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 Rekomendacje Komisji Europejskiej w sprawie otwartego 
publikowania (2012, 2018),

 Plan S - konieczność monitorowania dostosowywania się do 
wymogów określonych w Planie,

 Lokalnie – wprowadzane polityki Otwartego Dostępu; 
konieczność monitorowania – POD na UAM styczeń 2021 r.,

 Rozwój narzędzi umożliwiających monitorowanie 
publikowania otwartego,

 Ogromne kwoty wydawane na subskrypcje – zmiana modeli  
biznesowych,

 Koszty publikowania otwartego.

Kontekst



Do analizy dorobku wykorzystano:
 Bazę Wiedzy UAM – system typu CRIS 

oWyszukiwanie proste: artykuły z czasopism - 9488
oZakres chronologiczny: 2017-2020
oRaport w formacie xls: DOI tylko

 Simple Query Tool (Unpaywall) narzędzie wykorzystane do 
określenia statusu OA dla badanej próby

Dane były pobierane oraz przetwarzane 25 marca 2021 r.
Do porównań pobrano również dane z baz WoS i Scopus.

Materiał i metody



Rok L. artykułów w Bazie 
Wiedzy

L. artykułów z DOI Odsetek 
artykułów z DOI

2020 2816 2301 81,70%

2019 3294 2483 75,30%

2018 3626 2454 67,60%

2017 3728 2250 60,30%

Wszystkie 
lata 13464 9488 70,46%

Artykuły w Bazie Wiedzy

W Bazie Wiedzy UAM znajduje się 23966 publikacji z lat 2017-2020.



 Unpaywall zbiera informacje o otwartych publikacjach m.in. 
ze stron internetowych ponad 50 tysięcy wydawców i 
repozytoriów, z Crossref, DOAJ, PubMed Central, Data 
Cite i innych. 

 Unpaywall nie dostarcza danych o artykułach otwartych ze 
źródeł nielegalnych (SciHub i ResearchGate). 

 Jest to narzędzie zintegrowane z wieloma prestiżowymi 
serwisami, m.in. z bazami Scopus i WoS. 

Unpaywall



Zielony OD oznacza zarówno artykuły wydawane w płatnych 
czasopismach, jak również preprinty, które osiągają otwartość 
dzięki procesowi autoarchiwizacji (OA gratis); Plan S: 
umieszczenie ostatecznej wersji wydawcy (Version of Record) lub 
post printu (Author’s Accepted Manuscript) bez embarga. 

Złoty OD odnosi się do czasopism publikujących wszystkie artykuły 
w otwartym dostępie. Złoty OD definiowany jest również poprzez 
obecność czasopisma otwartego w Directory of Open Access 
Journals (DOAJ). Artykuły publikowane w czasopismach 
otwartych opatrzone są licencjami CC (OA libre).

Otwarty dostęp - typy



Hybrydowy OD charakteryzuje się tym, że w czasopiśmie 
subskrypcyjnym, obok artykułów zamkniętych, publikowane są 
również artykuły w pełni otwarte, udostępniane bezpośrednio 
po opublikowaniu na stronie wydawcy. Opatrzone one są 
licencjami CC. 

Brązowy OD oznacza artykuły dostępne na stronie wydawcy, przy 
czym czasopisma tego wydawcy nie mają swojej reprezentacji 
w DOAJ. Właściwością tych artykułów jest brak jasno określonej 
licencji, co lokuje je w obszarze otwartego dostępu gratis. 
Ponadto, artykuły opublikowane w takim czasopiśmie raz 
pojawiają się w trybie otwartym, raz znikają w strefie płatnej 
z powodu braku klarownej polityki.

Otwarty dostęp - typy



https://unpaywall.org/products/simple-
query-tool

https://unpaywall.org/products/simple-query-tool

10.14746/rrpr.2020.50.09
10.26881/porta.2020.19.18
10.29252/iarll.15.49



Jak działa Unpaywall?

https://doi.org/10.7717/peerj.9410/fig-1



Wyniki – procent artykułów 
w każdym z 4 typów OD 
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Wyniki – liczba artykułów 
w złotym OD i licencje CC
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Wyniki – liczba artykułów 
w zielonym OD i licencje
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Wyniki – procent artykułów 
w otwartym i zamkniętym dostępie



Lata BW_all BW_OA WoS_all WoS_OA Scopus_all Scopus_OA

2017-
2020

9488 5978 5207 2423 4863 2625

Wykorzystanie innych źródeł 
danych – WoS i Scopus

Wyszukiwanie dla instytucji: Adam Mickiewicz University, tylko 
artykuły, tylko DOI, lata 2017-2020.



Liczba artykułów w OD w trzech 
źródłach: BW UAM, Scopus i WoS
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Z bazy Scopus pobrano artykuły dla afiliacji: 
Adam Mickiewicz University; zakres chronologiczny: 2017 r.

 533 artykuły otwarte
h-indeks: 34
Całkowita liczba cytowań: 7581

 566 artykułów zamkniętych
h-indeks: 32
Całkowita liczba cytowań: 5836

Cytowania w OD (OA citation
advantage)



 63% artykułów z Bazy Wiedzy UAM dostępnych jest w trybie 
otwartym, 

 Niezbędne pogłębione analizy otwartości w poszczególnych 
dziedzinach nauki,

 Zastosowanie znormalizowanego wskaźnika (Normalized Open 
Access Indicator); wg Maddi i in. (Scientometrics, 2021) Polska 
ma swoje mocne strony: fizyka, astronomia, chemia, nauki o ziemi 
i matematyka. Natomiast w humanistyce zajmujemy 4 miejsce od 
końca za Bułgarią, Turcją i Grecją (32 kraje podlegały badaniu),

 W przypadku nauk społecznych zajmujemy 31 miejsce za Francją 
(!),

Wnioski



 Niezbędne są inne źródła danych niż WoS i Scopus np. w Scopusie
jest tylko 591 czasopism polskich (kraj wydawcy: Poland; 197 
archiwalnych), a w Ariancie jest indeksowanych 4500 czasopism 
polskich (600 archiwalnych),

 Dobrym źródłem danych są systemy informacji naukowej typu 
CRIS,

 Konieczne DOI,
 Analizy na poziomie uczelni, regionu i kraju - RAD-on?,
 Niezbędne są rzetelne dane na temat otwartości, m.in. ze względu 

na konieczność rozliczeń w Planie S.

Wnioski cd.



Dziękuję za uwagę

rychlik@amu.edu.pl
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