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Od redaktora 

From the editor 

 
Tom Horyzonty informacji 3. Otwarta nauka jest pokłosiem ogólnokrajowej konferencji 
naukowej pt. „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – stan-
dardy, narzędzia, dobre praktyki” zorganizowanej w dniach 20-21.05.2021 roku 
przez Bibliotekę Jagiellońską. Różnorodność, a zarazem spójność tematyczna tek-
stów zebranych w tej monografii wiernie oddaje wieloaspektowy charakter dyskusji 
toczonych podczas konferencji. 

Artykuły w książce ułożone są według logiki top-down, od tych zawierających 
treści o wysokim stopniu uogólnienia, po relacje z badań lokalnych i studia przy-
padków prowadzone w konkretnych instytucjach. W tekście pierwszym, Praktyki 
otwartej nauki na przykładzie sześciu europejskich uniwersytetów w świetle ankiety European 
University Association, Anna Książczak-Gronowska z Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Warszawie, na podstawie wyników ankiety EUA za lata 2020-2021 przeprowa-
dzonej w uczelniach tworzących Sojusz 4EU+, przedstawia kompleksowy obraz 
przekształceń, jakie przechodzą one na drodze do otwartej nauki. Mimo odmien-
ności między badanymi uniwersytetami, konkluzje badania wskazują na istnienie 
pewnej liczby problemów i wyborów wspólnych, wobec czego mogą być użyteczne 
również dla uczelni polskich.  

W następnej partii tekstów autorzy przyjmują perspektywę krajową: Tomasz 
Parkoła i Błażej Betański z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego 
opisują koncepcję Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, jego infra-
strukturę techniczną, zastosowane rozwiązania programistyczne, a także meryto-
ryczną organizację prac nad tworzeniem tej uniwersalnej bazy wiedzy zasilanej ma-
teriałami z 26 instytucji naukowych w Polsce. Dalej, na poziom pojedynczej uczelni 
schodzi Leszek Szafrański z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, który w swoim 
artykule analizuje wyniki pierwszego w Polsce badania zachęt do otwartego publi-
kowania na przykładzie społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Niejako w tandemie Katarzyna Guzy, również z Biblioteki Jagiellońskiej, prezentuje 
wyniki badania ankietowego prowadzonego na tej podobnej próbie, czyli na pra-
cownikach naukowych UJ, lecz poświęconego przede wszystkich rozpoznaniu ich 
praktyk w zakresie publikowania własnych prac w otwartym dostępie.  

Odrębną grupę artykułów stanowią studia przypadków wdrożeń związanych  
z otwieraniem nauki, opracowane przez praktyków reprezentujących różne uczel-
nie. Joanna Błasiok i Agnieszka Szymik z Biblioteki Politechniki Gdańskiej opisują 
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przydatność bazy polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych dla róż-
nych interesariuszy, w szczególności dla badaczy deponujących swoje materiały  
w repozytorium MOST Wiedzy, ale też dla wydawców, redaktorów i bibliotekarzy. 
Jacek Willecki z Biblioteki Politechniki Poznańskiej opisuje proces przygotowywa-
nia, wdrażania, realizacji i zamknięcia projektu bibliotecznego współfinansowanego 
ze środków publicznych, związanego z restauracją wielojęzycznego zbioru wolumi-
nów należących do zbiorów specjalnych. Pragmatyczny charakter ma również ar-
tykuł Pauliny Biczkowskiej, Katarzyny Falow i Piotra Rysztowskiego o wiele mó-
wiącym tytule Per aspera ad astra – o trudnościach tworzenia otwartego repozytorium na przy-
kładzie otwierania monografii oraz przystosowywania publikacji do standardu WCAG w ramach 
Polskiej Platformy Medycznej. Tom zamyka artykuł Katarzyny Dudek z Biblioteki Po-
litechniki Gdańskiej, w którym autorka przedstawia możliwości wykorzystania me-
diów społecznościowych do promocji otwartości w badaniach naukowych w swojej 
macierzystej uczelni.  

Dziękując wszystkim autorom za udział we wspólnym przedsięwzięciu, wyra-
żam wraz z nimi nadzieję, że tematy poruszone w tej książce staną się inspiracją dla 
dalszych badań, a zawarte w niej ustalenia i wnioski znajdą zastosowania prak-
tyczne.  

Paloma Korycińska 
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Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
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Praktyki otwartej nauki na przykładzie sześciu  
europejskich uniwersytetów w świetle ankiety  

European University Association  

Practices of Open Science based on six European universities in the light  
of the European University Association survey 

 
Abstrakt: W swoim artykule przedstawiam analizę wyników ankiet EUA za lata 2020-
2021, ograniczoną do danych z sześciu europejskich uniwersytetów tworzących Sojusz 
4EU+: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w He-
idelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu  
w Mediolanie. Badanie ankietowe EUA miało pomóc w zbudowaniu kompleksowego ob-
razu przemian europejskich instytucji w kierunku otwartej nauki i jej różnych obszarów, 
począwszy od otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, oceny naukowców, 
zasięgu i komunikacji naukowej, a skończywszy na otwartej edukacji i nauce obywatelskiej. 
Przyjęto w nim perspektywę instytucjonalną, aby zebrać informacje na temat strategicz-
nego znaczenia i poziomu wdrażania otwartości w formie instytucjonalnych polityk, struk-
tur i praktyk. Kompleksowy zakres analizy wymagał, by respondentami kwestionariusza 
były różnorodne osoby z uczelni zaangażowane w otwieranie nauki: dyrektorzy bibliotek, 
pracownicy naukowi będący ambasadorami otwartości czy menedżerowie danych badaw-
czych. Ich odmienna perspektywa i doświadczenia tworzą interesujące studium procesu 
dochodzenia europejskich uczelni do naukowej otwartości. Przeprowadzona analiza wyni-
ków pokazuje, jak dużym wyzwaniem dla wszystkich uniwersytetów, niezależnie od stopnia 
zaawansowania wdrażania otwartości czy kondycji finansowej uczelni, jest transformacja 
ku otwartej nauce, oraz jak ważna jest koordynacja tych działań na szczeblu uczelnianym, 
krajowym i europejskim. Mimo wyraźnie zróżnicowanego stopnia wdrożenia zasad ON, 
niektóre problemy pozostają wspólne, zatem wnioski z badania sześciu europejskich uni-
wersytetów mogą być interesujące także dla przedstawicieli polskich uczelni. 

 
Słowa kluczowe: ankieta EUA, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, otwarta na-
uka, projekt TRAIN4EU+, Sojusz 4EU+  
 
Abstract: In my paper, I present an analysis of 2020-2021 EUA survey data from six Eu-
ropean universities forming the 4EU+ Alliance: University of Warsaw, Charles University 
in Prague, Heidelberg University, Sorbonne University, University of Copenhagen, and 
University of Milan. The EUA survey was designed to help building a comprehensive pic-
ture of the transformation of European institutions towards Open Science and its various 
areas, ranging from open access through publications and research data, evaluation of re-
searchers, outreach and science communication, to open education and citizen science. It 
adopted an institutional perspective to gather information on the strategic importance and 
level of implementation of openness in the form of institutional policies, structures, and 
practices. The comprehensive scope of the analysis required the questionnaire respondents 
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to include a variety of people from universities involved in opening science: library direc-
tors, academics who are ambassadors of openness, or research data managers. Their dif-
ferent perspectives and experiences make for an interesting case study in the process of 
European universities moving towards scientific openness. The analysis of the results shows 
how big a challenge the transition to Open Science is for all universities, regardless of the 
degree of progress in implementing openness or the financial condition of the university, 
and how important it is to coordinate these activities at the academic, national, and Euro-
pean level. In spite of clearly differing degrees of implementation of the Open Science, some 
problems remain common; therefore, conclusions from the survey of six European univer-
sities may be interesting for representatives of Polish universities as well. 

 
Keywords: 4EU+ Alliance, EUA Open Science Survey Open Science, The European 
University Association, TRAIN4EU+ project 

Wprowadzenie  

Sojusz 4EU+ powstał w 2018 r. Tworzy go sześć europejskich uniwersytetów: Uni-
wersytet Warszawski (UW), Uniwersytet Karola w Pradze (Univerzita Karlova, 
UK), Uniwersytet w Heidelbergu (Universität Heidelberg, UH), Uniwersytet Sor-
boński (Sorbonne Université, SU), Uniwersytet Kopenhaski (Københavns Univer-
sitet, KU) i Uniwersytet w Mediolanie (Università degli Studi di Milano, USM) 
(4Eu+, 2021a). W 2020 r. Sojusz uzyskał grant z programu Horyzont 2020-EU.5. 
– Science with and for Society (SWAFS), w temacie Support for the Research and Inno-
vation Dimension of European Universities (Part I) (IBA-SwafS-Support-1-2020). 
Wniosek zatytułowany Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU+, 
w skrócie: TRAIN4EU, otrzymał finansowanie na lata 2021-2023. Projekt 
TRAIN4EU umożliwi Sojuszowi 4EU+ rozpoczęcie intensywnej współpracy we 
wszystkich obszarach wiedzy, począwszy od edukacji, zaangażowania społecznego, 
po badania i innowacje (4EU+, 2021b). Wszechstronny i publiczny charakter sze-
ściu uniwersytetów prowadzących zaawansowane badania naukowe stanowi sedno 
misji Sojuszu. Cechy te są również kluczowe dla programu TRAIN4EU. Uniwer-
sytety badawcze, ogólne i publiczne, zobowiązane są do rozwijania idei otwartej 
nauki (ON) oraz do aktywnego angażowania się w dialog i współpracę z różnymi 
podmiotami społecznymi, w tym z przedsiębiorstwami, decydentami i obywate-
lami. W 2021 roku rozpoczęto realizację podzadań projektu TRAIN4EU, których 
tematyka obejmuje: wspólne programy badań, wzmocnienie kapitału ludzkiego 
uczelni partnerskich, dzielenie się infrastrukturą badawczą, łączenie naukowców  
z biznesem i obywatelami, a także włączanie otwartej nauki do głównego nurtu po-
lityki naukowej uczelni (4EU+, 2021b). Liderem ostatniego, piątego podzadania, 
zatytułowanego WP5 Mainstreaming Open Science, jest Dyrektor Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Warszawie Anna Wołodko. W skład zespołu po stronie polskiej wchodzą 
też: Anna Książczak-Gronowska – Kierowniczka Oddziału Usług Informacyjnych 
i Szkoleń BUW, Karolina Minch – Pełnomocniczka Dyrektora BUW ds. otwartej 
nauki oraz dr Zuzanna Wiorogórska – Pełnomocniczka Dyrektora BUW ds. edu-
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kacji informacyjnej i komunikacji naukowej, a także pracownik naukowo-dydak-
tyczny w Katedrze Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliolo-
gii UW. W pracach zespołu WP5 biorą też udział przedstawiciele pozostałych pię-
ciu uczelni partnerskich Sojuszu, głównie pracownicy bibliotek. 

Pierwszym rezultatem prac w projekcie TRAIN4EU WP5 Mainstreaming Open 
Science, który miał być osiągnięty już po sześciu miesiącach od jego rozpoczęcia, było 
opracowanie protokołu wstępnej oceny najlepszych praktyk w zakresie włączania 
zasad otwartej nauki do głównego nurtu polityki uczelni. Aby stworzyć raport, 
uczestnicy projektu musieli opisać sytuację otwartej nauki na swoich uniwersytetach 
i wymienić się doświadczeniami z jej wdrażania. Jednym z zastosowanych narzędzi 
była analiza wyników ankiety1 Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (Euro-
pean University Association – EUA), do którego należą wszystkie uczelnie Sojuszu 
4EU+.  

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów skupia ponad 800 uniwersytetów  
i konferencji rektorów szkół wyższych z 48 krajów naszego kontynentu. W Polsce 
członkami EUA jest 35 największych uniwersytetów i politechnik oraz Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Udział w projektach Stowarzyszenia 
umożliwia członkom wymianę doświadczeń w kwestiach ważnych dla szkolnictwa 
wyższego i wspomaga jego rozwój (EUA, b.d.). Badanie ankietowe EUA Open Science 
Survey z 2020 r., opracowane przez Sekretariat EUA we współpracy z grupą eksper-
tów, miało na celu ocenę aktualnej sytuacji otwartej nauki na europejskich uczel-
niach. Jego wyniki pozwolą EUA na dokładniejszą ocenę perspektywy wdrażania 
ON w Europie, zidentyfikowanie dobrych praktyk, wyzwań i sposobów wspomaga-
nia uczelni w procesie transformacji (EUA, 2020). 

Celem szóstej edycji ankiety EUA było zbudowanie kompleksowego obrazu 
przemian europejskich instytucji akademickich w kierunku otwartej nauki. Po raz 
pierwszy przyjęto w niej perspektywę instytucjonalną, pytano o strategię i poziom 
wdrożenia najważniejszych obszarów otwartej nauki, czyli o otwarty dostęp do pu-
blikacji i danych badawczych, ewaluację naukowców, komunikację naukową oraz 
o tzw. obszary wschodzące, takie jak nauka obywatelska (citizen science) i otwarta edu-
kacja (open education) (EUA, 2020). Kompleksowy zakres analizy wymagał, by respon-
dentami kwestionariusza były różnorodne osoby z uczelni zaangażowane w otwie-
ranie nauki: dyrektorzy bibliotek, pracownicy naukowi będący ambasadorami 
otwartości czy menedżerowie danych badawczych. Suma ich odmiennych perspek-
tyw i doświadczeń tworzy interesujące studium procesów dochodzenia europejskich 
uczelni do naukowej otwartości.  

 
1 Cel, zakres, adres odbiorczy, strukturę oraz zasady wypełniania ankiety opisano dokładnie w ser-
wisie EUA: https://eua.eu/118-uncategorised/790-call-for-participation-in-the-eua-open-science-
survey.html. Do wypełnienia kwestionariusza zaproszono wszelkie osoby z uczelni członkowskich 
Stowarzyszenia, zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie polityk i działań związanych  
z otwartą nauką, zastrzegając przy tym, że każdy respondent instytucjonalny może odesłać tylko 
jedną odpowiedź. Kolejne rozdziały tego artykułu odpowiadają sekcjom tematycznym ankiety EUA.   
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Temat otwartej nauki nadal zajmuje ważne miejsce w programach Unii Euro-
pejskiej. W wydanym we wrześniu 2020 r. Komunikacie Komisji Europejskiej za-
tytułowanym: Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji  
(A new ERA for Research and Innovation) w podsumowaniu ostatnich 20 lat funkcjono-
wania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB, ang. ERA) w aspekcie otwartej na-
uki stwierdzono: „W ramach EPB zwiększono dostęp do jawnych, bezpłatnych  
i możliwych do ponownego wykorzystania informacji naukowych dzięki inicjatywie 
otwarta nauka oraz niedawno uruchomionej europejskiej chmurze dla otwartej na-
uki, tworząc przestrzeń w chmurze dla danych badawczych w Europie pozwalającą 
na rozwój nauki poprzez otwartą wymianę wiedzy na zasadzie współpracy” (EC, 
2020, s. 1). Jednocześnie Komisja zauważa pewne spowolnienie postępów w reali-
zacji celów EPB i wskazuje na konieczność zwiększenia ich tempa w podstawowych 
obszarach, jakimi są inwestycje w badania i rozwój, podniesienie jakości nauki  
i działalności innowacyjnej, wdrożenie wyników badań, wzrost liczby publikacji  
o wysokim współczynniku oddziaływania i równouprawnienie płci w sektorze szkol-
nictwa wyższego (EC, 2020, s. 2). W zakresie otwartej nauki „Komisja zamierza (...) 
uruchomić, w ramach programu ‘Horyzont Europa’, platformę poddanych wza-
jemnej weryfikacji, powszechnie dostępnych publikacji [Open Research Europe]; 
przeanalizować prawa autorskie, aby umożliwić nieograniczone dzielenie się pod-
danymi wzajemnej weryfikacji artykułami finansowanymi ze środków publicznych; 
stworzyć europejską chmurę dla otwartej nauki [EOSC], która oferuje łatwo do-
stępne, interoperacyjne i możliwe do ponownego wykorzystania dane i usługi ba-
dawcze (sieć FAIR) oraz zachęcać do stosowania praktyk otwartej nauki poprzez 
udoskonalenie systemu oceny badań” (EC, 2020, s. 17). Są to ważne wątki otwiera-
nia nauki, co potwierdzają wyniki ankiety EUA, które są przedmiotem niniejszego 
artykułu. 

 
1. Rola otwartej nauki w strategicznych priorytetach  

instytucji 

Pierwsza z omawianych części ankiety (w samej ankiecie faktycznie druga w kolej-
ności, po części wstępnej dotyczącej informacji o badanej instytucji) zawiera pytania 
na temat roli otwartej nauki w ogólnej strategii instytucji. Już na wstępie ankieta 
wykazała duże zróżnicowanie priorytetów w sześciu instytucjach tworzących Sojusz 
4EU+. Sorbonne Université, Københavns Universitet i Università degli Studi di 
Milano oceniają najwyżej stopień ważności ON w swoich strategiach. W komenta-
rzach respondenci podkreślali, że otwartość jest kluczowym punktem strategii ich 
instytucji, a władze uczelni są osobHiście zaangażowane w realizowanie polityki 
otwartościowej. Natomiast Universität Heidelberg, Uniwersytet Warszawski  
i Univerzita Karlova nie oceniły go ani wysoko, ani nisko. Praski uniwersytet wpisał 
do swojej strategii liczne działania promujące ON, które wynikają zresztą z naro-
dowej strategii Otwartego Dostępu do Informacji Naukowej i Danych przyjętej na 
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lata 2017-2020. Na Uniwersytecie Warszawskim trwają obecnie prace nad opraco-
waniem, przyjęciem i realizacją polityki otwartej nauki, wpisane do priorytetowego 
dla UW Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (UW, b.d.). 

Kluczowym pytaniem części drugiej Ankiety EUA, opisującej strategiczną 
orientację instytucji na otwarta naukę, było pytanie 8. Respondenci oceniali w nim 
dziesięć elementów otwartej nauki pod względem poziomu ich ważności w strategii 
instytucji oraz poziom ich wdrożenia. Badanymi elementami ON były: 1. otwarty 
dostęp do publikacji naukowych; 2. zarządzanie danymi badawczymi; 3. dane 
FAIR2; 4. dzielenie się danymi; 5. otwarte protokoły badawcze; 6. oprogramowanie 
i kod badawczy typu open source; 7. otwarta edukacja; 8. otwarta ewaluacja; 9. nauka 
obywatelska; 10. zasięg i komunikacja naukowa. Respondenci mieli do dyspozycji 
sześciostopniową opisową skalę ocen, której na potrzeby tej analizy przypisano 
punktację według następującego wzorca: odpowiedź „nie wiem” – 0 pkt., „bardzo 
niska” – 1, „niska” – 2, „ani wysoka, ani niska” – 3, „wysoka” – 4, „bardzo wysoka” 
– 5. Zestawienie odpowiedzi przedstawiono w Tabela 1. 

 
Tabela 1. Ważność w strategii instytucji vs wdrożenie dziesięciu obszarów otwartej nauki 

 

UK UW KU UH USM SU Średnia 
ocena 

Poziomy:  
A – ważność,  
B – wdrożenie 

A B A B A B A B A B A B A B 

Otwarty dostęp do pu-
blikacji naukowych 

4 3 5 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4,6 3,6 

Zarządzanie danymi 
badawczymi 

4 2 5 3 5 2 4 3 4 4 4 3 4,3 2,8 

Dane FAIR 4 1 5 2 4 1 3 3 4 4 4 3 4 2,3 
Dzielenie się danymi 3 1 4 2 5 2 3 3 4 4 4 3 3,8 2,5 
Otwarte protokoły ba-
dawcze 

0 0 5 0 0 0 2 0 2 2 3 3 2 0,8 

Oprogramowanie i kod 
badawczy typu open so-
urce 

0 0 4 0 0 1 3 3 2 2 4 4 2,2 1,6 

Otwarta edukacja 0 0 0 0 4 0 3 2 3 3 3 2 2,2 1,2 
Otwarta ewaluacja 1 1 5 2 4 1 2 1 1 1 2 3 2,5 1,5 
Nauka obywatelska 0 0 3 0 5 3 1 0 2 2 2 3 2,2 1,3 
Zasięg i komunikacja 
naukowa 

3 2 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4,3 3,8 

Otwarta edukacja 0 0 0 0 4 0 3 2 3 3 3 2 2,2 1,2 
Wyniki: ważność  
vs wdrożenie 

1,9 1 4,1 1,5 3,6 1,8 3 2,3 3,1 3 3,6 3,4 
 

 
Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: UK – Uniwersytet Karola w Pradze (Univerzita Karlova); 
UW – Uniwersytet Warszawski; KU – Uniwersytet Kopenhaski (Københavns Universitet); UH – Uniwersytet 
w Heidelbergu (Universität Heidelberg); USM – Uniwersytet w Mediolanie (Università degli Studi di Milano); 
Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université). 

 
2 FAIR – akronim wyrazów: findable (odnajdywalny), accessible (dostępny), interoperable (interopera-
cyjny) i reusable (nadający się do ponownego wykorzystania). 
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Analiza zebranych w tabeli wyników pokazuje, że uniwersytety w Warszawie, 
Paryżu i Kopenhadze najwyżej oceniły ważność dziesięciu elementów ON na po-
ziomie strategicznym instytucji. Są to odpowiedzi o punktacji 4,1-3,6, co przekła-
dając na zastosowaną skalę ocen, można określić jako ocenę między „wysoką”  
a „ani wysoką, ani niską”. Warto zauważyć, że na żadnej uczelni wskaźnik oceny 
ważności wśród strategicznych priorytetów instytucji nie osiągnął poziomu „bardzo 
ważne – 5”. Jednocześnie respondent z Uniwersytetu Karola w Pradze najniżej oce-
nił ważność elementów ON w strategii instytucji (wynik 1,9 pkt.). Tak duża rozbież-
ność ocen ważności otwartej nauki w strategiach instytucji Sojuszu 4EU+ (pomię-
dzy 1,9 a 4,1 pkt.) jest niepokojąca i powinna być impulsem do zmian. Ciekawa jest 
też dysproporcja ocen, która uwidacznia się przy porównaniu wyników kolumn  
A (ważność) i B (wdrożenie).  

 
Rysunek 1. Ważność (A) vs wdrożenie (B) ON w strategiach instytucji Sojuszu 4EU+ 

 

 
Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: UK – Uniwersytet Karola w Pradze (Univerzita Karlova); 
UW – Uniwersytet Warszawski; KU – Uniwersytet Kopenhaski (Københavns Universitet); UH – Uniwersytet 
w Heidelbergu (Universität Heidelberg); USM – Uniwersytet w Mediolanie (Università degli Studi di Milano); 
Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université). 

 
Najwyższy stopień implementacji dziesięciu elementów ON wykazał Uniwer-

sytet Sorboński (3,4 pkt. w stosunku do oceny 3,6 dla ważności), ostrożniej oszaco-
wały wdrożenia Uniwersytet w Mediolanie (3 pkt.) i Uniwersytet w Heidelbergu (2,3 
pkt.). Bardzo nisko oceniły się uniwersytety w Kopenhadze, Warszawie i Pradze 
(1,8; 1,5; 1 pkt). Tu priorytetowość wybranych obszarów otwartej nauki ciągle jesz-
cze nie przekłada się na wysoką ich implementację. Uczelnie te są na początku drogi 
ku pełnej otwartości. Największą dysproporcję widać na UW, gdzie doniosłość idei 
ON ocenia się wysoko, ale ich instytucjonalne wdrożenie nie osiągnęło jeszcze ta-
kiego poziomu.  

Warto przyjrzeć się jeszcze uśrednionej ocenie ważności i wdrożenia każdego  
z dziesięciu elementów otwartej nauki, zebranych w ostatniej kolumnie Tabela 1.  
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W ocenie respondentów najważniejszym aspektem otwartej nauki jest 
otwarty dostęp do publikacji naukowych (średnia ocena 4,6 pkt.), zarządza-
nie danymi badawczymi, zasięg i komunikacja naukowa (ocena 4,3 pkt.) oraz dane 
w modelu FAIR (4 pkt.) i dzielenie się nimi (3,8 pkt.). Jeśli chodzi o poziom wdro-
żenia omawianych obszarów ON na uczelniach Sojuszu 4EU+, najlepsza sytuacja 
jest w komunikacji naukowej i open access. Na niskim poziomie znajduje się 
natomiast wdrażanie otwartej edukacji, nauki obywatelskiej i otwar-
tych protokołów badawczych. Zauważalna jest też dysproporcja miedzy 
średnimi ocenami – odpowiednio – znaczenia otwierania danych ba-
dawczych i wdrożenia tej idei (4,3 vs 2,8). Respondenci zdają sobie sprawę, jak 
ważny jest to wątek otwartej nauki, jednak dostrzegają opóźnienia  
w jego implementacji. 

Zamykające drugą część ankiety pytanie 9. dotyczyło współpracy instytucji  
z innymi interesariuszami w obszarze otwartej nauki. Taka współpraca realizuje się 
na kilku poziomach – pierwszy to poziom każdego uniwersytetu, na którym współ-
działają różne podmioty: wydziały, administracja i biblioteki. Drugim poziomem 
współpracy jest szczebel krajowy. Dobrym przykładem może być francuski Komitet 
dla Otwartej Nauki (Le comité pour la science ouverte), którego misją jest opracowywanie 
kierunków rozwoju ON we Francji, koordynowanie działań krajowych w dziedzinie 
otwartej nauki na poziomie europejskim i międzynarodowym, szkolenia, określanie 
zasad negocjacji z wydawcami naukowymi, a także współpraca z władzami pań-
stwowymi w zakresie wdrażania open science (Ministère de l'Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation, b.d.). Kolejnym poziomem współpracy jest po-
ziom europejski. Jak wspomniano, uczelnie Sojuszu 4EU+ realizują projekt 
TRAIN4EU, a w nim podzadanie pt. Mainstreaming Open Science. Ważnym partne-
rem dla naszych uczelni jest też The League of European Research Universities (LERU), 
do której należą aż trzy uniwersytety Sojuszu: Sorbonne Université, Københavns 
Universitet i Università degli Studi di Milano. Rekomendacje LERU stanowią 
mapę drogową dla instytucji zmierzających ku otwartej nauce (LERU, 2011; 
LERU, 2013). 

 
2. Polityki instytucjonalne i mechanizmy ich monitorowania 

Kolejna, trzecia część ankiety była poświęcona analizie wdrażania otwartościowych 
polityk instytucjonalnych i mechanizmów ich monitorowania. Ankietowani zostali 
poproszeni o ocenę czynników stymulujących oraz barier warunkujących otwiera-
nie nauki. Analizowane były też: otwarty dostęp do publikacji naukowych, zmiany 
w komunikacji naukowej oraz zachęty dla praktyk otwartej nauki. 

 
2.1 Polityki instytucjonalne 

Dwie z sześciu uczelni tworzących Sojusz 4EU+ oficjalnie przyjęły instytucjonalne 
polityki otwartej nauki (USM, 2020; SU, 2019), dwie uczelnie – w Kopenhadze 
i Heidelbergu – rekomendują na swoich stronach WWW praktykowanie otwartości 
w nauce (CUL, b.d.; UH, b.d.), przy czym na stronie tego ostatniego uniwersytetu 
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umieszczono zastrzeżenie, że wolność akademicka obejmuje również wolny wybór 
miejsca publikacji (UH, b.d.). Pozostałe dwie uczelnie (Uniwersytet Warszawski  
i Univerzita Karlova) są w trakcie opracowywania takich dokumentów. Żadna  
z dotychczas przyjętych polityk nie ujmuje kompleksowo wszystkich zagadnień ON 
(otwartego dostępu, otwartych danych badawczych, nauki obywatelskiej i innych). 
Rozproszenie polityk otwartościowych ma zapewne uzasadnienie historyczne.  
W pierwszej kolejności unormowano zasady otwartego dostępu do tekstów nauko-
wych, a potem, wraz z rozwojem idei ON i nowymi rekomendacjami organizacji 
międzynarodowych, uzupełniano dokumenty o nowe uregulowania. 

W Tabela 2 zestawiono odpowiedzi na temat obecności w politykach instytu-
cjonalnych (tych oficjalnych i tych w formie rekomendacji) obowiązkowych i opcjo-
nalnych elementów otwartej nauki. Wydzielono: elementy odnoszące się do publi-
kacji naukowych i danych badawczych (część A tabeli), elementy związane ze świa-
domością, etyką, uczciwością i oceną (część B) oraz inne elementy open science (część 
C). 

  
Tabela 2. Elementy obowiązkowe i opcjonalne w instytucjonalnych politykach otwartej na-
uki 

 Uniwersytety 
 USM SU UH KU 

A. Elementy odnoszące się do publikacji naukowych i danych badawczych 
Deponowanie artykułów w repozytoriach M. Op. Op.  
Publikowanie artykułów naukowych w czasopi-
smach OA (via APCs) 

Op. Op. Op. Op. 

Książki Open Access  Op. Op. Op.  
Preprinty Op. Op.   
ORCID M. Op.   
Postanowienia dot. własności intelektualnej  M. M.  
Wymóg planu RDM Op.  Op. M. 
Ochrona   Op. M. 
Przepisy o przechowywaniu danych Op.   M. 
Postanowienia dot. danych FAIR Op.   M. 
Przepisy o udostępnianiu danych Op.  Op. M. 
Przepisy o ochronie danych   M. M. 
Wytyczne dot. danych wrażliwych Op. M.  M. 

B. Elementy związane ze świadomością, etyką, uczciwością i oceną 
Działania podnoszące świadomość, w tym szkolenia 
dla początkujących naukowców 

 M.  M. 

Szkolenia dla naukowców (profesorów)  Op.  Op. 
Postanowienia dotyczące komisji ds. etyki i uczciwo-
ści badań naukowych 

 M.  M. 

Ustanowienie komisji ds. etyki i uczciwości  M.   
Zasięg naukowy i komunikacja    M. 

C. Pozostałe elementy 
Otwarte prototypy  Op.   
Nauka Obywatelska  Op.   
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Praktyki oparte na crowdsource  Op.   
Zasięg i komunikacja naukowa  Op.  Op. 
Wpływ badań i korzyści dla społeczeństwa  Op.   

 
Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: M.– mandatory, obligatoryjny element; Op. – optional, element 
opcjonalny w polityce instytucji. Zastosowane skróty: USM – Uniwersytet w Mediolanie (Università degli Studi 
di Milano); SU – Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université); UH – Uniwersytet w Heidelbergu (Universität 
Heidelberg); KU – Uniwersytet Kopenhaski (Københavns Universitet).  

 
Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że polityka Uniwersytetu Kopenha-

skiego zawiera najwięcej elementów obligatoryjnych, a zatem ta uczelnia jest, wśród 
uczelni Sojuszu, najbardziej zaangażowana w otwieranie nauki. Co jednak ciekawe, 
obowiązkowe elementy polityki tej instytucji dotyczą jedynie danych badawczych 
oraz etyki i komunikacji naukowej. Publikowanie tekstów w modelu open access nie 
jest na Uniwersytecie Kopenhaskim przymusowe. Zresztą pozostałe uczelnie pod-
chodzą do otwartego dostępu równie miękko, rekomendując tylko zamieszczanie 
tekstów naukowych w repozytoriach, publikowanie w otwartych czasopismach, 
otwieranie dostępu do książek i preprintów. Wyjątkiem jest Uniwersytet w Medio-
lanie, który deponowanie w swoim repozytorium zapisał w polityce jako obowiąz-
kowe. W Tabela 2. uwzględniono tylko te elementy otwartej nauki, które pojawiły 
się w formularzach nadesłanych odpowiedzi. Jest ich tu 23, ale w ankiecie katalog 
zawierał aż 34 zagadnienia z obszaru open science. Warto odnotować nieuwzględnie-
nie w politykach instytucjonalnych uczelni Sojuszu 4EU+ takich tematów jak: 
otwarta edukacja, otwarta ewaluacja, otwarte laboratoria, platformy współpracy  
i otwarte protokoły badawcze. Znamienna jest także nieobecność w omawianych 
politykach tematu citizen science (nauki obywatelskiej). Jedynie w strategii Uniwersy-
tetu Sorbońskiego wątek ten występuje jako element nieobowiązkowy. Są to wscho-
dzące obszary otwartej nauki. 

Odpowiedzi na kolejne pytania ankiety pozwalają ustalić, że w opracowywanie 
i przygotowywanie polityk otwartej nauki na omawianych uczelniach były zaanga-
żowane przede wszystkim władze centralne, administracja naukowa i biblioteki,  
a sama polityka była najpierw wdrażana na poziomie instytucjonalnym. Zatem na 
żadnej uczelni Sojuszu 4EU+ ruch open science nie był oddolny, nie wynikał z prze-
konań i potrzeb samych naukowców. Transformację instytucji ku otwartości powo-
dowały przede wszystkim wytyczne Unii Europejskiej, wymagania grantodawców, 
oddolne inicjatywy bibliotekarzy (w tym uczestnictwo w pracach LERU) i pracow-
ników administracji wspierającej badania naukowe. Doświadczenia Uniwersytetu 
Warszawskiego wskazują, że zmierzamy ku otwartości identyczną drogą. Respon-
denci byli ponadto proszeni o wskazanie głównych barier na poziomie instytucjo-
nalnym, które utrudniają transformację uczelni ku otwartości. Wszyscy jednomyśl-
nie wskazali brak wpływu praktyk ON na ocenę i rozwój kariery akademickiej. 
Ważną przeszkodą jest też ograniczona wiedza o korzyściach płynących z otwarto-
ści i odmienne praktyki badań naukowych w poszczególnych dyscyplinach. Ko-
niecznością jest stałe monitorowanie wdrożenia polityki instytucjonalnej, a także 
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ocena aktualności i zgodności tych dokumentów z regulacjami czy wytycznymi eu-
ropejskimi i krajowymi. Takie mechanizmy monitorowania polityki otwartej nauki 
wdrożono na uniwersytetach w Paryżu, Mediolanie i w Kopenhadze. 

 
2.2 Otwarty dostęp do publikacji naukowych 

Wdrażaniu polityki open access (OA) może sprzyjać wyznaczenie celu w postaci od-
setka otwartych publikacji z afiliacją uczelni. Niektórzy partnerzy Sojuszu ustalili 
taki cel na poziomie 50-65% do 2022 r., np. UW, USM. Wskaźniki procentowego 
udziału publikacji w otwartym dostępie Uniwersytetu w Mediolanie z lat 2017-2021 
można sprawdzić na specjalnej stronie (USM, 2021). Najambitniejszy plan osiągnię-
cia 100% otwartych publikacji ma Københavns Universitet, a wynika on z narodo-
wej strategii Danii, która zakłada zapewnienie do 2025 r. pełnego elektronicznego 
dostępu do wszystkich recenzowanych publikacji naukowych finansowanych ze 
środków publicznych. Strategia dopuszcza roczne embargo dla artykułów nauko-
wych (Ministry of Higher Education and Science Denmark, 2018). Postępy wdra-
żania OA w Danii można śledzić na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Edu-
kacji, Badań Naukowych i Innowacji (MHESD, b.d.). We Francji na stronie naro-
dowego repozytorium HAL podawana jest bieżąca liczba zdeponowanych publika-
cji (CCSD, b.d.). Dla władz uczelni Sojuszu 4EU+ ważne są też dane o liczbie ar-
tykułów w czasopismach OA i o kosztach tych publikacji (article processing charge, 
APC). W Kopenhadze to biblioteka monitoruje całkowity koszt publikacji w odnie-
sieniu do lokalnych i krajowych umów licencyjnych, a na Wydziale Przyrodniczym 
i Nauk o Życiu (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) trwa pilotaż systemu 
ChronosHub do zarządzania otwartym dostępem (OAMS – Open Access Management 
System). System umożliwia jednoczesne zarządzanie opłatami wydawniczymi, licen-
cjami, wymaganiami grantodawców, depozytami w repozytorium oraz ułatwia ra-
portowanie (ChronosHub, 2021).  

 
2.3 Postępy w rozwoju komunikacji naukowej 

P r z y g o t o w a n i e  i n s t y t u c j i  d o  w d r a ż a n i a  P l a n u  S  

W części ankiety dotyczącej polityki instytucjonalnej w zakresie otwierania nauki 
nie mogło zabraknąć pytań o przygotowania uniwersytetów do wdrażania Planu S. 
Zakłada on natychmiastowe (od 2021 r., bez embarga) udostępnianie publikacji na-
ukowych finansowanych ze środków publicznych w otwartych czasopismach, na 
otwartych platformach lub w repozytoriach (ESF, 2021a). Przygotowania do imple-
mentacji założeń Planu S rozpoczęto na Università degli Studi di Milano, Sorbonne 
Université i Københavns Universitet. Odpowiedzi na pytania otwarte w tej części 
ankiety wskazują, że na Sorbonie realizacja założeń planu wynika z samej polityki 
OA przyjętej na uczelni. Natomiast Kopenhaska Biblioteka Uniwersytecka spełnia 
wymogi planu w związku z realizacją programu Horyzont Europa, kładąc szcze-
gólny nacisk na zachowanie przez twórców ich praw autorskich. W 2021 r. plano-
wana jest tam szeroka kampania poświęcona OA. Na uniwersytecie w Heidelbergu 
założenia Planu S są realizowane, jeśli wynika to z wymagań grantodawców, jednak 
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największa z niemieckich instytucji finansujących badania, DFG (Deutsche For-
schungsgemeinschaft), choć jest zwolennikiem cOAlitionS, to nie przyjęła Planu S 
(DFG, 2021).  

Uniwersytet Warszawski nie ma jeszcze instytucjonalnej polityki dotyczącej 
otwartego dostępu, ale realizacja elementów Planu S jest na UW faktem. Warun-
kuje ją bowiem przyjęta w 2020 r. polityka otwartego dostępu do publikacji Naro-
dowego Centrum Nauki, jednego z głównych podmiotów finansujących badania  
w Polsce (NCN, 2020b). W 2021 r. aż 63 granty NCN-u uzyskali badacze z UW, 
najwięcej ze wszystkich uczelni w naszym kraju (UW, 2021). Narodowe Centrum 
Nauki jest członkiem cOAlitionS od 2018 r., a Rada NCN popiera otwarty dostęp 
do publikacji finansowanych w całości lub w części z jego źródeł (NCN, 2020a). 
Grantobiorcy zostali również zobligowani do przygotowywania planów zarządza-
nia danymi badawczymi (NCN, b.d.-b), a wreszcie, w lipcu 2020 r., Centrum ogło-
siło rozpoczęcie kolejnego etapu implementacji Planu S, tj. Strategii Zachowania 
Praw Autorskich, tzw. Right Retention Strategy (NCN, b.d.-a). Badacze z UW prakty-
kują otwartą naukę, chociaż nie są jeszcze do tego zobligowani przez politykę insty-
tucjonalną. Natomiast respondent z Univerzita Karlova napisał w ankiecie, że Plan 
S nie jest głównym zagadnieniem w dyskusji o otwartości w Republice Czeskiej. 
 

Z a c h ę t y ,  n a g r o d y  i  u z n a n i e  d l a  o t w a r t e j  n a u k i  

Temat barier w rozwoju otwartości naukowej, czyli brak wpływu praktyk ON na 
ocenę i rozwój kariery akademickiej, powraca pod koniec trzeciej części ankiety. Na 
pytanie, czy instytucja w jakiś sposób zachęca naukowców do praktykowania otwar-
tości, jedynie respondent z Sorbony odpowiedział, że uczelnia ustanowiła specjalny 
fundusz open access, kierowany głównie do doktorantów i osób po doktoracie (postdoc). 
W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie tych elementów 
otwartej nauki, które uczelnia uwzględnia w swoim podejściu do oceny zarówno 
rozwoju kariery akademickiej, jak wyników jednostek uczelnianych. Respondenci 
(tylko UW i USM) wskazali jedynie publikowanie artykułów naukowych w czasopi-
smach OA (via APCs), publikację artykułów w repozytorium (USM), otwarte publi-
kowanie książek oraz tworzenie planów zarządzania danymi badawczymi (UW).  

W ocenie zarówno dokonań badacza, jak i jednostki naukowej ciągle nie bierze 
się pod uwagę innych praktyk otwartej nauki: otwierania danych badawczych, sto-
sowania otwartego oprogramowania, otwartej edukacji czy nauki obywatelskiej. 
Nadal dominuje ocena oparta na współczynniku wpływu danego czasopisma (lub 
wydawnictwa) i liczbie uzyskanych grantów. W bliskiej przyszłości sytuacja powinna 
ulec zmianie, bo respondenci z Sorbony, Mediolanu, Warszawy i Kopenhagi zade-
klarowali włączenie praktyk otwartościowych do oceny badań. Nadzieję daje też 
wyraźne poparcie przez cOAlitionS Deklaracji z San Francisco w sprawie oceny 
badań naukowych (DORA), w której sformułowano zasadę oceniania badań na 
podstawie ich własnej wartości, a nie na podstawie miejsca, w którym zostały opu-
blikowane ich wyniki (ESF, 2021b). 
 



 
Praktyki otwartej nauki na przykładzie sześciu … 

 

 18 

3. Infrastruktura i usługi wspierające działania w zakresie 
Otwartej Nauki 

Następna część ankiety dotyczyła dostępności infrastruktury i usług wspierających 
praktykowanie otwartej nauki w instytucji, czyli udzielania otwartego dostępu do 
publikacji, otwierania danych badawczych i ich udostępniania w modelu FAIR.  
W tej części ankiety zapytano też o plany instytucji dotyczące European Open Science 
Cloud (EOSC). 
 
3.1 Infrastruktura i jej finansowanie 

Jeśli chodzi o repozytoria dla publikacji w open access, uczelnie Sojuszu dysponują 
albo repozytoriami instytucjonalnymi, np.: IRIS-AIR na Università degli Studi di 
Milano czy Digitální repozitář Univerzity Karlovy, albo oferują repozytoria naro-
dowe, np. francuskie HAL, które współtworzy Sorbonne Université. Natomiast 
Uniwersytet w Heidelbergu oferuje cały zestaw usług wspomagających publikację 
w otwartym dostępie: wydawnictwo uniwersyteckie heiUP, heiBOOKS – usługę 
wydawania e-książek, heiDOK – platformę do publikowania tekstów naukowych; 
heiJOURNALS – platformę do publikacji otwartych czasopism opartą na Open 
Journal Systems (OJS); heidICON – repozytorium obiektów multimedialnych (UH, 
2021). W zakresie infrastruktury dla danych badawczych uniwersytety Sojuszu ofe-
rują najczęściej wewnętrzne usługi przechowywania danych badawczych i we-
wnętrzne repozytoria danych (z wyjątkiem UW i UK). Infrastruktura ta jest najczę-
ściej zarejestrowana w następujących katalogach, rejestrach czy serwisach agregu-
jących: DOAJ, DOAB, OpenDOAR, OpenAIRE, CORE, re3data. Natomiast 
inne typy infrastruktury wspierającej otwartą naukę, czyli katalogi danych lub 
otwarte rejestry aparatury badawczej, obiektów i laboratoriów, są albo niedostępne 
na uczelniach Sojuszu, albo respondentom brakowało wiedzy na ten temat (odpo-
wiedzi „nie wiem”). Respondenci nie mieli też wiedzy o udziale swoich uczelni  
w inicjatywach udostępniania sprzętu, obiektów i laboratoriów badawczych. Re-
spondent z Kopenhagi wspomniał o inicjatywie Komisji Europejskiej – European 
HPC High Performance Computing Joint Undertaking, której celem jest rozwój paneuro-
pejskiej infrastruktury superkomputerowej, wspierającej działalność badawczą i in-
nowacyjną. Słusznie, bowiem w tym projekcie uczestniczą wszystkie kraje, z których 
pochodzą uczelnie Sojuszu 4EU+ (EuroHPC JU, b.d.). Uniwersytet w Kopenhadze 
bierze też udział w Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC, Duńska współpraca  
w zakresie e-infrastruktury). Celem przedsięwzięcia jest „zapewnienie infrastruktury 
obliczeniowej, pamięci masowej i sieci dla duńskich badań, edukacji i innowacji” 

(DeiC, 2020). To właśnie DeiC koordynuje tworzenie tego zaplecza i ułatwia duń-
skim naukowcom korzystanie z krajowych superkomputerów. Komputery te są ob-
sługiwane i rozbudowywane przez uniwersytety, które udostępniają moc oblicze-
niową naukowcom niezależnie od ich przynależności instytucjonalnej. 

Usługi wsparcia w zakresie danych badawczych realizowane są przede wszyst-
kim na poziomie instytucjonalnym na uniwersytetach w Mediolanie, Paryżu, Hei-
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delbergu, Kopenhadze i Pradze. Uniwersytet Warszawski oferuje wsparcie w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej. Zapewnienie takich usług wymaga zatrudnienia dodatko-
wych osób, które będą pełniły obowiązki tzw. data stewards bądź research data managers. 
Na Sorbonie zatrudniono 4 osoby (pełen etat – full time equivalent, FTE; na poziomie 
centralnym i w bibliotece), w Pradze to dwóch pracowników na pełen etat, jeden – 
na pół etatu (poziom centralny instytucji, zatrudnieni w 2020 r. dopiero rozwijają 
swoje umiejętności i planują przyszłe działania), w Heidelbergu to jeden etat (w bi-
bliotece). Najwięcej osób wspierających badaczy w zakresie zarządzania danymi za-
trudnia Københavns Universitet: 7 osób (FTE) na poziomie centralnym i około  
8 osób w pięciu wydziałowych laboratoriach wspierających zarządzanie danymi. 

 
K o s z t y  i n f r a s t r u k t u r y  i  u s ł u g   

Powstaje pytanie, jak instytucje radzą sobie z kosztami związanymi z rosnącym za-
potrzebowaniem na infrastrukturę i usługi w zakresie zarządzania danymi, np.  
z kosztami personelu oraz długoterminowego przechowywania i archiwizacji da-
nych. Niektórzy respondenci nie udzielili odpowiedzi na to pytanie (SU i UH). Na 
Uniwersytecie Warszawskim wydatki na usługi i infrastrukturę są pokrywane z gran-
tów (przykład działalności ICM UW), a usługi wsparcia w zakresie otwartej nauki 
oferowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie są finansowane z jej środ-
ków własnych. Z wewnętrznego finansowania korzysta także Università degli Studi 
di Milano. Zdaniem respondenta z Univerzita Karlova, uczelnia ta jak dotąd nie 
ponosi kosztów otwierania nauki. Bibliotece udało się z własnej inicjatywy zdobyć 
środki unijne na opłacenie pracowników zatrudnionych na 2,5 etatu. Naukowcy 
również muszą sami zdobywać fundusze. Nie jest to stabilny system finansowania, 
więc Uniwersytet Karola w Pradze będzie musiał opracować nowy plan finansowy, 
zwłaszcza że w strategii na lata 2021-2025 zobowiązał się do utworzenia repozyto-
rium danych badawczych. Respondent z Uniwersytetu Kopenhaskiego wskazał 
cztery sposoby finansowania infrastruktury dla danych badawczych: 1. granty (fi-
nansowanie ograniczone czasowo); 2. coroczny, rosnący wkład w finansowanie opi-
sanego wcześniej projektu DeiC; 3. finansowanie lokalnych projektów infrastruktu-
ralnych, np. rozwoju repozytorium instytucjonalnego i katalogu metadanych, oraz 
4. współfinansowanie biblioteki przez uczelnię. 

Ciekawe wyniki uzyskano z zestawienia odpowiedzi na pytanie dotyczące źró-
deł finansowania sześciu obszarów otwartej nauki, które przedstawiono w Tabela 3. 
Otwarty dostęp do publikacji i zarządzanie danymi są finansowane głównie z bu-
dżetów instytucji i funduszy europejskich (np. Horyzont 2020). Zdarza się także fi-
nansowanie krajowe, rzadziej – ze środków publiczno-prywatnych. Z drugiej strony 
finansowanie nauki obywatelskiej i otwartej edukacji jest ograniczone do funduszy 
krajowych i środków własnych uczelni (Sorbonne Université, Københavns Univer-
sitet, Universität Heidelberg). Natomiast żaden z uniwersytetów nie rozwija plat-
form współpracy (Co-creation platforms). 

 
 
 



 
Praktyki otwartej nauki na przykładzie sześciu … 

 

 20 

Tabela 3. Infrastruktura dla otwartej nauki 

 Infrastruktura 

 
Dla publikacji w 
OD 

Usługi 
przecho-
wywania 
danych 

Repo-
zytoria 
danych 

DMP  
narzę-
dzia / 
sys-
temy 

Kata-
logi 
da-
nych 

Katalogi, rejestry  
i usługi agregacji 

Otwarte 
rejestry 
aparatury  
badaw-
czej, 
obiektów  
i labora-
toriów 

Udział  
w inicjaty-
wie udo-
stępniania 
sprzętu, 
obiektów  
i laborato-
riów 

UW rozproszone re-
pozytoria brak brak Brak brak DOAJ, Open-

DOAR brak nie 

USM 

instytucjonalne: 
repozytorium, 
platformy do 
hostingu / pu-
blikacji czaso-
pism; platformy 
do hostingu / 
publikacji mo-
nografii 

wewn. wewn. wewn. brak 

CORE, DOAB, 
DOAJ, OpenAIRE, 
OpenDOAR, 
re3data 

brak nie 

SU 

instytucjonalne 
repozytorium 
dzielone z ze-
wnętrznymi or-
ganizacjami 

wewn.  
i zewn. 

wewn.  
i zewn. 

wewn.  
i zewn. brak 

CORE; OAPEN; 
OpenAIRE; Open-
DOAR; 

nie wiem nie wiem 

UH 

instytucjonalne: 
repozytorium, 
platformy do 
hostingu / pu-
blikacji czaso-
pism; platformy 
do hostingu / 
publikacji mo-
nografii 

wewn. wewn. wewn. 
Insty-
tucjo-
nalne 

CORE,DOAB, 
DOAJ, OAPEN, 
OpenAIRE, 
OpenDOAR, 
re3data 

nie wiem nie wiem 

KU instytucjonalne 
 repozytorium wewn. wewn. wewn. brak nie wiem brak 

HPC 
 (High Per-
formance 
Compu-
ting) 

UK 

platformy do 
hostingu / pu-
blikacji czaso-
pism 

wewn.  
i zewn. brak zewn. brak 

CORE,DOAB, 
DOAJ, 
OpenDOAR, 
re3data 

nie wiem tak 

 
Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU). 
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U s ł u g i  w s p a r c i a  
Rodzaje wsparcia oferowane naukowcom na uniwersytetach Sojuszu w zakresie 
udostępniania publikacji w otwartym dostępie, zarówno w repozytoriach, jak  
i w otwartych wydawnictwach, przedstawiono w Tabela 4. Najpopularniejsze usługi 
to: dedykowane badaczom (również doktorantom) szkolenia, specjalne strony inter-
netowe poświęcone zarządzaniu danymi badawczymi, uruchamianie centrów in-
formacyjnych oraz opracowywanie strategii i wizji otwartych badań naukowych. 
Natomiast tylko na Sorbonie praktyki otwartej nauki są powiązane z oceną kariery 
i awansem zawodowym badacza. Uniwersytety w Paryżu i Mediolanie oferują 
zresztą najwięcej form wsparcia, zapewniając, oprócz wymienionych powyżej, 
przede wszystkim wsparcie prawne. Natomiast Uniwersytet w Heidelbergu i Uni-
wersytet Kopenhaski ułatwiają naukowcom sprawozdawczość administracyjną do-
tyczącą publikacji w projektach. 

 
Tabela 4. Rodzaje wsparcia dla naukowców w zakresie udostępniania publikacji w OD 

 UW  USM  SU  UH  KU  UK  
Szkolenia dla naukowców(w tym doktoran-
tów)  

tak tak tak tak tak tak 

Strony internetowe instytucji na temat 
RDM 

tak tak tak tak tak  

Strony internetowe instytucji dotyczące 
otwartego dostępu do publikacji naukowych 

tak     tak 

Uruchomienie specjalnych usług, np. cen-
trów informacyjnych dla naukowców 

tak tak tak  tak tak 

Opracowywanie strategii i wizji otwartych 
badań naukowych 

tak tak tak  tak  

Finansowanie publikacji w czasopismach 
open access (APC) 

tak tak  tak   

Wsparcie prawne  tak tak tak   
Wytyczne wyjaśniające kwestie 
prawne związane z linkowaniem, udostęp-
nianiem i ponownym wykorzystaniem treści 
open access 

 tak tak  tak  

Ułatwianie sprawozdawczości admini-
stracyjnej dotyczącej publikacji w projektach 

   tak tak  

Powiązania praktyk ON z oceną kariery  
i awansem w ramach instytucji 

  tak    

Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU) 

 
Tabela 5 W Tabeli 5 pokazano rodzaje wsparcia dla naukowców w zakresie za-

rządzania danymi badawczymi. Jak wykazała analiza odpowiedzi, znowu najpopu-
larniejszą usługą były szkolenia (własne i zewnętrzne) i – podobnie jak w poprzed-
nim pytaniu o publikację w otwartym dostępie – strony internetowe na serwerach 
instytucji, dotyczące zarządzaniem danymi badawczymi. Prawie wszyscy respon-



 
Praktyki otwartej nauki na przykładzie sześciu … 

 

 22 

denci (z wyjątkiem tych z Uniwersytetu w Heidelbergu) wskazali też na przestrze-
ganie wymogów prawnych i etycznych oraz na przygotowywanie danych w modelu 
FAIR. Większość uczelni (oprócz UW i UK) wspiera też publikowanie danych w 
modelu FAIR we własnych lub w rekomendowanych repozytoriach. Najwięcej 
usług z zakresu danych badawczych oferują Københavns Universitet i Sorbonne 
Université. Co interesujące, żadna z uczelni nie finansuje wdrażania zasad FAIR, a 
tylko Uniwersytet Kopenhaski oferuje usługi w zakresie wykorzystywania lub opra-
cowywania narzędzi i usług badawczych FAIR, a Univerzita Karlova – cytowania 
danych. 
 
Tabela 5. Rodzaj wsparcia dla naukowców w zakresie zarządzania danymi badawczymi 

 UW UK UH KU SU USM 
Szkolenia dla naukowców (+ doktoranci) tak tak tak tak tak tak 
Strony instytucjonalne dotyczące RDM  tak tak tak tak tak 
Planowanie zarządzania i dzielenia się da-
nymi FAIR 

 tak tak tak tak  

Znajdowanie i ponowne wykorzystywanie 
danych z istniejących źródeł 

  tak tak   

Wykorzystanie lub rozwój narzędzi/usług 
badawczych FAIR 

   tak   

Przygotowywanie i dokumentowanie da-
nych/kodu do publikacji wg zasad FAIR 

  tak  tak tak 

Publikowanie danych FAIR we własnych 
lub rekomendowanych repozytoriach 

  tak tak tak tak 

Rozpoznawanie, cytowanie i uznawanie 
danych 

 tak     

Opracowywanie strategii i wizji otwartych 
badań naukowych 

tak    tak tak 

Przestrzeganie wymogów prawnych  
i etycznych, zasady FAIR 

tak  tak tak tak tak 

Finansowanie wdrażania zasad FAIR       
Poszukiwanie innych szkoleń w zakresie 
danych FAIR 

tak tak  tak tak tak 

Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU) 

 
W ankiecie EUA zadano także pytanie o rodzaje instytucjonalnego wsparcia 

udzielanego naukowcom zainteresowanym innymi obszarami otwartej nauki: 
otwartą edukacją, otwartymi recenzjami, nauką obywatelską, platformami współ-
pracy, praktykami crowdsource, otwartą ewaluacją, zasięgiem i komunikacją naukową 
itp. Było to pytanie otwarte. Wśród odpowiedzi warto odnotować prowadzenie 
warsztatów z zakresu citizen science (na uniwersytetach w Pradze i Mediolanie), po-
wołanie i finansowanie specjalnej jednostki na uczelni odpowiedzialnej za naukę 
obywatelską (Kopenhaga i Paryż) oraz uczestnictwo pracowników biblioteki  
w branżowych konferencjach dotyczących otwartej nauki (Uniwersytet Warszaw-
ski). 
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E u r o p e j s k a  C h m u r a  O t w a r t e j  N a u k i  

Czwartą część ankiety dotyczącą infrastruktury i usług zamykają pytania na temat 
Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC). Projekt, 
zainicjowany przez Komisję Europejską w 2015 r., osiągnął w 2020 r. pierwszy etap 
wdrożenia. Jego celem jest „połączenie istniejących infrastruktur danych badaw-
czych w Europie i stworzenie sieci danych FAIR i powiązanych usług dla nauki, 
dzięki czemu dane badawcze stałyby się interoperacyjne i możliwe do wykorzysta-
nia przez maszyny zgodnie z zasadami FAIR” (EOSC, 2021). Od 2021 roku EOSC 
jest finansowana z programu Horyzont Europa. Ponieważ Europejska Chmura ON 
jest nadal rozwijającym się projektem, nie wszyscy respondenci ankiety EUA potra-
fili twierdząco odpowiedzieć na pytanie o dostrzeganie potencjalnych korzyści z jej 
powstania, a na uczelniach Sojuszu nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji na temat 
połączenia infrastruktury i usług z Chmurą.  

Respondent z Pragi dostrzega jednak korzyści z przyłączenia do ekosystemu 
EOSC, bo pozwala on na ukazanie instytucjonalnych lub krajowych usług w szer-
szym, europejskim kontekście. Jest zresztą bardzo prawdopodobne, że infrastruk-
tura i usługi rozwijane na naszych uczelniach będą powiązane z Europejską 
Chmurą ON, ponieważ wiele z nich jest już włączonych do międzynarodowych in-
frastruktur badawczych, które same będą łączyć się z EOSC. W lipcu 2020 r. po-
wstało Stowarzyszenie EOSC (EOSC, b.d.-a). Polskimi członkami lub obserwato-
rami działań Stowarzyszenia są: Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, Politechnika Gdańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sie-
ciowe i Instytut Geofizyki PAN (EOSC, b.d.-b). Wśród instytucji Sojuszu 4EU+ 
tylko Uniwersytet Kopenhaski jest połączony z Europejską Chmurą Otwartej Nauki 
poprzez wspomniane konsorcjum DeiC, które jest członkiem Stowarzyszenia 
EOSC.  

 
4. Praktyki Otwartej Nauki w instytucji 

W kolejnej części ankiety postawiono pytania na temat instytucjonalnych inicjatyw 
związanych z różnymi obszarami otwartej nauki. Pojawiły się też kwestie zaangażo-
wania się w otwieranie nauki różnych kategorii osób działających na uczelniach 
oraz pytanie, czy w instytucji są pracownicy mający właściwe kompetencje do dzia-
łania na rzecz otwartej nauki.  
 
4.1 Inicjatywy uczelniane i ich interesariusze 

Pytanie 42. o uczelniane inicjatywy związane z przejściem do otwartej nauki z ostat-
nich trzech lat było pytaniem otwartym. W odpowiedziach wskazano kilka waż-
nych, a nawet inspirujących inicjatyw. Na Sorbonne Université w ostatnich latach 
podjęto działania mające zarówno lokalne, jak i międzynarodowe znaczenie.  
W 2019 r. zaktualizowano uczelnianą politykę otwartego dostępu (SU, 2019). 
Oprócz tego powołano grupy robocze ds. oceny badań w związku z otwartą nauką 
i ds. polityki i usług w zakresie danych. W 2020 r. utworzono SACADO (Service 
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d’Aide au Calcul et d’Analyse de Données), oferujące pomoc w zakresie obliczeń, analizy, 
zarządzania i przechowywania danych (SACADO, b.d.). Najważniejszym jednak 
wydarzeniem był międzynarodowy szczyt na temat praw do danych badawczych 
(The international Research Data Rights Summit), współorganizowany przez Sorbonne 
Université (wraz z University College London i Universiteit van Amsterdam),  
w którym wzięli udział przedstawiciele dziewięciu sieci badawczych, reprezentujący 
200 światowych uczelni (SU, UA, UCL, 2020). Na szczycie przyjęto Deklarację 
Sorbońską w sprawie praw do danych. Sygnatariusze deklaracji wyrazili gotowość 
do dzielenia się danymi badawczymi oraz do podjęcia wysiłków na rzecz promowa-
nia właściwego sposobu wykorzystywania danych badawczych. Wezwali rządy  
i podmioty finansujące badania naukowe do opracowania i przyjęcia regulacji 
prawnych umożliwiających wymianę danych naukowych i do sfinansowania tego 
typu przedsięwzięć (Sorbonne declaration, 2020).  

Nie mniej imponującymi inicjatywami może pochwalić się Københavns 
Universitet. W 2020 r. powołano tu grupę zadaniową ds. otwartej nauki, której ce-
lem jest opracowanie strategii wdrażania ON w całej organizacji. Planuje się prze-
prowadzenie serii warsztatów, których celem będzie identyfikacja barier spowalnia-
jących wdrażanie otwartej nauki. Uczelnia znacząco wzbogaca usługi wsparcia ba-
daczy w zakresie danych badawczych: utworzono 5 laboratoriów danych, a po-
nadto wzmocniono wsparcie w zakresie open data i FAIR na poziomie centralnym 
(zatrudniono nowych specjalistów w działach Badań i Innowacji oraz IT). W biblio-
tece uniwersyteckiej do pracy w usługach wsparcia dla otwartej nauki zatrudniono 
8 osób, które będą zajmowały się otwartymi danymi, FAIR, nauką obywatelską, 
wskaźnikami nowej generacji (next-generation metrics) (zob. EC, 2017), otwartą eduka-
cją i pozostałymi obszarami otwartej nauki sformułowanymi w dokumentach 
LERU (por. Ayris, 2018, s. 10-21). Na Uniwersytecie opracowano kursy dotyczące 
OA, otwartych danych, FAIR i DMP, skierowane głównie do doktorantów. Zaan-
gażowano się także w krajową inicjatywę mającą na celu opracowanie kursów  
e-learningowych na temat udostępniania danych i FAIR oraz w inicjatywy na rzecz 
budowy krajowej infrastruktury obliczeniowej i przechowywania danych. 

Na Uniwersytecie Mediolańskim funkcjonuje komisja ds. otwartej nauki peł-
niąca funkcje doradcze i monitorująca postępy w zakresie otwierania nauki. Orga-
nizowane są również warsztaty na temat otwartego dostępu, otwartych danych, 
Planu S i EOSC.  

Uniwersytet Warszawski rozwinął kompleksowy system grantów wewnętrznych 
wspierających naukowców w osiąganiu doskonałości w badaniach naukowych w ra-
mach programu IDUB. Jego ważnym elementem jest finansowanie otwartego do-
stępu do prac publikowanych przez naukowców z UW w uznanych na świecie cza-
sopismach. Ponadto Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie powołała 
Pełnomocnika ds. otwartej nauki, który jest odpowiedzialny za promowanie i wdra-
żanie polityki otwartej nauki na UW. Jak wspomniano wcześniej, w ramach pro-
gramu IDUB trwają prace nad przyjęciem instytucjonalnej polityki otwartej nauki 
oraz nad uruchomieniem instytucjonalnego repozytorium. Biblioteka organizuje 
szkolenia i oferuje konsultacje z zakresu open access i open data. 
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Karola w Pradze uruchomiła w styczniu 2020 
r. Centrum Wsparcia Otwartej Nauki (Centrum pro podporu open science), które udziela 
ogólnych informacji na temat ON, oferuje pomoc prawną i techniczną, doradza  
w zakresie danych badawczych, w tym w przygotowywaniu planów zarządzania 
danymi i w kwestiach etycznych. Zorganizowano także sieć koordynatorów otwartej 
nauki w bibliotekach wydziałowych (UK, 2021). Biblioteka wdraża także nowe re-
pozytorium publikacji cyfrowych. Natomiast respondent z Uniwersytetu w Heidel-
bergu niestety nie odpowiedział na to pytanie. 

Ciekawe wyniki przynosi analiza poziomu zaangażowania się pracowników, 
doktorantów i studentów (zwanych dalej interesariuszami) w praktykowanie wybra-
nych obszarów otwartej nauki. W Tabela 6 zebrano odpowiedzi na temat stopnia 
zaangażowania w otwieranie dostępu do publikacji naukowych na uczelniach 
Sojuszu 4EU+. Punktacja 0-5 odpowiada odpowiedziom: 0 – „nie wiem”, 1 – „bar-
dzo niskie”, 2 – „niskie”, 3 – „ani niskie, ani wysokie”, 4 – „wysokie”, 5 – „bardzo 
wysokie”. 

 
Tabela 6. Poziom zaangażowania w otwieranie dostępu do publikacji naukowych wśród 
różnych grup pracowników, doktorantów i studentów uczelni Sojuszu 4EU+ 

 UW UK SU UH KU USM Średnia 
Władze uczelni 5 3 5 3 5 5 4,3 
Bibliotekarze 5 5 5 5 5 2 4,5 
Początkujący naukowcy  
(doktoranci i postdoc) 

3 3 4 4 4 4 3,6 

Pracownicy naukowi 5 5 4 4 4 4 4 
Pracownicy administracyjni wspiera-
jący naukowców 

5 4 4 4 5 4 4,3 

Studenci 0 1 3 2 0 0 1 
Średnia 3,8 3,5 4,1 3,6 3,8 3,16  

Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU) 

 
Na uczelniach Sojuszu największe zaangażowanie w otwieranie publikacji wy-

kazują bibliotekarze, a następnie władze uczelni i administracja wspierająca bada-
nia. Jest to ocena respondentów ankiety EUA, najczęściej, chociaż nie tylko, pra-
cowników bibliotek. Szkoda, że nie można obiektywnie wysoko ocenić zaangażo-
wania tych, których otwieranie publikacji dotyczy najbardziej, czyli naukowców. 
Najwyższy stopień zaangażowania wszystkich uczelnianych interesariuszy w opinii 
respondentów występuje w Paryżu (średnia 4,1 pkt.), w Kopenhadze i w Warszawie 
(średnia 3,8 pkt.). 

W Tabela 7 ukazano poziom zaangażowania w otwieranie i dzielenie się 
danymi wśród interesariuszy uczelni Sojuszu 4EU+. Wyniki są podobne jak  
w przypadku otwierania publikacji – znowu najbardziej zaangażowani są w kolej-
ności: bibliotekarze, pracownicy administracyjni wspierający naukowców, władze 
uczelni, a dopiero potem sami badacze. W sumie pracownicy, doktoranci i studenci 
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z Mediolanu i Paryża są najmocniej zaangażowani w otwieranie danych badaw-
czych, co pokazują średnie wyniki z ostatniego wiersza tabeli. 

 
Tabela 7. Poziom zaangażowania w otwieranie i dzielenie się danymi wśród różnych grup 
interesariuszy uczelni Sojuszu 4EU+ 

 UW UK SU UH KU USM Śred-
nia 

Władze uczelni 4 4 4 3 4 5 4 
Bibliotekarze 5 5 5 5 5 2 4,5 
(Początkujący naukowcy,  
doktoranci i postdoc) 

3 3 4 3 3 5 3,5 

Pracownicy naukowi 3 3 4 3 3 5 3,5 
Pracownicy administracyjni 
wspierający naukowców 

3 4 4 3 3 5 3,6 

Studenci 1 1 3 2 0 2 1,5 
Średnia 3,16 3,33 4 3,16 3 4  

Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU) 

 
W Tabeli 8 przedstawiono poziom zaangażowania pracowników, doktorantów 

i studentów w zasięg i komunikację naukową. W tym przypadku naukowcy 
znowu nie są głównymi interesariuszami, wyprzedzają ich władze i administracja 
uczelni, ale jeszcze mniej zaangażowani niż naukowcy są bibliotekarze i studenci. 

 
Tabela 8. Poziom zaangażowania się w zasięg i komunikację naukową 

 UW UK SU UH KU USM Średnia 
Władze uczelni 2 0 4 4 4 4 3 
Bibliotekarze 1 1 3 3 1 2 1,8 
(Początkujący naukowcy doktoranci  
i postdoc) 

1 0 5 4 3 4 2,8 

Pracownicy naukowi 1 0 5 4 4 2 2,6 
Pracownicy administracyjni wspiera-
jący naukowców 

1 0 4 5 4 4 3 

Studenci 1 0 0 1 0 2 0,6 
Średnia 1,16 0,16 3,5 3,5 2,6 3  

Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU) 
 

Na Rysunku 2 zobrazowano średnie wyniki zaangażowania poszczególnych 
grup pracowników, doktorantów i studentów w publikowanie tekstów w open access, 
otwieranie danych badawczych i otwartą komunikację naukową. Zebrano wyniki  
z ostatniej kolumny „średnia” z Tabel 6,7 i 8, po czym wyciągnięto z nich średnią. 
Widać, że zaangażowanie w otwieranie nauki rośnie wraz z nabywaniem doświad-
czenia w prowadzeniu badań i publikowaniu (studenci, początkujący i doświadczeni 
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pracownicy naukowi), w przypadku pracowników administracji wspierającej bada-
nia i bibliotekarzy jest podobne, zaś największe zaangażowanie wykazują władze 
uczelni.  

 
Rysunek 2. Zaangażowanie interesariuszy w trzy obszary otwartej nauki: OA, dane badaw-
cze, komunikację naukową 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Przy ocenie zaangażowania w pozostałe, wschodzące obszary otwartej nauki, 

tj.: naukę obywatelską, otwartą edukację, recenzje i platformy współpracy, respon-
denci najczęściej wybierali odpowiedzi: nie wiem (0); bardzo niskie (1); niskie (2); ani 
niskie, ani wysokie (3). Dlatego w  

Tabela 9 zebrano uśrednione wyniki oceny poziomu zaangażowania interesa-
riuszy, bez podziału na poszczególne grupy pracowników i studentów uczelni.  
 
Tabela 9. Średni poziom zaangażowania w pozostałe obszary otwartej nauki na uczelniach 
Sojuszu 

 UW UK SU UH KU USM Średnia 

Nauka obywatelska 1 0,2 3 1 2,5 2,3 1,6 

Otwarta edukacja 1,6 0,2 1 2 0,6 2,3 1,3 

Platformy współpracy 1 0,2 0 0 0,16 2 0,6 

Otwarte recenzje 3,6 0,2 1,6 1,8 0,16 3 1,7 

Średnia 1,8 0,2 1,4 1,2 0,85 2,4  

 

Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU) 
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Warto odnotować wysokie zaangażowanie bibliotekarzy z Kopenhagi w naukę 
obywatelską (potwierdzają to nasze prace w projekcie TRAIN4EU) oraz wysoki po-
ziom zaangażowania interesariuszy z Uniwersytetu Warszawskiego w otwarte re-
cenzowanie. Natomiast uczelnie są w niewielkim stopniu zainteresowane rozwija-
niem platform współpracy dla naukowców (por. Rysunek 3.).  

 
Rysunek 3. Średni poziom zaangażowania interesariuszy w cztery obszary otwartej nauki 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Respondent z Mediolanu wskazał na wysokie zaangażowanie administracji 
wspierającej badania w naukę obywatelską, otwarte recenzowanie i otwartą eduka-
cję. W komentarzu do pytania rozwinął ten wątek tłumacząc, że na Uniwersytecie 
w Mediolanie jest specjalna jednostka ds. wspierania otwartej nauki zatrudniająca 
kilku bibliotekarzy. Jest ona częścią administracji centralnej odpowiedzialnej za 
ewaluację badań i zapewnianie ich jakości. Respondent z Uniwersytetu Karola  
w Pradze zauważył natomiast, że trudno jest ocenić ogólne zaangażowanie badaczy 
w otwieranie nauki. Niektórzy z nich są stale bardzo aktywni, inni tylko doraźnie  
(w zależności od wymogów grantodawców), a inni albo nie są świadomi istniejących 
możliwości, albo mają negatywne nastawienie do otwartej nauki. Staje się zatem 
oczywiste, że tylko pogłębione badanie postaw wobec ON wszystkich pracowników 
naukowych i doktorantów, przeprowadzone na każdej uczelni, dałoby pełen obraz 
zaangażowania w otwieranie nauki. 

Poziom zaangażowania w otwieranie nauki jest związany z posiadaniem przez 
pracowników uczelni odpowiednich kompetencji. W ankiecie EUA zadano pytanie 
na temat dostępności w badanych instytucjach różnych umiejętności pozwalających 
na wspieranie rozwoju otwartości w nauce. W Tabela 10 zestawiono odpowiedzi 
respondentów ze wszystkich uniwersytetów Sojuszu 4EU+. Z ich analizy wynika, 
że na tych uczelniach są w pełni lub częściowo dostępni pracownicy posiadający 
wiedzę na temat krajowych i europejskich polityk w różnych obszarach ON oraz 
doradzający w kwestiach technicznych i organizacyjnych, związanych z otwiera-
niem nauki, także w zakresie zarządzania danymi. Na uczelniach w Warszawie  
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i Mediolanie brakuje natomiast ekspertów z zakresu e-infastruktury, a w Pradze  
– pracowników mających wiedzę z zakresu prawa autorskiego i ochrony danych.  
Z kolei na Sorbonie tacy specjaliści są w pełni dostępni. Respondenci z uniwersyte-
tów w Pradze, Warszawie i Mediolanie odnotowali też brak umiejętności pracow-
ników naukowych w zakresie zarządzania danymi badawczymi, a respondent z Ko-
penhagi nie potrafił ocenić poziomu kompetencji badaczy w zakresie ON. 

 
Tabela 10. Poziom dostępności w instytucjach kompetencji potrzebnych do wspierania roz-
woju otwartej nauki 

 W pełni do-
stępne 

Częściowo 
dostępne 

Niedostępne, 
ale potrzebne 

W pełni 
dostępne 

Personel mający wiedzę na temat 
krajowych i europejskich polityk  
w różnych obszarach ON (np. OD 
do publikacji, udostępnianie da-
nych, ocena kariery akademickiej, 
nauka obywatelska itp.) 

UH, KU, 
SU, USM 

UK, UW   

Personel doradzający naukowcom  
w kwestiach technicznych, organiza-
cyjnych i operacyjnych związanych  
z ON 

UH, USM UK, KU,  
SU, UW 

  

Personel techniczny posiadający 
umiejętności w zakresie zarządzania 
danymi (np. eksperci ds. danych lub 
pracownicy biblioteki posiadający 
wiedzę na temat metadanych; prze-
chowywania danych/zarządzania 
/tworzenia danych; norm technicz-
nych)  

USM UH, UK, 
SU, UW 

  

Kompetencje techniczne w za-
kresie e-infrastruktur (np. eksperci 
IT) 
 

 UH, UK, 
SU 

USM, UW  

Kompetencje z zakresu prawa (np. 
wiedza na temat praw autorskich, li-
cencjonowania, prywatności da-
nych, ochrony danych) 

SU UH, KU, 
USM, UW 

UK  

Kompetencje naukowców:  
zarządzanie danymi badawczymi  UH KU 

SU USM 
UK, UW UK 

w zakresie inżynierii oprogramowa-
nia badawczego 

 UH, KU, 
SU, USM 

UW UK 

w zakresie eksploracji danych, anali-
tyki, wizualizacji danych 

 UH, KU, 
SU, UW 

USM UK 

w zakresie otwartej edukacji  UH, SU USM, UW UK, KU 
w zakresie komunikowania nauko-
wego 

 UH, KU, 
SU, USM 

UW UK 

Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU) 
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Ostatnie dwa pytania tej części ankiety dotyczyły świadomości respondentów 
na temat uczelnianych inicjatyw odnoszących się do nauki obywatelskiej i otwartej 
edukacji. O niskim zaangażowaniu interesariuszy w te dwa obszary ON wspo-
mniano wcześniej, nie dziwi zatem prawie całkowity brak odpowiedzi na te pytania. 
Wyjątkami są Københavns Universitet, a zwłaszcza funkcjonujące w nim Statens 
Naturhistoriske Museum (Narodowe Muzeum Historii Danii, podmiot działający 
na Wydziale Nauki) i Københavns Universitetsbibliotek (Biblioteka Uniwersytecka 
w Kopenhadze), które współpracują w wielu projektach citizen science. Respondent  
z Danii opisał plany stworzenia interdyscyplinarnego centrum Nauki Obywatelskiej 
na Uniwersytecie w Kopenhadze oraz połączenie go z krajową siecią obywatelskiej 
nauki, a także włączenie się w prace międzynarodowych przedsięwzięć, np. Euro-
pean Citizen Science Association (ECSA), European Open Science Cloud (EOSC) 
i platformy EU-Citizen Science. Zaś w kwestii otwartej edukacji respondent z Uni-
wersytetu Karola słusznie zauważył, że takie przedsięwzięcia są w większości pro-
wadzone przez indywidualne zespoły badawcze i praktycznie nie są monitorowane 
centralnie. Przykładem z Czech mogą być Encyklopedia Migracji czy WikiSkripta, 
strona, która zawiera materiały edukacyjne dla studentów medycyny. 

 
5. Ogólny stopień rozwoju Otwartej Nauki w instytucji 

Ostatnia część ankiety stanowi podsumowanie ogólnej sytuacji otwartej nauki w ba-
danych instytucjach. Respondenci zostali poproszeni o ocenę poziomu (skala 1-4) 
osadzenia siedmiu obszarów otwartej nauki (otwarty dostęp, dane badawcze, ewa-
luacja, nauka obywatelska, otwarta edukacja, zasięg i komunikacja naukowa)  
w priorytetach, politykach i praktykach uczelni. Poziom 1 opisuje sytuację, w któ-
rej dany obszar ON nie jest częścią priorytetów lub praktyk instytucji. Poziom 2 – 
obszar sporadycznie lub doraźnie jest częścią praktyk instytucjonalnych. Poziom 
3 – obszar jest ważnym priorytetem lub praktyką, a jego znaczenie stale rośnie. Po-
ziom 4 – obszar ON jest w pełni osadzony w strategii i praktyce instytucji.  

 
Tabela 11. Ogólny poziom osadzenia otwartej nauki w priorytetach, politykach i prakty-
kach badanych uniwersytetów 

OBSZARY OTWARTEJ NAUKI UW UK KU UH USM SU 
otwarty dostęp do publikacji 1 3 4 3 4 4 
zarządzanie danymi badawczymi 2 3 2 2 3 3 
dzielenie się danymi/dane FAIR 1 2 2 2 3 2 
open science w ewaluacji pracy naukowej 1 1 2 2 2 3 
nauka obywatelska 1 1 2 1 1 3 
otwarta edukacja 1 1 1 2 1 2 
zasięg i komunikacja naukowa 1 2 3 3 3 4 
ogólny poziom otwartej nauki  2 2 2 3 3 4 

Źródło: opracowanie własne. Zastosowane skróty: Uniwersytet Warszawski (UW), Univerzita Karlova (UK), 
Università degli Studi di Milano (USM), Sorbonne Université (SU), Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 
(RKUH), Københavns Universitet (KU) 
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Najwyższy, czwarty poziom w obszarze open access osiągnęły Københavns 
Universitet, Università degli Studi di Milano i Sorbonne Université. Ten ostatni 
uniwersytet – także w obszarze komunikacji naukowej. Pozostałe obszary oceniono 
na niższych poziomach. Tylko Sorbona zdołała włączyć do instytucjonalnych prak-
tyk połączenie otwartej nauki z ewaluacją pracy naukowej. Co ciekawe, uczelnia 
z Kopenhagi niżej niż Sorbona oceniła swój poziom rozwoju w obszarze nauki oby-
watelskiej. Na najniższym poziomie osadzenia (pierwszym) znajdują się w większo-
ści praktyki ON na Uniwersytecie Warszawskim, chociaż ogólną oceną jest 2. Co 
ciekawe, jeśli chodzi o ogólną ocenę poziomu osadzenia otwartej nauki w prakty-
kach i priorytetach instytucji, Uniwersytety w Kopenhadze, w Warszawie i w Pra-
dze oceniły się identycznie (poziom 2). Jak pokazuje cała powyższa analiza praktyk 
otwartej nauki, kopenhaska uczelnia jest jednak w tym zakresie bardziej zaawanso-
wana niż Uniwersytet Warszawski i Univerzita Karlova.  

 
Konkluzje 

Na początku lipca 2021 roku, gdy prace nad niniejszym artykułem miały się ku koń-
cowi, ukazał się raport EUA podsumowujący wyniki analizowanej tu ankiety, zaty-
tułowany: From principles to practices: Open Science at Europe’s universities. 2020-2021 EUA 
Open Science Survey results (Morais, i in. 2021). To dobry zbieg okoliczności, pozwala-
jący porównać opisywane tu cząstkowe wyniki ankiety (ograniczone do sześciu in-
stytucji) z całościowym podsumowaniem badań. Ankietę EUA wypełniły 272 insty-
tucje naukowe z 36 krajów europejskich. Na s. 7 raportu (Morais, i in., 2021) przed-
stawiono kluczowe wyniki, które są zbieżne z ustaleniami niniejszego opracowania. 

1. Autorzy raportu stwierdzili, że ponad połowa (59%) badanych instytucji 
oceniła wysoko lub bardzo wysoko strategiczne znaczenie otwartej 
nauki. Trzy z sześciu uniwersytetów Sojuszu 4EU+ również oceniły ją wy-
soko (średnia ocen od 3,6 do 4.1 pkt., por. Tabela 1). 90% badanych insty-
tucji uznało otwarty dostęp do publikacji za najważniejszy, co jest zbieżne  
z ocenami uczelni Sojuszu (oceny 4 lub 5), ale tylko 60% uczelni oceniło 
poziom jego wdrożenia jako wysoki. Wśród uczelni Sojuszu tylko trzy (50%) 
uznały, że wdrożyły open access na poziomie wysokim (Københavns Univer-
sitet i Università degli Studi di Milano) lub bardzo wysokim (Sorbonne 
Université). Ponadto w raporcie podano, że różnica między strategiczną 
ważnością a wdrożeniem jest największa w obszarze danych badawczych, 
co potwierdza przeprowadzona przeze mnie analiza: średnia ocen dla zna-
czenia zarządzania danymi badawczymi to 4,3 pkt. kontra 2,8 pkt. dla wdro-
żenia; dane FAIR – 4,3 do 2,8; dzielenie się danymi: 3,5 do 2,5. Otwieranie 
danych badawczych ma wysokie znaczenie dla 55-70% instytucji, które wy-
pełniły ankietę EUA (oceny wśród uniwersytetów 4EU+: 4 lub 5), ale wdro-
żenie nastąpiło tylko w 15-25% instytucji (wśród uczelni 4EU+ tylko Uni-
wersytet w Mediolanie ocenił wdrożenie na poziomie wysokim, tj. 4 pkt.). 

2. Polityki Open Science – wypracowała je ponad połowa (54%) badanych 
w ankiecie instytucji, a 37% jest na etapie wdrażania. W Sojuszu 4EU+  
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4 uniwersytety opierają swoje strategie na politykach OS, a dwa – są w trak-
cie przyjmowania takich dokumentów. 

3. Infrastruktura umożliwiająca otwarty dostęp do publikacji: 90% instytu-
cji deklaruje posiadanie własnych lub dzielonych repozytoriów (cztery uni-
wersytety Sojuszu). 66% instytucji dysponuje platformami do hostingu i pu-
blikowania czasopism (trzy w Sojuszu), 57% ma platformy do hostingu  
i publikowania monografii (dwie w Sojuszu).  

4. Kompetencje pracowników w zakresie danych badawczych – ponad 50% 
instytucji stwierdziło, że takie umiejętności są częściowo dostępne. Podobnie 
jest w przypadku uczelni Sojuszu (por. Tabela 10). 

5. Citizen science i open education są nadal obszarami wschodzącymi  
w otwartej nauce i, jak wykazałam w tym artykule, stanowią wyzwanie, rów-
nież dla uniwersytetów Sojuszu 4EU+. Autorzy ankiety podsumowali, że ok. 
50% respondentów wie o różnych inicjatywach z tego zakresu pojawiają-
cych się w ich instytucjach.  

6. Jednym z ważniejszych wniosków tej analizy jest stwierdzenie, że główną 
barierą na poziomie instytucjonalnym w przemianie ku otwartej 
nauce jest brak wpływu praktykowania ON na ocenę kariery akademickiej. 
Jak się okazuje, jest to problem także innych uczelni. Wedle ustaleń autorów 
raportu EUA w 34% instytucji żaden z elementów otwartej nauki nie był 
uwzględniany w ewaluacji. Wśród uczelni, które włączają do oceny osią-
gnięć naukowych praktyki otwartościowe, dominuje (77%) uwzględnianie 
liczby publikacji umieszczonych w repozytorium. Następne w kolejności są: 
publikowanie artykułów w czasopismach open access (49%), otwieranie do-
stępu do książek i praktykowanie otwartej komunikacji naukowej (po 39%), 
a następnie deponowanie danych w repozytoriach (33%) (Morais, i in., 
2021, s. 45). Kwestia uznania praktyk otwartościowych w ocenie osiągnięć 
naukowych wydaje się kluczowa dla dalszego rozwoju open science w Europie 
i w Polsce. 

Na uniwersytetach Sojuszu istnieje potrzeba dalszego rozwijania umiejęt-
ności naukowców w zakresie: research data management, pozyskiwania danych, 
otwartej edukacji, zasięgu i komunikacji naukowej. Autorzy raportu sformułowali 
podobną rekomendację: Institutions should also expand training in the key skills needed for the 
transition towards Open Science (e.g. data skills) for researchers and staff (Morais, i in., 2021, 
s. 8). 

Raport podsumowujący wyniki ankiety EUA (Morais, i in., 2021, s. 52) zawiera 
trzy rekomendacje dla europejskich uniwersytetów, które mogą być interesujące 
także dla przedstawicieli polskich uczelni: 

1. Należy włączyć Open Science do głównego nurtu nauki (mainstream Open 
Science). 

2. Otwarta nauka musi stać się integralną częścią oceny osiągnięć naukowych, 
a obecny system ewaluacji należy zmienić. 

3. Otwarta nauka musi być obecna w polityce i praktykach uczelni. Instytucjo-
nalne polityki otwartej nauki w miarę możliwości muszą być zbieżne  
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z politykami krajowymi i europejskimi. Należy zachęcać pracowników do 
większego zaangażowania w ugruntowane (np. otwarty dostęp do publikacji 
i danych) i wschodzące obszary open science (nauka obywatelska, otwarta edu-
kacja). Najważniejsze jest zintensyfikowanie szkoleń dla pracowników i na-
ukowców w zakresie kluczowych umiejętności pozwalających uprawiać 
otwartą naukę na wszystkich jej etapach (od badań do publikacji i komuni-
kacji wyników). 
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Open resources in the Repository of Scientific Institutes RCIN 

Abstrakt: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) powstało w 2010 roku 
jako wspólna inicjatywa 16 instytutów naukowych z Polski. Z biegiem lat RCIN rozszerzał 
swą działalność i przyjmował kolejnych członków. Obecnie w ramach konsorcjum współ-
pracuje 26 instytucji z całej Polski. Głównym celem RCIN jest zapewnienie społeczności 
naukowej krajowego multidyscyplinarnego repozytorium cyfrowego, składającego się z ma-
teriałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badawczej i treści dziedzictwa 
kulturowego. W roku 2018 konsorcjum RCIN z powodzeniem wystąpiło o współfinanso-
wany ze środków UE projektu OZwRCIN (konkurs w ramach programu POPC). W pro-
jekcie wyznaczono kilka celów ukierunkowanych na szerokie udostępnianie, archiwizację  
i rozpowszechnianie informacji sektora publicznego. W ramach projektu udostępnionych 
będzie ponad 140 tysięcy obiektów cyfrowych, w tym zestawy danych badawczych, z wy-
korzystaniem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań (np. IIIF, 3D, geolokaliza-
cja/mapy). Do zarządzania działaniami digitalizacyjnymi i udostępniania treści cyfrowych 
w internecie RCIN wykorzystuje infrastrukturę i narzędzia opracowywane przez Poznań-
skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), będące partnerem technicznym w pro-
jekcie. W artykule opisano koncepcję RCIN, jego infrastrukturę techniczną, wykorzystane 
oprogramowanie, a także merytoryczną organizację prac. 
 
Słowa kluczowe: długoterminowa archiwizacja, OZwRCIN, proces digitalizacji, repo-
zytorium cyfrowe  

 
Abstract: The Digital Repository of the Scientific Institutes (RCIN) was established in 
2010 as a joint initiative of 16 scientific institutes from Poland. Over the years, RCIN has 
expanded its activities and accepted new members. Currently, 26 institutions across Poland 
cooperate within the consortium. The main objective of this initiative is to provide the re-
search community with a national multidisciplinary digital repository of archival materials, 
scientific publications, research documentation, and cultural heritage content. In 2018,  
a country-level, EU co-funded project named OZwRCIN, was initiated in order to improve 
RCIN. The project sets several objectives aimed at providing open access to and dissemi-
nation ofarchived public sector information . As a result of the project, over 140 thousand 
digital objects will be made available, including research data sets, using new technologies 
and innovative solutions (e.g. IIIF, 3D, geolocation/maps). To manage the digitization ac-
tivities and to make the digital content available online, RCIN uses the infrastructure and 
tools developed by the Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC), which 
acts as the technical partner of the project. The paper discusses the concept of RCIN, its 
technical infrastructure, software used, and work organization. 
 
Keywords: digitisation workflow, large-scale digital repository, long-term preservation. 
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Wprowadzenie 

W 2010 r. z inicjatywy 16 instytutów naukowych z Polski powstało Repozytorium 
Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN), które wkrótce otrzymało fundusze unijne 
na realizację projektu o nazwie RCIN. Założone wskaźniki projektu zostały osią-
gnięte, a nawet znacznie przekroczone. Baza zyskała dużą popularność wśród użyt-
kowników końcowych. Do końca grudnia 2016 r. z zasobów RCIN skorzystało po-
nad 25 mln czytelników, w szczególności środowiska naukowe. Do zarządu RCIN 
zaczęły napływać wnioski od kolejnych wydawców czasopism naukowych i instytu-
tów, chcących przystąpić do RCIN i deponować materiały w jego bazie. Niestety 
infrastruktura informatyczna była przewidziana dla 16 instytutów i nie pozwalała 
na zdeponowanie i zarchiwizowanie zbiorów kolejnych kilkudziesięciu jednostek. 
Istniała również potrzeba digitalizacji i zapewnienia dostępu online do innych za-
sobów naukowych, takich jak zgromadzone dane badawcze (zinwentaryzowane 
okazy botaniczne i zoologiczne, elementy krajobrazu kulturowego, przyroda nieo-
żywiona), historyczne rękopisy, mapy do dalszych badań naukowych oraz katalogi.  

Aby w pełni zaspokoić potrzeby dotychczasowych członków konsorcjum 
RCIN, nowo zainteresowanych instytutów naukowych, a także użytkowników koń-
cowych, zdecydowano się na złożenie wniosku o dofinansowanie nowego projektu 
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Portal Funduszy…, 
2014). Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zaowocował powstaniem współfi-
nansowanego ze środków UE projektu OZwRCIN na poziomie krajowym, mają-
cego na celu usprawnienie RCIN w wielu aspektach. Głównym celem projektu 
OZwRCIN jest zwiększenie objętości i dostępności unikatowych zasobów nauko-
wych pochodzących z 26 instytutów. Odbywa się to głównie poprzez digitalizację, 
modernizację i usprawnienie platformy RCIN, ale także przez wykorzystanie istnie-
jącej infrastruktury teleinformatycznej do archiwizacji, przetwarzania i udostępnia-
nia informacji. 

W ramach projektu OZwRCIN w najbliższych latach udostępnionych zostanie 
na wolnych licencjach ponad 140 tys. obiektów cyfrowych, z czego ponad 80%  
w postaci danych źródłowych/badawczych. Dane te obejmują zbiory okazów fauny  
i flory, znaleziska archeologiczne, dane geograficzne, dokumentację badań i ekspe-
rymentów (w tym fotografie, np. mikroskopowe), zapisy, plany, inwentaryzacje. 
Oczywiście platformą do udostępniania tych zasobów jest RCIN. Tak szeroki  
i zróżnicowany zbiór danych wymagał opracowania odpowiedniego modelu da-
nych, który umożliwiłby ich bezpieczne przechowywanie i efektywne udostępnia-
nie. W ramach prac projektowych dokonywane są kluczowe zmiany w portalu 
RCIN w celu dostosowania go do wymagań nowych typów danych badawczych. 
Dotyczą one zarówno modelu przechowywania treści, jak i metadanych. Konieczne 
były również zmiany w zakresie prezentacji obiektów udostępnianych, np. wyko-
rzystanie formatów danych strumieniowych IIIF czy hybrydowych, a także opraco-
wanie podejścia do unikalnej identyfikacji poszczególnych zasobów z wykorzysta-
niem identyfikatorów globalnych (DOI). 
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Cel projektu i docelowa zawartość RCIN 

Celem projektu jest zwiększenie ilości, dostępności i wykorzystania zasobów nauko-
wych przez udostępnienie nowych zasobów na wolnych licencjach lub w domenie 
publicznej, poprawę funkcjonalności i rozwój RCIN, a także uruchomienie nowych 
usług. 

Wszystkie zasoby zdigitalizowane i udostępnione online w ramach projektu 
będą dostępne bez opłat i na wolnych licencjach (np. CC BY, CC BY-SA lub CC 
Public Domain). Dzięki temu zarówno treści, jak i ich metadane opisowe będą mo-
gły być wykorzystywane bez ograniczeń, nie tylko przez indywidualnych internau-
tów i firmy, ale także przez zewnętrzne (publiczne) bazy danych. 

Zasoby udostępniane w ramach projektu obejmują: 
- Zasoby naukowe, takie jak monografie, abstrakty, prace doktorskie, plakaty, 

raporty, mapy i atlasy, a także materiały historyczne, w tym rękopisy, wyko-
rzystywane w badaniach naukowych; 

- Dane źródłowe, takie jak zbiory okazów fauny i flory, znaleziska archeolo-
giczne, dane geograficzne itp., zebrane podczas badań terenowych;  

- Dokumentację badań i eksperymentów: dokumentację opisową, fotografie 
(np. zdjęcia mikroskopowe), zapisy, plany, szkice, inwentaryzacje itp. 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę format udostępnianych danych, można je po-
dzielić na: zasoby tekstowe, zasoby graficzne oraz zasoby hybrydowe, tj. składające 
się zarówno z elementów tekstowych, jak i graficznych. Ponad 80% udostępnianych 
zasobów stanowić będą zdigitalizowane unikalne dane badawcze lub rękopisy zna-
nych osób, które nie są w posiadaniu żadnej innej instytucji. Dzięki temu projekt 
stanie się kompleksowym systemem informacyjnym, szczególnie w zakresie nauk 
przyrodniczych (biologia, biotechnologie, medycyna), nauk o Ziemi czy nauk hu-
manistycznych. W odniesieniu do nauk humanistycznych i społecznych baza będzie 
ważnym źródłem zbiorów danych o dziedzictwie kulturowym. Potencjalnie umoż-
liwi badanie dużych zbiorów danych w celu identyfikacji trendów, wzorców i związ-
ków, których nie można uchwycić przez analizę pojedynczych obiektów. 

Z technicznego punktu widzenia RCIN zostanie zmodernizowane, a istniejące 
oprogramowanie dostosowane do digitalizacji, archiwizacji i udostępniania danych 
zgodnie z potrzebami użytkowników. Zwiększona zostanie dostępność zasobów cy-
frowych w zakresie wyszukiwania i możliwości odczytu na różnego rodzaju urzą-
dzeniach. Funkcjonalność oprogramowania zarządzającego procesem digitalizacji 
zostanie rozszerzona o dedykowane mechanizmy do obsługi konkretnych typów 
obiektów. Możliwe będzie automatyczne wzbogacanie danych oraz automatyczna 
weryfikacja jakości danych wejściowych. System archiwizacji długoterminowej zo-
stanie rozbudowany o standardy, protokoły i formaty przechowywania i wymiany 
informacji, np. OAI-PMH, OAI-ORE, METS, PREMIS. Uruchomiony zostanie 
system Bazy Wiedzy, który będzie agregował informacje o działalności naukowej 
poszczególnych Partnerów. 

Projekt koncentruje się również na usprawnieniu procedur back-end realizowa-
nych w ramach RCIN. W tym zakresie przeprowadzone zostaną różne adaptacje 
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systemów zarządzania przepływem prac digitalizacyjnych i długoterminowej kon-
serwacji. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia dedykowanych mechani-
zmów obsługi specyficznych typów obiektów (np. danych badawczych). Prace 
obejmą również zautomatyzowane wzbogacanie i walidację danych w celu poprawy 
interoperacyjności i jakości wprowadzanych danych. 

 
Kluczowe wyzwania techniczne 

Wyzwania techniczne wynikały bezpośrednio z potrzeb użytkowników i dotyczyły 
kwestii związanych ze zwiększoną liczbą obiektów cyfrowych na portalu RCIN, 
zmianami technologicznymi, a także potrzebami w zakresie dostępności treści 
cyfrowych. Główne wyzwania przedstawiają się następująco: 

- Rosnąca liczba obiektów cyfrowych i związanych z nimi danych źródłowych 
(np. pliki wzorcowe, dane źródłowe) wymagała odpowiedniego skalowania 
istniejącego rozwiązania technicznego i jego rozbudowy oraz zapewnienia 
odpowiednich zasobów teleinformatycznych.  

- Nowe rodzaje digitalizowanych obiektów, np. dane źródłowe obejmujące 
okazy flory i fauny, wymagały dedykowanych mechanizmów, które z jednej 
strony zapewnią wystarczającą dostępność takich zasobów cyfrowych i ła-
twość użycia dla odbiorców końcowych, a z drugiej strony umożliwią do-
stawcom zasobów wprowadzanie ich do portalu RCIN. 

- Obecne zasoby RCIN, które ze względu na swoje właściwości techniczne 
(np. format plików) zostały uznane za słabo dostępne i niespełniające wymo-
gów interoperacyjności, wymagały działań mających na celu zwiększenie ich 
dostępności. 

- Modernizacja istniejących portali instytutów oraz modernizacja głównego 
portalu RCIN. Prace obejmowały również stworzenie Baz Wiedzy, związa-
nych  
z działalnością naukową poszczególnych instytutów. 

- Opracowanie mechanizmów związanych z automatyzacją procesu digitali-
zacji zgodnie z wymaganiami nowych instytutów współpracujących w pro-
jekcie wymagało odpowiedniego dostosowania oprogramowania służącego 
do zarządzania procesem digitalizacji, archiwizacji i udostępniania zaso-
bów. 

- Zapewnienie wysokiej dostępności danych dostępnych w Projekcie.  
W szczególności dotyczy to modernizacji interfejsu www zgodnie z przyję-
tymi praktykami projektowania zorientowanego na użytkownika oraz stan-
dardami wysokiej dostępności np. WCAG 2.0 (w3.org, 2021) czy Linked 
Open Data (Linked data, 2021). 

- Zapewnienie interoperacyjności danych tworzonych w ramach Projektu  
w kontekście istniejących platform zewnętrznych, np. Europeana, CrossRef 
czy Google Scholar. 
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Wymagania dostawców treści 

Prace techniczne w projekcie mają na celu dostosowanie i dalszy rozwój rozwiązań 
programowych wykorzystywanych przez RCIN, a także zwiększenie dostępności 
materiałów naukowych będących w posiadaniu Partnerów współpracujących  
w projekcie. Od strony technicznej RCIN składa się z portalu głównego oraz portali 
dedykowanych dla każdego współpracującego instytutu. Dzięki temu istnieje jeden 
punkt dostępu dla użytkowników końcowych chcących przeszukiwać i przeglądać 
zawartość RCIN. Z drugiej strony, każdy instytut może również promować swoje 
treści przez własne repozytorium instytucjonalne. Dlatego treści wprowadzone 
przez Partnerów projektu są dostępne zarówno w portalu głównym, jak i w odpo-
wiednim indywidualnym portalu danego instytutu. Należy zauważyć, że dane są 
wprowadzane do systemu tylko raz, a następnie ukazują się jako dostępne w portalu 
głównym i w odpowiednim dedykowanym portalu Partnera projektu. 

Proces digitalizacji i udostępniania obiektów w RCIN wspierany jest przez ze-
staw narzędzi DInGO, opracowany przez PCSS we współpracy z przedstawicielami 
konsorcjum RCIN. Pozwala on na monitorowanie i kontrolowanie przebiegu prac 
związanych z digitalizacją, długoterminowym przechowywaniem danych oraz udo-
stępnianiem obiektów cyfrowych on-line. Pakiet oprogramowania DInGO pozwala 
użytkownikom na obsługę procesu digitalizacji zgodnie z międzynarodowymi stan-
dardami dobrych praktyk, np. archiwizacja danych odbywa się zgodnie z modelem 
OAIS (Open Archival Information System, 2021), zorganizowana jest funkcja sa-
moarchiwizacji, zgodnie z zieloną ścieżką Open Access (Open access…, 2021), za-
implementowane są również mechanizmy automatycznej weryfikacji jakości da-
nych (np. weryfikacja parametrów technicznych wprowadzanych danych). Zgod-
ność z międzynarodowymi otwartymi standardami i dobrymi praktykami jest nie-
zbędna dla zapewnienia użytkownikom długoterminowego dostępu do materiałów 
publikowanych za pośrednictwem portalu RCIN. Kluczowe wyzwania techniczne 
zidentyfikowane w ramach projektu wiążą się bezpośrednio z potrzebami użytkow-
ników, a należą do nich: 

- Wzrost liczby obiektów cyfrowych w portalu RCIN i bieżące zmiany tech-
nologiczne wynikające ze zwiększonych potrzeb w zakresie dostępności.  

- Wzrost liczby obiektów wgrywanych do systemu i woluminu związanych  
z nimi danych źródłowych (np. plików wzorcowych, danych źródłowych), 
które wymagają odpowiedniego skalowania rozwiązania technicznego i im-
plementacji odpowiednich funkcjonalności.  

- Objęcie digitalizacją nowych typów obiektów (np. danych źródłowych,  
w tym okazów flory i fauny). Wymagają one dedykowanych mechanizmów, 
które z jednej strony zapewnią użytkownikom łatwy dostęp do zasobów cy-
frowych, a z drugiej strony umożliwią dostawcom treści wprowadzanie ich 
do portalu RCIN. 

- Usprawnienia procesu digitalizacji, zgodnie z wymogami nowych instytu-
tów uczestniczących w projekcie, w tym dostosowanie oprogramowania do 
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zarządzania przepływem prac digitalizacyjnych i do środowiska długotermi-
nowej konserwacji. 

Lepszą dostępność treści dostarczanych za pośrednictwem RCIN zapewni za-
stosowanie najlepszych praktyk projektowania zorientowanego na użytkownika 
oraz powszechnie znanych wytycznych dotyczących dostępności, tj. WCAG 2.0 lub 
zasad „5 Star Open Data”. Zostaną również zastosowane dedykowane mechanizmy 
dostarczania danych RCIN do zewnętrznych platform agregujących, takich jak Eu-
ropeana czy Google Scholar, które będzie odbywać się z wykorzystaniem global-
nych standardów i przyjętych praktyk, takich jak protokół OAI-PMH czy odpo-
wiedni format mapy strony. Planuje się wprowadzenie automatycznej weryfikacji 
parametrów technicznych pobieranych plików wzorcowych (danych źródłowych). 

Dla osób zarządzających procesami digitalizacji ważne jest posiadanie wysoko-
poziomowej informacji o parametrach technicznych treści i danych przechowywa-
nych w systemie. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście inwentaryzacji posiada-
nych zasobów cyfrowych i zapewniania ich długoterminowej dostępności dla użyt-
kowników docelowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ważna jest replikacja 
danych w różnych systemach przechowywania. 

Kierownicy naukowi instytucji partnerskich zgłosili zapotrzebowanie na narzę-
dzia, które mogłyby wspierać raportowanie osiągnięć naukowych do jednostek cen-
tralnych lub dla celów wewnętrznych. Pomogłoby to również w upublicznianiu in-
formacji o osiągnięciach naukowych instytucji. Dlatego w ramach projektu plano-
wane jest uruchomienie systemu Bazy Wiedzy dla każdego z Partnerów. System ten 
będzie wyposażony w funkcje umożliwiające przygotowanie odpowiednich rapor-
tów, zestawień i podsumowań. 

 
Architektura rozwiązania technicznego OZwRCIN 

W celu zaspokojenia istotnych potrzeb poszczególnych grup użytkowników, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z wysoką dostępnością zaso-
bów cyfrowych, prace techniczne obejmują dwa kluczowe obszary. Pierwszy z nich 
dotyczy wykorzystania istniejącej infrastruktury sprzętowej i programowej oraz 
usług dostępnych w PCSS. Drugi obszar prac technicznych związany jest z rozwo-
jem i adaptacją istniejącego zestawu narzędzi do digitalizacji, długoterminowej ar-
chiwizacji i publikowania online.  

RCIN jest budowane z wykorzystaniem dobrze ugruntowanego zestawu narzę-
dzi DInGO, który jest rozwijany przez PCSS od 2002 roku i który został dotychczas 
wdrożony w ponad 140 ośrodkach w Polsce i za granicą. Logiczny podział kompo-
nentów zestawu narzędzi DInGO w ramach OZwRCIN przedstawiono na Rys. 1. 
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Rysunek 1. Logiczny podział komponentów pakietu oprogramowania DInGO 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Za pomocą technik Responsive Web Design w portalach RCIN zaprojekto-

wano i wykonano nowy interfejs użytkownika, umożliwiający dostęp do zawartości 
z różnych urządzeń. Zapewniono również zgodność poszczególnych portali z wy-
mogami WCAG 2.0 oraz z praktykami Linked Open Data (na podstawie „5 Star 
Open Data”). Dla istniejących obiektów cyfrowych, m.in. dla tych tworzonych  
w starszym formacie DjVu, opracowano funkcje zwiększające dostępność. Do me-
chanizmów tych należą: wyświetlanie obiektów w formacie DjVu w technologii 
HTML5 oraz opracowanie mechanizmów umożliwiających prezentację obiektu  
w różnych (alternatywnych) formatach plików. Opracowano lub opracowuje się 
obecnie dedykowane mechanizmy do wyświetlania obiektów o specyficznych ce-
chach. Dotyczy to w szczególności takich obiektów, jak: mapy, zielniki i obiekty 3D. 
Schemat metadanych obiektów cyfrowych dostępnych w RCIN został dostosowany 
do potrzeb nowych Partnerów współpracujących w ramach Projektu, m.in. umoż-
liwiono dostarczanie metadanych z wykorzystaniem schematu Darwin Core. Do 
schematu metadanych RCIN dostosowano również mechanizm wyszukiwania.  

Wprowadzono usprawnienia dotyczące poszczególnych pól metadanych, np. 
umożliwiono tagowanie obiektów z uwzględnieniem geolokalizacji, a co za tym 
idzie wyświetlanie obiektów cyfrowych na mapie. Dzięki temu użytkownicy będą 
mogli zobaczyć bezpośrednią lokalizację obiektu, jak również powiązane obiekty 
usytuowane w pobliżu. Dodana została możliwość cytowania artykułu bezpośrednio 
z portalu RCIN, m.in. przez wyświetlanie gotowych opisów bibliograficznych  
w standardach PN-ISO 690:2012, APA, MLA czy Chicago, a także umożliwiono 
pobranie jednego lub kilku opisów w formacie RIS i BIB z podglądu informacji  
o obiekcie i listy wyników wyszukiwania. Mechanizm ten zostanie uzupełniony  
o wsparcie dla popularnych systemów zarządzania bibliografią, takich jak Zotero. 

Prace związane z rozszerzeniami DInGO dLab – OZwRCIN mają na celu 
zwiększenie ergonomii w kontekście obsługi procesu digitalizacji. Dzięki rozbudo-
wie funkcji wsadowego przetwarzania danych usprawniony został proces digitaliza-
cji, który pozwala na przekazywanie dużych ilości danych w dogodnym momencie, 
np. pod koniec dnia lub w nocy. Dodatkowe rozszerzenia zapewnią właściwą jakość 
zasobów przetwarzanych w procesie digitalizacji przez walidację wczytanych pli-
ków wzorcowych, np. za pomocą narzędzia JHOVE. Profil jakościowy może za-
wierać informacje o parametrach technicznych plików, np. dla TIFF brak kompresji 
lub kompresja LZW, wskazaną głębię kolorów lub rozdzielczość skanowania. Sys-
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tem zapewni również prawidłowe wykonanie poszczególnych czynności związa-
nych z procesem digitalizacji, m.in. przez komunikację z systemami zewnętrznymi 
w celu walidacji danych, które powinny być dostępne w wyniku tych czynności. 
Zwiększona zostanie również dostępność i interoperacyjność danych, poprzez roz-
poznawanie nazw podmiotów z wykorzystaniem istniejących narzędzi i łączenie ta-
kich zasobów z istniejącymi bazami danych, np. Viaf.  

Komponent DInGO dArceo służy zwiększeniu bezpieczeństwa zasobów w kon-
tekście ich długoterminowego przechowywania. Będzie się to odbywać przez wpro-
wadzenie funkcji związanych z analizą przechowywanych plików wzorcowych.  
W szczególności dotyczy to analizy formatów, czasu tworzenia plików, poprawności 
plików, programu użytego do tworzenia plików itp. Funkcja walidacji danych w sys-
temie przechowywania danych zostanie rozszerzona o możliwość walidacji wzglę-
dem stosowanej w Projekcie polityki przechowywania plików (np. parametry tech-
niczne plików, struktura plików itp.). Dodana zostanie również funkcja systemu 
przechowywania danych źródłowych umożliwiająca tworzenie replik danych w nie-
zależnych systemach przechowywania danych, np. przechowywanie na macierzy 
dyskowej oraz przechowywanie w usłudze chmurowej. Baza wiedzy będzie agrego-
wać działalność naukową instytutów uczestniczących w projekcie. Odpowiedni mo-
del danych został już opracowany, a baza wiedzy zostanie zintegrowana z portalami 
repozytoryjnymi RCIN. Integracja pozwoli m.in. na wzbogacenie opisu obiektów  
o informacje z bazy wiedzy (dodatkowe informacje o autorach, instytucie, itp.)  
i prezentację artykułów powiązanych (np. ten sam autor, ten sam numer czasopi-
sma, ta sama konferencja). Dane do bazy wiedzy będą importowane z istniejących 
systemów poszczególnych instytutów. 

Architekturę logiczną komponentów portali i baz wiedzy RCIN przedstawiono 
na Rysunku 2. Założenie dla portali repozytoryjnych jest analogiczne do obecnej 
architektury RCIN. Na głównym portalu RCIN prezentowane są wszystkie zasoby 
naukowe udostępniane przez poszczególnych Partnerów projektu. Dodatkowo 
każdy Partner projektu posiada swój własny portal – repozytorium instytucjonalne 
(logicznie oddzielone od głównej bazy danych) – w którym prezentowane są tylko 
jego zasoby. Oznacza to, że w ramach platformy RCIN, a także w ramach projektu, 
będzie funkcjonowało 27 portali – jeden główny i 26 portali dla każdego z Partne-
rów. W celu umożliwienia prezentacji informacji o osiągnięciach naukowych każ-
dego z Partnerów uruchomiono Bazy Wiedzy. Każdy z Partnerów będzie mógł 
wprowadzać dane do własnej Bazy Wiedzy, która będzie połączona z jego dedyko-
wanym portalem w ramach RCIN. Generalnie, informacje o osiągnięciach nauko-
wych pracowników danego Partnera będą przechowywane w Bazie Wiedzy, a część 
z tych informacji będzie prezentowana w dedykowanym portalu repozytoryjnym 
RCIN Partnera wraz z dostępem do pełnej treści artykułu naukowego. 
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Rysunek 2. Architektura logiczna powiązań portali repozytoryjnych oraz Baz Wiedzy 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Wnioski  

Mimo że w projekcie biorą udział instytucje reprezentujące różne dziedziny nauki, 
zestaw narzędzi DInGO pozwolił na zaprezentowanie ich zbiorów i obiektów cy-
frowych w jednolitej formie z zachowaniem ich indywidualnego charakteru, w spo-
sób przejrzysty i wygodny do przeglądania. Obecny etap projektu OZwRCIN jest 
na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu, tak jak to miało miejsce w poprzednim 
projekcie. Główne cele, takie jak zwiększenie objętości i dostępności unikalnych za-
sobów naukowych, są stale realizowane ze wsparciem zestawu narzędzi DInGO.  
W wyniku rozmów z przedstawicielami Partnerów projektu trwają prace nad no-
wymi rozwiązaniami. Bogate doświadczenie w tworzeniu narzędzi do prezentacji 
zasobów kultury online oraz ciągła chęć doskonalenia istniejących rozwiązań po-
winny zaowocować kolejnymi pomysłami wyznaczającymi nowe kierunki rozwoju 
narzędzi wspierających repozytoria cyfrowe. 
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Open Science as perceived by scholars affiliated with the Jagiellonian University 

 
 
 
Abstrakt: Badanie przedstawione w artykule miało na celu rozpoznanie podejścia nau-
kowców do otwartości w nauce oraz zebranie informacji na temat zachęt i nagród przyzna-
wanych za publikowanie w otwartym dostępie w jednostkach naukowych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (UJ). W badaniu uczestniczyli pracownicy ze wszystkich wydziałów UJ. Do 
zbierania wykorzystano technikę ankiety. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że 
otwarty dostęp jest ważnym aspektem komunikacji naukowej, ale niemal wcale nie jest pre-
miowany na UJ.  

Słowa kluczowe: komunikacja naukowa, opinie naukowców, otwarta nauka, otwarte za-
soby naukowe, otwarty dostęp 
 
Abstract: The research presented in the article was aimed at assessing the approach of 
scientists to openness in science and at collecting information on incentives and awards 
granted for publishing in open access at the scientific units of the Jagiellonian University. 
Employees from all departments of the Jagiellonian University participated in the survey. 
The survey technique was used to collect the data. As a result of the analyzes, it was found 
that open access is an important aspect of scientific communication, but it is almost not 
awarded at the Jagiellonian University. 

Keywords: open access, open scholarly resources, open science, scholarly communica-
tion, scholars’ opinions  
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Wprowadzenie 

Przeniesienie praktyk uprawiania nauki do internetu staje się standardem. Zarówno 
wymiana informacji, jak i współpraca pomiędzy naukowcami odbywa się głównie 
w sieci. Otwieranie nauki, a w szczególności otwarty dostęp do publikacji i danych 
badawczych, jest podstawowym wyznacznikiem usieciowienia i korzystania z wyni-
ków naukowych za pomocą komputerów (Starczewski, Stępińska-Ustasiak, 2014,  
s. 161-162). 

Ten sposób komunikacji naukowej jest nie tylko rozwijany oddolnie, ale także 
obligatoryjnie wprowadzany na poziomie uczelni oraz instytucji finansujących ba-
dania w poszczególnych państwach. Jest to widoczne zwłaszcza w Europie, gdzie 
ogłoszono Plan S, którego głównym celem jest wprowadzenie obowiązku publiko-
wania w otwartym dostępie (European Science Foundation, 2021). 

Wśród różnych postulatów dotyczących otwartej nauki Komisja Europejska 
rozważ m.in. kwestię zachęt i nagród dla naukowców publikujących swoje teksty  
w otwartym dostępie (European Commission, 2017, s. 7). W swoim badaniu, obej-
mującym grupę naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor stawia dwa pyta-
nia: 1) jaka jest opinia respondentów na temat realizacji postulatów zgłaszanych do 
Komisji Europejskiej, dotyczących nagradzania badaczy za publikowanie w otwar-
tym dostępie oraz 2) jakie jest ich nastawienie do otwartości w nauce. Z uwagi na 
niereprezentatywność próby badanie ma charakter wstępnego rozpoznania. 

 
Stan badań 

Podczas kwerend bibliograficznych autor nie dotarł do badań o podobnym zakresie, 
związanych z tematem zachęt i nagród dla naukowców publikujących swoje teksty 
w otwartym dostępie. W niektórych pracach badawczych znajdują się wprawdzie 
wzmianki na temat wprowadzenia zachęt i nagród dla naukowców za publikowanie 
w otwartym dostępie, niemniej sprowadzają się głównie do akcentowania potrzeby 
stworzenia tego typu gratyfikacji dla naukowców w celu m.in. sprowokowania 
zmian w systemie komunikacji naukowej (np. Rodrigues, Abadal, de Araújo, 2020) 
albo też do konstatacji, że takie nagrody są jednym z wyzwań otwartej nauki (np. 
Burgelman, i in., 2019). Zestawienie nagród i stypendiów przyznawanych bada-
czom za publikowanie w otwartym dostępie i traktowanych jako dźwignia rozwoju 
otwartej nauki znaleziono tylko w przeglądowym artykule dotyczącym realiów ame-
rykańskich, więc nie włączono go do analizy piśmiennictwa (McKiernan i in., 2016). 
W celach poglądowych, bez pretensji do kompletności, przytoczono wnioski kilku 
badań europejskich i krajowych, które wytypowano ze względu na zakres i meto-
dykę zbliżone do badania zrealizowanego przez autora. 

W 2014 roku czteroosobowy zespół badaczy francuskich w składzie Joachim 
Schöpfel z Université Lille 3, Coline Ferrant (Sciences Po, Paris, Northwestern 
University, Evanston, Illinois, USA) oraz Francis André i Renaud Fabre (obaj  
z Centre national de la recherche scientifique, CNRS) przeprowadził badanie an-
kietowe wśród dyrektorów 1250 francuskich laboratoriów badawczych należących 
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do sieci CNRS. Badanie dotyczyło opinii francuskich naukowców na temat otwar-
tego dostępu. Zwrotną odpowiedź odesłało 432 respondentów. Ustalono, że w tam-
tym czasie naukowcy popierali wdrożenie otwartego dostępu do nauki i byli pozy-
tywnie nastawieni do deponowania własnych publikacji w otwartych repozytoriach: 
50-70% respondentów korzystało z ogólnokrajowego repozytorium HAL. Niemal 
40% naukowców uważało, że otwarty dostęp powinien być obowiązkowy. 30% an-
kietowanych zapłaciło za publikacje swojego tekstu w otwartym dostępie. Problemy 
z prawem autorskim dotyczące deponowania tekstów w repozytoriach najczęściej 
deklarowali naukowcy publikujący w naukach humanistycznych i społecznych (Fer-
rant, André, Febre, Schöpfel, 2016). 

Kolejnym przykładem sondażu obliczonego na rozpoznanie podejścia naukow-
ców do otwartej nauki jest badanie ankietowe przeprowadzone w grudniu 2015 
roku wśród pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, reprezentujących nauki humanistyczne. Podczas analizy 
wyników stwierdzono, że respondenci pozytywnie reagowali na otwarty dostęp do 
nauki i mieli świadomość związanych z nim problemów prawnych i finansowych. 
Deklarowali zainteresowanie udostępnianiem własnych publikacji w otwartym do-
stępie, ale zarządzanie całym procesem zapewnienia dostępu w tym kanale obiegu 
informacji woleli pozostawiać fachowcom (Janiak, Próchnicka, 2018, s. 29-30, 45-
46). 

W 2017 roku opublikowano badania ankietowe dotyczące strategii publikacyj-
nych i opinii na temat otwartego dostępu wśród angielskich pracowników nauko-
wych. We wnioskach podkreślono, że naukowcy nie są pewni tego, czy deponowa-
nie własnych publikacji w otwartym dostępie podnosi ich cytowalność. Zwracano 
uwagę na konieczność stałego podnoszenia jakości czasopism open access oraz zwięk-
szania świadomości naukowców na temat repozytoriów, otwartego publikowania  
i polityki otwartej nauki. Uznano za ważne wprowadzenie zachęt do publikowania 
w otwartym dostępie, przy czym nie sprecyzowano, jak takie zachęty miałyby wy-
glądać (Zhu, 2017, s. 576).  

W 2021 roku na podstawie analizy 20 repozytoriów działających na uniwersy-
tetach i dostępnej literatury przeprowadzono diagnozę wdrożenia otwartej nauki  
w Polsce. Ustalono, że polityki otwartości na uczelniach są zaimplementowane  
w bardzo małym zakresie, ale w każdym badanym uniwersytecie wdrażany jest Plan 
S zakładający publikowanie wyników badań bez żadnego embarga w otwartym do-
stępie. Są organizowane działania związane z tworzeniem repozytoriów danych  
i platform otwartych czasopism (Poślada, 2020, s. 45, 67). 

Aktualne dane na temat zachęt wspierających udział naukowców w ruchu 
otwartej nauki zawiera również opublikowany w tym tomie artykuł Anny Książ-
czak-Gronowskiej pt. Praktyki otwartej nauki na przykładzie sześciu europejskich uniwersyte-
tów w świetle ankiety European University Association. Omawiając wyniki ankiety EUA 
uzyskane w 2020 roku na uczelniach należących do Sojuszu 4EU+, autorka stwier-
dza, że według respondentów jednym z głównych czynników hamujących prze-
kształcenia uniwersytetów w kierunku otwartej nauki jest nieuwzględnianie wpływu 
praktyk ON na ocenę kariery akademickiej. Przytacza również wnioski z ogólnego 
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podsumowania wyników wszystkich ankiet EUA, zwróconych przez 272 instytucje 
naukowe z 36 krajów europejskich, wskazujące, że w 34% badanych instytucji ża-
den z elementów otwartej nauki nie był włączany do ewaluacji badaczy i jednostek 
organizacyjnych uczelni (Książczak-Gronowska, 2021). 

 
Metody badawcze 

Dane empiryczne zebrano za pomocą kwestionariusza ankiety rozesłanego w for-
mie elektronicznej 834 uczestnikom szkoleń organizowanych w Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Tematyką szkoleń była szeroko pojęta otwartość w nauce, wprowadze-
nie polityki otwartości na UJ oraz narzędzia i systemy wspierające otwartość w na-
uce, które udostępnia pracownikom uczelnia. Ze względu na rozłożenie szkoleń  
w czasie dane gromadzono od października 2019 r. do stycznia 2021 roku. Otrzy-
mano 114 wypełnionych ankiet (stopa zwrotu: 13,67%). Zgodnie z anonsowanymi 
pytaniami badawczymi głównym celem badania było rozpoznanie podejścia nau-
kowców do otwartości w nauce oraz zebranie informacji na temat zachęt i nagród 
przyznawanych za publikowanie w otwartym dostępie w jednostkach naukowych 
UJ. Pytania ankietowe skonstruowano jednak w taki sposób, aby uzyskany materiał 
posłużył także trzem celom szczegółowym, a mianowicie określeniu: 

1. podejścia naukowców do korzystania z publikacji w otwartym dostępie, 
2. narzędzi do wyszukiwania publikacji naukowych wykorzystywanych przez 

naukowców, 
3. podejścia naukowców do deponowania swoich prac w Repozytorium Uni-

wersytetu Jagiellońskiego. 
 
Analiza wyników badań 

Badana grupa respondentów składała się z 69 kobiet i 45 mężczyzn. Rozkład pro-
centowy według płci przedstawiony jest na Wykresie 1.  

 
Wykres 1. Rozkład procentowy badanej grupy pod względem płci 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Badana grupa była bardzo zróżnicowana pod względem stopni naukowych  
i tytułów zawodowych. Znalazło się w niej 8 profesorów, 25 profesorów uczelni, 14 
doktorów habilitowanych, 46 doktorów, 19 magistrów i 2 osoby bez tytułu. Struk-
turę próby w podziale według tego kryterium przedstawiono na Wykresie 2. 

 
Wykres 2. Rozkład grupy badawczej według tytułów zawodowych i stopni naukowych 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Respondenci, którzy wypełnili ankiety, pochodzili z: Wydziału Studiów Mię-

dzynarodowych i Politycznych – 18, Wydziału Chemii – 16, Wydziału Filozoficz-
nego – 12, Wydziału Filologicznego – 8, Wydziału Matematyki i Informatyki – 8, 
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – 7, Wydziału Biologii – 7, Wydziału 
Historycznego – 7, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej – 7, Collegium 
Medicum UJ – 4, Wydziału Polonistyki – 3, Działu ds. Osób Niepełnosprawnych – 
2, Wydziału Farmaceutycznego – 2, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Sto-
sowanej – 2, Wydziału Nauk o Zdrowiu – 2, Wydziału Prawa i Administracji – 2, 
Biblioteki Jagiellońskiej – 1, Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków – 1, Wy-
działu Geografii i Geologii – 1, Małopolskiego Centrum Biotechnologii – 1. Trzy 
osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie w ankiecie.  

74 osoby z badanej zbiorowości uznały, że otwarty dostęp jest ważny w jednost-
kach naukowych, w których pracują. 8 osób odpowiedziało, że według nich nie jest 
ważny, a 32 osoby zaznaczyły odpowiedź „nie wiem”. Rozkład procentowy odpo-
wiedzi uwidoczniono na Wykresie 3. 
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Wykres 3. Zestawienie procentowe odpowiedzi na pytanie o ważność otwartego dostępu  
w macierzystych jednostkach naukowych respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tylko 3 osoby przyznały, że otwarty dostęp jest nagradzany w jednostkach na-

ukowych, w których pracują. Przeczącej odpowiedzi udzieliło 66 respondentów. 45 
osób nie wie, czy w jednostkach, w których pracują, za publikowanie w otwartym 
dostępie przyznaje się badaczom jakiekolwiek gratyfikacje. Rozkład procentowy od-
powiedzi na to pytanie przedstawiono są na Wykresie 4. 

 
Wykres 4. Zestawienie procentowe odpowiedzi na temat przyznawania nagród za otwarty 
dostęp 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Druga osoba napisała, że prace publikowane w otwartym dostępie są lepiej nagra-
dzane w trakcie przeprowadzania ocen okresowych pracowników. 

Bardzo duża liczba odpowiedzi pozytywnych, bo aż 107, padła na pytanie  
o to, czy respondenci korzystają z publikacji naukowych w otwartym dostępie. 
Tylko 7 osób odpowiedziało przecząco. Rozkład procentowy wyników zobrazo-
wano na Wykresie 5. 
 
Wykres 5. Zestawienie procentowe odpowiedzi na pytanie o korzystanie przez responden-
tów z publikacji naukowych w otwartym dostępie 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Analiza odpowiedzi na pytanie o to, czy wszystkie utwory naukowe dostępne  

w internecie powinny być upubliczniane bez ograniczeń w otwartym dostępie, wy-
kazała że za takim rozwiązaniem optuje wyraźna większość badanych – 87% (99 
osób). Nie popiera go jedynie 13% (15 odpowiedzi). Bilans opinii na ten temat 
przedstawiono na Wykresie 6. 
 
Wykres 6. Zestawienie procentowe odpowiedzi na temat dostępności publikacji naukowych 
dla wszystkich bez ograniczeń 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Na Wykresie 7 przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytanie o narzędzia i za-
soby, które respondenci wykorzystują do pozyskiwania piśmiennictwa naukowego. 
Większość ankietowanych korzysta z wyszukiwarek i serwisów, które dają otwarty 
dostęp do publikacji, np. Google Scholar (91 ankietowanych) lub Academia.edu (82 
ankietowanych). Korzystanie z płatnych baz danych zadeklarowało 53 responden-
tów. Podobną liczbę odpowiedzi odnotowano dla cyfrowych repozytoriów i biblio-
tek instytucjonalnych (56 ankietowanych). Wynika stąd, że w badanej grupie sys-
temy informacyjno-wyszukiwawcze dające dostęp do publikacji OA są wykorzysty-
wane w porównywalnym stopniu co płatne bazy danych. 

 
Wykres 7. Popularność poszczególnych narzędzi do wyszukiwania publikacji naukowych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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udostępniania, a tylko 18 nie ma intencji w niej uczestniczyć. Stosunek badanych 
respondentów do otwartego dostępu należy więc ocenić jako globalnie korzystny. 
 
Wykres 8. Deklaracje chęci deponowania przez autorów publikacji w RUJ 
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Ankietowani, którzy nie byli zainteresowani deponowaniem swoich publikacji 
w RUJ, zostali zapytani o powód. Pięcioro z nich odpowiedziało, że w ogóle nie 
publikuje lub nie ma żadnego dorobku publikacyjnego. Dwoje respondentów od-
powiedziało, że nie wiedzą, czy będą to robić w przyszłości. Część ankietowanych 
wskazywała na możliwe problemy prawne związane z udostępnianiem w RUJ, wy-
nikające z treści umów wydawniczych, np.: „ogranicza mnie umowa wydawnicza, 
np. dopuszczenie udostępnienia wyłącznie 500 słów pracy” lub „nie chcę narażać 
się na ewentualne sankcje karne” lub „nie wszystkie wydawnictwa, w których publi-
kuję, pozwalają na deponowanie artykułów w publicznych zbiorach” lub „mam 
wątpliwości co do praw autorskich wydawnictw publikujących te prace”. Zacyto-
wane odpowiedzi wskazują, że pomimo odbytego szkolenia, ankietowani nadal nie 
do końca rozumieją, jakie mają możliwości w zakresie deponowania swoich prac  
w repozytoriach. Niektórzy odpowiadali, że tylko obowiązek nałożony przez uczel-
nię może ich zmusić do udostępniania swoich prac w repozytorium, np.: „Nie za-
mierzam, jeżeli nie będzie takiego obowiązku, a wiązałoby się to z koniecznością 
ponoszenia kosztów stosownych licencji. Nie ma na to pieniędzy”. Przytoczona od-
powiedź dowodzi niepełnej orientacji w mechanizmach open access. Dla każdego bo-
wiem autora zarówno deponowanie własnych publikacji w otwartym dostępie w re-
pozytorium, jak i udzielanie do nich licencji prawnych, które ten dostęp umożli-
wiają, jest w pełni darmowe. Jedna osoba odpowiedziała, że to uczelnia powinna 
starać się o zapewnianie odpowiednich zgód od wydawców. Można byłoby zgodzić 
się z tą wypowiedzią, gdyby nie fakt, że to autor podpisuje umowę z wydawcą  
i może negocjować brzmienie jej klauzul. Owszem, uczelnia może nałożyć na swo-
ich pracowników obowiązek publikacyjny, i na świecie tego typu zarządzenia są 
wprowadzane w postaci tzw. otwartego mandatu (Siewicz, 2012, s. 13), niemniej 
ostatecznie to sam autor podpisuje umowę z wydawcą. Niektórzy ankietowani 
twierdzili, że otwarte publikowanie oznacza odbieranie im autorskich praw mająt-
kowych, co – warto podkreślić – jest sprzeczne z jednym z głównych założeń otwar-
tego dostępu, czyli zasadą pozostawiania praw autorskich majątkowych autorom. 
Jeden respondent stwierdził, że publikuje już w otwartym dostępie, a umieszczenie 
dodatkowo publikacji w repozytorium nie zwiększy zasięgu odbiorczego jego prac. 
Ta opinia wynika z braku rozeznania w mechanizmów rozpowszechniania infor-
macji w internecie różnymi niezależnymi kanałami komunikacji naukowej. 

 
Podsumowanie 

W odniesieniu do pierwszego pytania badawczego wyniki przeprowadzonych analiz 
nasuwają dwa czytelne wnioski: bez względu na przynależność dyscyplinarną więk-
szość pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa, ze otwarty do-
stęp ma duże znaczenie w jednostkach naukowych, w których pracują, ale poza 
dwoma jednostkowymi przypadkami nie jest on w żaden sposób premiowany. Taki 
stan rzeczy może wydłużyć czas realizacji postulatów Planu S i wprowadzania 
otwartej nauki na uczelni. 
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Co do pytania drugiego i pytań szczegółowych: kwestia korzystania z publikacji 
w otwartym dostępie przedstawia się optymistycznie. Z kilkoma wyjątkami więk-
szość uczestników badania deklaruje taki sposób korzystania z publikacji nauko-
wych. Niewielki negatywny akcent (13% respondentów) uwidacznia się w odpowie-
dziach na pytanie o opinię w kwestii nieograniczonego dostępu do publikacji. Jest 
to zastanawiające wobec faktu, że 94% badanych deklaruje korzystanie z piśmien-
nictwa OA. Autor wyraża przypuszczenie, że być może w praktyce łatwiej jest po-
siłkować się pracami cudzymi, niż samemu zapewnić dostęp do własnych publikacji. 

W celu pozyskiwanie publikacji naukowych w otwartym dostępie respondenci 
z UJ korzystają częściej z wyszukiwarek i agregatorów niż z płatnych baz danych. 
Repozytoria i biblioteki cyfrowe plasują się w ich wyborach na podobnym poziomie 
co płatne bazy danych. 

Pozytywnie nastrajają również odpowiedzi respondentów odnoszące się do de-
ponowania publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ). Aż 
84% badanych zdeklarowało zamiar umieszczenia swoich publikacji w RUJ. Po-
stawa pozostałej części ankietowanych, którzy nie chcą archiwizować swojego do-
robku w repozytorium, czyli 16%, jest o tyle zaskakująca, że badanie prowadzone 
było każdorazowo po zakończeniu szkoleń na temat otwartego dostępu oraz zasad 
i korzyści umieszczania publikacji w RUJ.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że nadal istnieje po-
trzeba podnoszenia świadomości naukowców w zakresie otwartości w nauce. Nie-
ścisłości w przeświadczeniach badaczy na temat funkcjonowania otwartego dostępu 
wpływają na ich zachowania publikacyjne, a finalnie działają na niekorzyść ich sa-
mych i całej nauki. Duże zainteresowanie udostępnianiem publikacji w Repozyto-
rium UJ przemawia za tym, że obsługujący je system informatyczny należy nadal 
udoskonalać i rozwijać. 
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Otwarty dostęp  
– dylemat współczesnego naukowca  

Open access – contemporary scholar’s dilemma 

Abstrakt: Omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowni-
ków naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu wysondowania ich podejścia do 
otwartości w nauce oraz ustalenia, w jaki sposób udostępniają własny dorobek. Zidentyfi-
kowano problemy, jakie naukowcy napotykają w trakcie publikowania w otwartym dostę-
pie, a jednocześnie wskazano możliwości wsparcia, jakiego w tym względzie może udzielić 
im Biblioteka Jagiellońska. Dużą rolę w publikowaniu zasobów nauki w otwartym dostępie 
odgrywają repozytoria instytucjonalne, np. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(RUJ), które pozwala gromadzić informacje o dorobku naukowo-badawczym i dydaktycz-
nym pracowników UJ oraz umożliwia otwarty dostęp do publikacji. RUJ oferuje liczne 
działania zachęcające do publikowania w otwartym dostępie i wspomagające autorów  
w tym procesie. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zestawione z konkretnymi inicja-
tywami podejmowanymi w RUJ. 
 
Słowa kluczowe: badanie ankietowe, otwarty dostęp, otwarta nauka, pracownicy Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, zielona droga, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego RUJ  

 
Abstract: The idea of open access is becoming increasingly important. To present the 
phenomenon, a survey was conducted among the Jagiellonian University’s academics. The 
aim of the study was to investigate researchers’ approach to open science. The findings of 
the study revealed authors’ attitudes towards and practice of open access publishing. Fur-
thermore, the study identified authors’ concerns about open access publishing and indi-
cated many possibilities of support in this process. Institutional repositories play a crucial 
role in providing open access to publications. The Jagiellonian University Repository (RUJ) 
collects information on scholarly and teaching achievements of the Jagiellonian University’s 
academics and provides open access to their works. Its main objective is to promote the 
idea of open access, as well as encourage and support authors in the process. The results of 
the study were compared with RUJ’s initiatives. 

 
Keywords: green OA, Jagiellonian University Repository, Open Access, Open Science, 
RUJ, survey study, scholars affiliated with the Jagiellonian University 

Wprowadzenie 

Otwarty dostęp (dalej w skrócie OD, ang. open access, OA) rozumiany jest jako wolny, 
powszechny i trwały dostęp do publikacji (Gruszewska, 2019, s. 184; Mikołajuk, 
2015, s. 142). Ta najprostsza i najbardziej intuicyjna charakterystyka oddaje istotę 
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ruchu OD. Podejmowane niekiedy próby rozszerzenia tej definicji polegają głównie 
na stosowaniu kolejnych synonimów pojęcia wyjściowego (Rys. 1).  

Zagadnienia otwartego dostępu są poruszane od ponad dwóch dekad. Wraz  
z upływem czasu jego rola i znaczenie wciąż rosną. Wiąże się to z coraz większą 
świadomością korzyści płynących z open access oraz pojawianiem się nowych możli-
wości oferowanych autorom chcącym publikować w ten sposób. Pomimo tego, na-
dal spotykane są negatywne opinie, których wynikiem jest niechęć autorów do dzie-
lenia się publikacjami w otwartym dostępie (Święćkowska, 2013; Yang, Li, 2015,  
s. 5). 

 
Rysunek 1. Cechy otwartego dostępu 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Otwartość w nauce w modelu zielonej drogi 

Otwartość staje się nieodłącznym elementem nauki. Jej celem jest zwiększenie do-
stępności publikacji i wyników badań naukowych (Bujko, 2018). Publikowanie do-
robku naukowego, popularnonaukowego oraz dydaktycznego w otwartym dostępie 
jest coraz częstszą praktyką. Nierzadko otwartość w nauce jest dla naukowców wy-
mogiem, a nie jedynie wyborem (Bujko, 2018; Rychlik, Karwasińska, 2011, s. 185-
187). Najnowsze badania międzynarodowe wskazują, że większość badaczy popiera 
ideę OD i chce w niej uczestniczyć (Mills, 2020). 

Open access może być realizowany w różnych modelach. Pierwszymi, jakie zo-
stały wyodrębnione, a jednocześnie najczęściej opisywanymi, są złota i zielona 
droga. Obecnie form otwartości jest więcej – wciąż powstają nowe, niektóre łączą 
się ze sobą, tworząc kolejne warianty (Rychlik, Theus, 2018). 

Zielona droga OD dotyczy udostępniania publikacji za pośrednictwem repozy-
toriów (Święćkowska, 2013, s. 7-9). W tym modelu naukowcy mogą dzielić się pu-
blikacjami, ale również wynikami badań oraz różnego rodzaju materiałami, które 
nie zostały oficjalnie wydane. Udostępniane publikacje mogą być zamieszczane  
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w różnych formach wydawniczych – jako preprinty, postprinty oraz wersje wydaw-
nicze (Gałecka-Golec, Sztabkowska, 2014, s. 126; Rychlik, Theus, 2018, s. 157-158; 
Yang, Li, 2015, s. 2). Zielony wariant OA nie wymaga ponoszenia kosztów przez 
autorów udostępnianych publikacji ani przez ich odbiorców. Implikowany w tym 
modelu nakład finansowy wiąże się jedynie z utrzymaniem repozytorium (Rychlik, 
Theus, 2018, s. 157-158). Publikacje najczęściej są udostępniane na warunkach 
otwartych licencji (dostęp libre) lub w ramach dozwolonego użytku (dostęp gratis). 
Jednak zanim pliki zostaną rozpowszechnione, konieczne jest uzyskanie od właści-
ciela praw majątkowych zgody na zamieszczenie ich w otwartym dostępie (Bujko, 
2018; Siewicz, 2017). 

Repozytoria, które umożliwiają publikowanie w OD, najczęściej mają charak-
ter dziedzinowy lub instytucjonalny. W kontekście otwartości w nauce największą 
rolę odgrywają repozytoria instytucjonalne, które zwykle są tworzone przez uczelnie 
(Gałecka-Golec, Sztabkowska, 2014; Święćkowska, 2013, s. 7-9). Ich zasoby skła-
dają się głównie z publikacji naukowych pracowników i innych materiałów, które 
zostały wytworzone w związku z działalnością instytucji naukowej (Brzozowska, 
2011, s. 144-146; Giwer i in., 2014, s. 101-102). 

Udostępnianie publikacji w otwartym dostępie ma wielu zwolenników, chociaż 
nie należy zapominać o tym, że są również osoby przeciwne oraz niechętne wzglę-
dem takich działań. Stanowiska jednych i drugich są poparte wieloma argumen-
tami, które odzwierciedlają pozytywne i negatywne aspekty otwartości.  

Najważniejszą korzyścią, jaka wynika z publikowania w otwartym dostępie, jest 
rozwój nauki. Otwartość wpływa na szybsze upowszechnienie badań i jednocześnie 
warunkuje łatwiejszy dostęp do ich wyników (Materska, 2016, s. 6-7). Dzięki temu 
naukowcy mogą podnosić jakość i innowacyjność swoich badań oraz szukać no-
wych obszarów, w których są one potrzebne (Gruszewska, 2019, s. 189-190). Publi-
kowanie w OD jest formą darmowej promocji działalności naukowej. Za jej sprawą 
zwiększa się znaczenie i prestiż, jakie ma w środowisku nauki dana instytucja oraz 
sam naukowiec. Powstają również nowe możliwości nawiązania kontaktów i współ-
pracy pomiędzy instytucjami naukowymi i ich pracownikami (Materska, 2016, s. 6-
7; Mikołajuk, 2015, s. 142). Open access zwiększa widoczność publikacji – są one czę-
ściej czytane i wykorzystywane (Zhu, 2017). Korzystanie z publikacji jest dużo ła-
twiejsze – nie jest ograniczone czasem ani miejscem (Materska, 2016, s. 6-7). Wyni-
kiem tego jest również zwiększona liczba cytowań, która dla naukowców ma duże 
znaczenie (McKiernan i in., 2016, s. 1-3). 

Przeszkodą, która często powstrzymuje naukowców przed udostępnianiem pu-
blikacji w otwartym dostępie, jest podejście wydawców, którzy nie wyrażają na to 
zgody lub komplikują cały proces. Spowodowane jest to przede wszystkim komer-
cyjnym charakterem działalności wydawniczej, a więc zarabianiem na sprzedaży 
publikacji. Innym powodem tego typu trudności są umowy podpisywane z wydaw-
cami i zawarte w nich warunki dotyczące przeniesienia praw majątkowych oraz 
określenia możliwych pól eksploatacji albo nawet całkowity brak pisemnych poro-
zumień. Skutkiem tego może być zdezorientowanie autora i niepewność co do tego, 
czy może rozpowszechniać swoje publikacje w OD (Giwer et al., 2014, s. 97-98; 
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Siewicz, 2017). Argumentem przeciwko udostępnianiu publikacji w otwartym do-
stępie jest również obawa, że w przypadku takiej formy rozpowszechniania prawa 
autora nie są respektowane, a publikacja może być wykorzystywana przez użytkow-
ników w dowolny sposób (Giwer et al., 2014, s. 97-98; Rychlik, Karwasińska, 2011, 
s. 191-192). Kolejną barierą jest brak wystarczającej wiedzy naukowców w tym za-
kresie. Część autorów nie ma świadomości, że może dzielić się swoim dorobkiem, 
nie zna statusu własnych praw majątkowych, a wybór warunków, na których mogą 
rozpowszechniać publikacje, jest dla nich problematyczny. Ponadto autorzy często 
nie znają miejsc, w których mogą dzielić się swoim dorobkiem – nie są pewni, który 
z serwisów będzie najlepszym wyborem, brakuje im również umiejętności związa-
nych z ich obsługą (Zhu, 2017). Istnieje również przekonanie, że publikowanie  
w OD wymaga od naukowców dużego nakładu pracy. Wiąże się to m.in. z uzyski-
waniem zgody wydawców na udostępnianie publikacji, z koniecznością wypełniania 
formularzy dotyczących publikacji w serwisach repozytoryjnych i odpowiedniego 
przygotowania plików przed rozpowszechnieniem. Otwartość wymaga więc dodat-
kowego czasu i wysiłku, na który pracownicy naukowi bywają niegotowi (Rychlik, 
Karwasińska, 2011, s. 194). 

Wsparcie dla naukowców w procesie udostępniania publikacji w otwartym do-
stępie mogą zapewniać repozytoria instytucjonalne. Co więcej, ich działania mogą 
łagodzić pojawiające się trudności i obawy autorów (Narayan, Luca, 2017 ). 

 
Otwarty dostęp z perspektywy pracowników Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników 
naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu wysondowania ich podejścia do 
otwartości w nauce oraz ustalenia, w jaki sposób udostępniają własny dorobek. Zi-
dentyfikowano problemy, jakie autorzy napotykają w trakcie publikowania  
w otwartym dostępie, a jednocześnie wskazano możliwości wsparcia, jakiego w tym 
względzie może udzielić im Biblioteka Jagiellońska. Badanie osadzono w kontekście 
modelu zielonej drogi OD, a jego wyniki przeanalizowano, uwzględniając działal-
ność Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Etapem przygotowawczym było dokonanie analizy i krytyki piśmiennictwa do-
tyczącego otwartości w nauce. Następnie opracowano elektroniczny kwestionariusz 
ankiety, który składał się z pytań dotyczących sposobów udostępniania dorobku  
w otwartym dostępie, zauważanych przez naukowców korzyści płynących z otwar-
tości w nauce oraz napotykanych trudności i oczekiwanych form wsparcia w proce-
sie dzielenia się publikacjami w OD. Kwestionariusz rozesłano do pracowniczych 
skrzynek mailowych w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
był on dostępny online przez cały luty 2021 roku. Ostatecznie uzyskano 200 uzu-
pełnionych ankiet. Grupa respondentów, która wzięła udział w badaniu, była zróż-
nicowana pod względem płci, tytułu/stopnia naukowego oraz dyscyplin nauko-
wych. 
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Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego udostępnia swój dorobek w otwartym dostępie (83%). 
Jedynie mała część pracowników przyznaje, że nie udostępnia swoich prac w OD 
(17%) (Rys. 2). 

 
Rysunek 2. Deklaracje pracowników UJ dotyczące udostępniania publikacji w OD 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Badania wykazały różnice w stopniu rozpowszechniania publikacji w otwartym 

dostępie przez naukowców (Rys. 3). Ponad połowa respondentów (54%) aktywnie 
dzieli się swoim dorobkiem, udostępniając wszystkie (17%) lub większość (37%) pu-
blikacji. Wśród tych osób zwykle znajdują się naukowcy z obszaru nauk ścisłych  
i przyrodniczych. Co trzecia osoba deklaruje udostępnianie w OD jedynie mniej-
szości publikacji (31%). W dużej mierze są to naukowcy z obszaru humanistyki. 

 
Rysunek. 3. Liczba publikacji udostępnianych w OD przez pracowników UJ 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Naukowcy najczęściej udostępniają publikacje na warunkach określonych przez 

wydawców (65%). Jeśli mają możliwość wyboru, najchętniej dzielą się swoim do-
robkiem na warunkach licencji Creative Commons (24%). Zdecydowanie rzadziej wy-
bierają inne warunki lub inne umowy licencyjne (11%) (Rys. 4).  
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Rysunek. 4. Warunki, na jakich pracownicy UJ udostępniają publikacje w OD 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Respondenci wskazują, że w większości ich dorobek jest udostępniany na stro-

nach wydawców (60%). W bardzo podobnym stopniu dzielą się nim za pośrednic-
twem serwisów społecznościowych dla naukowców np. ResearchGate, Acade-
mia.edu (58%). W dużej mierze jest to spowodowane tym, że autorzy postrzegają 
takie strony jako przystępniejsze i łatwiejsze w obsłudze w porównaniu do stron re-
pozytoriów. Repozytoria są przez nich odbierane jako miejsca, w których stawiane 
są różne wymagania, konieczne jest wypełnianie formularzy, a udostępnianie publi-
kacji nie jest natychmiastowe. W związku z tym badani nieco rzadziej deklarują 
udostępnianie publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (52%). Inne 
miejsca, czyli indywidualne strony www naukowców, jednostek Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, pozostałe repozytoria i inne serwisy, są wybierane zdecydowanie rza-
dziej (26%) (Rys. 5). 
 
Rysunek. 5. Strony, na których pracownicy UJ udostępniają publikacje w OD 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Jasna strona otwartego dostępu 

Otwartość w nauce ma wiele pozytywnych aspektów. Mogą być one rozpatrywane 
z kilku perspektyw – w szerszym ujęciu dla nauki, dla kraju, ale również dla instytu-
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cji oraz indywidualnie dla naukowca, a nawet odbiorcy konkretnej publikacji. Więk-
szość respondentów ma świadomość korzyści, jakie wiążą się z publikowaniem  
w otwartym dostępie, i to w każdej z wymienionych perspektyw (89%). 

Pracownicy przede wszystkim zauważają zalety otwartego publikowania w skali 
globalnej (93%). Wymieniają wśród nich pozytywny wpływ na rozwój nauki oraz 
przyspieszenie i popularyzację badań. Wiele dostrzeganych przez naukowców ko-
rzyści odnosi się bezpośrednio do nich samych (78%). Zwracają uwagę na to, że ich 
publikacje są częściej czytane, wzrasta ich cytowalność. Poza tym stwierdzają, że 
ich pozycja w danej dyscyplinie się umacnia i mają większy wpływ na naukę. Dzięki 
otwartości czują, że w rzeczywisty sposób dzielą się swoją wiedzą oraz doświadcze-
niem. Respondenci podkreślają, że open access pozwala na darmowy, łatwiejszy  
i szybszy dostęp do publikacji, co ich zdaniem przekłada się na promocję badań, ale 
również uczelni i samych naukowców (51%). W ich opinii otwartość nauki wpływa 
również na częstszą i łatwiejszą współpracę pomiędzy instytucjami naukowymi i na-
ukowcami (19%). 

Jedynie mała część pracowników deklaruje, że nie dostrzega zalet otwartego 
dostępu (11%). Najczęściej są to osoby, których dorobek jest udostępniany przez 
wydawców, a nie z ich inicjatywy, lub które w ogóle nie publikują w OD. 

 
Ciemna strona otwartego dostępu 

Open access ma również negatywne aspekty. Są to przede wszystkim zewnętrzne ba-
riery i trudności, z jakimi autorzy stykają się, chcąc publikować w otwartym dostę-
pie, ale także ich wewnętrzne obawy. Ujemne cechy tej formy rozpowszechniania 
dorobku są zauważane z niemal identyczną częstością przez osoby publikujące  
w OD (82%), jak i te, które tego nie robią (83%). Wynika stąd, że napotykane prze-
szkody, choć według deklaracji respondentów liczne, nie zniechęcają ich jednak do 
publikowania w otwartym dostępie. Co więcej, badani udowadniają, że są w stanie 
je przezwyciężać. 

Najczęściej wskazywaną przez badanych przeszkodą jest brak zgody wydawcy 
na udostępnienie publikacji w otwartym dostępie (44%). Drugi w kolejności jest brak 
wystarczającej wiedzy (38%), głównie z zakresu prawa autorskiego. Część pracow-
ników nie zna swoich swobód i ewentualnych ograniczeń, dotyczących udostępnia-
nia konkretnych publikacji. Prócz tego nierzadko nie są pewni, czy zawierali z wy-
dawcami umowy, i jakie warunki były w nich ujęte. Badani podkreślają również, że 
nie wiedzą, w jaki sposób i gdzie mogą publikować w OD (18%). Częstą przeszkodą 
jest to, że posiadają wyłącznie drukowany egzemplarz publikacji, a przygotowanie 
odpowiedniego pliku wydaje się im niemożliwe. W odpowiedziach badanych ujaw-
niła się ponadto obawa, że po udostępnieniu dorobku w otwartym dostępie ich au-
torstwo nie będzie wskazywane, a ich prawa do publikacji nie będą respektowane 
(7%). 
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Wsparcie naukowców w procesie publikowania w otwartym 
dostępie 

Najważniejszym celem przeprowadzonego badania było zidentyfikowanie możli-
wości pomocy pracownikom w procesie publikowania ich dorobku w otwartym do-
stępie. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że większość badanych potrzebuje wspar-
cia w tym zakresie i jednocześnie chętnie by z niego skorzystała (87%). 

Najczęściej wymienianą pożądaną formą pomocy jest stworzenie strony inter-
netowej, na której znalazłyby się informacje dotyczące OD (49%). Respondenci 
chcieliby, żeby wszystkie informacje na ten temat były dostępne szybko i komplek-
sowo. Pomimo deklarowania takiej potrzeby, niektórzy z nich przyznają, że świa-
domie nie starają się poszerzać swojej wiedzy w tym zakresie. Informacji o otwartym 
dostępie najczęściej szukają bezpośrednio u wydawców (51%), ewentualnie kontak-
tują się z innymi autorami (24%) lub pracownikami Repozytorium Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (23%). Strony internetowe nie są zatem pierwszym źródłem, w któ-
rym poszukują informacji na temat otwartości w nauce. 

Kolejnym ważnym elementem pomocy oczekiwanym przez pracowników jest 
towarzyszenie im w kontaktach w wydawcami. Dotyczy to przede wszystkim wspar-
cia przy podpisywaniu umów z wydawcą (28%) lub w trakcie negocjacji, które mają 
doprowadzić do udostępnienia publikacji w OD (24%). Autorzy nie wiedzą, jakie 
mają szanse w rozmowach z wydawcami i mają nadzieję, że prośby o zgodę na 
udostępnienie publikacji, które oficjalnie wystosowała instytucja, a nie autorzy in-
dywidualnie, mają większe szanse na pozytywne rozpatrzenie. 

Ważnym aspektem oczekiwanego wsparcia jest organizowanie szkoleń. Autorzy 
potrzebują w pierwszym rzędzie spotkań poświęconych tematyce prawa autorskiego 
(20%). Niektórzy wyrażają potrzebę doraźnych konsultacji odnośnie do konkret-
nych publikacji – określenia statusu praw, wskazania, jaką politykę dotyczącą udo-
stępniania publikacji przyjął wydawca, nakierowanie, gdzie i na jakich warunkach 
można publikację rozpowszechnić. W opinii badanych powinno się organizować 
również szkolenia dotyczące miejsc, w których dorobek naukowców może być udo-
stępniany (19%). Autorzy chcieliby poznać serwisy, za pośrednictwem których mo-
gliby dzielić się swoimi publikacjami, a zarazem nabyć praktyczne umiejętności ich 
obsługi. Najmniejsze zainteresowanie pracowników naukowych budzą natomiast 
szkolenia na temat teoretycznych aspektów otwartego dostępu (5%). W trakcie 
warsztatów wolą pozyskiwać konkretne informacje, które będą mogli wykorzystać 
w praktyce. 

Kolejnym zakresem pomocy w publikowaniu w OD jest wsparcie techniczne 
(3%). Chodzi o pomoc we wprowadzaniu metadanych publikacji (wypełnianiu sto-
sownych formularzy) w serwisach archiwizujących open access. Twierdzą, że pomimo 
chęci, nie mają na to dość czasu. Poza tym potrzebują wsparcia przy przygotowy-
waniu plików, które będą udostępniane, zwłaszcza wówczas gdy dysponują wyłącz-
nie egzemplarzem drukowanym i nie mają możliwości przetworzenia go do postaci 
cyfrowej.  
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Możliwości wsparcia naukowców w procesie publikowania w otwartym dostę-
pie na pewno jest jeszcze wiele. Badani bardzo chętnie wskazują, w jakich obszarach 
chcieliby uzyskać pomoc. Można zakładać, że jeśli tylko udostępni się im odpowied-
nie narzędzia i źródła pomocy, częściej i chętniej będą dzielić się swoim dorobkiem 
w OD. 

 
Działania Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) podejmuje starania na rzecz 
zwiększania dostępności dorobku naukowego swoich pracowników. W trakcie rea-
lizacji projektu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydak-
tycznego UJ”3 działania w tym kierunku zostały zintensyfikowane, przy jednocze-
snym wsparciu autorów w procesie publikowania prac. 

W sierpniu 2020 roku został uruchomiony portal Otwarta Nauka na UJ 
(https://pod.uj.edu.pl/) oferujący informacje o najważniejszych aspektach publiko-
wania w otwartym dostępie oraz praktyczne wskazówki, które można wykorzystać 
bezpośrednio przy udostępnianiu dorobku. Portal jest rzetelnie i na bieżąco aktua-
lizowany, tak by w pełni zaspokajać potrzeby naukowców. 

Dodatkowym wsparciem, jakie zapewnia Repozytorium UJ, są dwa serwisy, 
które zostały uruchomione w czerwcu 2020 roku, a których zadaniem jest ułatwie-
nie publikowania w OD. Pierwszy to Platforma Czasopism Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (https://platforma-czasopism.uj.edu.pl/), która umożliwia wydawanie cza-
sopism. Drugi zaś, czyli Platforma Konferencji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(https://platforma-konferencji.uj.edu.pl/), ma być przydatny w procesie organiza-
cji konferencji. Oba serwisy umożliwiają rozpowszechnianie wszystkich publikacji  
i materiałów na zasadach otwartego dostępu. 

Kolejną inicjatywą Repozytorium UJ jest nawiązywanie kontaktów z wydaw-
cami w celu usprawnienia procesu publikowania dorobku pracowników w OD. 
Kilka wydawnictw podpisało z RUJ umowy zezwalające na udostępnianie pełnych 
tekstów publikacji pracowników UJ. Umowy te zostały dostosowane do indywidu-
alnych wymagań stawianych przez wydawców, w związku z czym zawierały pewne 
zastrzeżenia i wytyczne dotyczące tego, które publikacje mogą być udostępnione  
w Repozytorium. Wymagania obejmowały również sposób przygotowania plików 
pod kątem ich metadanych i warunki, na jakich będą udostępniane. Porozumienia 
udało się osiągnąć m.in. z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Księ-
garnią Akademicką. W Repozytorium UJ znajduje się 13 879 publikacji, które zo-
stały udostępnione na podstawie takich umów. 

Z serwisu RUJ wysyłane są również do wydawców prośby o zgodę na udostęp-
nienie konkretnych publikacji pracowników UJ w otwartym dostępie. Dzieje się to 

 
3 Projekt „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”, dofinan-
sowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność  
i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informa-
cji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, realizowany w latach 2018-
2021. Wszystkie dane liczbowe przytoczone w tym rozdziale dotyczą stanu na dzień 1.07.2021 roku. 
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w porozumieniu z autorami lub na ich bezpośrednie życzenie oraz z inicjatywy Re-
pozytorium. Przygotowane i przesłane drogą mailową zostały 223 prośby, a 113 
otrzymanych odpowiedzi było zgodami na udostępnienie publikacji w OD. 

Repozytorium UJ bardzo aktywnie organizuje szkolenia dla pracowników. 
Przeprowadzono 44 szkolenia, dodatkowo organizowane są również liczne wykłady 
i konsultacje. Część z nich jest związana z problematyką prawa autorskiego  
w kontekście udostępniania publikacji w otwartym dostępie. W dużej mierze szko-
lenia dotyczą obsługi serwisu RUJ (https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/), ale bywają też po-
święcone Platformie Czasopism UJ oraz Platformie Konferencji UJ. Oprócz zorga-
nizowanych szkoleń w każdej chwili istnieje możliwość indywidualnych konsultacji 
z pracownikami Repozytorium. 

RUJ zapewnia również wsparcie przy wprowadzaniu publikacji do systemu. 
Może ono dotyczyć uzupełniania informacji o publikacjach oraz odpowiedniego 
przygotowania plików z pełnymi tekstami – stworzenia metadanych i warstwy 
OCR, ale również digitalizacji publikacji, które nie istnieją jeszcze w postaci cyfro-
wej. Repozytorium UJ zasiliło 175 558 rekordów z metadanymi o publikacjach pra-
cowników UJ, z czego 87 735 wprowadzono ręcznie. 46 132 z nich zawiera udo-
stępniane w otwartym dostępie pełne teksty. 4 359 publikacji zostało zeskanowa-
nych i poddanych obróbce cyfrowej. 

 
Zakończenie 

Wyniki przeprowadzonego badania jednoznacznie wskazują na to, że naukowcy 
związani z UJ publikują swój dorobek w otwartym dostępie. Większość z nich ma 
świadomość znaczenia otwartości dla rozwoju nauki i z łatwością dostrzega korzyści 
open access. Pomimo tego, w trakcie udostępniania publikacji w OD doświadczają 
trudności i obaw, które umieją jednak skutecznie przezwyciężać. 

Usprawnienie publikowania w otwartym dostępie opiera się na dostarczaniu 
naukowcom odpowiednich form pomocy. Wsparciem mogą być przystosowane do 
ich wymagań i potrzeb narzędzia, ale również doradztwo świadczone przez kom-
petentne osoby. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą liczyć na pomoc 
Repozytorium UJ w obu tych zakresach. RUJ to środowisko, które wciąż się zmie-
nia, rozwija i dostosowuje do ich potrzeb, a także zespół ludzi gotowych  
i chętnych do współpracy na rzecz otwartej nauki z pracownikami uczelni. Działa-
nia podejmowane przez Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazują na 
to, że taka współpraca jest możliwa. Co więcej, już teraz można zauważyć realne 
korzyści, jakie z niej płyną. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że stale będzie ona pod-
trzymywana, a przez to udostępnianie własnego dorobku w OD stanie się po-
wszechne w społeczności naukowców UJ. 
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Baza polityk wydawniczych i repozytorium  
Open Access – uzupełniające się elementy  

Database of editorial policies and open access repository as complementary elements 

 
Abstrakt: Przedstawiono korzyści płynące z tworzenia i wykorzystywania bazy polityk 
wydawniczych polskich czasopism naukowych dla różnych interesariuszy, takich jak wy-
dawcy, redaktorzy, naukowcy i bibliotekarze. Omówiono podstawowe zadania i funkcje 
bazy, tak aby ukazać ją jako kompleksowe źródło informacji o polityce wydawniczej pol-
skich czasopism. Gromadzone w bazie informacje stanowią istotną pomoc w ustalaniu za-
sad samoarchiwizacji publikacji w repozytoriach naukowych. Na przykładzie deponowania 
materiałów w repozytorium MOST Wiedzy opisano wykorzystanie bazy w praktyce. 

 
Słowa kluczowe: bazy danych, czasopisma naukowe, open access, otwarte publikowanie, 
polityka wydawnicza, repozytorium 
 

Abstract: The main aim of the publication is to demonstrate the benefits of building and 
using the Database of Copyright and Open Access Self-Archiving Policies of Polish Scien-
tific Journals for various stakeholders, such as publishers, editors, scientists, and librarians. 
The paper discusses fundamental tasks and functions of the database to present it as a com-
prehensive source of information about the publishing policy of Polish journals. The infor-
mation collected in the database is a significant support for establishing the rules of self-
archiving of articles in scientific repositories. The use of the database in practice has been 
illustrated at the example of depositing materials in the repository named MOST Wiedzy 
(Bridge of Knowledge). 

 
Keywords: databases, open access, open publishing, publishing policy, repository, schol-
arly journals 

Geneza i cel powstania bazy polityk wydawniczych polskich 
czasopism naukowych 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej w ostatnich latach czynnie uczestniczyła w reali-
zacji dwóch dużych uczelnianych projektów współfinansowanych z Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020. Pierwszy projekt, „Multidyscyplinarny Otwarty System 
Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy”, przewidywał zbudowanie platformy umożli-
wiającej gromadzenie zasobów nauki, wiedzy i technologii uczelni oraz jednostek 
współpracujących. MOST Wiedzy stanowi jednocześnie repozytorium dorobku na-
ukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Prace związane z wdrażaniem plat-
formy realizowane były w latach 2016-2019 (Lubomski, 2017, s. 65–68). W 2018 
roku rozpoczęto drugi projekt: „MOST Danych – Multidyscyplinarny Otwarty Sys-
tem Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”, w ramach którego two-
rzona jest m.in. baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. 

Realizacja projektu wymagała zaangażowania również bibliotekarzy, którzy  
w bazie SHERPA/RoMEO weryfikowali zasady samoarchiwizacji artykułów nau-
kowych, a także służyli wsparciem w deponowaniu publikacji w nowym repozyto-
rium. Niestety, o ile zasób bazy jest bardzo bogaty w czasopisma zagraniczne, o tyle 
zawiera ona tylko 352 periodyki polskie4, a więc – według danych z serwisu Arianta 
– naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne, który wykazuje 38645 tytuły – za-
ledwie 10% polskiego rynku czasopism naukowych. W dodatku z opublikowanej  
w marcu 2019 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy 500 czaso-
pism, które jako laureaci konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019, marzec) otrzymają dofinansowanie prze-
znaczone na podnoszenie jakości, w SHERPA/RoMEO znajdują się zaledwie 34 
tytuły, co stanowi 6,8% ogółu istniejących6. Ze względu na potrzebę uzupełnienia 
brakujących informacji o polityce samoarchiwizacyjnej polskich czasopism zapro-
ponowano stworzenie bazy polityk wydawniczych. W październiku 2018 r. rozpo-
częto rozbudowę modułu „Czasopisma” na platformie MOST Wiedzy o dodat-
kowe narzędzie będące polskim odpowiednikiem SHERPA/RoMEO. Baza polityk 
jest bowiem częścią szerszego projektu MOST Danych. W założeniu twórców ma 
ona kompleksowo gromadzić informacje o polskich czasopismach – zarówno tych 
już zindeksowanych w SHERPA/RoMEO, jak i tych, które jeszcze nie są tam za-
rejestrowane. Docelowo baza ma obejmować polityki wydawnicze wszystkich pol-
skich czasopism naukowych, z uwzględnieniem dodatkowych informacji ważnych 
dla krajowej społeczności akademickiej, tj. aktualną punktację czasopism i przypi-
sane dyscypliny naukowe zgodne z „Wykazem czasopism naukowych (…)” (Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki, 2021, marzec) oraz oznaczenie modelu publikacyjnego. 
Do tej pory model czasopisma (otwarte, zamknięte, hybrydowe) nie był rejestro-
wany w żadnym z dostępnych serwisów, podczas gdy informacje te są obecnie nie-
zbędne do weryfikacji zgodności z wymogami grantodawców. Informacja o modelu 
publikacyjnym widnieje w rekordach 25430 czasopism, w tym wszystkich tytułów 
opracowanych w bazie polityk wydawniczych. 9301 z nich publikuje w modelu 
Open Access, 12433 -  w hybrydowym, zaś 3696 to czasopisma tradycyjne.  

 
4 Stan na: 18.05.2021 r. SHERPA/RoMEO. (2021, maj). https://v2.sherpa.ac.uk/view/publica-
tion_by_country/ 
5 Stan na: 18.05.2021 r. Arianta. (2021, maj). https://arianta.pl/#/szukaj 
6 Sta na: 14.12.2020 r. SHERPA/RoMEO. (2020, grudzień). https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/  
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Tabela 1. Liczba zatwierdzonych modeli czasopism na platformie MOST Wiedzy 

MODEL CZASOPISMA Hybrydowy Tradycyjny Open Access 
LICZBA CZASOPISM 12433 3696 9301 
SUMA 25430 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/catalog 

 
Spośród 1318 czasopism, dla których opracowano polityki wydawnicze, 1164 

to czasopisma otwarte, 22 publikują w modelu hybrydowym, a 118 to czasopisma 
w modelu tradycyjnym7. Do 14 zatwierdzonych tytułów nie został jeszcze przypi-
sany model.  

 

Tabela 2. Liczba zatwierdzonych modeli czasopism w bazie polityk wydawniczych polskich 
czasopism naukowych 

MODEL CZASOPISMA Hybrydowy Tradycyjny Open Access 
LICZBA CZASOPISM 22 118 1164 
SUMA 1304 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/catalog 

 
Zadania i praca zespołu 

Do zadań bibliotekarzy uczestniczących w projekcie należy przede wszystkim gro-
madzenie i analiza polityki wydawniczej czasopisma w zakresie otwartego dostępu, 
dysponowania prawami autorskimi oraz wykorzystywania treści publikacji przez 
autorów i użytkowników (zob. więcej Kokot-Kanikuła, Szymik, 2021). Zebrane in-
formacje prezentowane są w postaci profilu czasopisma, który obejmuje następujące 
sekcje: 

- Podstawowe dane pozwalające zidentyfikować czasopismo: tytuł, wydawca, 
numer ISSN i e-ISSN, numer DOI, adres strony internetowej. 

- Sekcja poświęcona punktacji i danym pobieranym z listy ministerialnej: 
przypisane punkty (aktualne i z poprzednich lat) i dyscypliny naukowe 
zgodne z obowiązującym wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Sekcja 
ta zawiera również oznaczenie modelu czasopisma (Open Access, Trady-
cyjne, Hybrydowe, Hybrydowy – umowa transformacyjna) i punktację Ci-
teScore. 

- Zestaw informacji o polityce wydawniczej: licencja i warunki samoarchiwi-
zacji (ang. selfarchiving), tj. możliwości wykorzystania treści artykułu już po 
publikacji przez autora. Do najważniejszych elementów należą: określenie 
prawa do deponowania tekstu przez autora, wskazanie typów tekstów obję-
tych zgodą na samoarchiwizację (submitted, accepted i published version) oraz in-
formacja o tym, czy obowiązuje embargo czasowe (tzn. w jakim terminie po 
oficjalnej publikacji tekstu autor może dokonać jego samoarchiwizacji). 

 
7 Stan z dnia: 08.07.2021 r. MOST Wiedzy (2021, czerwiec). https://mostwiedzy.pl/pl/maga-
zine/catalog 
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Rysunek 1. Profil czasopisma pt. Zeszyty Prasoznawcze w bazie polityk wydawniczych pol-
skich czasopism naukowych 

 
Źródło: https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/zeszyty-prasoznawcze,12063-1 

 
Profile czasopism są tworzone na podstawie informacji pozyskanych przez ze-

spół Biblioteki PG, istnieje również możliwość samodzielnego zgłoszenia czasopi-
sma przez redakcję za pomocą formularza8 dostępnego na stronie Centrum Kom-
petencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. Kluczowym źródłem tych informacji są 
strony internetowe czasopism. Bibliotekarze korzystają również z otwartych baz da-
nych, takich jak: DOAJ, Arianta czy SHERPA/RoMEO. W razie potrzeby pra-
cownicy nawiązują bezpośredni kontakt z redakcją lub wydawcą w celu uzupełnie-
nia brakujących informacji, jak również weryfikacji już zebranych treści. Zatwier-
dzone przez redaktora metadanych profile czasopism są udostępniane i prezento-
wane w portalu MOST Wiedzy w module „Czasopisma” po wybraniu fasety „Pol-
skie czasopisma z politykami – posiada w MOST Wiedzy” (sic!). Moduł ten został 
zaprojektowany i wdrożony we współpracy z Centrum Usług Informatycznych PG. 
Do zadań zespołu należy także promowanie bazy, np. podczas wystąpień na konfe-
rencjach i w mediach społecznościowych. Dodatkowo zespół odpowiadał za zapro-
jektowanie strony internetowej9 poświęconej projektowi i wykonywanej przez nich 
pracy, powiązanej z witryną Centrum Kompetencji Otwartej Nauki. 

 
Beneficjenci projektu 

Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych ma charakter otwarty 
i niekomercyjny. Głównymi jej odbiorcami są członkowie społeczności naukowo-

 
8 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. (2021, maj). Formularz zgłoszenia czasopisma. 
https://ankiety.pg.edu.pl/868896?lang=pl   
9 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. (2021, maj). Polityka czasopism. 
https://pg.edu.pl/openscience/o-projekcie 
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badawczej: pracownicy naukowi, studenci, doktoranci i badacze. Po ogłoszeniu no-
wych wytycznych Narodowego Centrum Nauki w polskim środowisku naukowym 
pojawiła się konieczność uporządkowania i zgromadzenia w jednym miejscu roz-
proszonych informacji na temat zasad publikowania. W 2020 r. ukazał się doku-
ment Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji (Naro-
dowe Centrum Nauki..., 2021, maj), na mocy którego wprowadzono politykę otwar-
tego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych fi-
nansowanych w całości lub częściowo ze źródeł NCN. Autorzy, których granto-
dawca zobowiązał do opublikowania artykułu według konkretnych wytycznych, 
mogą znaleźć w bazie czasopisma spełniające wyznaczone kryteria. Poza tym każdy 
naukowiec może sprawdzić w niej swoje prawa do ponownego użycia i samoarchi-
wizacji swojego dorobku publikacyjnego. Zamieszone na platformie informacje są 
w pełni zgodne z zasadami przyjętymi przez redakcje i wydawców, dlatego baza 
może pełnić funkcję dodatkowego narzędzia promocji polskich czasopism. Podsta-
wowe parametry czasopisma są bowiem w pełni indeksowane przez popularne wy-
szukiwarki, np. Google.  

Dla bibliotekarzy, zwłaszcza tych zaangażowanych w rozwój repozytoriów in-
stytucjonalnych, baza jest także wygodnym w użyciu narzędziem ustalania zasad 
samoarchiwizacji w ramach zielonej drogi open access. Zielona droga otwartego do-
stępu polega na gromadzeniu i udostępnianiu treści w archiwach dziedzinowych  
i repozytoriach instytucjonalnych. Dotyczy zarówno tekstów niepublikowanych 
i nierecenzowanych, jak publikacji, które przeszły proces recenzji i zostały przyjęte 
do druku. Główną rolą repozytoriów instytucjonalnych jest gromadzenie dorobku 
naukowego pracowników uczelni, a więc różnego rodzaju publikacji wytworzonych 
przez daną społeczność akademicką. Niektóre instytucje wręcz obligują swoich pra-
cowników do umieszczania w repozytoriach publikacji w drodze odpowiednich roz-
porządzeń (Pietrzkiewicz, 2013). Zgodnie z prawem zamieszczenie publikacji w re-
pozytorium wymaga zgody właściciela autorskich praw majątkowych do utworu. 
Bardzo często autorzy publikacji nie wiedzą, jaki podmiot jest właścicielem tych 
praw, dlatego też niezbędne stają się kompetencje bibliotekarza, który pomaga usta-
lić zasady legalnego deponowania publikacji.  

 
Wykorzystanie bazy w praktyce 

Jak wspomniano na początku, na platformie MOST Wiedzy znajduje się również 
Repozytorium Open Access, zbudowane w ramach pierwszego projektu „Multi-
dyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy”. Po zalogo-
waniu użytkownicy platformy mogą uzupełniać swoje profile osobowe o opisy pu-
blikacji, dołączając do nich pliki z pełnymi tekstami. Jedynie pracownicy Politech-
niki Gdańskiej mogą wprowadzać pełne teksty bez potrzeby logowania się na plat-
formę. Wystarczy, że podczas rejestrowania swojego dorobku naukowego w syste-
mie CRIS (Current Research Information System) działający na Uczelni, czyli na 
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platformie MojaPG, pracownik uzupełni moduł „Treść pracy N-B [naukowo-ba-
dawczej]” o plik, który po zatwierdzeniu zostanie wyeksportowany do Repozyto-
rium Open Access.  

Podczas rejestracji pracy wraz z dokumentem tekstowym osoba zgłaszająca do-
konuje wyboru licencji, której oznaczenie będzie widoczne wraz z plikiem  
w rekordzie publikacji na platformie MOST Wiedzy. Pracownicy wybierają jedną 
z dziewięciu opcji:  

- Ustala Biblioteka PG; 
- Uznanie autorstwa (CC-BY);  
- Na tych samych warunkach (CC-BY-SA);  
- Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC);  
- Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA);  
- Bez utworów zależnych (CC-BY-ND);  
- Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND);  
- Copyright;  
- Brak zgody na udostępnianie.  
Każda z możliwości jest krótko scharakteryzowana w systemie. Dodatkowo 

przy wyborze opcji „Copyright” należy wypełnić specjalne pole zawierające infor-
macje o właścicielu praw autorskich, a przy „Braku zgody na udostępnianie” – po-
dać powód. 

Na potrzeby ewidencji dorobku naukowo-badawczego zgłoszone rekordy są 
sprawdzane pod kątem prawidłowości zapisu metadanych przez ogólnouczelnianą 
jednostkę – Dział Spraw Naukowych. Zatwierdzone opisy uzupełniają profile oso-
bowe naukowców. W przypadku rekordów, do których został dodany plik z pełnym 
tekstem publikacji, opis zostaje wyeksportowany natychmiast, zaś dokument wraz 
z informacją o zasadach rozpowszechniania jest weryfikowany przez pracowników 
Biblioteki PG, którzy sprawdzają jakość pliku oraz to, czy zgłaszający zadeklarował 
właściwą licencję. Jednakże z doświadczenia bibliotekarzy wynika, że większość pra-
cowników naukowych wybiera opcję „Ustala Biblioteka PG”, ponieważ nie 
są pewni, na jakich zasadach mogą udostępnić publikację. W takich przypadkach 
praca bibliotekarzy nie ogranicza się jedynie do weryfikacji, a polega także na usta-
leniu, czy można dany materiał opublikować w repozytorium, i jeśli tak, to na jakich 
warunkach (Błasiok, 2019). Pracownicy Biblioteki PG zawsze dokładają wszelkich 
starań, aby pozyskać niezbędne informacje z powszechnie dostępnych źródeł – bez-
pośredni kontakt z wydawcą lub redakcją czasopisma podejmowany jest jedynie 
w razie ich braku (z wyjątkiem sytuacji, gdy wydawca umieszcza zastrzeżenie o wy-
maganej pisemnej zgodzie na udostępnianie). Jednak ustalanie zasad samoarchiwi-
zacji czy rozpowszechniania na podstawie materiałów dostępnych online nie zaw-
sze jest łatwym zadaniem. Najprościej jest wówczas, gdy w pliku zawierającym treść 
publikacji znajduje się oznaczenie licencji Creative Commons bądź gdy takie infor-
macje widnieją w miejscu, do którego prowadzi identyfikator DOI lub bezpośredni 
link do artykułu na stronie czasopisma. Do najbardziej skomplikowanych należą 
natomiast takie przypadki, w których zapisy dotyczące prawa autorskiego są trudno 
dostępne, ukryte na domowej stronie czasopisma lub też nie ma ich wcale. Bardzo 
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pomocna jest wówczas baza SHERPA/RoMEO, która dostarcza informacji  
o zasadach samoarchiwizacji. Niestety, jak zostało wcześniej wspomniane, zasób 
profili polskich czasopism jest bardzo mały i narzędzie to sprawdza się jedynie dla 
czasopism zagranicznych. Dopiero kiedy pod koniec 2019 r. udostępniona została 
baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych, dotarcie do takich in-
formacji stało się o wiele prostsze. Obecnie w bazie znajduje się aż 1318 zweryfiko-
wanych profili. 1019 to czasopisma wykorzystujące otwarte licencje Creative Com-
mons. Najpopularniejszą wersją jest CC BY NC-ND, którą wybrało 382 czasopism 
(37,48% zweryfikowanych profili). 29 wykorzystuje własne licencje, 261 korzysta 
z ogólnych zasad prawa autorskiego (copyright), zaś 9 czasopism nie określiło swojej 
polityki wydawniczej10. 

 

Tabela 3. Liczba zatwierdzonych profili czasopism stosujących licencje Creative Commons  
w bazie polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych 

LICENCJA LICZBA CZASOPISM  
W BAZIE 

UDZIAŁ PROCENTOWY 

CC BY 246 24,14 % 
CC BY-SA 143 14,03% 
CC BY-ND 121 11,87% 
CC BY-NC 59 5,78% 
CC BY-NC-SA 68 6,67% 
CC BY NC-ND 382 37,48% 
Wszystkie wersje CC 1019 77,31% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/catalog 

 
Z perspektywy osoby odpowiedzialnej za deponowanie materiałów w repozy-

torium najistotniejsze jest odnalezienie informacji o polityce wydawniczej i warun-
kach samoarchiwizacji. W tym celu można posłużyć się omawianą bazą, ponieważ 
w module „polityka wydawnicza” znajdują się wszystkie niezbędne dane: 

- Licencja: graficzne oznaczenie logo Creative Commons, Copyright, Własna 
wydawnictwa lub Brak; 

- Informacja o polityce wydawniczej: hiperlink do wzorów umów podpisywa-
nych między autorem a wydawcą/redakcją, do wytycznych dla autorów; 

- Informacja o warunkach samoarchiwizacji: hiperlink do informacji dotyczą-
cych praw autorskich lub zasad Open Access, licencji Creative Commons 
na jakiej są publikowane materiały; 

- Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację: trzy podpola do wyboru 
„Tak – bez ograniczeń”, „Tak – z ograniczeniami”, „Nie”. W przypadku 
zgody na samoarchiwizację widoczne są również pola określające, której 
wersji artykułu ta zgoda dotyczy (submitted, accepted, published version), oraz in-
formacja o miejscach samoarchiwizacji; 

 
10 Stan z dnia: 08.07.2021 r. MOST Wiedzy. (2021, czerwiec). https://mostwiedzy.pl/pl/maga-
zine/catalog  
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- Informacje o polityce w zakresie danych badawczych: hiperlink do źródła; 
- Embargo w miesiącach; 
- Informacje dodatkowe: pole przeznaczone na niestandardowe uwagi. 

 
Rys. 2. Moduł „Polityka wydawnicza” w profilu czasopisma pt. Zeszyty Prasoznawcze 
 

 
Źródło: https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/zeszyty-prasoznawcze,12063-1 

 
Ten rozbudowany moduł uzupełniony jest o bezpośrednie linki do odpowied-

nich zapisów zamieszczonych na stronie czasopisma lub wydawcy. Zgromadzenie 
wszystkich informacji w bazie znacznie ułatwia dotarcie do nich, ponieważ zazwy-
czaj są one rozproszone w różnych miejscach z powodu niejednolitej budowy stron 
internetowych polskich czasopism. Dotyczy to również systemu Open Journal Sys-
tem (OJS), w którym, mimo określonej struktury, redaktorzy wykorzystują jednak 
różne pola do zamieszczania informacji o zasadach samoarchiwizacji, polityce wy-
dawniczej czy stosowanych licencjach. Możliwość bezpośredniego dostępu do wy-
mienionych informacji optymalizuje i usprawnia proces ustalania zasad samoarchi-
wizacji materiałów w repozytorium.  

Gdy pracownicy Biblioteki PG mają pewność, że deponowanie pełnego tekstu 
nie narusza w żaden sposób prawa autorskiego, zatwierdzają rekord i plik zostaje 
udostępniony. Publikacja nie tylko uzupełnia zasób Repozytorium, ale staje się rów-
nież widoczna w bazie polityk pod profilem czasopisma jako „Prace opublikowane 
w tym czasopiśmie”. Dzięki temu, przeglądając charakterystykę polityki wydawni-
czej konkretnego tytułu, czytelnik ma dostęp do artykułów w nim opublikowanych 
i zdeponowanych w Repozytorium Open Access MOST Wiedzy. 
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Podsumowanie 

Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych zdecydowanie uspraw-
niła proces zatwierdzania publikacji pełnych tekstów prac w Repozytorium Open 
Access MOST Wiedzy. Sposób funkcjonowania bazy zaprezentowany na przykła-
dzie współpracy z Repozytorium jest tylko jedną z wielu możliwości wykorzystania 
jej przez beneficjentów projektu. W trakcie pracy zauważono, że po konsultacjach 
z zespołem ds. polityk wydawniczych wiele redakcji czasopism zrewidowało dotych-
czasowe zasady dotyczące otwartości, a także uzupełniło informacje na temat praw 
autorskich zamieszczone na swoich stronach internetowych. Praca nad rozbudową 
Repozytorium i wdrożeniem nowego narzędzia w postaci bazy polityk wydawni-
czych doskonale wpisuje się w realizację podstawowych zadań bibliotek akademic-
kich, obejmujących tworzenie oferty usług informacyjnych, które czynnie wspierają 
działalność naukowo-badawczą uczelni.  
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Abstrakt: Przedstawiono proces przygotowywania, wdrażania, realizacji i zamknięcia 
projektu bibliotecznego współfinansowanego ze środków publicznych, związanego z restau-
racją woluminów w języku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim i rosyjskim, udo-
stępnieniem zabezpieczonych materiałów bibliotecznych w formie elektronicznej oraz pro-
mocją zachowanych zbiorów specjalnych w ramach seminariów i wystaw upowszechniają-
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Abstract: The article presents the process of preparation, implementation, realisation, and 
completion of a library project co-financed with public funds, related to the restoration of 
volumes in Polish, German, English, French, and Russian, making the preserved library 
materials available in the electronic form, and promoting the preserved special collections 
within the framework of seminars and exhibitions disseminating international achievements 
of technical sciences. 
 
Keywords: digital transformation, library project, project implementation stages, special 
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Wprowadzenie 

Działalność bibliotek naukowych związana jest przede wszystkim ze świadczeniem 
usług dedykowanym użytkownikom szukającym wiarygodnych źródeł informacji  
(książek, czasopism, artykułów, norm technicznych i materiałów audiowizualnych) 
oraz szybkiego dostępu do danych i do szerokiego spektrum materiałów w formie 
dopasowanej do ich aktualnych potrzeb. W kontekście ograniczonej działalności 
uczelni, związanej z pandemią covid-19, nieodzowne wydaje się zapewnianie zdal-
nego dostępu do e-wiedzy (Hudzik, 2019, s. 472), bez konieczności korzystania na 
miejscu z infrastruktury biblioteki. Formę tradycyjnych zasobów bibliotecznych  
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w wersji drukowanej należy zatem zmienić, tak aby umożliwiała dostęp elektro-
niczny, zdalny i dopasowany do potrzeb użytkownika.  

Ograniczone zasoby finansowe bibliotek akademickich (Derfert-Wolf, 2018,  
s. 127-129) motywują je do poszukiwania środków zewnętrznych na finansowanie 
zadań związanych z cyfryzacją zbiorów bibliotecznych o charakterze naukowym, 
kulturowym i popularyzującym dokonania szeroko pojętej nauki. Do czasu wpro-
wadzenia nowego prawa o szkolnictwie wyższym w 2018 roku jednym z podmiotów 
oferujących wsparcie projektów bibliotecznych było Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, realizujące program finansujący Działalność Upowszechniającą Na-
ukę, DUN (Rozporządzenie, 2015). Kontynuację podjętych działań wspierających 
biblioteki stanowi obecnie program Społecznej Odpowiedzialności Nauki, SON 
(Komunikat, 2019), realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Biblioteki 
naukowe ubiegające się o przyznanie środków na realizację swoich projektów mu-
siały wykazać m.in. istotne znaczenie planowanych do opracowania zasobów bi-
bliotecznych dla upowszechniania nauki, unikatowy charakter tych zasobów w skali 
kraju oraz adekwatność zakresu ich udostępnienia do potrzeb odbiorców. Projekty 
biblioteczne zakwalifikowane do dofinansowania przez właściwe ministerstwo po-
zwalały realizować działania służące utrzymaniu wybranych zasobów bibliotecz-
nych, opracowaniu ich oraz udostępnieniu w postaci elektronicznej.  

Jedną z bibliotek naukowych o charakterze technicznym, która otrzymała  
w 2016 roku środki na realizację projektu upowszechniającego naukę, była Biblio-
teka Politechniki Poznańskiej (Wykaz, 2016). Projekt zatytułowany „Upowszechnie-
nie międzynarodowego dorobku nauk technicznych globalnemu środowisku akade-
mickiemu, społecznemu i biznesowemu poprzez wdrożenie e-dostępu do zbiorów 
specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej” obejmował trzy zadania związane 
z restauracją i naprawą woluminów, wykonaniem kompletnego katalogowania, di-
gitalizacją i udostępnieniem elektronicznym oraz promocją zbiorów objętych 
wsparciem projektowym (Politechnika Poznańska, 2015). 

 
Etap 1. Przygotowanie wniosku projektu bibliotecznego 

Przygotowanie treści projektu w ramach naboru wniosków związanych z przyzna-
niem środków finansowych bibliotekom naukowym na działalność upowszechnia-
jącą naukę zostało poprzedzone analizą bieżących potrzeb biblioteki, która posiada 
przede wszystkim zbiory z zakresu nauk technicznych (Biblioteka Politechniki Po-
znańskiej, 2016, s. 4-5), i wykonaniem kwerendy specjalnej. Działania te pozwoliły 
na wytypowanie, według określonych kryteriów ilościowych i jakościowych, zestawu 
woluminów, który ze względu na zawartość merytoryczną, język publikacji, stan 
zachowania i lata wydania, stanowił zbiór specjalny charakteryzujący się potencja-
łem naukowym, kulturowym i promocyjnym. Podstawowym założeniem związa-
nym z wybranym zasobem projektowym było jednak zachowanie książek  
w formie materialnej, w stanie umożliwiającym ich udostępnianie na miejscu w bi-
bliotece, po wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i za-
pobiegawczych (Pronobis-Gajdzis, Czuczko, Jutrzenka-Supryn, 2015, s. 158-166) 
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oraz jednoczesne wykonanie digitalizacji i udostępnienie tego zbioru w wersji elek-
tronicznej z poszanowaniem praw autorskich, za pośrednictwem sieci internetowej, 
w tym na specjalnych stanowiskach bibliotecznych przeznaczonych dla osób z dys-
funkcjami wzroku.  

Informacje o charakterze merytorycznym, finansowym i potwierdzające wyko-
nywanie w sposób ciągły zadań z zakresu upowszechniania nauki stosownie do tre-
ści wniosku o dofinansowanie zostały przygotowane przez zespół projektowy skła-
dający się z pracowników Oddziału Informacji Naukowej, Oddziału Czytelń, Od-
działu Druków Zwartych i Zbiorów Specjalnych oraz Oddziału Wypożyczeń. Prace 
przygotowawcze rozpoczęto od określenia problemu, którego rozwiązanie miała za-
pewnić realizacja celu głównego projektu (Grucza, 2015, s. 190-195), związanego  
z konserwacją, katalogowaniem umożliwiającym rozpoczęcie procesu cyfryzacji 
zbioru, digitalizacją, publikacją w bibliotekach cyfrowych lub udostępnieniem na 
terminalach komputerowych uczelnianej sieci internetowej wybranych zbiorów 
specjalnych, służących przede wszystkim upowszechnianiu nauki i promowaniu 
nauk technicznych. Następnie podjęto prace zmierzające do potwierdzenia w spo-
sób sformalizowany, z wykorzystaniem różnorodnych dostępnych źródeł wiedzy, 
znaczenia zbioru woluminów dla nauki, dziedzictwa nauki i kultury, unikatowego 
charakteru w skali regionu i kraju oraz wpływu opracowania zasobu na zwiększenie 
zakresu udostępniania danych w postaci elektronicznej. Zgodnie z najlepszymi do-
stępnymi technikami i praktykami zdefiniowano także formę i sposób e-udostępnia-
nia (MNiSW, 2015).  

Kolejny etap prac dotyczył szczegółowej charakterystyki trzech zadań projek-
towych, uwzględniającej terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań, miejsca realiza-
cji poszczególnych zadań, ilościową i jakościową zawartość zbioru specjalnego, spo-
soby udostępnienia zasobu w postaci tradycyjnej i elektronicznej oraz planowane 
źródła wydatków na zadania projektowe, z montażem finansowym określającym, 
dla każdego zadania, udział środków własnych wnioskodawcy oraz środków finan-
sowych na naukę i innych. Przygotowany wniosek projektowy dotyczył działań 
związanych bezpośrednio z wykonaniem renowacji dwustu woluminów i wykona-
niem digitalizacji czterystu woluminów. Ze względu na wymogi formalne został też 
uzupełniony o obligatoryjne załączniki, tj. pełnomocnictwo rodzajowe do podpisa-
nia wniosku, statut wnioskodawcy, listę woluminów z numerem inwentarza, rokiem 
wydania, tytułem i danymi autora lub autorów oraz zestawienie działań prowadzo-
nych na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki przez bibliotekę. 
Komplet dokumentów wysłano w wersji elektronicznej do ministerstwa właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego przez generator wniosków Systemu Obsługi Stru-
mieni Finansowania. 

 
Etap 2. Wdrażanie administracyjne projektu bibliotecznego 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Instytucja Organizująca Kon-
kurs, po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Poznańskiej o numerze 317411 z 28 
grudnia 2015 roku, przekazało uczelni 04 lipca 2016 roku decyzję nr 514/P-
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DUN/2016 o przyznaniu dofinansowania zadań w ramach działalności upo-
wszechniającej naukę, w kwocie 137 700,00 PLN na lata 2016-2017, przy czym 
wnioskowana pierwotnie kwota dofinansowania ze środków finansowych na naukę 
wynosiła 147 325,00 PLN. Zespół interdyscyplinarny do spraw działalności upo-
wszechniającej naukę dokonał oceny wniosku zgodnie z kryteriami wskazanymi  
w artykule 13 b, ustęp 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finanso-
wania nauki (Ustawa, 2018) oraz z uwzględnieniem kryteriów zawartych w para-
grafie 5, ustęp 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 
października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 
oraz rozliczania środków na działalność upowszechniającą naukę (Rozporządzenie, 
2015). Ogólne kryteria oceny wynikające z przywołanej ustawy o finansowaniu na-
uki dotyczyły wpływu przedsięwzięcia projektowego na poziom naukowy prac lub 
realizowanych zadań, w tym ich znaczenia na rozwój nauki, możliwości praktycz-
nego wykorzystania wyników tych prac lub zadań, w tym ich zastosowania w roz-
woju innowacyjności i gospodarki, wpływu działań projektowych na rozwój współ-
pracy międzynarodowej w zakresie nauki i techniki oraz potencjalnych możliwości 
wsparcia prac projektowych z funduszy innych niż środki finansowe na naukę. Kry-
teria szczegółowe zakładały natomiast określenie znaczenia zbiorów planowanych 
do objęcia wsparciem projektowym dla nauki i dziedzictwa kulturowego, ich unika-
towego charakteru na poziomie regionalnym lub krajowym, znaczenia zbiorów  
w procesie upowszechniania nauki i rozwoju bibliotecznej współpracy krajowej lub 
międzynarodowej w zakresie ich utrzymania i opracowania, w tym udostępniania 
w postaci elektronicznej, wykorzystania właściwych metod, form, zakresu i syste-
mów informatycznych w udostępnianiu zbiorów cyfrowych.  

Zespół oceniający wniosek zaakceptował w pełni zakres merytoryczny i finan-
sowy pierwszego zadania projektowego „Utrzymanie zbiorów specjalnych technicz-
nych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, 
dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej” (Decyzja, 
2016, s. 1). W przypadku drugiego zadania projektowego, „Opracowanie zbiorów 
specjalnych technicznych Biblioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 o wy-
jątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostęp-
nianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej”, potwierdzono zasadność meryto-
ryczną realizacji prac projektowych związanych z katalogowaniem formalnym, ka-
talogowaniem rzeczowym, wklejaniem zabezpieczających etykiet Radio-Frequency 
Identification, koordynowaniem przedsięwzięcia, digitalizacją druków małoformato-
wych, digitalizacją druków wielkoformatowych, przy czym jednocześnie obniżono 
wnioskowane dofinansowanie o 1 500,00 PLN (Decyzja, 2016, s. 2).  

Trzecie zadanie projektowe, „Udostępnienie elektroniczne i promocja zbiorów 
specjalnych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelek-
tualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej”, uzy-
skało wprawdzie akceptację merytoryczną, niemniej wskazano niespójności doty-
czące budżetu na koordynację i promocję, co skutkowało zmniejszeniem pierwotnej 
kwoty wsparcia finansowanego o 8 125,00 PLN (Decyzja, 2016, s. 2). Politechnika 
Poznańska w porozumieniu z Biblioteką Politechniki Poznańskiej podjęły decyzję  
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o realizacji projektu, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie zmniejszenie warto-
ści budżetu ze złożonego wniosku projektowego, które wynosiło 6,5% zaplanowa-
nego do pozyskania dofinansowania ze środków finansowych na naukę. Ze względu 
na procedury wewnętrzne obowiązujące w uczelni rozpoczęcie realizacji przedsię-
wzięcia projektowego wymagało postępowania zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Rek-
tora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji w Poli-
technice Poznańskiej projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja dydak-
tyczna i statutowa MNiSW (Zarządzenie, 2014). Niezbędne w tym przypadku było 
przygotowanie, przedłożenie prorektorowi do spraw nauki i uzyskanie jego akcep-
tacji co najmniej w odniesieniu do listy kontrolnej warunkującej podpisanie umowy 
o realizację projektu, aktualnej informacji o zagospodarowaniu efektów projektu, 
ostatecznego budżetu projektu i umowy o kierowanie projektem, z zastrzeżeniem, 
że pełna dokumentacja projektowa musiała uzyskać także akceptację opiekuna pro-
jektu, radcy prawnego i kwestora uczelni. 
 
Etap 3. Realizacja pierwszego zadania projektu bibliotecz-
nego 

Realizacja pierwszego zadania „Utrzymanie zbiorów specjalnych technicznych z lat 
1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotych-
czas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej” rozpoczęła się nie-
zwłocznie po podpisaniu 28 lipca 2016 roku przez uczelnię z Ministrem Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego umowy numer 514/P-DUN/2016 określającej warunki re-
alizacji projektu i finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej na-
ukę. Sprawna realizacja tego zadania miała kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia 
prac w pozostałych dwóch zadaniach projektowych w zaplanowanym terminie,  
a także w istotny sposób wpływała na realizację projektu jako całości przedsięwzię-
cia projektowego.  

W pierwszej kolejności dokonano wyboru koordynatora projektu na podstawie 
przeprowadzonego konkursu, z uwzględnieniem Zarządzenia nr 3 Rektora Poli-
techniki Poznańskiej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania 
osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż 
dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW (Zarządzenie, 2014a). Koordynator pro-
jektu odpowiedzialny za realizację wszystkich zadań projektowych w zakresie me-
rytorycznym, finansowym i wyboru dostawców usług oraz towarów, dokonał roze-
znania rynku pod kątem możliwości wykonania prac konserwatorskich, introliga-
torskich i zachowawczych zasobu objętego wsparciem projektowym. Wykonawca 
przedmiotowych prac został wybrany zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2014 roku 
Prawo zamówień publicznych i Zarządzeniem nr 9 Rektora Politechniki Poznań-
skiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o war-
tości do 30 000 euro netto (Zarządzenie 2014b).  

Na podstawie umowy 01/2016/PNTDUN z 08 sierpnia 2016 roku usługi kon-
serwatorskie dotyczące stu woluminów z lat 1678-1900 i stu woluminów z lat 
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1900-1950, obejmujące głównie fumigację, przeprowadzenie zabiegów restaurator-
sko-konserwatorskich, naprawę i oprawę, zostały wykonane przez Pracownię Re-
stauracji Książki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wyniku 
przeprowadzonych prac, zakończonych 15 grudnia 2016 roku, zabezpieczono 
przed zniszczeniem, wyłączeniem z dostępu i ubytkowaniem dwieście woluminów 
z lat 1678-1950 oraz przywrócono dobry stan zachowania wybranego zbioru o cha-
rakterze technicznym, w języku polskim i w językach obcych. Na realizację przed-
miotowego zadania wydatkowano łącznie 101 923,86 PLN, w tym 100 923,86 PLN 
ze środków finansowych na naukę i 1 000,00 PLN wkładu własnego. Działania pro-
jektowe przewidziane do wykonania w zadaniu pierwszym zostały zrealizowane w 
całości w zaplanowanym okresie sześciu miesięcy, co umożliwiło rozpoczęcie prac 
przypisanych do drugiego zadania projektowego. 

 
Etap 4. Realizacja drugiego zadania projektu bibliotecznego 

Realizacja drugiego zadania „Opracowanie zbiorów specjalnych technicznych Bi-
blioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, 
historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politech-
niki Poznańskiej”, zgodnie z treścią wniosku projektowego została zaplanowana do 
przeprowadzenia w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. Wykonanie 
tego zadania zakładało ciąg komplementarnych prac, których realizacja była co do 
zasady możliwa dopiero po właściwym zabezpieczeniu woluminów objętych wspar-
ciem projektowym, noszących istotne zniszczeniami, ubytki i zanieczyszczenia mi-
krobiologiczne. Zakres prac obejmował przeprowadzenie katalogowania formal-
nego i rzeczowego, wprowadzenie informacji o zasobie projektowym do ogólnodo-
stępnych systemów wyszukiwawczych, zabezpieczenie przed kradzieżą oraz wyko-
nanie digitalizacji małych i dużych formatów woluminów. Kompletne katalogowa-
nie czterystu pozycji książkowych w języku polskim, angielskim, niemieckim, fran-
cuskim i rosyjskim zostało przeprowadzone przez pracowników Oddziału Druków 
Zwartych i Zbiorów Specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Następnie wo-
luminy zostały zabezpieczone przed kradzieżą przez pracowników Oddziału Czy-
telń Biblioteki Politechniki Poznańskiej, za pomocą etykiet z elektronicznymi nume-
rami odczytywanymi drogą radiową, pozwalającymi na identyfikację każdej z ksią-
żek, zakupionymi od zewnętrznego dostawcy towarów ARFIDO Spółka z o.o. Na-
stępnie zbiór książek został przekazany pracownikom Oddziału Technologii Infor-
macyjnych i Komunikacyjnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej w celu digitali-
zacji formatów A4, A3, A2. Ze względu na niepełne zaplecze infrastrukturalne Bi-
blioteki Politechniki Poznańskiej digitalizację formatów A1 i A0 zlecono natomiast 
podmiotowi zewnętrznemu, Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Siecio-
wemu.  

Podobnie jak w zadaniu pierwszym, wynagrodzenia osób zaangażowanych  
w realizację projektu zostały oszacowane i wypłacone zgodnie z Zarządzeniem nr 3 
Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 stycznia 2014 r. (Zarządzenie, 2014a), 
a wyboru dostawców towarów i usług dokonano zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 
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2 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 stycznia 2014 r. (Zarządzenie, 2014)  
i Zarządzenia nr 9 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Za-
rządzenie 2014b). W wyniku przeprowadzonych prac woluminy projektowe zostały 
skatalogowane, zabezpieczone przed kradzieżą i poddane cyfrowej transformacji, 
co umożliwiło udostępnienie specjalnego zasobu w postaci drukowanej w czytelni 
Biblioteki Politechniki Poznańskiej oraz przygotowanie się do procesu udostępnia-
nia elektronicznych wersji książek. Na realizację przedmiotowego zadania wydat-
kowano łącznie 28 083,52 PLN, w tym 27 591,52 PLN ze środków finansowych na 
naukę i 492,00 PLN wkładu własnego. Działania projektowe przewidziane do wy-
konania w zadaniu drugim zostały zrealizowane w całości w zaplanowanym okresie 
sześciu miesięcy, co umożliwiło rozpoczęcie prac objętych trzecim i ostatnim zada-
niem projektowym. 

 
Etap 5. Realizacja trzeciego zadania i zamknięcie projektu 
bibliotecznego 

Realizacja trzeciego zadania „Udostępnienie elektroniczne i promocja zbiorów spe-
cjalnych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektu-
alnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej”, zgod-
nie z treścią wniosku projektowego została zaplanowana do wykonania od 01 lipca 
do 31 grudnia 2017 roku. Prace projektowe obejmowały opracowanie i elektro-
niczne udostępnienie, przez pracownika Oddziału Technologii Informacyjnych  
i Komunikacyjnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej, czterystu zdigitalizowanych 
woluminów na terminalach sieci internetowej Politechniki Poznańskiej oraz w Wiel-
kopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Dodatkowo zakładały reorganizację czytelni biblio-
tecznej przez jej pracowników oraz działania o charakterze promocyjno-upo-
wszechniającym zwiększające zasięg odbiorców realizowanego projektu. Podobnie 
jak w zadaniu pierwszym i drugim, wynagrodzenia osób zaangażowanych w reali-
zację projektu zostały oszacowane i wypłacone zgodnie z regulacjami wewnętrz-
nymi obowiązującym w uczelni, przy czym w zadaniu trzecim nie wystąpiła po-
trzeba zamawiania towarów i usług.  

W wyniku przeprowadzonych prac udostępniono specjalny zbiór woluminów 
w formie elektronicznej opatrzonej metadanymi i przygotowano specjalnie ozna-
czone i funkcjonalne stanowiska czytelnicze. Jednocześnie przeprowadzono działa-
nia promujące i upowszechniające dorobek nauk technicznych poprzez emisję ma-
teriałów informacyjnych w systemie audiowizualnym uczelni, organizację dwóch 
powszechnie dostępnych seminariów naukowych „Książki z XVII i XVIII wieku ze 
zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej i Rekonstrukcja zabytko-
wych książek Biblioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 jako wyzwanie 
konserwatorskie” oraz przygotowanie wystawy dotyczącej księgozbioru specjal-
nego, która spotkała się z dużym zainteresowaniem i była kontynuowana także po 
zakończeniu ostatniego zadania projektowego.  

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano łączną kwotę 2 392,80 
PLN ze środków finansowych na naukę, bez udziału wkładu własnego beneficjenta. 
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Należy także zaznaczyć, że działania związane z przeprowadzeniem akcji promo-
cyjnej i upowszechniającej informacje o projekcie i reorganizacją czytelni zostały 
wykonane bez wsparcia środków finansowych na naukę, gdyż zespół oceniający nie 
wyraził na to zgody. Działania projektowe przewidziane do wykonania w zadaniu 
trzecim zostały zrealizowane w całości w zaplanowanym okresie sześciu miesięcy, 
co umożliwiło także zakończenie realizacji całego projektu w zaplanowanym we 
wniosku aplikacyjnym czasie osiemnastu miesięcy.  

 
Etap 6. Podsumowanie i wnioski 

Cyfrowa transformacja wybranych zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki 
Poznańskiej z lat 1678-1950 została zrealizowana przez trzynastu pracowników tej 
jednostki organizacyjnej uczelni, w ramach projektu z zakresu działalności upo-
wszechniającej naukę, współfinansowanego od 2016 do 2017 roku ze środków Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako przedsięwzięcie służące elektronicz-
nemu udostępnieniu międzynarodowego zasobu naukowego i historycznego z za-
kresu nauk technicznych.  

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w terminie sześćdziesię-
ciu dni od zakończenia ostatniego zadania projektowego do MNiSW przekazano 
raport końcowy zawierający charakterystykę wykonanych zadań, osiągniętych ce-
lów i uzyskanych efektów zadań, sposobu realizacji obowiązku rozpowszechniania 
informacji o otrzymanym dofinansowaniu, pełną informację finansową z podziałem 
na koszty bezpośrednie realizacji zadań, w tym na wynagrodzenia i inne wydatki, 
oraz na koszty pośrednie. Ujęto w nim również uzasadnienie rozbieżności pomiędzy 
zadaniami określonymi w umowie a zadaniami faktycznie zrealizowanymi. Pismem 
o sygnaturze DN.WPR.5161.23.2016 ministerstwo współfinansujące realizację pro-
jektu przyjęło, bez uwag pokontrolnych, raport końcowy z wykonania zadań finan-
sowanych ze środków na działalność upowszechniających naukę.  

Zatwierdzone działania projektowe odpowiadały misji biblioteki, która realizo-
wała usługi na najwyższym poziomie, gromadziła, archiwizowała i udostępniała 
zbiory z zakresu nauk ścisłych i technicznych, a także zapewniała dostęp do aktual-
nych światowych zasobów wiedzy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, za-
spokajając tym samym zmieniające się potrzeby informacyjne środowiska akade-
mickiego oraz społeczności regionu (Biblioteka Politechniki Poznańskiej, 2019). Za-
kres prac projektowych obejmujący restaurację, katalogowanie, digitalizację, udo-
stępnienie elektroniczne, promocję zbiorów związanych z historią myśli technicznej 
połączoną z ochroną dziedzictwa kulturowego, należało uznać za niestandardowy, 
ze względu na strukturę organizacyjną biblioteki, która nie uwzględniała wyodręb-
nionych oddziałów, odpowiedzialnych za prace konserwatorskie i promocję oraz  
w odniesieniu do głównej działalności biblioteki, służącej zapewnieniu dostępu do 
książek, czasopism, norm technicznych, rozpraw doktorskich, rozpraw habilitacyj-
nych w wersji drukowanej oraz do elektronicznych baz danych.  
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Trzeba podkreślić, że projekt „Upowszechnienie międzynarodowego dorobku 
nauk technicznych globalnemu środowisku akademickiemu, społecznemu i bizne-
sowemu poprzez wdrożenie e-dostępu do zbiorów specjalnych Biblioteki Politech-
niki Poznańskiej” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie ze wsparciem ze środków 
zewnętrznych, zrealizowane przez bibliotekę w charakterze samodzielnego wyko-
nawcy, przy czym była ona już wcześniej wykonawcą innych prac projektowych 
jako uczestnik konsorcjum BazTech. W trakcie wdrażania projektu wystąpiły przej-
ściowe utrudnienia wpływające na jego prawidłowe, terminowe i skuteczne prowa-
dzenie, związane z niewielką liczbą podmiotów świadczących kompleksowe usługi 
naprawczo-zachowawcze książek oraz pracochłonnym i skomplikowanym proce-
sem restauracji woluminów przeznaczonych do zabiegów konserwatorsko-introli-
gatorskich. Zakres prac konserwatorskich wykonanych w ramach pierwszego zada-
nia projektowego, na które przeznaczono 72% całkowitego budżetu projektu, ko-
niecznych do przeprowadzenia przed rozpoczęciem prac digitilizacyjnych ze 
względu na niezadowalający stan części woluminów, obejmował przede wszystkim 
dezynfekcję książek w komorze tlenkiem etylenu, demontaż kapitałek i okładek, 
oczyszczanie na sucho, kąpiel luźnych kart, wywabianie zacieków, uzupełnianie 
ubytków papierem czerpanym, wzmacnianie bibułką japońską i wykonanie nowej 
oprawy papierowej, płóciennej lub skórzanej.  

Działania zrealizowane w tym zadaniu pozwoliły na zwiększenie bezpośredniej 
dostępności zbiorów specjalnych w języku polskim, niemieckim, angielskim, francu-
skim i rosyjskim na miejscu w czytelni biblioteki, w tym na specjalnych stanowiskach 
przystosowanych do potrzeb studentek i studentów z dysfunkcjami wzroku. Umoż-
liwiły także przeprowadzenie kompletnego katalogowania i zabezpieczenie zbioru 
przed kradzieżą oraz digitalizację około stu trzydziestu tysięcy stron w ramach za-
dania drugiego projektu, na które przeznaczono odpowiednio 10% i 8% całkowi-
tego budżetu. Prace te pozwoliły zatem na udostępnienie wytworzonych wersji elek-
tronicznych zbioru projektowego w ramach ostatniego zadania, na które przezna-
czono 2% całkowitego budżetu projektu. Natomiast pozostałe 8% całkowitego bu-
dżetu przedsięwzięcia projektowego o małej skali (Willecki, 2016, s. 3) stanowiły 
koszty pośrednie i wynagrodzenie koordynatora projektu.  

Należy zaznaczyć, że bezpośrednim efektem realizacji projektu było wytworze-
nie wersji elektronicznych książek, pozwalających na zachowanie e-woluminów  
i udostępnianie ich na określonych warunkach w przypadku zniszczenia części lub 
całości zbioru specjalnego wskutek nagłych zdarzeń, zaczytania lub nieodwracal-
nych uszkodzeń mechanicznych Zrealizowany projekt umożliwił także wprowadze-
nie i udostępnienie danych zbioru woluminów do elektronicznych systemów wyszu-
kiwawczych o zasięgu lokalnym, krajowym i globalnym, m.in. poprzez politech-
niczny katalog biblioteczny, katalog Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Narodowy 
Uniwersalny Katalog Centralny oraz Światowy Katalog WorldCat. Są zatem prze-
słanki by twierdzić, projekt Biblioteki Politechniki Poznańskiej w istotny sposób 
przyczynił się do zwiększenia oddziaływania naukowego, kulturowego i społecznego 
zbiorów elektronicznych o międzynarodowym charakterze technicznym. 
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Abstrakt: Opisano trudności związane z otwieraniem monografii naukowych oraz przy-
stosowywaniem plików publikacji do standardu WCAG na przykładzie repozytorium 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego utworzonego w ramach Polskiej Platformy Me-
dycznej. W przypadku monografii były to: konieczność ustalenia podstawy prawnej umoż-
liwiającej otwieranie dostępu do publikacji oraz uzyskiwanie od autorów zgód na udostęp-
nienie ich prac. Z kolei przekształcanie dokumentów zgodnie ze standardem WCAG ro-
dziło problemy techniczne (m.in. niepoprawne działanie wykorzystywanych programów), 
ilościowe (ograniczony czas na przystosowanie dużej liczby plików) oraz prawne (pytanie  
o to, jak głęboko – biorąc pod uwagę prawa autorskie – można ingerować edytorsko  
w strukturę już opublikowanego tekstu). 
 
Słowa kluczowe: otwieranie monografii; otwieranie rozdziałów; udzielanie zgód na udo-
stępnianie rozdziałów, Open Access; standard WCAG  

 
Abstract: The publication describes difficulties related to opening monographs and adapt-
ing files according to WCAG standard using the example of the Medical University of 
Gdańsk repository created within the Polish Platform of Medical Research. In the case of 
monographs, these included the need for determining the legal base for opening publica-
tions, and obtaining authors’ consent to share their publications via the repository. With 
respect to adapting files to meet WCAG standard, there were technical problems (e.g. in-
correct functioning of the software), quantitative problems (limited time for adapting a large 
number of files), and legal problems (the issue of the extent to which – considering the 
copyright – it’s allowed to editorially interfere in the structure of the published text). 
 
Keywords: opening of monographs; opening of chapters; granting permission to open 
chapters; Open Access; WCAG standard 
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Wprowadzenie 

Polska Platforma Medyczna (PPM) powstała w ramach projektu Polska Platforma 
Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (POPC.02.03.01-
00-0008/17-00). Projekt trwał od 1.11.2017 do 29.01.2021 roku. PPM to system 
typu CRIS1 powstały w oprogramowaniu Omega-PSIR, którego twórcą jest kon-
sorcjum w składzie Sages sp. z o.o. i Politechnika Warszawska. 

W projekcie Polska Platforma Medyczna uczestniczyło ośmiu partnerów – sie-
dem uczelni medycznych (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocła-
wiu – lider projektu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet 
Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny  
w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny i Warszawski Uniwersytet Medyczny) 
oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi. W ramach pro-
jektu powstało osiem platform lokalnych oraz dziewiąta platforma centralna, agre-
gująca dane ze wszystkich platform lokalnych. Celem projektu było m.in. stworze-
nie ogólnodostępnej i bezpłatnej platformy integrującej, prezentującej oraz promu-
jącej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w zakresie medycyny, farmacji, sto-
matologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii  
i ochrony zdrowia. W tym celu stworzono repozytorium przechowujące i udostęp-
niające w otwartym dostępie publikacje naukowe i inne dokumenty piśmiennicze 
oraz wyniki badań naukowych i dane badawcze. Dokumenty te zostały przystoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (standard WCAG). 

We wrześniu 2018 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przyjęto 
wspólną dla wszystkich partnerów projektu Politykę Otwartości Polskiej Platformy 
Medycznej, zgodnie z którą „autorzy powinni dążyć do zapewnienia otwartego do-
stępu do publikacji poprzez zdeponowanie ich elektronicznej postaci w Repozyto-
rium Lokalnym i publiczne ich udostępnienie w Repozytorium PPM (…)”2. 

Drugim uczelnianym dokumentem odnoszącym się do repozytorium PPM było 
zarządzenie Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ze stycznia 2020  
r. określające zasady gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną wersji 
cyfrowych dysertacji doktorskich, publikacji pracowników i doktorantów oraz da-
nych badawczych. Zgodnie z tym zarządzeniem wersje cyfrowe tych dokumentów 
„są gromadzone i udostępniane przez Bibliotekę Główną (BG) w Repozytorium 

 
1 1 Current Research Information System (CRIS) – platforma służąca „do zarządzania informacjami 
pozyskiwanymi z prowadzonych w środowisku naukowym badań” na podstawie materiałów „do-
starczanych przez badaczy i administratorów badań, bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji 
takich, jak biblioteki, urzędy badawcze, biura ds. nauki, wydawnictwa” oraz z baz danych. Systemy 
CRIS obejmują „całoś[ć] instytucjonalnej działalności badawczej, w tym projektów badawczych, 
grantów, osób, organizacji, produktów i urządzeń badawczych” (Lewandowska-Tranda, Miller-Jan-
kowska, 2016a, s. 105-106). CRIS to „system informacji o badaniach – aktualny, uwzględniający 
czas, zmieniające się kierunki rozwoju, sieci współpracy (…) z innymi instytucjami i przemysłem, 
(…) służą[cy] też ewaluacji i przekazywaniu danych do centralnych systemów informacji o nauce. 
W systemach CRIS stosowany jest standard metadanych CERIF (Common European Research 
Information Format)” (Lewandowska-Tranda, Miller-Jankowska, 2016b). 
2 Uchwała nr 39/2018 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2018  
r. w sprawie wprowadzenia jednolitej Polityki Otwartości Polskiej Platformy Medycznej. 
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Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Repozytorium GUMed) będącym jedno-
cześnie Repozytorium Lokalnym Polskiej Platformy Medycznej (PPM)”3. W ten 
sposób repozytorium PPM zostało oficjalnym repozytorium GUMed, a pracownicy 
oraz doktoranci zostali zobligowani do tego, aby dążyć do składania i udostępniania 
w nim pełnych tekstów swoich publikacji. 

Budowa otwartego repozytorium ma dwa podstawowe założenia: otwarcie jak 
najobszerniejszego materiału i udostępnienie go jak najliczniejszemu gronu odbior-
ców. Z natury rzeczy pojawiają się wówczas różne problemy, m.in. prawne oraz 
techniczne. W dalszej części tekstu zostały opisane trudności związane z udostęp-
nieniem w pełnym tekście monografii naukowych (w tym rozdziałów) oraz z prze-
kształcaniem plików publikacji tak, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawno-
ściami. 

 
Otwieranie monografii 

Zgodnie z założeniami projektu na platformie PPM GUMed miało zostać udostęp-
nionych na jednej z licencji Creative Commons (CC) 4110 publikacji w pełnym 
tekście, w tym prawie 3500 artykułów oraz 120 rozdziałów z monografii (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Liczba publikacji udostępnionych w pełnym tekście w repozytorium PPM GU-
Med – wskaźniki 

Pliki w repozytorium Wskaźniki zakładane Wskaźniki osiągnięte 
(stan na 29.01.2021) 

Artykuły 3480 3566 
Rozdziały 120 125 
Doktoraty 500 503 
Inne dokumenty 10 10 

Źródło: opracowanie własne 
 
Podczas gromadzenia pełnych tekstów publikacji do udostępnienia w repozyto-

rium lokalnym GUMed okazało się, że liczba rozdziałów opublikowanych na jednej 
z licencji CC, którą będzie można zdeponować w repozytorium, jest niewielka i nie 
pozwoli na osiągnięcie wymaganego wskaźnika. Wynikało to z dwóch powodów. Po 
pierwsze, autorzy związani z szeroko rozumianą medycyną znacznie częściej publi-
kują artykuły w czasopismach naukowych niż monografie naukowe czy rozdziały  
w monografiach4. Po drugie zaś, publikowanie w modelu Open Access monografii 

 
3 Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 stycznia 2020  
r. w sprawie zasad gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną wersji cyfrowych dysertacji 
doktorskich, publikacji pracowników i doktorantów oraz danych badawczych powstających  
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 
4 Na PPM centralnej (https://ppm.edu.pl/) znajdują się opisy 185 259 artykułów naukowych (63% 
wszystkich typów publikacji), 8459 książek (3%), 97 429 rozdziałów (33%) oraz 2432 (1%) publikacji 
innego typu. Dla porównania w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się 28 853 opisów 
artykułów naukowych (39% wszystkich typów publikacji), 11 572 książek (16%), 25 441 rozdziałów 
(34%) oraz 7946 (11%) publikacji innego typu (wszystkie dane na dzień 7.07.2021). 
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jest dużo mniej rozpowszechnione niż publikowanie artykułów5. W związku z tym 
– w celu osiągnięcia określonego w projekcie wskaźnika udostępnionych rozdziałów 
– zdecydowano się na otwarcie serii monograficznej Ludzie Akademii, wydawanej 
przez uczelnię w latach 2003–2016. Seria ta jest poświęcona byłym pracownikom 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej Akademii Lekarskiej w Gdańsku 
oraz Akademii Medycznej w Gdańsku) i obejmuje 18 tomów – 8 tomów monografii 
jednoautorskich oraz 10 tomów monografii zbiorowych (pod redakcją). Tomy zbio-
rowe zawierają 157 rozdziałów – biogramów byłych pracowników uczelni. Auto-
rami tych rozdziałów byli najczęściej pracownicy uczelni, uczestnicy studiów dok-
toranckich oraz osoby związane z uczelnią (np. byli pracownicy czy absolwenci). 

Ostatecznie do udostępnienia wybrano 7 tomów autorskich oraz 9 tomów zbio-
rowych, obejmujących 141 rozdziałów. Nie uwzględniono tomu 5. zawierającego 
16 rozdziałów (z powodu braku elektronicznej wersji monografii) oraz tomu 18. bę-
dącego antologią. 

Pierwsza trudność pojawiła się przy ustalaniu, czy – i jeśli tak, to na jakich wa-
runkach – można rozdziały i monografie udostępnić w repozytorium PPM GU-
Med. Pomiędzy autorami publikującymi w serii Ludzie Akademii a uczelnianym wy-
dawnictwem nie zostały bowiem zawarte żadne umowy. W związku z tym wystą-
piono do uczelnianego Zespołu Radców Prawnych z prośbą o opinię w sprawie 
udostępnienia monografii i ich fragmentów w repozytorium. W otrzymanej przez 
Bibliotekę Główną opinii została zawarta rekomendacja, żeby z autorami monogra-
fii i rozdziałów zawrzeć umowy w zakresie digitalizacji i rozpowszechniania ich 
utworów, ewentualnie zgromadzić zgody albo oświadczenia na udostępnienie ich 
publikacji w otwartym dostępie (z dokumentu wewnętrznego). Zdecydowano się na 
wystąpienie do autorów z prośbą o podpisanie umów na udostępnienie rozdziału 
lub monografii na licencji CC-BY-NC-SA (Uznanie autorstwa – Użycie niekomer-
cyjne – Na tych samych warunkach). 

W celu udostępnienia wszystkich monografii autorskich oraz wszystkich roz-
działów z monografii zbiorowych konieczne było zawarcie 259 umów ze 118 auto-
rami, w tym 7 umów z 4 autorami 7 monografii autorskich oraz 252 umów z 116 
autorami 141 rozdziałów. 

Wówczas to pojawiło się największe wyzwanie w całym procesie otwierania serii 
Ludzie Akademii, a mianowicie znalezienie danych kontaktowych autorów. Było to 
tym trudniejsze, im starszych tomów serii dotyczyło – część z nich została wydana 
przed kilkunastu laty, a ich autorzy i współautorzy dawno przestali być związani  
z uczelnią, niektórzy zmarli. Umowy w pierwszej kolejności wysyłano do autorów 
wciąż pracujących na uczelni lub w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, a na-

 
5 Świadczą o tym np. zasoby polskich repozytoriów naukowych – w repozytorium Biblioteka Nauki 
(https://bibliotekanauki.pl/) zostało udostępnionych w pełnym tekście 382 010 artykułów z czaso-
pism i jedynie 244 książki, w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://ruj.uj.edu.pl) 
36 955 artykułów z czasopism oraz 11 908 artykułów (rozdziałów) w książkach oraz 1786 książek, 
zaś w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (https://depot.ceon.pl/) 13 896 artykułów oraz 2573 
książki (wszystkie dane na dzień 6.07.2021). 
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stępnie starano się dotrzeć do osób, których dane adresowe udało się znaleźć w in-
ternecie. Podczas poszukiwań wykorzystywano także kontakty osobiste. Ostatecznie 
wysłano umowy do 2 z 4 autorów monografii (50% autorów) oraz do 67 ze 116 
autorów wszystkich rozdziałów (58% autorów). Umowy podpisało 2 autorów mo-
nografii (100%) oraz 52 autorów rozdziałów (78%). 

Umowy wysyłano od stycznia do marca 2020 roku. Wysyłano je w wersji pa-
pierowej – do jednej osoby wysyłano jednocześnie umowy na wszystkie rozdziały 
lub monografie, których była ona autorem. Przyjęto zasadę, że do jednego tomu 
obowiązuje jedna umowa, czyli jeśli dana osoba była autorem pięciu rozdziałów  
w trzech tomach, to otrzymywała trzy umowy na udostępnienie pięciu rozdziałów. 
Większość umów została odesłana od stycznia do kwietnia 2020 roku. Oznacza to, 
że autorzy wyrażali zgodę na udostępnienie swoich publikacji niedługo po utrzyma-
niu umów. 

Rozdziały w tomach zbiorowych liczyły od 1 do 4 autorów. Wszystkich autorów 
rozdziałów było, jak już podano, 116, w tym 16, którzy napisali przynajmniej  
2 rozdziały. W stawce tej wyróżniało się sześciu badaczy, którzy mieli na swoim 
koncie 62, 25, 11, 10 i 9 rozdziałów. Od pięciu z nich (2 osoby napisały po 9 roz-
działów) otrzymano umowy na udostępnienie ich publikacji. 

Otrzymanie umów od 2 autorów 4 monografii pozwoliło na udostępniono 57% 
wszystkich monografii (było ich 7) i wykorzystanie wszystkich otrzymanych zgód. 

W przypadku rozdziałów statystyki przedstawiają się nieco inaczej. W celu udo-
stępnienia wszystkich rozdziałów były potrzebne, jak już wspomniano, 252 umowy 
od 116 autorów na 141 rozdziałów. Umowy wysłano do 67 autorów. W trakcie 
trwania projektu otrzymano 168 zgód6 (67%) od 47 autorów na otwarcie 117 roz-
działów (83% wszystkich rozdziałów). Ostatecznie udostępniono 68 rozdziałów 
(48%), dla których otrzymano wszystkie potrzebne zgody. W przypadku rozdziałów 
wieloautorskich konieczne było bowiem otrzymanie umów od wszystkich autorów, 
a nie tylko od części z nich. Łącznie wykorzystano 107 zgód od 37 autorów (64% 
zgód) i nie wykorzystano 61 zgód od 14 autorów (36% zgód).  

Na Wykresie 1 przedstawiono liczbę udostępnionych rozdziałów w poszczegól-
nych tomach zbiorowych serii Ludzie Akademii według daty publikacji monografii 
oraz liczby jej współautorów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Latem 2021 r. po ponownym wysłaniu umów otrzymano jeszcze 3 umowy od 1 autorki pozwala-
jące na udostępnienie 4 rozdziałów. 



Paulina Biczkowska, Katarzyna Falow, Piotr Rysztowski 

 94 

Wykres 1. Liczba udostępnionych rozdziałów w poszczególnych tomach zbiorowych serii 
Ludzie Akademii w zależności od daty publikacji monografii oraz liczby jej współautorów 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Najniższy procent udostępnionych rozdziałów dotyczy najstarszych monografii 

– tych z lat 2003– 2005. Udostępniono z nich między 23% a 40% rozdziałów.  
Z monografii z roku 2006 udostępniono 75% wszystkich rozdziałów, a z kolejnych 
lat (2008–2010) około połowy wszystkich rozdziałów (od 46% do 50%). Przedostatni 
tom zbiorowy otworzono prawie w całości (75% rozdziałów), a ostatni w całości. 
Średnio w każdym otworzonym tomie udostępniono 54% rozdziałów. 

Niski procent udostępnionych rozdziałów z tomów z lat 2003–2005 wynika 
przede wszystkim z faktu, że trudno było dotrzeć do wszystkich ich autorów, naj-
częściej dlatego, że przestali już być związani z uczelnią. Liczby i odsetki wszystkich 
autorów rozdziałów, którzy udzielili zgody na ich udostępnienie przedstawiono  
w Tabeli 2.  

 
Tabela 2. Liczby i odsetki wszystkich autorów rozdziałów, którzy udzielili zgody na ich 
udostępnienie 
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t. 8 2010 8 6 75% 5 83% 

t. 12 2013 8 7 88% 5 71% 

t. 17 2015 8 8 100% 8 100% 

  Ogółem 116 66 57% 47 71% 

Źródło: opracowanie własne 
 

Umowy wysłano do około połowy (od 50% do 56%) autorów każdego z pierw-
szych trzech tomów serii. Zgody na udostępnienie swoich rozdziałów wyraziło od 
50% do 87% z nich. W przypadku tomu 1. Umowy odesłała tylko połowa autorów, 
przy czym wydaje się, że była to sytuacja wyjątkowa. We wszystkich bowiem kolej-
nych latach odsetek wyrażonych zgód był dużo wyższy – od 69% do 100%, a śred-
nio dla wszystkich tomów wynosi 71% (Tabela 2). Być może wypływa to z faktu, że 
jest to najstarszy tom i jego autorzy odczuwali najsłabszy związek z uczelnią. Mogło 
się to przełożyć na nieznajomość modelu publikowania w otwartym dostępie oraz 
brak zainteresowania zwiększeniem widoczności i dostępu do swojego dorobku na-
ukowego. 

Większe zaangażowanie części autorów w prowadzenie badań naukowych, wy-
rażające się w fakcie napisania przynajmniej dwóch rozdziałów, widoczne jest w ich 
bardziej aprobującym podejściu do publikowania w modelu Open Access. Ilustrują 
to Tabele 3 i 4. 

 
Tabela 3. Liczby i odsetki autorów więcej niż jednego rozdziału, którzy udzielili zgody na 
ich udostępnienie 
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t. 1 2003 28 3 2 67% 2 100% 

t. 2 2004 27 7 6 86% 6 100% 

t. 3 2005 36 10 8 80% 8 100% 

t. 4 2006 18 7 7 100% 7 100% 

t. 6 2008 14 8 7 88% 7 100% 

t. 7 2009 11 8 6 75% 5 83% 

t. 8 2010 8 6 5 83% 4 80% 

t. 12 2013 8 5 4 80% 3 75% 

t. 17 2015 8 4 4 100% 4 100% 

 Ogółem 116 16 11 69% 10 91% 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4. Liczby i odsetki autorów jednego rozdziału, którzy udzielili zgody na jego udo-
stępnienie 
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t. 1 2003 28 25 12 48% 5 42% 

t. 2 2004 27 20 9 45% 7 78% 

t. 3 2005 36 26 11 42% 8 73% 

t. 4 2006 18 11 6 55% 6 100% 

t. 6 2008 14 6 6 100% 2 33% 

t. 7 2009 11 3 3 100% 2 67% 

t. 8 2010 8 2 1 50% 1 100% 

t. 12 2013 8 3 3 100% 2 67% 

t. 17 2015 8 4 4 100% 4 100% 

  Ogółem 116 100 55 55% 37 67% 

Źródło: opracowanie własne 
 

Autorzy ci częściej wyrażali zgodę na udostępnienie swoich rozdziałów w peł-
nym tekście niż autorzy tylko jednego rozdziału. W zależności od tomu od 75% do 
100% autorów, którzy napisali przynajmniej 2 rozdziały, wyraziło zgodę na ich 
udostępnienie (średnio 91% autorów). W 6 z 9 tomów wszyscy autorzy zgodzili się 
na otworzenie swoich publikacji (Tabela 3). Natomiast w przypadku autorów tylko 
jednego rozdziału zgodę na umieszczenie publikacji w repozytorium wyraziło od 
42% do 100% autorów każdego z tomów. Średnio zgodę tę udzieliło 67% autorów 
(Tabela 4), czyli prawie jedna czwarta mniej niż w przypadku osób, które napisały 
więcej niż jeden tekst. 

Po otrzymaniu zgód na udostępnienie monografii i rozdziałów trzeba było przy-
gotować pliki PDF tych publikacji do umieszczenia w repozytorium PPM GUMed. 
Pliki monografii, które nie były otwierane w całości, zostały podzielone na rozdziały. 
Następnie każdy plik rozdziału został uzupełniony o stronę tytułową i redakcyjną 
monografii oraz – jeśli te elementy się w niej znajdowały – spis treści, listę autorów 
biogramów z danego tomu, wykaz skrótów wykorzystywanych w danym tomie, 
układ biogramu, spis biogramów z dotychczasowych tomów Ludzi Akademii oraz spis 
wspomnień pośmiertnych opublikowanych w uczelnianym czasopiśmie Annales Aca-
demiae Medicae Gedanensis, poświęconych osobom opisywanym w biogramach. W pli-
kach rozdziałów zostały olinkowane spisy treści. Rozdziały zostały także przekształ-
cone zgodnie z wymogami standardu WCAG. W plikach monografii udostępnia-
nych w całości olinkowano spisy treści. Planowane jest nadanie rozdziałom  
i monografiom identyfikatorów DOI. Widok przykładowych rozdziałów z serii Lu-
dzie Nauki w repozytorium PPM GUMed przedstawiono na Rysunku 1. 
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Rysunek 1. Widok wybranych rozdziałów z serii Ludzie Akademii udostępnionych w pełnym 
tekście w repozytorium PPM GUMed 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Polska Platforma Medyczna i standard WCAG 

Jednym z założeń projektu PPM było dostosowanie zgromadzonych w repozyto-
rium publikacji i dokumentów do wymogów cyfrowej dostępności – otwarcie do-
stępu do wyników pracy naukowców nie tylko z punktu widzenia praw autorskich, 
ale też przez pokonywanie fizycznych barier, jakie w odbiorze tego typu treści mogą 
napotkać osoby z niepełnosprawnościami, przede wszystkim osoby niewidome i nie-
dowidzące. Z tego powodu pliki zamieszczane na platformie PPM musiały zostać 
dostosowane do standardu WCAG. 

WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines, to powstały w 1999 roku 
i początkowo przeznaczony dla twórców stron internetowych zbiór wytycznych do-
tyczących tworzenia cyfrowo dostępnych witryn. Z czasem pojawiały się kolejne 
wersje standardu – WCAG 2.0 w 2008 roku i 2.1 w 2018 roku, a także został on 
wprowadzony do prawodawstwa unijnego i krajowego (w 2019 roku przyjęto 
Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmio-
tów publicznych, Dz.U. 2019, poz. 848, wprowadzającą jako wymagane kryteria 
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WCAG 2.1). Stopniowo wytyczne WCAG zaczęto stosować także do innych form 
cyfrowej prezentacji tekstów, w tym dokumentów PDF. 

Sam standard to, skrótowo rzecz ujmując, 13 wytycznych zebranych  
w cztery główne grupy tworzące zasady WCAG: percepcja, funkcjonalność, zrozu-
miałość, rzetelność (kompatybilność). Do wytycznych stosuje się tzw. kryteria suk-
cesu, czyli stopnie realizacji dostępności. Oznacza to, że aby standard WCAG został 
osiągnięty, musi zostać spełniona część wytycznych (poziom A) zapewniająca reali-
zację standardu na najniższym stopniu dostępności. Osiągnięcie najwyższego stop-
nia dostępności zakłada spełnienie wytycznych poziomu AA, które powinny zostać 
wdrożone, oraz wytycznych poziomu AAA, których wdrożenie jest fakultatywne7. 
 
WCAG w praktyce 

To, co w zamyśle miało stanowić jedno z wielu założeń do spełnienia w projekcie 
PPM, finalnie okazało się jednym z jego najtrudniejszych zadań. W praktyce bo-
wiem konieczność dostosowywania publikacji do standardu WCAG odsłoniła wiele 
problemów, z którymi trzeba było się zmierzyć i które nie zawsze dawały się poko-
nać. 

Zaistniałe problemy można ogólnie podzielić na trzy grupy: 
1) Problemy techniczne i wykonawcze, do których można zaliczyć:  

a) różne błędy i niepoprawne działanie programów wykorzystywanych 
jako narzędzia do dostosowywania plików PDF do standardu cyfrowej 
dostępności;  

b) kompetencje osób zaangażowanych w zadanie – brak odpowiednich 
umiejętności edytorskich i zaawansowanej znajomości obsługi narzędzi 
do edycji, co podczas pracy wymuszało często poruszanie się po omacku 
i pokonywanie napotkanych przeszkód metodą prób i błędów. 

2) Problemy ilościowe, czyli przede wszystkim:  
a) przewidziana liczba plików mających podlegać dostosowaniu do stan-

dardu WCAG (4100 dokumentów);  
b) ograniczony czas na wykonanie zadania;  
c) duża liczba błędów i elementów wymagających ręcznej poprawy. 

3) Problemy prawne, do których należy zaliczyć pytanie o to, jak głęboko  
z punktu widzenia praw autorskich można ingerować edytorsko w strukturę 
opublikowanego już tekstu. 

W celu przybliżenia, jak w praktyce wyglądają wymienione problemy, można 
zacząć od opisania stosowanych przy wykonywanej pracy narzędzi. Zasadniczo do 
dostosowywania plików PDF do standardu WCAG służą dwa programy: MS Word 
oraz Adobe Acrobat Pro. MS Word wykorzystywany jest głównie do edycji teksto-
wej pliku PDF przekonwertowanego do formatu doc. Jednak już na tym podstawo-
wym poziomie, czyli konwersji pliku do MS Word, nierzadkim zjawiskiem było 

 
7 Szczegółowe informacje na temat wytycznych i stopni realizacji dostępności znaleźć można mię-
dzy innymi: https://wcag21.lepszyweb.pl/#toc (Web Content Accessibility…, 2018). 
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„psucie się” tekstu, czego przykład widać na Rysunku 2. Z tego względu porzucono 
lub ograniczono użycie tego edytora głównie na korzyść Adobe Pro. 
 
Rysunek 2. Przykład fragmentu tekstu po przekonwertowaniu pliku PDF do formatu doc 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Jednak program Adobe Pro również nie jest pozbawiony defektów. Choć jest 

wyposażony w specjalnie zaprojektowane narzędzia do dostosowywania plików do 
standardu dostępności, które automatyzują i znacząco przyśpieszają całą pracę, to 
w praktyce nie zawsze działają one poprawnie. Dość częstym problemem było np. 
automatyczne znakowanie dokumentu, czyli nadawanie tekstowi struktury niewi-
docznej przy standardowym czytaniu. Struktura ta obejmuje odpowiednie oznacze-
nie m.in. takich elementów tekstu, jak nagłówki, grafiki, tabele, listy, kolejne jego 
fragmenty, akapity itp. Jest widoczna dla programów wspomagających, czyli czyt-
ników, którymi posługują się osoby niewidome lub niedowidzące, i sprawia, że dane 
elementy tekstu mogą zostać odczytane w poprawnej kolejności i we właściwy spo-
sób. Odpowiednie oznakowanie dokumentu umożliwia także poruszanie się po tek-
ście za pomocą skrótów klawiszowych. Jednak w wyniku automatycznego oznako-
wania w programie Adobe Pro zdarzało się, że pewne fragmenty tekstu znikały lub 
dochodziło do modyfikacji czcionki, uniemożliwiającej jego odczytanie (zob. Rysu-
nek 3). Czasem niektóre elementy nie dawały się w ogóle automatycznie oznakować, 
natomiast przy próbie ręcznego ich oznaczenia dochodziło do przekształceń, któ-
rych przykład przedstawiono na Rysunku 4. 
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Rysunek 3. Porównanie tej samej strony dokumentu przed automatycznym oznakowaniem 
w programie Adobe Pro (A) oraz po automatycznym oznakowaniu (B) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 4. Przykład „zepsutej” grafiki po próbie ręcznego jej oznakowania 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Częstym zjawiskiem było też błędne oznaczanie danych elementów tekstu  

w wyniku automatycznej operacji i konieczność ręcznego ich poprawiania. W przy-
padku tabele bądź list było to żmudną i czasochłonną czynnością (np. dlatego, że 
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każda tabela nie tylko musi posiadać swój główny znacznik <Table>, ale też każda 
jej komórka musi być oznaczona jako komórka nagłówka tabeli <TH> lub ko-
mórka danych <TD>, a te z kolei muszą być umieszczone w odpowiednio ozna-
czonym wierszu tabeli <TR> (Rysunek 5). Czynności tego rodzaju stają się proble-
matyczne z powodu ograniczonego czasu i dużej liczby plików do przerobienia, 
szczególnie gdy opracowuje się złożone tabele z wieloma komórkami lub długie li-
stami, np. bibliografie załącznikowe w pracach doktorskich.  

 
Rysunek 5. Przykład oznakowanej tabeli w programie Adobe Pro. Po lewej widoczne okno 
znaczników, po prawej odpowiadające im elementy tekstu w dokumencie PDF. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Na przykładzie tabel można wspomnieć o jeszcze jednym problemie związa-

nym z czasochłonnością pracy, którą należałoby wykonywać, a mianowicie o na-
prawianiu graficznej strony tabel. Standard WCAG wymaga między innymi, aby 
każda tabela miała obramowanie zewnętrzne i wewnętrzne, którego kolor musi 
mieć odpowiedni kontrast w stosunku do tła komórki tabeli. Dodatkowo każda ko-
mórka musi być wydzielona, nawet gdy w dokumencie oryginalnym komórki są po-
łączone – komórki pierwotnie zlane w jedną należy wówczas wyodrębnić i w każdej 
z nich zduplikować treść, która wcześniej znajdowała się w komórce pojedynczej, 
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np. we wspólnym nagłówku kolumny (zob. Rysunek 6). Nie jest to oczywiście czyn-
ność, którą można wykonać szybko, zwłaszcza wówczas, gdy tabele są duże  
i korzysta się z programu Adobe Pro, który nie jest dostosowany do tego typu edycji. 

 
Rysunek 6. Przykład oryginalnej tabeli z połączonymi komórkami nagłówka (A) i tabeli 
poprawionej (z wydzielonymi komórkami) (B) 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Z kolei graficzne modyfikacje dokumentu PDF (nie chodzi tylko o zmianę 

kształtu i kolorystyki tabeli, ale też o konieczność zapewnienia odpowiedniego kon-
trastu tekstu w stosunku do tła całego dokumentu, dodania innych niż kolor graficz-
nych wyróżników krzywych na wykresie, dodania legendy do wykresów, podkreśle-
nia hiperłączy, podzielenia ilustracji, jeżeli składają się z więcej niż jednego obrazu 
itd.) rodzą wątpliwości natury prawnej – jak dalece można ingerować w kształt do-
kumentu? O ile bowiem publikacje na licencji CC-BY zostawiałyby dość szerokie 
pole działania, to w przypadku licencji CC-BY-NC-ND lub CC-BY-ND taka inge-
rencje staje się problematyczna. 

Na koniec wypada wspomnieć o jeszcze jednym elemencie, który może przy-
sporzyć niemałych trudności podczas pracy nad dostosowywaniem dokumentów 
PDF do standardu WCAG. Chodzi mianowicie o wymóg wprowadzania tekstów 
alternatywnych dla ilustracji i wykresów zamieszczonych w tekście. W przypadku 
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publikacji specjalistycznych osobie niebędącej ekspertem w danej dziedzinie nie-
rzadko trudno jest opisać należycie, co dane zdjęcie przedstawia, co jest elementem 
relewantnym, a co nie. Osoba taka nie wie również, jakie słownictwo powinno zo-
stać użyte oraz jak dokładny i rozbudowany taki alternatywny tekst powinien być. 

Wymienione problemy oczywiście nie zamykają listy trudności, z jakimi trzeba 
zmagać się podczas edytowania tekstów pod kątem dostępności cyfrowej i standardu 
WCAG. Zostały one wskazane jedynie dla ogólnego zarysowania tej kwestii i pod-
kreślenia, jak bardzo drobiazgowa i czasochłonna była to praca. Związany z nią 
wysiłek, w połączeniu z ogromną liczbą plików do przerobienia, ograniczonym cza-
sem i często niewystarczającymi w tym zakresie kompetencjami edytorskimi pra-
cowników biblioteki, sprawił, że początkowo wyznaczony cel stał się niezwykle 
trudny do osiągnięcia. 

 
Efekty i wnioski 

Wskutek przedstawionych trudności, a więc różnych błędów powstałych podczas 
pracy nad dokumentami PDF, których naprawa była niemożliwa lub bardzo czaso-
chłonna, odrzucono około 10% z wszystkich wybranych na początku do edycji pli-
ków. Poza tym został opracowany plan minimum – ścieżka postępowania określa-
jąca, które czynności należy wykonać w pierwszej kolejności, aby wymagania 
WCAG były spełnione przynajmniej na najbardziej podstawowym poziomie (były 
to: ustawienie języka dokumentu i tytułu, oznaczenie nagłówków, grafik, partii tek-
stu, elementów zbędnych, czyli elementów tła, ilustracji ozdobnych, wprowadzenie 
choćby najbardziej podstawowego opisu ilustracji jako tekstu alternatywnego itp.), 
a które czynności będą wykonywane później (czyli naprawa rozbudowanych tabel  
i list, ingerencja w graficzną warstwę dokumentu itp.). Wszystko po to, aby sukce-
sywnie zwiększać dostępność plików zamieszczonych na platformie PPM. 

W ten sposób na podstawowym poziomie zostało dostosowanych do standardu 
WCAG ponad cztery tysiące dokumentów PDF (artykułów, rozdziałów z monogra-
fii, prac doktorskich, patentów, plików z danymi badawczymi). W tym zakresie 
można więc zdecydowanie mówić o sukcesie, jakkolwiek jest to praca wciąż nieza-
kończona. Z tego też powodu przy każdym pliku złożonym w repozytorium została 
umieszczona funkcja zgłoszenia takiego pliku do dostosowania go do standardu 
WCAG „na żądanie”. Czytelnik może jej użyć, gdyby aktualnie przerobiony plik 
zawierał błędy lub był dostosowany w niewystarczającym stopniu. 

Na koniec warto dodać, że jednym z głównych wniosków wyniesionych z pracy 
nad edytowaniem dokumentów PDF na potrzeby PPM jest to, że praca ta powinna 
odbywać się raczej na etapie wydawniczym, a nie już po opublikowaniu danego 
tekstu. Wtedy bowiem, gdy tekst jest już gotowy i wydany, może być za późno na 
naprawę niektórych usterek. Także sama edycja pod kątem WCAG byłaby zdecy-
dowanie łatwiejsza, gdyby wykonywać ją podczas przygotowywania tekstu do pu-
blikacji. 
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Niekoniecznie jest to też praca dla bibliotekarzy, którzy przecież nie są specja-
listami w zakresie tego typu edycji tekstów, tym bardziej że dostosowywanie doku-
mentów do standardu WCAG jest normalną usługą świadczoną na rynku. Usługą, 
warto dodać, profesjonalną i kosztowną8, którą w tym przypadku bibliotekarze mu-
szą wykonywać w ramach swoich bibliotecznych obowiązków. 

 
Zakończenie 

Przedstawiono tylko niektóre z wielu trudności, które pojawiły się w trakcie realiza-
cji przez bibliotekarzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego projektu Polska 
Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wyni-
kały one z konieczności spełnienia określonych wymogów otwartości, m.in. 
uwzględnienia ochrony praw autorskich, jak też wymogów cyfrowej dostępności. 

W pierwszym przypadku ogrom pracy wiązał się z ustaleniem warunków udo-
stępnienia w repozytorium PPM GUMed monografii i rozdziałów z uczelnianej se-
rii Ludzie Akademii oraz koniecznością zasięgania związanych z tym konsultacji praw-
nych i dotarcia do autorów tych prac. Było to tym trudniejsze, że część tekstów 
ukazała się wiele lat temu. Efektem podjętych starań było udostępnienie w modelu 
Open Access ponad 70 tekstów (68 rozdziałów i 4 monografii), które dotychczas nie 
były dostępne w wersji cyfrowej. Choćby z tego powodu warto było podjąć ten trud. 

Być może z czasem stanie się normą dostosowywanie tekstów do wyznaczonych 
standardów dostępności cyfrowej WCAG jeszcze na etapie wydawniczym. Byłoby 
to nie bez znaczenia dla ich jakości cyfrowej i skutkowało najwyższym poziomem 
dostępności (AAA). Dotychczas jednak takie prace musiały być realizowane na eta-
pie tworzenia repozytorium. Pomimo opisanych w tym artykule niemałych trudno-
ści z przystosowywaniem zdeponowanych w Repozytorium dokumentów do stan-
dardu WCAG, zamierzony cel – udostępnienie 4100 plików – został zrealizowany. 
Niewątpliwie można to uznać za duże osiągnięcie. 

Ponadto przedstawione działania pokazują, jak znaczący jest wkład biblioteka-
rzy pracujących w bibliotekach naukowych w tworzenie repozytoriów naukowych 
ich macierzystych instytucji, w tym w przygotowywanie publikacji do ich udostęp-
nienia. 
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Wykorzystanie mediów społecznościowych  
do promocji otwartości w badaniach naukowych  
na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej  

The use of social media for promoting open research  
at the Gdańsk University of Technology Library 

Abstrakt: Media społecznościowe są niedocenianym kanałem skutecznej promocji zaso-
bów i usług bibliotecznych oraz komunikacji między naukowcami, bibliotekarzami a czy-
telnikami. Biblioteka akademicka może aktywnie angażować się w proces upowszechniania 
dorobku naukowego uczelni, podejmując różnorakie działania marketingowe za pośrednic-
twem serwisów takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. W przypadku projektu 
MOST Danych, w ramach którego na platformie MOST Wiedzy powstało repozytorium 
otwartych danych badawczych, media społecznościowe stanowią dodatkowe, choć istotne 
narzędzie wspomagające naukowców i motywujące ich do popularyzacji dorobku nauko-
wego i upowszechniania badań publikowanych w otwartym dostępie. Przykładem aktywnej 
promocji nauki jest konto @BridgeofData, które zostało założone w 2019 roku na portalu 
społecznościowym Twitter w celu popularyzowania platformy MOST Wiedzy oraz danych 
badawczych – zarządzania nimi, wykorzystania ich i dzielenia się nimi na arenie krajowej 
oraz międzynarodowej. W artykule przedstawiono rozwój strategii działań promujących 
otwartość w badaniach naukowych za pomocą mediów społecznościowych (rodzaje pro-
mowanych treści, odbiorcy, statystyki użytkowania) oraz próbę analizy modelu zarządzania 
obiegiem informacji na oficjalnych kontach Twitter oraz Facebook Biblioteki Politechniki 
Gdańskiej. 
  
Słowa kluczowe: badania naukowe, biblioteka akademicka, działania promocyjne, me-
dia społecznościowe, otwarta nauka  

 
Abstract: Social media are a way to effectively promote library resources and services in 
today's digital world. They also provide an underrated opportunity for communication 
among scientists, librarians, and readers. Academic libraries can actively engage in the pro-
cess of disseminating scientific achievements by undertaking various activities and using 
services such as: Facebook, Twitter, Instagram, or YouTube. In the case of the Bridge of 
Data project and the Bridge of Knowledge platform, social media are an additional but 
significant tool supporting and motivating scientists to popularize their scientific achieve-
ments and research by open access dissemination of scientific output. A good example of 
that kind of promotion is the @BridgeofData Twitter account established in 2019. Its main 
purpose was to promote and popularize the Bridge of Knowledge plat-form and data re-
search. The article presents the development of a strategy with respect to activities promot-
ing openness in scientific research using the social media (promoted content, recipients, 
usage statistics) and attempts to analyze the information flow model management for the 
Gdańsk University of Technology Library Twitter and Facebook accounts. 
 
Keywords: academic library, open science, promotion strategies, research, social media 
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Wprowadzenie 

Media społecznościowe (social media) są jednym z największych osiągnięć w dziedzi-
nie komunikacji w XXI wieku, a powstały z potrzeby lepszego i szybszego porozu-
miewania się w dobie ciągłej ewolucji Internetu i rozwoju nowych technologii. 
Zgodnie z założeniami Web 2.0 odbiorca komunikatu internetowego stał się jedno-
cześnie jego nadawcą – użytkownikiem, który uczestniczy m.in. w tworzeniu, współ-
redagowaniu, komentowaniu i udostępnianiu treści opublikowanych w Internecie 
(Krysiński, 2019). Choć powstanie i rozwój najpopularniejszych serwisów społecz-
nościowych przypada na początek obecnego stulecia, pierwsze działania i próby  
w tym zakresie rozpoczęły się już w latach 70. XX wieku. Przełomowy okazał się 
jednak rok 2004, kiedy powstał Facebook, który zdefiniował na nowo rolę i znacze-
nie mediów społecznościowych na świecie. Stworzenie wyspecjalizowanych serwi-
sów takich jak: LinkedIn (2003), YouTube (2005), Twitter (2006), Instagram (2010) 
czy Snapchat (2011) otworzyło użytkownikom nowe możliwości, a popularność nie-
których projektów przerosła początkowe oczekiwania ich twórców. Media społecz-
nościowe coraz częściej są wykorzystywane przez placówki edukacyjne, instytucje, 
firmy i osoby publiczne jako narzędzie promocji i kreowania wizerunku, a wybór 
odpowiedniego serwisu jest uzależniony od charakteru prowadzonej działalności 
(Krysiński, 2019).  

Media społecznościowe stanowią obecnie element nowoczesnego marketingu 
bibliotecznego, służąc nie tylko do budowania sieci kontaktów, ale przede wszystkim 
pomagając w informowaniu o działalności bibliotek (Przybysz, Pioterek, 2015).  
Z uwagi na fakt, że użytkownicy bibliotek korzystają z mediów społecznościowych 
na co dzień, od bibliotek oczekują i wymagają również takiej formy bieżącej komu-
nikacji. Biblioteki, w tym biblioteki akademickie, muszą zatem ciągle wypracowy-
wać nowe formy funkcjonowania w świecie „cyfrowych tubylców” (Prensky, 2001; 
Jabłońska, 2018), tak aby nieustannie poprawiać jakość i wzbogacać ofertę swoich 
usług przez prowadzenie dwustronnej komunikacji angażującej użytkowników (Nej-
man, 2019). 

 
1. Promocja nauki i media społecznościowe 

Celem każdej uczelni jest prowadzenie i rozwijanie działalności naukowo-dydak-
tycznej, upowszechnianie osiągnięć badawczych i dydaktycznych oraz popularyzo-
wanie dorobku poszczególnych pracowników. Aktywność promocyjna daje uczelni 
i jej pracownikom większą rozpoznawalność, co z kolei może wpływać na proces 
nawiązywania kontaktów z innymi instytucjami badawczymi w kraju i za granicą, 
dzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń z innymi naukowcami i organiza-
cjami, a także na ewaluację jednostki naukowo-dydaktycznej (Szybowska, 2021).  

O działalności „upowszechniającej naukę, w tym promocji i popularyzacji wy-
ników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym  
w skali międzynarodowej” mówi art. 2 pkt. 8 Ustawy o zasadach finansowania na-
uki (Dz.U. 2010, Nr 96, poz. 615), natomiast o ciążącym na uczelniach obowiązku 
„upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki” Ustawa o prawie o szkolnictwie 
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wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t. j.). Skoro zatem promocja nauki jest 
konieczna, powstaje pytanie, jak ją prowadzić? Komunikacja jest niezbędnym 
aspektem otoczenia nauki i polem wzajemnych oddziaływań społeczeństwa i nau-
kowców. Media, w tym społecznościowe, pełnią rolę pośrednika pomiędzy naukow-
cami, instytucjami badawczymi a społeczeństwem, rejestrując wydarzenia nau-
kowe, wskutek czego stają się istotnym narzędziem wypełniania misji nauki – de-
monstrowania jej wartości i znaczenia dla rozwoju ludzkości (Pruchnicka, 2012,  
s. 165). Z punktu widzenia instytucji naukowo-badawczej rozpowszechnianie infor-
macji o swoich działaniach i osiągnięciach przez media jest ważnym elementem 
strategii marketingowej. Komunikaty dotyczące projektów, przedsięwzięć nauko-
wych i ich rezultatów pośrednio wpływają także na komercjalizację wyników pro-
wadzonych prac i badań, a niekiedy, dzięki pozyskaniu klientów i sponsorów, na 
poszerzenie ich zakresu, kontynuację i wdrożenie.  

Popularyzacja nauki za pośrednictwem mediów społecznościowych ma istotne 
znaczenie również dla samych naukowców (Purdam, Zhu, 2017). Social media jako 
forum wymiany doświadczeń i opinii naukowców są dla odbiorców dodatkową 
przestrzenią do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz podnoszenia zawodowych 
kwalifikacji. „Badacz musi pokazać, że jego praca jest istotna, ponieważ wraz z suk-
cesami badawczymi pojawiła się potrzeba komunikowania ich mediom, przedsię-
biorcom i społeczeństwu” (Kulczycki, 2013). „Znajomość i docenianie wartości 
działań podejmowanych przez naukowców i jednostki zajmujące się nauką to ele-
ment przyczyniający się do wzrostu tożsamości i poczucia dumy z faktu bycia człon-
kiem społeczności zdolnej do wybitnych osiągnięć” (Pruchnicka, 2012, s. 167). Dla-
tego promocja nauki jest niezbędnym czynnikiem kreowania wizerunku kraju i jego 
środowiska naukowego na zewnątrz.  

 
1.1 Rola biblioteki w promocji nauki 

Mimo że upowszechnianie wyników badań i udostępnianie publikacji naukowych 
staje się obecnie coraz łatwiejsze, swobodne przekazywanie wiedzy napotyka wciąż 
pewne ograniczenia – praktyczne wykorzystanie mediów, w tym naukowych serwi-
sów społecznościowych, może skutecznie wspomóc proces promocji nauki. Czy  
w promowaniu dorobku naukowo-badawczego naukowcy są zdani tylko na siebie? 
Biblioteki akademickie mogą wspierać proces komunikacji naukowej w różnym 
stopniu i zakresie. Istotnym elementem tego procesu jest sposób, w jaki biblioteka 
kształtuje swoją ofertę dla środowiska naukowego. W kontekście rozwoju systemów 
komunikacji i technologii oferta biblioteki powinna być elastyczna i spełniać po-
trzeby zróżnicowanego środowiska naukowego, które skupia zarówno zwolenników 
tradycyjnych form komunikacji, jak i badaczy preferujących narzędzia elektro-
niczne (Milewska, 2016).  

Obecnie biblioteki uniwersyteckie, szukając sposobów efektywnego wspierania 
procesu komunikacji naukowej, oferują badaczom pomoc dotyczącą różnych 
aspektów ich pracy, m.in. promocję ich dorobku i badań naukowych z wykorzysta-
niem mediów społecznościowych. 
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2. Promocja otwartości w badaniach naukowych – przykład 
mediów społecznościowych Biblioteki Politechniki Gdań-
skiej (Facebook i Twitter) 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest przykładem biblioteki akademickiej aktywnie 
wspierającej proces popularyzacji nauki. Biblioteka wspomaga proces upowszech-
niania wyników badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, promując je  
w mediach społecznościowych i rozwijając własne repozytorium publikacji nauko-
wych. Wśród pracowników naukowych oraz studentów Biblioteka PG promuje wy-
korzystywanie naukowych serwisów społecznościowych (takich jak ResearchGate, 
Academia.edu) oraz narzędzi związanych z szeroko pojętą działalnością naukową 
(np. Impactstory, Publons). Biblioteka Politechniki Gdańskiej popularyzuje również 
ideę otwartości badań naukowych (Rożniakowska-Kłosińska, 2018; Zarządzenie 
Rektora PG, 2021), monitorując aktualności i promując zagadnienia Otwartej Na-
uki (warsztaty, szkolenia, wykłady) poprzez swoją stronę internetową oraz media 
społecznościowe: Facebook i Twitter. 

 
2.1 Facebook Biblioteki PG 

Aby zostać znajomymi na Facebooku, trzeba otrzymać i zaakceptować zaproszenie 
od indywidualnej osoby lub grupy. Fani to ci, którzy polubili konkretny profil  
– osoby, firmy czy organizacji. Nie trzeba być fanem danego profilu, aby móc go 
obserwować. Liczba fanów oraz obserwatorów pojedynczego profilu na Facebooku 
może się zmieniać w zależności od wielu czynników, m.in. treści zamieszczanych 
informacji czy pory publikowanych postów. Wartościowi znajomi i fani to ci, którzy 
świadomie zdecydowali się na polubienie konkretnego profilu, aby na bieżąco otrzy-
mywać o nim informacje. Czym zatem różni się fanpage (tzw. strona firmowa) od 
zwykłego konta na Facebooku? Po pierwsze, liczba fanów jest nieograniczona, pod-
czas gdy limit znajomych zwykłego konta to 5 tysięcy. Po drugie, strona firmowa na 
Facebooku umożliwia wgląd w statystyki użytkowania, a profile osób indywidual-
nych nie są wyposażone w taką opcję. Statystyki Facebooka (Facebook Insights) 
uwzględniają m.in.: dane demograficzne fanów, liczbę wyświetleń strony, zasięg wy-
branych postów i liczbę nowych polubień (lajków). Dostęp do statystyk pozwala 
ustalić, kto jest odbiorcą konkretnych postów i ocenić popularność postów w zależ-
ności od ich treści i czasu publikacji. Na tej podstawie można dokonać ewentual-
nych zmian lub dostosować strategię promowania treści do jej odbiorców po prze-
analizowaniu ich reakcji.  

Facebook technicznie umożliwia publikację wpisów zawierających maksymal-
nie 60 tysięcy znaków, czyli ponad 33 strony znormalizowanego maszynopisu. Nie-
wielu odbiorców byłoby jednak gotowych poświęcić czas na przeczytanie tak dłu-
giego tekstu. Standardowo zaleca się publikowanie maksymalnie krótkich postów 
(optymalna liczba to 150 znaków). Z reguły odbiorcy treści publikowanych na Fa-
cebooku preferują zwięzłą formę komunikatów, aczkolwiek w niektórych przypad-
kach (np. profile artystyczne, blogi) mogą śledzić publikowane treści właśnie ze 
względu na ich rozbudowaną formę. Dodatkową i praktyczną funkcją fanpage’a jest 
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Facebook Creator Studio, który umożliwia planowanie postów z wyprzedzeniem  
– zostaną one opublikowane w wybranym dniu i o konkretnej porze. 

Fanpage, czyli oficjalny profil Biblioteki Politechniki Gdańskiej na Facebooku 
(https://www.facebook.com/BibliotekaPG), istnieje od 2012 r. Główną grupą od-
biorców treści publikowanych na fanpage’u Biblioteki Politechniki Gdańskiej są stu-
denci uczelni (przedział wiekowy 18–24 lat), ale wśród fanów i obserwujących są 
także pracownicy naukowi, bibliotekarze, biblioteki, uczelnie, wydawnictwa i firmy 
(w 98% są to profile osób indywidualnych). Liczba osób obserwujących fanpage Bi-
blioteki Politechniki Gdańskiej wzrosła z 1064 w czerwcu 2019 r. do 2039 obserwa-
torów na początku maja 2021 r. (Rys. 1) i nadal systematycznie rośnie. 
 
Rysunek 1. W tabeli górnej przedstawiono podział osób obserwujących fanpage Biblioteki Politechniki Gdań-
skiej ze względu na płeć i wiek, w tabeli dolnej – wzrost liczby obserwatorów w latach 2019–2021 

 
Źródło: Facebook Biblioteki Politechniki Gdańskiej, stan na 12.05.2021 r. 

 
Treści publikowane na Facebooku Biblioteki Politechniki Gdańskiej informują 

o zasadach funkcjonowania Biblioteki, nadchodzących wydarzeniach (szkolenia, 
konkursy, konferencje) i aktualnościach dotyczących repozytorium MOST Wiedzy 
oraz Otwartej Nauki. Udostępniane na bibliotecznym fanpage’u posty relacjonują 
i dokumentują życie Biblioteki oraz promują osiągnięcia studentów i dorobek nau-
kowy pracowników uczelni. W Bibliotece wykorzystywany jest też stworzony przez 
Facebook komunikator Messenger umożliwiający m.in. czat, wysłanie zdjęć oraz 
wideorozmowę z czytelnikiem.  

W 2020 r. na Facebooku Biblioteki Politechniki Gdańskiej opublikowanych zo-
stało 805 postów, miesięcznie średnio 67, czyli ok. 2 komunikaty dziennie (przy za-
łożeniu, że były publikowane 7 dni w tygodniu). Na Rysunkach 2 i 3 przedstawiono 
przykładowe posty, które uzyskały stosunkowo dużą liczbę odbiorców i wzbudziły 
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reakcje w postaci polubień lub udostępnień. W obu przypadkach źródłem materiału 
jest Facebook Biblioteki PG z dnia 12.05.2021 roku. 

 
Rysunek 2. Po lewej: informacja o IV Pomorskiej Konferencji Open Science (2021) i prezentacja projektu 
MOST Danych; po prawej: informacja o przygotowanym materiale filmowym promującym projekt MOST 
Danych i relacja ze szkolenia pt. Zarządzanie danymi naukowymi (2020) 

 

 
 
Rysunek 3. Po lewej: informacja o webinarium z Planu Zarządzania Danymi (2020) i nadchodzącym konkursie 
związanym z LOVE Data Week (2020); po prawej: promocja działalności Centrum Kompetencji Otwartej 
Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej i konkurs dla studentów w związku z Tygodniem Otwartej Nauki 
(2020). 

 

 
Źródło (Rysunek 2 i 3): Facebook Biblioteki PG z dnia 12.05.2021 r. 
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2.2 Twitter Biblioteki Politechniki Gdańskiej 

Chociaż według danych DataReportal z 18 lutego 2020 r. najbardziej popularnym 
portalem społecznościowym w Polsce nadal jest Facebook, to komunikacja nau-
kowa poza granicami naszego kraju została zdominowana przez Twitter (Kemp, 
2020). Twitter pełni rolę internetowego mikrodziennika (Bikowska, 2019), w formie 
zazwyczaj jednozdaniowych wpisów, czyli tweetów (to tweet = ćwierkać), o limitowa-
nej długości do 280 znaków. Do tweetów można dołączać multimedia i odnośniki 
do innych stron internetowych. Twitter powstał w Stanach Zjednoczonych jako 
portal społecznościowy, dlatego dominującym językiem tweetów i hasztagów (ina-
czej trendów) jest język angielski. Twitter jest „żywym” kanałem informacyjnym, 
który najlepiej sprawdza się w szybkim informowaniu i „zbieraniu” informacji na 
temat aktualnych wydarzeń w świecie nauki podczas seminariów, konferencji czy 
warsztatów. Twitter jest wykorzystywany również do powiadamiania o rezultatach 
badań – indywidualnych i grupowych.  

Użytkownicy Twittera dzielą się na obserwujących (followers) i obserwowanych 
(following). Założenie profilu na Twitterze jest stosunkowo proste – konta mogą być 
zakładane i prowadzone przez osoby indywidualne oraz instytucje. Głównym celem 
jest stworzenie społeczności na Twitterze poprzez wyszukiwanie osób lub organiza-
cji zajmujących się konkretną dziedziną i ich „obserwowanie” (following) oraz zbu-
dowanie „własnej” sieci obserwujących (followers). Aktywne „obserwowanie”, czyli 
monitorowanie wysyłanych komunikatów, może polegać na ich komentowaniu oraz 
udostępnianiu (retweetowaniu) na własnym profilu. „Obserwowani” mogą stać się 
również „obserwującymi”, jeżeli odwzajemnią zainteresowanie. Tweety można pla-
nować z wyprzedzeniem za pomocą narzędzia TweetDeck (tweetdeck.twitter.com).  

Statystki Twittera (Twitter Analytics) są dostępne dla każdego konta, po zalogo-
waniu. Pomagają obserwować reakcje odbiorców komunikatów na żywo i są nie-
zbędne w planowaniu strategii dalszego rozwoju profilu. Co można „zmierzyć” na 
podstawie zachowania odbiorcy tweetu? Najważniejszy wydaje się miernik jakości 
konta, czyli wskaźnik zaangażowania (engagement rate), ale istotne są również: liczba 
nowych obserwujących, liczba wyświetleń tweetu (impression) i liczba zaangażowań 
(engagement), czyli interakcji z tweetem (np. polubienia, retweety – przesłanie tweetu 
dalej lub jego zacytowanie, dodanie komentarza, kliknięcia na zdjęcia, linki lub 
hasztagi itd.). 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej posiada dwa konta na Twitterze: @Bibliote-
kaPG oraz @BridgeofData. Pierwsze z nich służy m.in. do promowania artykułów 
autorstwa pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej ogłoszonych w otwar-
tym dostępie, drugie zaś promuje m.in. datasety tworzone na trzech uczelniach: 
Politechnice Gdańskiej, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie 
Gdańskim (Szybowska, 2021) i udostępniane na platformie MOST Wiedzy. 

 
2.2.2 @BibliotekaPG 

Praktyczne wykorzystanie Twittera może skutecznie wspomóc proces promocji na-
uki oraz upowszechniania wyników badań prowadzonych na uczelni. Twitter jest 
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polecany i często wykorzystywany przez samych naukowców do promocji publikacji 
i badań, a także do nawiązywania kontaktów zawodowych (Mohammadi, i in., 
2018). Wbrew obiegowej opinii tweetowanie jest jednak zajęciem czasochłonnym 
(Szybowska, 2021), więc w promowaniu dorobku na Twitterze badaczy może wspo-
móc biblioteka akademicka.  

Biblioteka Politechniki Gdańskiej swoje konto na Twitterze prowadzi od 2017 
roku. Aktualna liczba obserwujących (followers) profil @BibliotekaPG to 469, a 
liczba kont obserwowanych przez Bibliotekę wynosi 1217 (Rys. 4).  

 
Rysunek 4. Profil Biblioteki na Twitterze, stan na 12.05.2021 

 
Źródło: https://twitter.com/BibliotekaPG 
 
Konto Biblioteki prowadzone jest w języku polskim, przy czym część komuni-

katów publikowana jest także w języku angielskim na potrzeby zagranicznych „fol-
lowersów”. Twitter @BibliotekaPG jest obserwowany przez bibliotekarzy i biblio-
teki z kraju i zagranicy, wydawnictwa i uczelnie, studentów i naukowców, także 
przez rozmaite fora i organizacje. Średnia miesięczna liczba tweetów opublikowa-
nych na @BibliotekaPG od jego założenia w październiku 2017 r. do końca kwiet-
nia 2021 r. wyniosła 89. Mimo że treści promowane na Twitterze @BibliotekaPG 
oraz na bibliotecznym fanpage’u są podobne, to z uwagi na inną formę i grupę 
odbiorców wzbudzają odmienne reakcje. Zachowania obserwujących najlepiej od-
daje tzw. wskaźnik zaangażowania (engagement rate) – stosunek liczby komentarzy  
i polubień tweetów do liczby obserwujących konto. Jego wartość wyraża się w pro-
centach i jest dostępna z poziomu statystyk Twittera lub może zostać wyliczona 
przez tzw. kalkulator zaangażowania (Twitter Engagement Rate Calculator). Wskaźniki 
pomiędzy 0,09 a 1% uważane są za wysokie i bardzo wysokie (Rys. 5). Średni kwar-
talny wskaźnik zaangażowania dla konta @BibliotekaPG, wyliczony za okres od 
założenia konta w 2017 r. do końca pierwszego kwartału 2021 r., wyniósł 0,65% 
(Rys. 6). 
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Rysunek 5. Kalkulator zaangażowania.  Źródło: https://theonlineadvertisingguide.com/ad-calculators/twit-
ter-engagement-rate-calculator  

 
 

Rys. 6. Średni kwartalny wskaźnik zaangażowania wyliczony dla @BibliotekaPG. Źródło: Twitter Analytics 

 
Przykładem treści regularnie promowanych na koncie @BibliotekaPG, obok 

m.in. otwierania danych badawczych w ramach cyklicznych Love Data Week, Po-
morskiej Konferencji Open Science (PKOS), warsztatów Focus on Open Science 
(Rys. 7), są prace naukowe pracowników Politechniki Gdańskiej publikowane  
w otwartym dostępie na platformie MOST Wiedzy. 
 
Rysunek 7. Po lewej: otwieranie danych badawczych w ramach Love Data Week (2018) oraz tweet z semina-
rium KRASP pt. Otwarta nauka – standardy i dobre praktyki (2021); po prawej: relacja z warsztatów Focus on 
Open Science, które odbyły się podczas konferencji PKOS (2018). Źródło: Twitter 

  

.  
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Średni kwartalny wskaźnik zaangażowania dla wszystkich tweetów dotyczących 
tylko prac opublikowanych od utworzenia konta @BibliotekaPG w 2017 r. do 
końca pierwszego kwartału 2021 r. wyniósł 0,85% (Rys. 8). 

 
Rysunek 8. Średni kwartalny wskaźnik zaangażowania wyliczony dla publikacji naukowych publikowanych w 
otwartym dostępie na platformie MOST Wiedzy. Źródło: Twitter Analytics.  

 
 
2.3 @BridgeofData 

Konto @BridgeofData (Rys. 9) zostało założone w 2019 r. na Twitterze w celu po-
pularyzowania platformy MOST Wiedzy oraz danych badawczych – zarządzania 
nimi, wykorzystania ich i dzielenia się nimi w skali krajowej oraz międzynarodowej 
(Zarządzenie Rektora PG, 2021). Konto jest prowadzone w języku angielskim. 
 
Rysunek 9. Profil Bridge of Data na Twitterze, stan na 12.05.2021 r.  

 

  
Źródło: https://twitter.com/BridgeofData 
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W przypadku projektu MOST Danych19, w ramach którego tworzone jest re-
pozytorium otwartych danych badawczych, oraz platformy MOST Wiedzy20 
(https://mostwiedzy.pl/pl/) media społecznościowe stanowią dodatkowe, ale 
istotne narzędzie wspomagające, motywujące naukowców do popularyzacji do-
robku naukowego i upowszechniania badań publikowanych w otwartym dostępie. 
Projekt MOST Danych, podobnie jak MOST Wiedzy, współfinansowany jest z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. MOST Danych realizowany jest przez Poli-
technikę Gdańską we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz 
Uniwersytetem Gdańskim. Głównym celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie  
i wybudowanie repozytorium Otwartych Danych Badawczych na platformie 
MOST Wiedzy. Zdeponowane dane są udostępniane bezpłatnie w ramach Open 
Research Data, a każdy autor ma do wyboru jedną z licencji Creative Commons. Gdań-
skie repozytorium danych zapewnia metadane zgodne z powszechnie stosowanymi 
standardami opisu, a każdy dataset jest identyfikowalny przez nadanie mu unikal-
nego identyfikatora DOI (Digital Object Identifier) (Szybowska, 2021).  

Konto @BridgeofData ma krótką, ale intensywną historię. W porównaniu do 
roku 2019 średnia miesięczna liczba publikowanych tweetów w roku roku 2020 po-
dwoiła się, a średni kwartalny wskaźnik zaangażowania dla zamieszczanych twee-
tów wyniósł 0,65% (Rys. 10). 

 
Rysunek 10. Średni kwartalny wskaźnik zaangażowania wyliczony dla @BridgeofData  

 
Źródło: Twitter Analytics 

 

 
19 Opis, cele i odbiorcy projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Trans-
feru Wiedzy – etap II: Open Research Data” znajduja się na stronie Biblioteki Politechniki Gdań-
skiej: https://pg.edu.pl/most/danych/strona-glowna.  
20 Informacje o projekcie MOST Wiedzy (Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy) 
są dostępne na stronie Biblioteki Politechniki Gdańskiej: https://pg.edu.pl/most/wiedzy/strona-
glowna.  
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Z uwagi na specyficzny charakter konta @BridgeofData jego „obserwującymi” 
są głównie krajowi i zagraniczni eksperci związani z zarządzaniem danymi badaw-
czymi, organizacjami i instytucjami promującymi otwieranie danych badawczych, 
otwartą naukę oraz repozytoria (Rys. 11). Wśród followersów @BridgeofData są 
także organizacje międzynarodowe i projekty, w których uczestniczą Politechnika 
Gdańska i Biblioteka Politechniki Gdańskiej. 

Rysunek 11. Konto @BridgeofData: obserwujący i obserwowani (podział z uwagi na rodzaj profilu), stan na 
12.05.2021 r. Źródło: Twitter Analytics 

Treści publikowane na @BridgeofData promują m.in.: 
- cele projektu MOST DANYCH (Bridge of Data),
- uczestników projektu,
- Otwarte Dane Badawcze (datasety),
- bazę polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych,
- Otwartą Naukę – cele, wdrażanie, standardy, organizacje,
- wyszukiwanie danych badawczych,
- dostępność danych badawczych,
- dzielenie się i wielokrotne wykorzystywanie danych badawczych,
- zagadnienia dotyczące planów zarządzania danymi badawczymi,
- wydarzenia oraz szkolenia związane z otwartymi danymi.
Przykłady promowanych treści (Rys. 12) to tweety o dużej liczbie zaangażowań

(reakcji) ich odbiorców: dataset z repozytorium MOST Wiedzy, forum TOPOS21 i 
projekt BE OPEN22 (w którym Politechnika Gdańska partycypuje), platforma Open 
Research Europe, baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych (wy-
brany tytuł czasopisma) oraz działalność Centrum Kompetencji Otwartej Nauki 
(https://pg.edu.pl/openscience).  

21 TOPOS (the Transport fOrum / Observatory for Promoting Open Science): https://www.topos-
observatory.eu/ 
22 Strona projektu BE OPEN (pełna nazwa: European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport): 
https://beopen-project.eu/ oraz informacja o udziale Politechniki Gdańskiej w projekcie: 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/o-projekcie1 
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Rysunek 12. Po lewej: tweet o cyklicznych warsztatach w ramach projektu BE OPEN (2021) i komunikat udo-
stępniony promujący platformę Open Research Europe (2021); w środku: informacja o działalności Centrum 
Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej (konferencja RDA, 2021) oraz o jednym z cza-
sopism opisanych w bazie polityk wydawniczych; po prawej: dataset, komunikat promujący nową inicjatywę 
w ramach projektu BE OPEN: platformę TOPOS.  

Źródło: Twitter

W tweetach promujących otwarte dane najczęściej stosowanym hasztagami na 
koncie @BridgeofData są: #MOSTDanych, #MOSTWiedzy #OpenResearch-
Data #OpenData #OpenAccess #Dataset #OpenScience. Hasztagi, czyli słowa 
lub wyrażenia poprzedzone symbolem # (bez użycia spacji, będące rodzajem znacz-
nika), umożliwiają grupowanie wiadomości, w których zawarto dany hasztag. Twit-
ter pokazuje hasztagi, które stały się popularne, tzw. trending hashtags.  

Istnieją co najmniej 3 metryki hasztagów, które można śledzić w kontekście KPI 
(Kluczowych Wskaźników Wydajności): liczba wzmianek z użyciem hasztagu (ile 
razy hasztag został użyty), zasięg hasztagu (fragmenty treści zawierające hasztag) 
oraz liczba interakcji (polubienia, komentarze i udostępnienia fragmentów treści za-
wierających dany hasztag). W kontekście mediów społecznościowych popularne są 
wyszukiwarki hasztagów, np. https://iqhashtags.com/, https://hashtagify.me, 
www.hashatit.com.  

Twitter to nie tylko platforma społecznościowa czy narzędzie marketingowe 
(Carscaddon, Chapman, 2013). Tweety są uznawane za tzw. alternatywne metryki 
(altmetrics), na podstawie których można przeprowadzać analizy wpływu danej 
uczelni lub danego naukowca w świecie nauki (Przyłuska, Maczuga, 2011). Poten-
cjalnie im więcej jest tweetów o danej uczelni i pracach związanych z nią naukow-
ców, tym wyższe są statystyki wykorzystania promowanego materiału naukowego 
(Szybowska, 2021). Coraz częściej tradycyjne narzędzia ewaluacyjne są uzupełniane 
o wskaźniki altmetryczne (European Commission, 2017), które ułatwiają dotarcie
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do niepublikowanych dotąd zasobów naukowych i stworzenie bardziej zobiektywi-
zowanego systemu oceniania jednostek podlegających ewaluacji (Huchet, 2019), 
a także pokazują faktyczny wkład danej pracy naukowej w rozwój nauki i badań. 

Zakończenie 

Media społecznościowe ułatwiają komunikację zwłaszcza z młodszymi użytkowni-
kami – mobilnymi i dobrze zorientowanymi w świecie nowych technologii. Zna-
czącą rolę odgrywa w tym przypadku pomysłowość, innowacyjność i wypracowanie 
odpowiednich metod działania w zależności od grupy odbiorców (Humphreys, 
2019). Promocja w mediach społecznościowych to nie tylko komunikacja 
i monitorowanie treści zamieszczanych przez użytkowników (Wojciechowska, 
2011). Istotne jest również zainteresowanie i zaangażowanie potencjalnego od-
biorcy przez zamieszczanie treści i materiałów, które będą chętnie udostępniane 
przez kolejnych użytkowników. Konto biblioteki akademickiej założone na Twitte-
rze lub Facebooku ma wpływ na społeczność macierzystej instytucji i stanowi jej 
„wizytówkę” w komunikacji zewnętrznej. Może również stać się wartościowym na-
rzędziem wspomagającym „otwieranie” nauki, a także wspierać uczelnię, odciąża-
jąc pracowników naukowych, którzy mogą poświęcić całą swoją twórczą energię 
realizowaniu badań, pozostawiając kwestie ich promocji innym jednostkom uczelni 
(Szybowska, 2021). Ważne jest jednak wypracowanie określonej strategii działań 
promujących w zależności od odbiorców publikowanych treści. Bibliotekarze pro-
wadzący profil instytucji w mediach społecznościowych powinni regularnie anali-
zować dostępne statystyki, tak aby móc zmienić styl, porę czy formę promowanych 
treści stosownie do reakcji konkretnej grupy odbiorców. Bardzo ważna jest również 
współpraca przy monitorowaniu, selekcji oraz dostarczaniu materiałów promowa-
nych w mediach społecznościowych – „pomysłowe” wsparcie współpracowników 
bywa często nieocenioną pomocą. Najważniejsze są jednak opinie odbiorców pu-
blikowanych treści, o które warto niekiedy poprosić. Z tego względu istotna jest stra-
tegia w planowaniu komunikatów stałych (regularnie promujących pewien rodzaj 
treści) oraz elastyczność i szybkość reakcji w zamieszczaniu wiadomości podsyła-
nych „na gorąco” (live-tweeting to sztuka!) przez współpracowników biorących udział 
w jakimś wydarzeniu. Media społecznościowe wydają się ciągle niedocenianymi na-
rzędziami rozwoju zawodowego, bo cały urok ich narzędzi analitycznych polega na 
tym, że ich jedyną cechą stałą jest zmienność. A zmiana to rozwój. 
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