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Czym jest otwarty dostęp?



Otwarty dostęp z perspektywy naukowców



Udostępnianie publikacji w otwartym dostępie
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Strony, na których publikacje
są udostępniane w otwartym dostępie
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Jasna strona otwartego dostępu



Ciemna strona otwartego dostępu



Wsparcie naukowców
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