrzeba intensyfikacji tych działań oraz 
objęcia nimi szerszej grupy pracowników naukowych, a także 
wszystkich doktorantów”

• „Badania  nt. korzystania z publikacji naukowych w Polsce 
wykazują, że 85,2% polskich naukowców poszukuje  artykułów  
dostępnych  w  publicznym  Internecie  (większość  z  nich  to 
publikacje OA), natomiast tylko 11,7% polskich naukowców 
deklaruje, że regularnie otwiera  swoje  prace  (umieszcza  w  
otwartym  repozytorium  lub  publikuje  w  otwartym 
czasopiśmie), zaś aż 40,9% nie otwiera ich w ogóle”



• Szkolenia z baz danych dla kadry badawczo-dydaktycznej
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
organizowane są w ramach projektu „KA 3.0 - Zintegrowany
Program Rozwoju” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo
Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe
programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

• Pracownicy informowani są że z uwagi na finansowanie szkoleń z
EFS wraz ze złożoną deklaracją udziału w szkoleniach wyrazili
zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych
na potrzeby Projektu, jeśli takie będą prowadzone, zwłaszcza
w związku z ewentualną kontrolą projektu.



W jaki sposób zainteresowani mogą 
zgłosić się na szkolenie?

• O uczestnictwo w szkoleniach z zakresu baz dla kadry badawczo-dydaktycznej  mogą się 
ubiegać pracownicy naukowi lub dydaktyczni Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego.

• Rekrutacja na szkolenia z zakresu baz dla kadry badawczo-dydaktycznej  prowadzona jest 
w sposób elektroniczny wśród osób, które spełniają kryteria wskazane w ust. 1 i zgłoszą chęć 
uczestniczenia w szkoleniach z zakresu baz dla kadry badawczo-dydaktycznej  na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie, przedkładając na wskazany adres mailowy 
kursybazy@afm.edu.pl

• wniosek o zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach z zakresu baz dla kadry badawczo-
dydaktycznej , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, 

• oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, według 
wzoru określonego w załączniku nr 2 do regulaminu,

• deklarację uczestnictwa w projekcie, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do 
regulaminu

mailto:kursybazy@afm.edu.pl


Najważniejsze zapisy Regulaminu 
szkoleń

• szkolenia z zakresu baz danych dla kadry badawczo-dydaktycznej – bezpłatne 
szkolenia dla kadry badawczo-dydaktycznej uczelni (pracownicy naukowi, 
dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni) z zakresu posługiwania się 
profesjonalnymi bazami danych i wykorzystywania ich w procesie 
dydaktycznym i naukowym;

• kandydat – osoba zgłaszająca się do udziału w szkoleniach z zakresu baz 
danych dla kadry badawczo-dydaktycznej, będąca pracownikiem naukowym 
lub dydaktycznym Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;

• uczestnik – osoba będąca pracownikiem naukowym lub dydaktycznym 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która spełniła 
kryteria rekrutacyjne, została zakwalifikowana na szkoleniach z zakresu baz 
danych dla kadry dydaktycznej, złożyła deklarację uczestnictwa w Projekcie 
oraz oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych uczestników 
projektu.



Jak pracownicy informowani są o szkoleniu?

• Drogą oficjalnej korespondencji uczelnianej 

• Poprzez informacje przy rozpoczęciu rekrutacji na stronie Uczelni

• Poprzez informacje na stronie Biblioteki

• Poprzez ogłoszenia w uczelnianych mediach społecznościowych 



Jak wygląda szkolenie?

• Forma zdalna (z wykorzystaniem platformy Zoom)

• 3x45 min

• Min. liczba osób potrzebna do utworzenia grupy 15 osób



Wniosek o 
zakwalifikowanie do 
udziału w szkoleniach 



Agenda szkolenia
I Część teoretyczna 
przybliżenie terminologii związanej z otwartym dostępem 

(zarys i założenia Open Access)
zakres i funkcjonalności zasobów: Federacja Bibliotek 

Cyforwych , Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON), 
Directory of Open Access Journals, OpenAIRE

II Część praktyczna
Wyszukiwanie w poszczególnych (wyszukiwanie podstawowe, 

wyszukiwanie zaawansowane, wyszukiwanie poprzez kategorie)
Opcje ograniczenia wyników przed i po wyszukiwaniu 
Pełny rekord



Część teoretyczna szkolenia 

• Uczestnicy zapoznawani są skrótowo z historią ruchu Open 
Acess, poznają najważniejsze deklaracji, które wpłynęły na 
jego rozwój

• Po wprowadzeniu pojawia się definicja (za publikacją P. 
Suber, Otwarty dostęp, Cambridge–London 2012) i 
ważniejsze pojęcia związane z OA

• Zostają wyjaśnione także kwestie związane ze sposobem 
publikacji (złota i zielona droga) oraz prawem do 
ponownego wykorzystania (bez szczegółowego rozwinięcia 
poszczególnych typów licencji CC)



Federacja Bibliotek Cyfrowych

• Wyjaśnienie uczestnikom czym jest FBC (min. jak często baza
jest akutalizowana, kto jest odpowiedzialny za stworzenie
i funkcjonowanie, skąd pochodzą udostępnione zbiory)

• Osobny slajd poświęcony jest misji FBC i temu jak samo chce
być postrzegane

• Zwrócona zostaje również uwaga na statystyki

• Po części wprowadzającej ma miejsce prezentacja zasobu
i sposób jego przeszukiwania



Repozytorium Centrum Otwartej 
Nauki

• Kolejnym prezentowanym źródłem jest Repozytorium 
CEON 

• Adekwatnie wprowadzenie (wyjaśnienie czym jest, jak 
działa)

• Również osobny slajd poświęcony jest statystykom 
zawartych w nim treści 

• Po wprowadzaniu odbywa się część przeszukiwania 
zasobu 



Directory of Open Access Journals

• Wyjaśnienie czym jest DOAJ (historia, działanie i sposób 
finasowania, kto może aplikować o włączenie)

• Tak jak w przypadku FBC osobny slajd poświęcony jest misji 
DOAJ i metodą jej realizacji

• W przypadku DOAJ statystyki prezentowane są 
bezpośrednio przed wyszukiwaniem

• Po wprowadzeniu następuje przejście do bazy 
i wyszukiwanie 



OpenAIRE

• Ostatnim z prezentowanych zasobów jest OpenAIRE (we
wprowadzeniu następuje wskazanie różnicy między projektem
a infrastrukturą)

• I tak jak w przypadku ww osobny slajd poświęcony jest misji
i założeniom

• Statystyki tak jak w przypadku DOAJ są już prezentowane
bezpośrednio przed wyszukiwaniem

• I tak jak poprzednio po wprowadzeniu następuje przeszukiwanie
zasobu



Zakończenie i podsumowanie szkolenia

• Po części praktycznej (czyli poprowadzeniu wyszukiwania 
w zasobach przez prowadzącą) następuje podsumowanie 
szkolenia i odniesienie do dodatkowych informacji

• Uczestnikom zostają wskazane źródła i literatura w której 
mogą poszukiwać poszerzenia informacji z zakresu 
prezentowanego w szkoleniu

• Wskazane zostają repozytoria surowych danych 
badawczych jako istotne źródło wiedzy w pracy badawczej 
(Figshare, Zenodo, Re3data.org, RepOD)



Ważniejsze wyzwania i trudności 
w prowadzeniu szkoleń?

• Ograniczenia czasowe

• Ilość materiału

• Forma prowadzonego szkolenia



Czy szkolenia można uznać za skuteczne?

• Bezpośrednia informacja zwrotna po zakończonym szkoleniu

• Ankieta satysfakcji ze szkoleń











Dziękuję za uwagę 
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