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1. DANE BADAWCZE - WPROWADZENIE 

Marek Nahotko, Magdalena Zych 

Przedstawiony Raport powstał w wyniku przedsięwzięcia badawczego zrealizowanego 

jesienią 2021 r. przez czteroosobowy zespół badawczy Zakładu Metodologii Badań 

Informacyjnych Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Asumpt do 

badań dostarczyły istotne zmiany, które od kilku lat dokonują się w polskich bibliotekach. Coraz 

powszechniej rodzime biblioteki naukowe biorą udział w pracach nad tworzeniem systemów 

informacyjnych umożliwiających profesjonalne zarządzanie danymi badawczymi w instytucjach, 

do których przynależą. Podejmowane są także działania służące współpracy środowiskowej (np. 

dziedzinowej, regionalnej) w tym zakresie. Sytuacja w tym obszarze działalności bibliotecznej jest 

bardzo dynamiczna, wciąż powstają kolejne inicjatywy, a te już istniejące są rozwijane.  

W Raporcie przedstawiono stan tych prac w określonym momencie i przy pomocy specyficznej 

metody opisanej w dalszej części tekstu. 

 

1.1.  DANE BADAWCZE W BIBLIOTECE 

Gwałtownie rosnący zasób danych badawczych powstających, zazwyczaj w formie 

elektronicznej, w trakcie procesów badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych stawia 

przed tymi instytucjami i ich bibliotekami nowe wyzwania w zakresie zarządzania danymi i ich 

obsługi dla zapewnienia ciągłości i powtarzalności prac badawczych oraz transparentności 

i wiarygodności ich rezultatów. 

Terminowe i efektywne zarządzanie danymi badawczymi na wszystkich etapach ich stosowania 

(w całym cyklu życia) pozwala na długoterminowe zachowanie ich wartości oraz chroni dane 

przed popadnięciem w stan cyfrowej anihilacji (Goodman i in., 2014). Właściwe zarządzanie 

danymi ma kluczowe znaczenie dla efektywnego rozpowszechniania danych w potrzebujących 

ich zespołach i społecznościach badaczy, a także dla udostępniania danych bez względu na krąg 

potencjalnych odbiorców. Osiągnięcie tego celu z kolei pozwala zwiększać widzialność prac 

badawczych, co następnie przekłada się na wzrost poziomu cytowań (Piwowar & Vision, 2013). 

Zarządzanie danymi badawczymi na wszystkich etapach cyklu życia nie tylko pozwala na ich 

skuteczne rozpowszechnianie, ale także na efektywną, długoterminową archiwizację, która musi 

opierać się na wiarygodnych metadanych (technicznych, administracyjnych, własnościowych)  

i dostępności odpowiedniej informacji kontekstowej. Dopiero wtedy można mówić o danych jako 

o zasobie użytecznym i zrozumiałym dla użytkowników bez względu na zmiany kontekstu 

danych, np. upływ czasu. 

Powstanie i stały rozwój zasobów cyfrowych związanych z procesem badawczym spowodowało 

gwałtowne zmiany także w instytucjach obsługujących naukę, w tym w bibliotekach i archiwach 

(Hickerson, Brosz & Crema, 2022). Potrzeba udostępniania zbiorów w postaci cyfrowej 

doprowadziła do powstania wielu bibliotek cyfrowych wspierających digitalizację zbiorów 

własnych biblioteki. Jednak dane badawcze przez bardzo długi czas traktowane były w bibliotekach 

jako zasób drugorzędny, co niektórzy tłumaczą ich niską pozycją w powszechnie znanym modelu 

DIKW (Data-Information-Knowledge-Wisdom), w którym promowane jest raczej osiąganie 
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mądrości, znajdującej się na szczycie modelu (Koltay, 2019, s. 29). Te poglądy uległy zmianie. 

Obecnie, od ponad dekady, pracownicy bibliotek na całym świecie zdobywają nowe umiejętności  

i doświadczenia w dziedzinie rozwiązywania problemów i dostarczania nowego rodzaju usług 

odnoszących się do zarządzania danymi badawczymi (Witt & Horstmann, 2016, s. 51).  

Bibliotekarze wspomagają naukowców w realizacji 

ich potrzeb związanych nie tylko z dostępem do 

publikacji, ale także z zarządzaniem danymi 

w całym cyklu życia danych, oferując wiele 

różnorodnych usług, takich jak dokonywanie oceny 

sytuacji i projektowanie rozwiązań, konsultacje 

w zakresie planów zarządzania danymi (data 

management plan, DMP) oraz schematów 

metadanych, włączanie problemów danych 

badawczych do instrukcji i polityk wyznaczających 

kompetencje informacyjne (information literacy) 

oraz do polityki zarządzania zbiorami, dostarczanie 

usług informacyjnych wspomagających użytkowników w wyszukiwaniu i cytowaniu danych,  

a także tworzenie rozwiązań służących publikowaniu i archiwizacji danych. Udostępniają 

poradniki i podręczniki w Web, szkolą współpracowników i użytkowników zarówno z własnej 

biblioteki, jak i z zewnątrz, prowadzą dyskusje dotyczące obsługi danych badawczych, w tym 

tworzenia polityk i planowania działań, często bezpośrednio uczestnicząc wraz z naukowcami  

w projektach, których produktem są dane badawcze. Są to działania o zasadniczym znaczeniu, 

gdyż organizacja danych i ujawnianie relacji pomiędzy nimi może bardzo istotnie wpływać na 

możliwości wyszukiwania, wymiany i wykorzystania danych. Działania tego rodzaju, wpisujące 

się w procesy zarządzania danymi, są ważne dlatego, że naukowcy potrzebują nie tyle więcej 

danych, co danych odpowiednich do ich potrzeb (Borgman, 2015, s. 65), a dane pozostają 

bezużyteczne, jeśli nie zostały poddane właściwej analizie i działaniom zarządczym. 

Biblioteki pełnią szczególną rolę w swoich jednostkach macierzystych (uczelniach), jednak nie są 

jedynymi jednostkami usługowymi działającymi w tym obszarze. Potrzeby studentów 

i pracowników naukowych zaspokaja także wiele innych jednostek administracji, które powinny 

współpracować ze sobą nawzajem i z bibliotekami. W zakresie zarządzania danymi niewątpliwie 

ważnymi partnerami bibliotek są różnego rodzaju działy IT zajmujące się obsługą informatyczną 

uczelni, a więc wspomagające zarządzanie danymi z technicznego punktu widzenia. Również 

działy nauki powinny wspomagać te procesy przez wskazywanie wewnętrznych i zewnętrznych 

wymagań w tym zakresie. W takim otoczeniu ważne jest, aby biblioteka skupiała swoje działania 

na obszarach, w których trudno ją wyręczyć, takich jak organizacja informacji (w tym głównie 

tworzenie metadanych), zarządzanie treściami (przechowywanie, udostępnianie), a także 

wspomaganie i szkolenie swoich użytkowników, w tym przypadku pracowników naukowych. 

Działania te powinny być projektowane i realizowane ze świadomością, że nie mogą być 

przygotowane raz na zawsze, i w przyszłości będą musiały być dostosowywane do bieżącej 

sytuacji w nauce (Sesartic & Töwe, 2016, s. 284). 

W przedstawionym raporcie zarządzanie danymi badawczymi rozumiane jest zgodnie z definicją 

autorstwa O’Reily i in. (2012, s. 2), według której zarządzanie danymi obejmuje wszystkie aspekty 

tworzenia, obsługi, dostarczania i usuwania danych oraz zarządzania nimi. Podobnie termin ten 

Bibliotekarze wspomagają 

naukowców w realizacji ich 

potrzeb związanych nie tylko 

z dostępem do publikacji, ale 

także z zarządzaniem danymi 

w całym cyklu życia danych. 
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definiuje Koltay (2019, s. 33): jest to zestaw ogólnych działań wykonywanych przez bibliotekę lub 

poza nią, obejmujących organizację, gromadzenie, opracowanie i przechowywanie danych 

służących działaniom naukowym. Dane natomiast definiowane są zgodnie z materiałami 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) jako zapisy faktów (zapisy 

liczbowe, zbiory tekstu, obrazu i dźwięku) stosowane jako źródła pierwotne podczas badań 

naukowych, powszechnie akceptowane w społeczności naukowej jako zasób niezbędny do 

walidacji wyników tych badań (OECD, 2007, s. 13). Zbiór danych badawczych stanowi 

systematyczną, częściową reprezentację przedmiotu podlegającego badaniom naukowym. 

Zarządzanie danymi jest częścią codziennych działań i procesów badań naukowych oraz stałym 

elementem pracy naukowca, a nie odrębnym zadaniem podejmowanym w cyklu procesów 

badawczych. Zarządzanie danymi nie musi być procesem sformalizowanym, są to raczej działania 

podejmowane w odpowiedzi na bieżące potrzeby informacyjne i formułowane kolejno cele prac. 

Zazwyczaj oznacza potrzebę konstruowania architektury danych, na którą składają się 

infrastruktura, pracownicy i ich procesy oraz inne zasoby niezbędne do identyfikacji, konsolidacji 

i optymalizacji zasobów danych, służące ich efektywności i użyteczności. Z jednej więc strony 

wymienione procesy tworzenia, obsługi, dostarczania, zarządzania i usuwania stanowią cykl życia 

danych, z drugiej natomiast konieczne jest uwzględnienie funkcji zarządzania danymi, takich jak 

administrowanie architekturą danych, infrastrukturą, personelem, procesami i innymi 

niezbędnymi elementami. Funkcje te powinny obejmować zarówno zbiory danych surowych 

(nieprzetworzonych), jaki i dane przeanalizowane i znormalizowane, przechowywane 

w odpowiednich miejscach, na przykład w repozytoriach danych. 

Do kolejnych etapów cyklu życia danych badawczych można przyporządkować potencjalne role 

bibliotek, jak zrobił to Lyon (2012): 

1. Badanie potrzeb dotyczących zarządzania danymi, audyt danych (przy współudziale 

jednostek uczelni); 

2. Planowanie zarządzania danymi, narzędzia do DMP – poradniki dla naukowców na 

wszystkich etapach kariery; 

3. Technologia zarządzania danymi – techniczne porady nt. formatów danych i ich 

metadanych, ontologii dziedzinowych; 

4. Cytowania danych badawczych, w tym identyfikatory dla zbiorów danych; 

5. Szkolenia dotyczące zarządzania danymi – szkolenia dla naukowców i bibliotekarzy; 

6. Licencjonowanie danych badawczych, etyka danych – porady ekspertów; 

7. Ocena danych badawczych – kryteria gromadzenia danych; 

8. Przechowywanie danych badawczych (z działem IT) – infrastruktura, współpraca 

z twórcami baz danych; 

9. Udostępnianie danych badawczych, otwarta nauka; 

10. Wpływ danych badawczych (współpraca z uczelnianymi działami nauki) – systemy 

CRIS1. 

Brak zdolności do efektywnego planowania i tworzenia danych oraz zarządzania nimi może 

uniemożliwić wielu badaczom zdobywanie środków finansowych na aktualnie prowadzone lub 

planowane badania będące źródłem ważnych rezultatów naukowych. Dodatkowo bez 

 
1 CRIS – Current Research Information System (zwany też Research Information Management System – RIM 
System), system informacyjny gromadzący kompleksowe informacje o potencjale naukowo-badawczym 
instytucji naukowej (Miller-Jankowska, Lewandowska-Tranda, 2016). 
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efektywnego zarządzania danymi wzrasta niebezpieczeństwo nieczytelności danych, problemów 

z integralnością danych i utratą możliwości poszerzania zasobów wiedzy. Wpływa to na 

podejmowane decyzje o finansowaniu badań i działania realizowane na podstawie tych decyzji. 

Ważnym aspektem zarządzania danymi badawczymi jest ich otwartość. O ile w obszarze 

publikacji naukowych (w szczególności artykułów naukowych) zasady Open Access przyjmowane 

są powoli (Björk & Korkeamäki, 2020), to dla danych badawczych istnieje szansa, że ten sposób 

udostępniania stanie się głównym i uniwersalnym modelem. Sojusznikiem bibliotekarzy 

i naukowców w tych działaniach są nowe technologie informacyjne, powszechnie stosowane  

w bibliotekach naukowych i w pracach badawczych we wszystkich dyscyplinach. Wspomagają 

one swobodną wymianę danych i informacji, stwarzając nowe możliwości współpracy i wymiany 

wyników. Jednak dalszy postęp zależy nie tylko 

od rozwiązań technologicznych. Wpływ na 

pożądany poziom rozwoju nauki mają także 

polityki rozwoju badań i ich otwartości, praktyki 

wspierane regulacjami prawnymi na wszystkich 

poziomach, systemy organizacyjne i wartości 

kulturowe wyznaczające sposoby współpracy 

wewnątrz organizacji i między nimi, także na 

poziomie globalnym. Konieczność obsługi 

zasobów w formie elektronicznej, w tym danych 

badawczych zasadniczo tworzonych w tej 

formie, spowodowała zmianę paradygmatu 

funkcjonowania biblioteki naukowej. Po 

zmniejszeniu znaczenia wcześniejszych 

paradygmatów gromadzenia, udostępniania 

i informowania (w tym o własnych i obcych 

zasobach elektronicznych) pojawił się nowy 

paradygmat biblioteki włączonej w działania 

swojego otoczenia, czego przykładem mogą być 

tzw. kolaboratoria2 i bibliotekarze uczestniczący 

(embedded librarians) (Nahotko, 2015, s. 57). 

Zarządzanie danymi badawczymi wpisuje się  

w ten paradygmat. 

Otwarte rozpowszechnianie danych 

badawczych powstających w badaniach finansowanych ze środków publicznych nie tylko ułatwia 

maksymalizację potencjału badawczego nowych technologii cyfrowych, ale także dostarcza 

większych korzyści z inwestycji w badania naukowe. Wielu autorów (np. Smith & Desouza, 2014) 

wskazuje na ścisłe związki zarządzania danymi z sektorem biznesowym. Podkreślają oni, że 

procesy zarządzania danymi służą kontroli nad danymi w ramach współpracy korporacyjnej. 

Bibliotekarz zarządzający danymi musi zmienić zakres swoich obowiązków tak, aby uczynić  

z zarządzania danymi siłę napędową innowacji biznesowych. Cel ten może być osiągnięty przez 

 
2 Kolaboratorium definiowane jest jako laboratorium badawcze zawierające i łączące segmenty „wirtualnej 
rzeczywistości”: pracowników nauki, przyrządy badawcze oraz zasoby danych rozproszone w przestrzeni 
wirtualnej, mogące współpracować ze sobą w sposób interaktywny, w czasie rzeczywistym (Nahotko, 2010, 
53). 

Po zmniejszeniu znaczenia 

wcześniejszych paradygmatów 

gromadzenia, udostępniania  

i informowania (w tym  

o własnych i obcych zasobach 

elektronicznych) pojawił się 

nowy paradygmat biblioteki 

włączonej w działania swojego 

otoczenia, czego przykładem 

mogą być tzw. kolaboratoria  

i bibliotekarze uczestniczący 

(ang. embedded librarians). 

Zarządzanie danymi 

badawczymi wpisuje się w ten 

paradygmat. 
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dostarczanie technologii informacyjnej jako usługi oraz przez umożliwienie procesów 

gromadzenia i organizowania najbardziej użytecznych danych. Tak rozumiane zarządzanie 

danymi wymaga rozporządzania odpowiednimi strukturami organizacyjnymi, zasadami 

postępowania, politykami, standardami, uprawnieniami decyzyjnymi, określenia 

odpowiedzialności i metod egzekwowania uprawnień. Zarządzanie danymi umożliwia 

podejmowanie lepszych decyzji i zabezpiecza potrzeby uczestników procesów biznesowych. Jest 

sposobem na unikanie nieporozumień podczas wspólnych działań i zachętą do uzgadniania 

ujednoliconych zasad. Zarządzanie danymi ułatwia także tworzenie standardów, powtarzalność 

procesów, redukcję kosztów i wzrost efektywności dzięki koordynacji wysiłków i zapewnieniu 

transparentności procesów. 

Systemy komputerowe i Internet znajdują wciąż nowe zastosowania nie tylko w upowszechnianiu 

wyników badań, ale też w działaniach dotyczących źródeł, na których badania te się opierają: 

podstawowego zasobu danych badawczych. Dane badawcze w formie cyfrowej są coraz częściej 

wykorzystywane w przedsięwzięciach naukowych 

poza oryginalnym projektem, w którym powstały 

i zostały zgromadzone, w innych dyscyplinach 

badań, a także w przemyśle. Bazy danych 

badawczych stały się elementem infrastruktury 

globalnego systemu nauki o zasadniczym 

znaczeniu. Być może jednym z pierwszych 

i najlepiej znanych projektów o globalnym zasięgu, 

w którym udostępnianie zgromadzonych danych 

miało kluczowy wpływ na rozwój nauki, był 

międzynarodowy Human Genome Project, którego 

najistotniejszą częścią było otwarte repozytorium 

danych genetycznych powstałe w wyniku ścisłej 

współpracy wielkich zespołów badawczych 

z całego świata. Można wskazywać coraz więcej 

przykładów przedsięwzięć naukowych, w których 

bardzo istotną rolę odegrała wymiana 

odpowiednio zarządzanych danych badawczych. 

Udział w nauce opartej na intensywnym 

wykorzystaniu danych ze wszystkich dostępnych 

źródeł w połączeniu z wymogiem tworzenia DMP i otwartego udostępniania danych, narzucanym 

przez grantodawców, w tym od 2019 r. przez polskie Narodowe Centrum Nauki3 (NCN, b.d.), 

skłonił naukowców, a w następstwie biblioteki do większego zainteresowania zarządzaniem 

danymi badawczymi. Rola i zadania bibliotek ulegają stopniowej zmianie w kierunku ściślejszego 

włączenia bibliotekarzy w proces badawczy, głównie w obszarze usług związanych z danymi 

badawczymi (Tenopir i in., 2015). Z tego wynika obecna tendencja do tworzenia nowych usług 

bibliotecznych związanych ze wspomaganiem danetyzacji 4  badań naukowych. Wśród wielu 

korzyści taka współpraca daje także możliwość zmiany wizerunku bibliotek i bibliotekarzy jako 

 
3 W Wytycznych NCN wskazuje się m.in. na rolę pracowników bibliotek jako specjalistów wspomagających 
naukowców w tworzeniu DMP, obok pracowników repozytoriów i działów IT. 
4  Danetyzację rozumie się jako fenomen kwantyfikowania i przekładania wszelkich aspektów 
rzeczywistości na dane w celu ich agregacji i algorytmizacji (Iwasiński, 2016, s. 137). 

Udział w nauce opartej na 

intensywnym wykorzystaniu 

danych ze wszystkich 

dostępnych źródeł  

w połączeniu z wymogiem 

tworzenia DMP i otwartego 

udostępniania danych, 

narzucanym przez 

grantodawców, skłonił 

naukowców, a w następstwie 

biblioteki do większego 

zainteresowania 

zarządzaniem danymi 

badawczymi. 
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tych, którzy gromadzą i przechowują książki i czasopisma, nie uczestnicząc w bieżącym 

wspieraniu badań naukowych (Koltay, 2016, s. 303). 

Uznaje się, że częścią pracy badawczej naukowca i jego kompetencji jest zarządzanie własnymi 

danymi badawczymi, jednak zdarza się, że działania te podejmowane są bez odpowiedniego 

przygotowania, bez formalnego systemu szkoleń. W tych warunkach naukowcy uzyskują 

doświadczenie i umiejętności drogą prób i błędów w trakcie realizacji swoich podstawowych 

obowiązków zawodowych, działając w sposób 

dorywczy, gdyż jest do dla nich dodatkowe 

obciążenie w stosunku do zasadniczego zajęcia, 

czyli prowadzenia badań (Jahnke, Asher & Keralis, 

2012). Innym bodźcem może być wymóg 

udostępniania danych w trybie Open Access, który 

badacze postrzegają jednak niekiedy jako 

niezgodny z obowiązującymi regulacjami 

w zakresie własności intelektualnej i wywołujący 

problemy etyczne. Bibliotekarze mogą być 

pomocni w rozwiązywaniu takich dylematów, 

gdyż już wcześniej stykali się z nimi przy okazji 

digitalizacji innych rodzajów zasobów 

informacyjnych. 

Współpraca taka powinna także prowadzić do 

wzrostu kompetencji w zakresie danych (data 

literacy), które to pojęcie stworzono na wzór 

kompetencji informacyjnych5 (information literacy). Posiadanie kompetencji dotyczących danych 

coraz częściej uważane jest za czynnik umożliwiający pracownikom informacji uczestnictwo we 

wspomaganiu badań opartych na danych (Koltay, 2017). Obejmują one zdolność do rozumienia  

i stosowania danych oraz zarządzania nimi, co umożliwia zainteresowanym dostęp, interpretację, 

krytyczną ocenę, obsługę i etyczne wykorzystywanie danych. Osoba posiadająca te kompetencje 

umie wyszukiwać, filtrować i przetwarzać, tworzyć oraz analizować i syntezować dane, co 

pozwala jej na następujące działania: 

− Określanie sytuacji, w których niezbędne jest stosowanie danych; 

− Stosowanie źródeł danych odpowiednich do potrzeb informacyjnych; 

− Rozpoznawanie wartości danych, ich rodzajów i formatów; 

− Krytyczne ocenianie jakości danych i ich źródeł; 

− Selekcjonowanie, syntetyzowanie danych i łączenie ich z innymi źródłami informacji  

i posiadaną wiedzą; 

− Etyczne stosowanie danych; 

− Wykorzystywanie wyników w nauczaniu, procesach decyzyjnych i rozwiązywaniu 

problemów (Prado & Marzal, 2013, s. 126). 

 
5 Istnieją poglądy wskazujące, że kompetencje w zakresie danych są częścią kompetencji informacyjnych, 
gdyż te ostatnie dotyczą nie tylko źródeł drukowanych, ale także zapisów danych, grafiki i mowy werbalnej 
(Coonan i in., 2018). 

Można więc uznać, że 

kompetencje dotyczące 

danych związane są 

praktycznie ze wszystkimi 

procesami służącymi 

realizacji usług danych 

badawczych. Stanowią więc 

główne ramy zaangażowania 

bibliotek we wspomaganie 

badań związanych z 

intensywnym stosowaniem 

danych badawczych. 
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Niektórzy uważają kompetencje dotyczące danych za część działalności związanej z usługami 

danych badawczych, które wspomagają badaczy w zdobywaniu umiejętności i wiedzy niezbędnej 

do właściwego zarządzania danymi (Searle i in., 2015). Można więc uznać, że kompetencje 

dotyczące danych związane są praktycznie ze wszystkimi procesami służącymi realizacji usług 

danych badawczych. Stanowią główne ramy zaangażowania bibliotek we wspomaganie badań 

związanych z intensywnym stosowaniem danych badawczych. Biblioteki powinny oferować nowe 

usługi spełniające oczekiwania różnych interesariuszy, takich jak grantodawcy, instytucje 

badawcze, społeczności naukowców oraz inne biblioteki, głównie naukowe. Można także 

kompetencje dotyczące danych uznać za element kompetencji informacyjnych, w których 

kształtowaniu biblioteki mają długie doświadczenie. Doświadczenie to, np. w zakresie tworzenia 

nowych schematów metadanych lub archiwizacji danych wysokiej jakości, musi jednak być 

dostosowane do kontekstu danych badawczych. 

W polskich bibliotekach wzrasta świadomość ich potencjalnej roli w zarządzaniu danymi 

badawczymi w macierzystych instytucjach, a nawet w większej skali (por. np. inicjatywy 

dyscyplinarne). Zaczęły one realizować (lub planować) usługi związane z zarządzaniem danymi, 

które są w różnych fazach rozwoju. To zróżnicowanie jest skutkiem odmiennego postrzegania 

problemu oraz potrzeb dotyczących zarządzania na poziomie instytucjonalnym, co wynika 

z odmiennych możliwości i priorytetów, wyrażonych w polityce tych instytucji (uczelni). 

Bibliotekarze stykają się z wieloma problemami w realizacji projektów zarządzania danymi, 

takimi jak braki finansowe, kadrowe, sprzętowe, brak zainteresowania ze strony uczelni (Yoon  

& Schultz, 2017, s. 921). Istnieją pewne dobre praktyki wypracowane przez biblioteki, które 

najwcześniej rozpoczęły działania w tym kierunku; dotyczą one np. potrzeb sprzętowych, 

oprogramowania, polityk i regulaminów, w których określone są zasady działania. Ważna jest 

obecnie możliwość wymiany tych doświadczeń oraz współpraca pomiędzy bibliotekami na 

różnych poziomach implementacji rozwiązań. 

Działania dotyczące zarządzania danymi badawczymi (w tym w bibliotekach) na Zachodzie 

bardzo przyśpieszyły na początku drugiej dekady XXI wieku. Od kilku lat podobne zjawisko 

zauważalne jest także w Polsce. Niniejszy Raport ma na celu uchwycenie dokonujących się zmian 

w określonym przedziale czasowym, w trakcie roku 2021. Wśród polskich bibliotekarzy widoczne 

jest duże zainteresowanie zagadnieniami zarządzania danymi. Wyraża się to w dyskusjach 

prowadzonych podczas konferencji i innych spotkań, fachowych publikacjach i konkretnych 

działaniach, które znajdują odzwierciedlenie na stronach Web bibliotek. Zainteresowanie to 

powinno prowadzić do zmian w bibliotekach, zgodnych ze światowymi tendencjami w tym 

zawodzie. Mogą one jednak powodować także zjawiska negatywne, jeżeli skala i złożoność 

problemów związanych z praktycznym zastosowaniem rozwiązań oraz ograniczeniami 

technicznymi stanie się zbyt obciążająca. Warto wówczas korzystać z wzorców zagranicznych 

oraz doświadczeń bibliotek polskich, które okres pionierskich działań mają już za sobą; 

szczęśliwie również u nas istnieją już takie dobre praktyki. Do pozytywnych zjawisk zaliczyć 

należy wymogi grantodawców w zakresie planów zarządzania danymi, które z kolei wymuszają 

stosowanie repozytoriów danych, powszechne udostępnianie danych w trybie Open Access oraz 

budują wśród naukowców coraz powszechniejszą świadomość konieczności udostępniania 

własnych danych i wielokrotnego wykorzystywania danych obcych. Bardzo prawdopodobne, że 

te tendencje dominować będą także w przyszłości. Warto jednak zwrócić uwagę na znaczną 

heterogeniczność potrzeb wynikającą z odmiennych oczekiwań przedstawicieli różnych dziedzin, 
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co może w przyszłości powodować dyscyplinarne zróżnicowanie działań i przyjmowanych 

rozwiązań. 

Interesujące wydają się także wzajemne relacje pomiędzy różnymi interesariuszami 

funkcjonującymi w obszarze zarządzania danymi badawczymi. Można przypuszczać, że 

bibliotekarzom, jako dobrze zorganizowanej grupie zawodowej (silna tożsamość zawodowa, 

ustanowione kanały wymiany informacji fachowej), łatwiej będzie zająć dogodne pozycje 

w stosunku do innych grup zawodowych (administracja, archiwiści). Bibliotekarze zarządzają 

ryzykiem, wymieniając doświadczenia na różne sposoby: nieformalne i bardziej sformalizowane. 

Z drugiej strony nowe zjawiska i obszary aktywności powodują zmianę paradygmatu działalności 

bibliotecznej, a przynajmniej przesunięcie punktu ciężkości z biblioteki oferującej dostęp do 

materiałów tradycyjnych w kierunku biblioteki bardziej bezpośrednio uczestniczącej 

w procesach badawczych swoich użytkowników. 

 

1.2. CELE BADAŃ 

Zasadniczym celem badań opisanych w Raporcie jest określenie stanu prac dotyczących 

zarządzania danymi badawczymi w polskich instytucjach nauki, głównie w uczelniach. Cel ten 

postanowiono osiągnąć za pomocą specyficznej metody: analizy zawartości stron Web 

wyselekcjonowanych bibliotek tych instytucji. Umożliwiło to przedstawienie sposobów 

prezentacji zagadnień zarządzania danymi badawczymi na stronach Web polskich bibliotek 

naukowych. Zawartość tych stron została uznana za reprezentatywną dla poziomu 

zaangażowania w zarządzanie danymi instytucji macierzystej (np. uczelni). Treści publikowane 

na stronach Web bibliotek odzwierciedlają przede wszystkim ich działania, ale także procesy 

realizowane przez inne instytucje, np. grantodawców, jednostki macierzyste, całe otoczenie 

bibliotek. 

Zainteresowanie autorów Raportu skupiło się nie tylko na samej działalności bibliotek, których 

strony Web były analizowane, ale również na sposobie jej prezentowania w Internecie. Dlatego 

pomijano takie działania bibliotek i ich otoczenia, o których biblioteki nie informowały na swoich 

stronach. Mogła więc wystąpić sytuacja, że w uczelni utworzone zostało repozytorium danych, ale 

w badaniach zostało ono pominięte, gdyż na stronie biblioteki nie ma o nim wzmianki ani nawet 

przekierowanie w formie linku. Były to sporadyczne przypadki, gdyż biblioteki zwykle 

traktowane są w uczelniach jako naturalni partnerzy w zarządzaniu danymi badawczymi. 

W efekcie uzyskano wgląd nie tylko w sposoby uczestnictwa bibliotek w procesach zarządzania 

danymi, ale także w sposoby promocji tej działalności. Jednocześnie uwypuklono kompetencje 

pracowników bibliotek dotyczące danych badawczych, które wykorzystują oni do projektowania 

i promowania usług dla danych badawczych na stronach bibliotek.  

Biblioteki mogą uczestniczyć w zarządzaniu danymi badawczymi w różny sposób, w zależności 

od ich sytuacji w obrębie instytucji macierzystej i innych uwarunkowań instytucjonalnych. 

W związku z tym oczekiwania ich użytkowników także mogą być istotnie zróżnicowane, na 

przykład ze względu na reprezentowaną dyscyplinę naukową. Jednym z celów niniejszego 

Raportu było więc wskazanie na zróżnicowane podejście bibliotek do tego zagadnienia. Takie 

założenie pozwala na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
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− W jaki sposób bibliotekarze pomagają naukowcom w zakresie zarządzania danymi 

badawczymi? 

− Jakie umiejętności wykorzystują bibliotekarze do realizacji tych usług? 

− W jaki sposób usługi te są projektowane i dostarczane? 

− W jaki sposób biblioteki wspierają świadome i profesjonalne działania związane  

z danymi badawczymi? 

− Jakie są modele współpracy między biblioteką i uczelnią w zakresie zarządzania danymi? 

− Jakie są obszary współpracy pomiędzy bibliotekami wdrażającymi systemy zarządzania 

danymi (w tym repozytoria)? 

 

1.3. METODOLOGIA BADAŃ 

Podstawową metodą zastosowaną w badaniach jest jakościowa analiza treści, wszechstronnie 

stosowana w naukach społecznych do celowego, systematycznego i ilościowego6 badania treści. 

Ten rodzaj analizy jest odpowiedni dla naszego projektu, gdyż nie wymaga angażowania osób 

związanych z przedmiotem badań, a jednocześnie pozwala na szczegółowy rozbiór tekstowej 

i graficznej zawartości stron internetowych. Prócz tego, w przypadku tekstów, umożliwia 

wyjaśnianie niejęzykowych własności autorów (postawy, oceny, zamiary) na podstawie cech 

językowych przekazu. Badaniem objęto strony Web bibliotek, gdyż są one często najbardziej 

dostępnym i aktualnym źródłem informacji o usługach zarządzania danymi oferowanych przez 

biblioteki, a publikowane na nich treści wyrażają intencję prezentowania swojej działalności 

otoczeniu, bliższemu i dalszemu, przez ich twórców (bibliotekarzy). 

Zastosowana metoda ma również pewne cechy meta-syntezy (Tauginienė i in., 2022, Zimmer, 

2006), która wykorzystywana jest do analizy/syntezy zawartości wielu różnych (odmienne 

autorstwo, czas powstania) dokumentów tekstowych o podobnym zakresie treści. Jest to 

jakościowa metoda badawcza, która umożliwia identyfikację i integrację wielu źródeł w celu 

wytworzenia nowej, bardziej sformalizowanej i solidnej wiedzy. Meta-synteza polega na 

zsyntetyzowaniu różnych interpretacji określonej rzeczywistości wyrażonych w badanych 

tekstach, a następnie zinterpretowaniu uzyskanej w tej sposób syntezy. W naszym przypadku 

badanymi źródłami były strony Web polskich bibliotek naukowych, zawierające interpretacje ich 

autorów dotyczące stosowania danych badawczych w nauce i zarządzania nimi. 

Celem analizy, stanowiącej część wspomnianej meta-syntezy, jest redukcja zawartości stron Web 

polskich bibliotek naukowych do ich elementów najbardziej interesujących ze względów na 

przyjęte cele badawcze: treści związanych z udziałem bibliotek w zarządzaniu danymi 

badawczymi w kilku wymiarach:  

1. zasięgu: lokalnym, grupowym i międzynarodowym;  

2. zakresu: interdyscyplinarnym lub związanym z określoną dyscypliną;  

 
6  Analiza treści ma jednocześnie charakter ilościowy i jakościowy – zliczana jest liczba wystąpień 
wybranych elementów tekstu, na podstawie czego badacz stara się zrozumieć znaczenie określonych 
fragmentów. 
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3. funkcjonalności: od prostych usług informacyjnych poprzez indeksowanie i archiwizację, 

wymagające większego zaangażowania wiedzy profesjonalnej, po złożone usługi 

analityczne. 

 

1.3.1. Próba badawcza 

Zespół badawczy zdecydował o objęciu badaniami stron Web wszystkich bibliotek 

naukowych w Polsce. W tym celu wykorzystano listę adresów Web tych bibliotek udostępnioną 

w portalu EBIB7, która jest na bieżąco aktualizowana. W kolejnym kroku dokonano selekcji stron 

Web z wykorzystaniem techniki Web scrapingu, czyli zautomatyzowanego pozyskiwania danych 

z Internetu, dzięki której możliwe jest otrzymywanie ustrukturyzowanych danych w wyniku 

przekształcania danych tekstowych (zob. Arbia & Nardelli, 2020; Lunn i in., 2020; Regueira i in., 

2020; Uzun, 2020, s. 61726). Jak podkreślają m.in. Yan (2020) i Dongo (2020), Web scraping 

szczególnie nadaje się do przetwarzania dużych zbiorów danych, gdyż – dzięki automatyzacji 

powtarzających się czynności – pozwala na szybkie i dokładne pozyskanie danych z Internetu.  

Metody Web scrapingu użyto w badaniu w dwóch celach: 1) do pozyskania listy adresów Web 

polskich bibliotek akademickich z publicznie dostępnego wykazu EBIB oraz 2) do przeszukania 

pozyskanych adresów Web pod kątem występowania w treści ich kodu źródłowego słów 

kluczowych pochodzących z autorskiej listy opisującej zarządzanie danymi badawczymi. 

Umożliwiło to selekcję adresów Web przeznaczonych do dalszej ręcznej ewaluacji za pomocą 

przygotowanego formularza oceny jakościowej. 

Przyjęta procedura Web scrapingu składała się z kilku etapów i obejmowała analizę kodu 

źródłowego stron, przeszukiwanie stron wraz z ich wewnętrznymi podstronami według listy 

słów kluczowych oraz pobranie i zapis wyników do plików w formacie csv. Kod skryptu dla Web 

scrapingu napisano w środowisku Google Colab z zastosowaniem języka programowania Python 

oraz jego wybranych bibliotek, tj. BeautifulSoup8 , requests9  i urllib10 . Dodatkowo korzystano 

z bibliotek do analizy i przetwarzania danych: csv 11  i pandas 12  (do zapisu danych do plików 

wynikowych) oraz re 13  (do przetwarzania języka naturalnego w zakresie odmiany słów 

kluczowych zgodnie z regułami stosowanymi w języku polskim). Następnie otrzymane pliki 

wynikowe csv przetworzono w arkusze kalkulacyjne MS Excel w celu ich późniejszej analizy.  

Punktem wyjścia do badań było pozyskanie 320 rekordów z adresami Web polskich bibliotek 

akademickich z wykazu EBIB (w dniu 7.03.2021). Następnie w dniach 8-9.03.2021 r. przeszukano 

te strony (wraz z ich podstronami wewnętrznymi) pod kątem występowania w ich kodzie 

źródłowym słów z autorskiej listy słów kluczowych. Obejmowała ona 72 słowa kluczowe (zob. 

Aneks 2), z czego zwrot uzyskano dla 26 słów kluczowych (zob. Tabela 1). Otrzymane wyniki 

 
7 http://Web.ebib.pl/biblioteki/baza/ http://Web.ebib.pl/biblioteki/baza/Web_typ_bibliotek.php?q=2 
8 https://pypi.org/project/beautifulsoup4/  
9 https://docs.python-requests.org/en/latest/  
10 https://docs.python.org/pl/3.8/library/urllib.html  
11 https://docs.python.org/3/library/csv.html  
12 https://pandas.pydata.org/docs/  
13 https://docs.python.org/3/library/re.html  
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stanowiły podstawę do wyboru serwisów Web 53 bibliotek do dalszej ewaluacji za pomocą 

formularza (zestawu kategorii) opracowanego na potrzeby badań (zob. Aneks 4).  

Operację przeszukiwania kodów źródłowych stron Web za pomocą listy słów kluczowych 

powtórzono jeszcze w dniu 7.07.2021 r. w serwisach wyselekcjonowanych już bibliotek, przy 

czym pierwotną listę rozszerzono o słowa kluczowe otrzymane podczas wstępnej analizy 

serwisów Web za pomocą formularza oceny. Rozszerzona lista liczyła 103 słowa kluczowe (zob. 

Aneks 3), zaś nowe słowa kluczowe dotyczyły m.in. nazewnictwa usług świadczonych przez 

biblioteki akademickie. 

Ostatnia operacja przeszukiwania kodów źródłowych stron Web, których adresy pochodziły 

z tego samego źródła (lista EBIB) i przy pomocy tego samego zestawu słów kluczowych, 

przeprowadzona została w dniach 11-13.02.2022 r. Działanie to miało jednak na celu nie wybór 

stron Web do analizy, a jedynie określenie dynamiki zmian liczby stron Web, na których 

zamieszczane są zasoby dotyczące zarządzania danymi badawczymi. W efekcie uzyskano 

informację o sześciu dodatkowych stronach Web bibliotek, na których w ciągu pół roku, od lipca 

2021 r., zamieszczono treści będące przedmiotem omawianego badania. Wśród „nowych” 

znajdowały się biblioteki dwóch dużych uniwersytetów oraz dwóch uczelni medycznych. Łącznie 

w lutym 2022 roku wyselekcjonowano 59 bibliotek polskich uczelni udostępniających na swoich 

stronach Web zasoby związane z zarządzaniem danymi badawczymi. 

Tab. 1. Alfabetyczna lista słów kluczowych wraz z liczbą trafień (stan na 8-9.03.2021) 

Lp. Słowo kluczowe 
Liczba 

trafień 

1. analiz. danych badawczych|analiz.. danych badawczych  1 

2. baz danych badawczych|baz. danych badawczych|baz.. 

danych badawczych|baz... danych badawczych (1 trafienie)  

1 

3. dane badawcze|danych badawczych|danym badawczym|danymi badawczymi 790 

4. Data Management Plan 23 

5. deponowanie danych badawczych|deponowania danych 

badawczych|daponowaniu danych badawczych|deponowaniem danych 

badawczych 

2 

6. długotrwałe przechowywanie danych|długotrwałe przechowywać dane 1 

7. DMP |\(DMP\)|\[DMP\]|\(DMP | DMP\)|\[DMP | DMP\] 13 

8. FAIR Data 8 

9. generowani. danych|generowani.. danych|generowa. danych|generowa. dane 1 

10. gromadzeni. danych|gromadzeni.. danych|gromadze. danych|gromadzeni... da

nych|gromadzi. Dane 

9 

11. metadane danych badawczych|metadanych danych badawczych|metadanym 

danych badawczych|metadanymi danych badawczych 

1 

12. ochron. danych (?!osobowych)|ochron.. danych (?!osobowych)|ochron... 

danych (?!osobowych) 

262 

13. otwarte dane badawcze|otwartych danych badawczych|otwartym 

danym badawczym|otwartymi danymi badawczymi 

85 

14. plan zarządzania danymi|plan. zarządzania danymi|plan.. 

zarządzania danymi|plan... zarządzania danymi 

341 

15. postępowani. z danymi|postępowani.. z danymi|postępowani... z danymi 1 
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16. pozyskiwani. danych|pozyskiwani.. danych|pozyskiwa. danych|pozyskiwani... 

danych 

9 

17. przechowywa. danych|przechowywani.. danych|przechowywani. danych|prz

echowywani... danych 

10 

18. publikowani. danych badawczych|publikowani.. 

danych badawczych|publikowa. danych badawczych|publikowan... 

danych badawczych|publikowan.... danych badawczych 

2 

19. RDM |\(RDM\)|\[RDM\]|\(RDM | RDM\)|\[RDM | RDM\] 3 

20. Research Data Management 107 

21. selekcj. danych|selekcj.. danych|selekcj... danych (1 trafienie)  1 

22. składowani. danych|składowani.. danych|składowa. danych|składowani... 

danych 

1 

23. system danych badawczych|system. danych badawczych|system.. 

danych badawczych|system... danych badawczych (1 trafienie)  

1 

24. wynik badań naukowych|wynik. badań naukowych|wynik.. 

badań naukowych|wynik... badań naukowych 

55 

25. zasad. FAIR Data 2 

26. zbior. danych badawczych|zbi.r danych badawczych|zbior.. 

danych badawczych|zbior... danych badawczych 

1 

Źródło: opracowanie własne (2021) 

1.3.2. Kategorie analityczne 

Przed rozpoczęciem analiz przygotowana została strategia realizacji badania. Przyjęła ona 

formę klucza kategoryzacyjnego stanowiącego zestaw kategorii, do których przypisywane są 

elementy analizowanego materiału, co pozwala na ich grupowanie. Wyróżniono pięć głównych 

obszarów analizy: informacja, terminologia, usługi, edukacja i sieć oraz 25 podkategorii (zob. 

Aneks 4).  

Kategorie te wyróżnione zostały na podstawie wiedzy zdobytej podczas prowadzenia analizy 

stron Web oraz na podstawie doświadczeń przedstawionych w literaturze przedmiotu (Yoon  

& Schultz, 2017; Strasser, 2015). Dzięki temu wyniki badań mogą być porównane z tymi 

uzyskanymi wcześniej w innych krajach. Pewien problem metodologiczny stanowiła konieczność 

dwupoziomowego traktowania analizowanych stron Web bibliotek. Z jednej strony tworzenie 

strony Web biblioteki można bowiem traktować jako rodzaj usługi informacyjnej oferowanej 

użytkownikowi. Natomiast w naszym badaniu treść tych stron była kategoryzowana ze względu 

na realizowane przez nie cele: informacyjne, szkoleniowe, usługowe, interakcji. To powodowało 

trudności w ustaleniu ścisłych granic pomiędzy stosowanymi kategoriami analitycznymi.  

Kategoria informacje odegrała w badaniach szczególną rolę, gdyż wszystkie treści umieszczane na 

stronach Web bibliotek mają wartość informacyjną. Dlatego też pozostałe kategorie zostały 

potraktowane pomocniczo: użyto ich do rozbudowania i uszczegółowienia treści 

przedstawionych ogólnie w kategorii informacja. W związku z tym treści zaliczone do kategorii 

informacje na stronach Web bibliotek opisane zostały na początku Raportu. 
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Kategoria terminologia posłużyła analizom zmierzającym do określenia podobieństw i różnic 

w terminologii danych badawczych stosowanej przez biblioteki. Polska terminologia nie jest 

jeszcze całkowicie uzgodniona i opiera się na terminologii angielskiej. 

Usługi zdefiniowane zostały jako aktywne działania biblioteki skierowane do wybranej grupy 

użytkowników (naukowców) w celu ich wspomożenia i dostarczenia im właściwej informacji. 

Kategorie usługi i informacje rozróżnione zostały według kryterium operacyjnego, tj. usługę 

rozpoznawano wówczas, gdy wiązała się z wykonywaniem określonych działań, zaś informację 

identyfikowano jako statyczną podaż treści za pośrednictwem Webowych serwisów bibliotek. 

Tak więc gdy biblioteka informowała o konsultacjach w sprawie DMP lub organizowała szkolenia 

dla użytkowników uczelnianego repozytorium danych, uznawano to za aktywną formę 

działalności i umieszczano w kategorii usług. Jeśli natomiast biblioteka dostarcza tylko informacji 

o DMP i prezentuje na swojej stronie różnego rodzaju teksty na ten temat (własne lub obce), tego 

rodzaju nieaktywne usługi umieszczane były w kategorii informacji. Uwzględniano także 

terminologię stosowaną przez biblioteki, gdy mowa była wprost o świadczonych usługach.  

Edukacja dotyczy wszelkiego rodzaju form szkoleń realizowanych przez biblioteki dla 

pracowników nauki, innych grup pracowników oraz studentów instytucji macierzystej. Badania 

wykazały, że biblioteki oferują szkolenia w różnym zakresie, nie tylko dotyczące DMP. 

Kategoria sieć została w badaniu wyodrębniona dla wykazania sposobów łączenia zasobów 

wewnętrznych i zewnętrznych, służących albo realizacji usług, albo dostarczaniu dodatkowej 

informacji. 

 

1.3.3. Gromadzenie i analiza danych 

Strony Web bibliotek wybrane za pomocą technik Web scrapingu były analizowane od 

października do grudnia 2021 roku. W trakcie wizyt na wybranych stronach część z nich została 

odrzucona, gdyż nie zawierała odpowiednich danych lub zawierała minimalną ilość informacji, 

np. tylko pojedyncze zdanie z wybranymi wyrażeniami. Do dalszych analiz wybrano strony 53 

bibliotek, z których 36 (ok. 70%) oferowało rozwinięte serwisy dla danych badawczych. Pozostałe 

udostępniały bardzo skąpy zakres informacji, czasem ograniczający się do pojedynczych zdań. 

Dane były analizowane z wykorzystaniem pakietu MS Excel. Każdy badacz korzystał ze 

standardowego arkusza kalkulacyjnego opracowanego na potrzeby badania. W arkuszu 

wprowadzane były szczegółowe notatki dla każdej przejrzanej strony Web biblioteki. 

W wierszach arkusza wymienione były strony Web, w kolumnach – subkategorie analityczne. 

Każdy badacz indywidualnie dokonywał meta-syntezy stron w poszczególnych kategoriach, 

tworząc raporty cząstkowe. Na ich podstawie następowały wspólne dyskusje, w trakcie 

konsolidowano ustalenia. Odnotowywano wystąpienie poszukiwanego obiektu 

i charakteryzowano je w odrębnej notatce, na przykład określano, czy biblioteka uczestniczy 

w realizacji usług uczelnianego repozytorium lub bazy wiedzy, czy tylko informuje na swojej 

stronie o istnieniu takiego obiektu. Takie podejście pozwoliło na wspólne generowanie wiedzy 

przy jednoczesnym zachowaniu różnych punktów widzenia. Po skwantyfikowaniu obserwacje te 

włączono do Raportu.  
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2. INFORMACJE 

Małgorzata Jaskowska 

 

Według przyjętych w niniejszym badaniu zasad kodowania danych informacje będące 

przedmiotem tego rozdziału to treści umieszczone na stronach Web bibliotek, związane z danymi 

badawczymi i zarządzaniem nimi, kierowane do użytkowników bibliotek, a więc do środowiska 

akademickiego. Obejmują one następujące kategorie scharakteryzowane w tym rozdziale:  

1. polityki międzynarodowe, krajowe i instytucjonalne w zakresie otwartej nauki (w tym 

otwierania danych badawczych);  

2. wyjaśnienie podstawowych pojęć;  

3. planowanie zarządzania danymi; 

4. korzystanie z danych badawczych. 

Kolejne rozdziały Raportu zawierają rozszerzenie treści przedstawionych w tym rozdziale. 

Szczególnie istotne jest odróżnienie tytułowych informacji od usług, omówionych w rozdz. 4. 

Informacje to treści niezwiązane z aktywnościami biblioteki kierowanymi do jej użytkowników. 

Na tej zasadzie za informację uznano np. zamieszczone na stronie biblioteki podsumowanie 

wymogów DMP, natomiast jeśli biblioteka prowadziła konsultacje w tym zakresie, ten sam 

komunikat kodowany był jako usługi. Informacje zasadniczo przeważają nad innymi treściami na 

stronach Web bibliotek. Podobnie rozszerzająco w stosunku do rozdz. 2 należy traktować treści 

kolejnych rozdziałów. 

 

2.1. POLITYKI 

Badaniem na obecność zagadnień związanych z zarządzaniem danymi w dokumentach 

organizacyjnych objęto trzy wymiary: bibliotekę, macierzystą uczelnię oraz instytucje zewnętrzne 

(wykr.1).  

Wykr. 1. Obecność zagadnień związanych z zarządzaniem danymi w dokumentach organizacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 
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2.1.1. Polityki instytucjonalne 

Same biblioteki nie wpisały zagadnień związanych z zarządzaniem danymi do swoich 

regulaminów ani deklaracji misji, natomiast uwzględniło je 7 jednostek nadrzędnych (uczelni), 

pod nagłówkiem „instytucjonalna polityka otwartości”. Tworzenie takich polityk jest 

rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w publikacji „Kierunki 

rozwoju Otwartego Dostępu” (2015 r.), będącej odpowiedzią na Zalecenie Komisji Europejskiej  

z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony. W serwisie jednej 

z badanych bibliotek jest mowa o tym, że politykę instytucjonalną w zakresie otwartych danych 

badawczych przyjęły między innymi takie uczelnie, jak: Cambridge University, Manchester 

University oraz Melbourne University. 

W analizowanych serwisach znaleziono pięć dokumentów zatytułowanych „Polityka Otwartego 

Dostępu” (jeden z nich także w języku angielskim). Były one przyjmowane decyzją Senatów 

uczelni w latach 2018 – 2020. Są to 2-3 stronicowe dokumenty. Ich lektura pozwala stwierdzić, że 

odpowiedzialność za realizację polityki, czyli za ułatwianie dostępu do opublikowanych tekstów 

naukowych i związanych z nimi danych badawczych, spoczywa na samych naukowcach, którzy 

zobowiązani są do udostępniania ich w repozytoriach. O roli biblioteki w tworzeniu/zarządzaniu 

repozytorium bezpośrednio się nie wspomina. Wyznacza się pełnomocnika/koordynatora ds. 

otwartego dostępu, ale nie ma mowy o tym, aby z założenia miał nim być pracownik biblioteki 

uczelnianej. Do zadań tej osoby należy: informowanie o Polityce; koordynacja prac związanych 

z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu; doradzanie w zakresie 

najlepszych praktyk zgodnych z Polityką; edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego 

dostępu do publikacji i danych badawczych; monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie 

wyników. W trakcie badań znaleziono jeden taki raport za rok 2020. Zawiera on głównie dane 

statystyczne na temat liczby deponowanych w repozytoriach publikacji (nie ma mowy o danych), 

podjętych działaniach popularyzujących otwieranie dostępu do publikacji naukowych wśród 

członków społeczności uczelni oraz komentarz. Zauważono w nim m.in., że przyjęcie Polityki 

Otwartego Dostępu ułatwia autorom negocjacje z wydawcami zewnętrznymi, „bowiem niektórzy 

z nich postrzegają otwarty dostęp jako zagrożenie dla swoich interesów biznesowych i usiłują 

wobec potencjalnych autorów ograniczać ich prawa do swobodnego dysponowania dziełem” 

(Raport..., 2021).  

 

2.1.2.  Polityki międzynarodowe 

Na stronach dziesięciu badanych bibliotek odnotowano też obecność informacji o politykach 

międzynarodowych w zakresie zarządzania danymi: europejskich (9) i światowych (1). 

W skali europejskiej wymienia się Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 

z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji 

sektora publicznego; praktyczny przewodnik Science Europe dotyczący spójnego wdrażania 

zarządzania danymi badawczymi w różnych organizacjach – Practical Guide to the International 

Alignment of Research Data Management; wytyczne Science Europe przedstawiające ramy 

zarządzania danymi badawczymi specyficznymi dla dyscypliny – Guidance Document Presenting 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
https://www.scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf
https://www.scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf
http://www.scienceeurope.org/media/nsxdyvqn/se_guidance_document_rdmps.pdf


 
str. 25 

 

a Framework for Discipline-specific Research Data Management oraz raporty na temat wdrażania 

polityk zarządzania danymi badawczymi w Europie. 

Na stronie Biblioteki Politechniki Krakowskiej udostępniono w wersji polskiej dokument 

„Horyzont Europa Przewodnik po programie” [wersja 1.0 z dn. 17 czerwca 2021 r.]. Zawiera on 

rozdział pt. „Otwarta nauka” (s. 38-54), który w połowie dotyczy zarządzania danymi badawczymi 

i został opracowany na podstawie European Commission, Horizon Europe. Programme Guide. 

Na stronie jednej z bibliotek jest mowa o tym, że wiele instytucji związanych z nauką i badaniami 

wprowadza polityki oraz zasady dotyczące udostępniania, przechowywania i dzielenia się 

danymi, wśród których wymieniono: RDA (The Research Data Alliance) (powstały w 2013 r. 

z inicjatywy Komisji Europejskiej, Narodowej Fundacji Nauki Stanów Zjednoczonych, 

Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii oraz Australijskiego Urzędu Innowacji); 

CODATA (Committee on Data of the International Science Council) – międzynarodową organizację 

założoną w 1966 roku jako jeden z kilkunastu stałych komitetów ICSU (Międzynarodowej Rady 

Stowarzyszeń Naukowych) oraz Digital Curation Centre (DCC) – instytucję powołaną w Wielkiej 

Brytanii w 2004 r., obecnie oferującą swoje usługi globalnie. Inna biblioteka wymienia raport 

UNESCO Preliminary report on the first draft of the Recommendation on Open Science z 2020 r.  

2.2. DEFINICJE 

Sposoby definiowania podstawowych pojęć zostały szczegółowo przedstawione w rozdz. 3 

tego Raportu. Na stronach badanych bibliotek udostępniono przede wszystkim definicje 

terminów „dane badawcze” (22 razy) i „otwarte dane badawcze” (14) – por. wykr. 2. W dwóch 

przypadkach wyjaśniono też termin „data set”. Udostępniono także dwa słowniki z terminologią 

obejmującą zarządzanie danymi: na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu oraz Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Słowniczek jest też dołączony do 

udostępnionych na stronach bibliotek poradników (Fenrich, 2019, s. 5–6; Książczak-Gronowska 

& Bogajczyk, 2020, s. 36–37). 

 
Wykr. 2. Definicje terminów związanych z zarządzaniem danymi 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 
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Definicje „danych badawczych” i „otwartych danych badawczych” przyjmują postać opisową lub 

są cytatami z dwóch dokumentów: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 

z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji 

sektora publicznego, art. 2, p. 9 oraz Wytycznych dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU 

ZARZĄDZANIA DANYMI w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki. 

Poza podstawowym wyjaśnieniem, czym są dane badawcze, stosowanych jest kilka kryteriów, 

według których rozróżnia się ich rodzaje: 

− stopień przetworzenia: surowe dane, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku 

zastosowania narzędzia badawczego, oraz dane poddane obróbce; 

− forma fizyczna: dokumenty tekstowe, notatki; dane liczbowe (w formie nieprzetworzonej 

lub możliwej do odczytania przez komputer); kwestionariusze, ankiety, wyniki badań 

naukowych; nagrania audio i wideo, zdjęcia; modele matematyczne, algorytmy, 

oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe); wyniki symulacji komputerowych; protokoły 

laboratoryjne, opisy metodologiczne; próbki, artefakty, obiekty; metadane (opisy); 

− źródło pochodzenia: obserwacyjne – przechwytywane w czasie rzeczywistym (np. 

odczyty czujników, dane telemetryczne, wyniki anonimowych ankiet, badania fokusowe), 

często unikalne, ponieważ nie można ich „odzyskać”; eksperymentalne – uzyskane ze 

sprzętu laboratoryjnego w kontrolowanych warunkach, powtarzalne, ale często bardzo 

kosztowne (np. sekwencje genów, spektroskopia, odczyty pola magnetycznego); dane 

symulacji – zebrane podczas testów badających rzeczywiste lub teoretyczne systemy (np. 

modele klimatyczne, ekonomiczne, systemy inżynieryjne); dane pochodne/ 

skompilowane – wyniki analiz danych albo dane agregowane z różnych źródeł, powtórne 

ich pozyskanie może być bardzo kosztowne (bazy danych, teksty, modele 3D, dane 

bibliometryczne); dane referencyjne – poprawione lub organiczne zbiory danych, zwykle 

recenzowane, publikowane i selekcjonowane (dane GUS, struktury chemiczne, bazy 

danych z sekwencjami genów) (Książczak-Gronowska & Bogajczyk, 2020, s. 5). 

 

 
Wykr. 3. Szczegółowe zasady otwierania danych badawczych 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 
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Zasady FAIR Data odnoszące się do standardu przechowywania i publikowania danych 

badawczych objaśniają na swoich stronach 23 biblioteki (zob. wykr. 3). Akronim FAIR pochodzi 

od słów: Findable (dane powinny być możliwe do znalezienia, opatrzone metadanymi, trwałymi 

identyfikatorami, np. DOI), Accessible (dane powinny być dostępne), Interoperable (dane 

powinny być interoperacyjne), Reusable (dane powinny nadawać się do ponownego użycia). 

Na stronach dziewięciu bibliotek znajdują się nawiązania do szerszego, europejskiego kontekstu 

udostępniania danych badawczych. Wskazano w nich podstawowy akt prawny UE w tym zakresie 

– Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dn. 20 VI 2019 r. w sprawie 

otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Wyjaśniono 

również, że ujednolicaniem europejskich praktyk związanych z zarządzaniem i udostępnianiem 

danych badawczych dla beneficjentów europejskich agencji finansujących badania naukowe 

zajmuje się Science Europe, która to organizacja na swoich stronach udostępnia publikacje:  

− „Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management” – 

praktyczny przewodnik dotyczący spójnego wprowadzania zasad zarządzania danymi 

badawczymi w skali międzynarodowej, opracowany przez ekspertów z organizacji 

członkowskich Science Europe w celu dostosowania wymagań zarządzania danymi 

badawczymi w różnych organizacjach, w wersji rozszerzonej opublikowany w styczniu 

2021 r. Przewodnik jest polecany przez NCN, 

− „Guidance Document Presenting a Framework for Discipline-specific Research Data 

Management” – wytyczne przedstawiające ramy zarządzania danymi badawczymi 

specyficznymi dla dyscypliny, opracowane przez ekspertów z organizacji członkowskich 

Science Europe; do wykorzystania jako znormalizowane szablony przez badaczy, 

organizacje naukowe i podmioty finansujące, 

− „Implementing Research Data Management Policies Across Europe. Experiences form 

Science Europe Member Organisations, Science Europe 2020” – w dokumencie opisano 

wdrażanie polityk zarządzania danymi badawczymi w całej Europie, doświadczenia 

organizacji członkowskich Science Europe.  

Podawane są też oczywiście informacje o polskich regulacjach prawnych w tym zakresie, jak: 

− Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego, 

− Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania 

Zespołu doradczego do spraw otwartych danych naukowych. 

Oprócz obowiązków związanych z wymogami stawianymi przez wydawców, sponsorów badań, 

instytucje przydzielające środki na badania (KE, MNiSW, NCN), na stronach sześciu bibliotek 

zwraca się uwagę na obiektywne korzyści wynikające z zarządzania danymi badawczymi. 

Mianowicie dzięki stosowaniu zasad DMP naukowcy zwiększają szanse na cytowanie swoich 

publikacji i zbiorów danych; czasopisma uzyskują wyższą jakość merytoryczną i renomę; 

instytucje finansujące dbają o racjonalność wydatkowania środków publicznych, a same dane 

mogą być objęte trwałą i bezpieczną archiwizacją.  

https://web.scienceeurope.org/our-priorities/research-data/
https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf
https://www.scienceeurope.org/media/nsxdyvqn/se_guidance_document_rdmps.pdf
https://www.scienceeurope.org/media/nsxdyvqn/se_guidance_document_rdmps.pdf
https://www.scienceeurope.org/media/jikjlb2g/se_rdm_best_practices.pdf
https://www.scienceeurope.org/media/jikjlb2g/se_rdm_best_practices.pdf
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2.3. PLANOWANIE ZARZĄDZANIA DANYMI 

Planowaniu zarządzania danymi poświęca się na stronach bibliotek sporo uwagi. Przede 

wszystkim wyjaśnia się, czym jest DMP (22 biblioteki), co powinien zawierać (17) i jakie są 

wytyczne NCN w tym zakresie (17), a także wymienia zalety zarządzania danymi (3). Odsyła się 

poprzez linki do najpopularniejszych narzędzi ułatwiających tworzenie planu (12) oraz do 

przykładowych planów (9), w tym dla różnych dyscyplin naukowych (5). O własnych 

instytucjonalnych procedurach w tym zakresie mowa jest na stronach dwóch bibliotek (wykr. 4). 

Wykr. 4. Planowanie zarządzania danymi 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 
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(Horizon), European Research Council, Narodowe Centrum Nauki (od 2019 r.). Podlega on ocenie 
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2.3.2. Co powinien zawierać DMP? 

Informacje o koniecznych elementach Planu Zarządzania Danymi udostępniane są na 

stronach 17 badanych bibliotek w różnych formach. Są to: poradniki do pobrania, checklisty, 

wzory oraz wykazy na podstawie wytycznych programu Horizon i NCN. 

Poradniki zawierają, oprócz części informacyjnej, także praktyczną, pozwalającą wypełnić 

wszystkie punkty planu poprzez odpowiedzi na postawione pytania: 

− Science Europe. (2021). Practical Guide to the International Alignment of Research Data 

Management. Science Europe. (Science Europe, 2021);  

− Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. (2021). Dane badawcze. Praktyczny przewodnik dla 

badaczy. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2021);  

− Bujko, A. (2020). Otwarte Dane Badawcze. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (Bujko, 2020);  

− Bujko, A. & Gałecka, J. (2020). Plan zarządzania danymi w projekcie badawczym. Wersja 

rozszerzona. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie. (Bujko & Gałecka, 2020);  

− Książczak-Gronowska, A. & Bogajczyk, M. (2020). Dane badawcze. Biblioteka 

Uniwersytecka w Warszawie. (Książczak-Gronowska & Bogajczyk, 2020);  

− Nawracała-Urban, M. (2019). PORADNIK – Plan zarządzania danymi badawczymi. Katolicki 

Uniwersytet Lubelski. (Nawracała-Urban, 2019);  

− Polska Platforma Medyczna. (2020). Dane badawcze w pigułce. Poradnik. (Polska 

Platforma Medyczna, 2020).  

 

2.3.3. Przykłady DMP 

Przykłady planów przywołuje dziewięć badanych bibliotek. Są to wzory polecane przez 

instytucje (np. Digital Curation Centre; Narodowe Centrum Nauki), wzory dla poszczególnych 

dyscyplin, np. na stronie Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzory 

udostępniane jako wykazy linków na stronie, a także jako załączniki w przewodnikach. 

Własne instytucjonalne procedury w zakresie tworzenia Planu Zarządzania Danymi Badawczymi 

udostępnione na stronach badanych bibliotek to przykłady jednostkowe (np. Procedura 

tworzenia Planu Zarządzania Danymi Badawczymi przy współpracy Zespołu ds. Wsparcia 

Zarządzania Danymi Badawczymi Biblioteki UE we Wrocławiu). 

 

2.3.4. Narzędzia dla DMP 

Dwanaście bibliotek poleca dwa najpopularniejsze bezpłatne narzędzia online ułatwiające 

przygotowanie planu: 

− DMPTool – narzędzie University of California Curation Center of the California Digital 

Library; 
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− DMPonline – kreator planów zarządzania danymi badawczymi Digital Curation Centre 

(DCC) i University of California Curation Center (UC3). 

Do poradnika opublikowanego na stronie biblioteki KUL został dołączony przykładowy plan 

wygenerowany z DMPTool (Nawracała-Urban, 2019, s. 12–13). 

 

2.3.5. Koszty 

Kosztom związanym z zarządzaniem danymi poświęca uwagę tylko jedna biblioteka. 

Wzmiankowane są koszty: sprzętu i infrastruktury, oprogramowania i publikacji (Biblioteka 

Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, s. 21). 

 

2.4. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO UDOSTĘPNIANIA  

Przygotowanie danych do udostępnienia wymaga czynności wstępnych, jakimi są: analiza 

i selekcja danych, organizacja plików danych, opracowanie i uzupełnienie metadanych, oraz 

podjęcia kluczowych decyzji w zakresie: pozwoleń na dalsze gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie danych, własności i praw autorskich, poufności i bezpieczeństwa (wykr. 5). 

Biblioteki poświęcają najwięcej uwagi standardom metadanych (12) i zagadnieniom prawnym, 

w tym licencjom (10). 

Wykr. 5. Wskazówki na temat przygotowania danych do udostępnienia 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 
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powody niekompletności danych można umotywować zarówno na potrzeby opisu zbioru danych, 

jak i treści DMP. 

Temat analizy i selekcji danych badawczych jako jednej z czynności podejmowanych przed 

udostępnieniem danych poruszyło na swoich stronach 6 bibliotek. Najbardziej kompleksowo 

omawia go Wojciech Fenrich w opracowaniu „Selekcja i przygotowanie danych badawczych do 

udostępnienia”, wydanym przez Uniwersytet Warszawski i udostępnionym jako plik pdf (Fenrich, 

2019). Przewodnik ten udostępniają na swoich stronach także trzy inne biblioteki.  

Temat ten jest także poruszony w jednym rozdziale przewodnika „Dane badawcze. Praktyczny 

przewodnik dla badaczy” z 2021 r, opracowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego 

i udostępnionego na jej stronie jako pdf. 

 

2.4.2. Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych  

W przewodniku „Dane badawcze. Praktyczny przewodnik dla badaczy” z 2021 r. (oprac. UŁ) 

podkreślono konieczność uzyskania zgód od wszystkich uczestników badań (przed ich 

podjęciem) na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych.  

 

2.4.3. Poufność danych. Anonimizacja i pseudonimizacja danych  

Obowiązkiem osób udostępniających zbiory danych jest usunięcie danych wrażliwych 

(umożliwiających identyfikację uczestników badania). Jak piszą autorzy przewodnika „Dane 

badawcze. Praktyczny przewodnik dla badaczy”, badacz decyduje o zastosowaniu anonimizacji 

lub pseudonimizacji. Anonimizacja polega na takim przekształceniu danych osobowych, by 

uniemożliwić przypisanie poszczególnych informacji do określonej osoby, pseudonimizacja zaś 

na przetworzeniu danych tak, by nie udało się ich przypisać do osoby, której dotyczą, bez 

posiadania dodatkowych informacji (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, s. 17). Z kolei 

Wojciech Fenrich argumentuje konieczność uważnego podejścia do kwestii danych wrażliwych, 

podając przykłady na to, że nawet usunięcie nazwy nie uniemożliwia całkowicie identyfikacji osób 

(tzw. efekt mozaiki) (Fenrich, 2019, s. 19). Rozwiązaniem może być ograniczone udostępnienie 

danych (uzależnione od akceptacji data access committee) lub udostępnianie realizowane 

w określonym miejscu (np. na wyznaczonym stanowisku w bibliotece lub w siedzibie instytucji 

sprawującej pieczę nad danymi). Może być też konieczne zamknięcie dostępu do danych. 

Technicznie czynność anonimizacji danych wspomagają narzędzia takie jak Amnesia, polecane na 

stronie jednej spośród wszystkich badanych bibliotek. 

 

2.4.4. Organizacja plików danych 

Tematyka organizacji pracy z plikami zawierającymi dane badawcze i zarządzania nimi,  

w kontekście długoterminowego przechowywania została poruszona na stronach pięciu 

http://web.lib.uni.lodz.pl/?idx=odb
http://web.lib.uni.lodz.pl/?idx=odb
https://amnesia.openaire.eu/
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badanych bibliotek. Uwagę poświęcono formatom, nazwom plików, ich wersjonowaniu i kopiom 

zapasowym, a więc bezpieczeństwu. 

 

2.4.4.1. Wybór formatów plików  

Aby zapewnić nie tylko długotrwałe przechowywanie danych badawczych, ale też dostęp – 

możliwość ich ponownego wykorzystania w długiej perspektywie czasowej, należy przekazywać 

je w formatach ogólnodostępnych, przyjętych w poszczególnych dyscyplinach i unikać 

komercyjnych narzędzi do odczytu oraz wykorzystywać standardowe kodowanie (jak ASCII, UTF-

8). Najczęściej wybierane formaty plików dla różnego typu danych tekstowych, nieruchomych 

obrazów, danych geoprzestrzennych, plików graficznych rastrowych, plików graficznych 

wektorowych, plików kartograficznych, plików dźwiękowych, filmów oraz baz danych 

wymieniono w przewodniku „Dane badawcze. Praktyczny przewodnik dla badaczy” (Biblioteka 

Uniwersytetu Łódzkiego, 2021). Zdaniem autorów rozmiar plików powinien być jak najmniejszy, 

zarówno ze względu na oszczędność miejsca w repozytoriach, jak i łatwość pobierania, 

przesyłania i wyszukiwania.  

W poradniku Anny Bujko „Otwarte Dane Badawcze” (2020) z Biblioteki Uniwersyteckiej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawarto wykaz przykładowych zalecanych 

formatów i standardów plików na poszczególnych poziomach otwartości, nawiązujący do zasad 

zapisanych w opracowaniu „Standardy Otwartości Danych” Ministerstwa Cyfryzacji (2018). 

Poleca się skorzystanie z bezpłatnego narzędzia do wspomagania porządkowania i czyszczenia 

danych badawczych OpenRefine (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, s. 17), a także do 

edycji metadanych, kompresji, konwersji, fragmentacji plików PDF Candy.  

Przykłady poprawnie przygotowanych datasetów, które zostały zdeponowane w repozytorium 

MOST Wiedzy, podaje Biblioteka Politechniki Gdańskiej, natomiast Biblioteka Uniwersytetu im. 

Jana Kochanowskiego w Kielcach udostępnia „Propozycję budowy struktury katalogowej do 

gromadzenia dokumentacji”  

 

2.4.4.2. Nadawanie odpowiednich nazw plikom i folderom  

W przewodniku „Dane badawcze. Praktyczny przewodnik dla badaczy” (Biblioteka 

Uniwersytetu Łódzkiego, 2021) podkreśla się znaczenie nazewnictwa plików z danymi zarówno 

podczas realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Sugeruje się opracowanie własnego 

systemu nazewnictwa: każdy plik może mieć w nazwie skrót nazwy projektu, opis zawartości, 

numer wersji i inicjały autora. Podobne zasady dotyczą folderów, przy czym należy dodatkowo 

zadbać o odpowiednią strukturę katalogów, z zachowaną konwencją ich nazywania. Tych samych 

struktur powinno się używać do tworzenia kopii zapasowych. Niezalecane jest stosowanie 

znaków diakrytycznych oraz interpunkcyjnych, doradza się natomiast używanie samych liter, cyfr 

i podkreślników oraz zapisywanie dat w standardowym formacie. Należy przewidzieć, jak dużo 

plików może mieścić się w jednym folderze i numerując je, zastosować sekwencję z zerami 

https://openrefine.org/
https://pdfcandy.com/pl/
https://pg.edu.pl/openscience/przyklady-datasetow
https://buk.ujk.edu.pl/files/dane-badawcze/propozycja-budowy-struktury-katalogowej-do-gromadzenia-dokumentacji-oprac-UJK.docx
https://buk.ujk.edu.pl/files/dane-badawcze/propozycja-budowy-struktury-katalogowej-do-gromadzenia-dokumentacji-oprac-UJK.docx
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poprzedzającymi liczbę, np. gdy wiadomo, że będzie 98 plików, zacząć numerowanie od 001 aż do 

098.  

Jednorodną stylistykę nazewnictwa plików z danymi pomagają też utrzymać narzędzia do 

masowej zmiany nazw plików, takie jak PSRenamer i den4b ReNamer (Biblioteka Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2021, s. 18). 

 

2.4.4.3. Wersjonowanie i kopie zapasowe 

Temat wersjonowania plików został podjęty na stronie jednej biblioteki. Zagadnienie to 

dotyczy etapu, kiedy trwają jeszcze badania, jednak ma też znaczenie w kontekście długotrwałego 

przechowywania danych, któremu powinny podlegać ostateczne wersje. Sposobem na śledzenie 

zmian w całym projekcie lub zbiorze danych jest wersjonowanie plików, konsekwentnie 

praktykowane przez wszystkich członków zespołu na wszystkich etapach realizacji projektu 

badawczego. Wsparciem może być oprogramowanie do śledzenia zmian i kontroli wersji, np. 

Subversion lub Git (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, s. 18).  

Dobre praktyki archiwizacji danych wymagają także stosowania reguły 3-2-1 – tworzenia trzech 

kopii zapasowych, na dwóch odrębnych nośnikach, w tym jednej kopii w innej lokalizacji fizycznej, 

np. w innym budynku lub w chmurze, oraz szyfrowania danych (Biblioteka Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2021, s. 20).  

 

2.4.5. Metadane plików i zbiorów danych 

W odniesieniu do zarządzania plikami największa liczba bibliotek poświęciła uwagę 

kwestiom metadanych. Jest to 12 bibliotek, które traktują ten temat z różnym stopniem 

wnikliwości (bardzo dokładnie Biblioteka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Łódzkiego). 

Poprawne stosowanie metadanych tworzy warunki do tego, aby zdeponowane dane były 

długotrwale: identyfikowalne (np. za pomocą standardów takich jak DOI), dostępne, zdatne do 

przeprowadzenia badań, użyteczne poza pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane, oraz 

interoperacyjne. Biblioteki poruszają następujące zagadnienia dotyczące metadanych: typy 

metadanych, pola, wzorcowe datasety, inicjatywy standaryzacji i standardy metadanych oraz 

narzędzia do tworzenia metadanych. 

W typologii metadanych wymienia się metadane: opisowe (niezbędne do odszukania 

i identyfikacji zbioru danych, np. tytuł, streszczenie, autora i słowa kluczowe), strukturalne 

(opisują relacje i zależności pomiędzy poszczególnymi zbiorami oraz elementami tych zbiorów 

w celu np. ułatwienia nawigacji), administracyjne (pomocne w zarządzaniu zasobem, np. sposób 

i data jego utworzenia, typ pliku), dotyczące dostępu – praw własności intelektualnej oraz 

metadane konserwacji potrzebne do archiwizacji i utrzymania zasobu. 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej podaje przykładowe pola metadanych i wzorcowe datasety 

wraz z metadanymi. Poradnik Anny Bujko „Otwarte Dane Badawcze” (2020) z Biblioteki 

Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zawiera wykaz metadanych 

zgodnych z wytycznymi OpenAIRE (Bujko, 2020, s. 10). 

http://www.powersurgepub.com/products/psrenamer/index.html
http://www.den4b.com/?x=products&product=renamer
http://www.den4b.com/?x=products&product=renamer
https://subversion.apache.org/
https://git-scm.com/book/pl/v2
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Osobno poświęca się uwagę międzynarodowym inicjatywom mającym na celu standaryzację 

metadanych, a więc usystematyzowaniu sposobu opisu danych, np. Research Data Alliance (RDA); 

OpenAire i Metadata 2020, . Metadane przygotowane według standardu mają stałą strukturę 

opisu o wyraźnie zdefiniowanych polach, dzięki czemu opis jest zawsze zrozumiały zarówno dla 

ludzi, jak i programów komputerowych.  

Biblioteki informują o rodzajach standardów: ogólnych, dziedzinowych i instytucjonalnych. 

Niektóre szczegółowo je charakteryzują, inne podają adres do strony FAIRsharing – wyszukiwarki 

standardów i metadanych powiązanej z repozytoriami dziedzinowymi, katalogów standardów 

RDA i DCC . 

Polecane są też narzędzia do tworzenia metadanych, np. Nesstar Publisher (zgodny ze 

standardami DDI i Dublin Core) lub Edytor metadanych (standard Inspire). Przydatnym 

narzędziem do edycji metadanych jest PDF Candy (pozwala także na kompresję, konwersję 

i fragmentację plików).  

Biblioteka Politechniki Gdańskiej informuje też swoich użytkowników o metadata harvesting – 

zautomatyzowanym sposobie gromadzenia metadanych z różnych źródeł w celu stworzenia 

zagregowanych metadanych i powiązanych usług. Protokół inicjatywy Open Archives Initiative do 

zbierania metadanych (OAI-PMH) wykorzystuje XML w celu wymiany metadanych w sieci. OAI-

PMH został wprowadzony w roku 2001 i jest szeroko stosowany przez biblioteki cyfrowe, 

repozytoria instytucjonalne i archiwa dziedzinowe w celu ułatwienia wymiany danych między 

systemami i rozszerzania dostępu do zbiorów. 

 

2.4.6. Stan prawny danych i licencjonowanie (własność, copyright) 

Tematyka licencji na korzystanie z udostępnianych danych została podjęta na stronach 

dziesięciu badanych bibliotek. 

Wymienia i omawia się licencje Creative Commons (CC) oraz licencje zaprojektowane specjalnie 

dla baz danych rozumianych jako całość: 

− Open Data Commons Open Database License (ODbL) – licencja zezwalająca na dalsze 

przetwarzanie oraz rozpowszechnianie danych pod warunkiem uznania autorstwa 

i rozpowszechnienia na tych samych warunkach, 

− Open Data Commons Attribution License (ODC-By) – licencja zezwalająca na kopiowanie 

i modyfikowanie danych pod warunkiem uznania autorstwa, 

− Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL) – licencja zakładająca 

nieograniczoną możliwość kopiowania, modyfikowania, dalszego udostępniania baz 

danych; domena publiczna. 

Zagadnieniom prawnym poświęcono kilka osobnych opracowań udostępnianych na stronach 

bibliotek. Są to: 

− Siewicz, K. & Rycko, N. (2019). Prawne aspekty otwierania danych badawczych – 

poradnik. Uniwersytet Warszawski. (Siewicz & Rycko, 2019)  

https://web.rd-alliance.org/
http://www.openaire.eu/
http://www.metadata2020.org/
https://fairsharing.org/
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/standards/
https://web.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata
http://www.nesstar.com/
https://web.geoportal.gov.pl/aplikacje/edytor-metadanych
https://pdfcandy.com/pl/
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− Rycko, N. (2019). Udostępnianie danych badawczych—Zagadnienia prawne. Uniwersytet 

Warszawski. (Rycko, 2019)  

− Olechnowicz, R. T., Wiebe, A. R., Guibault, L. M. C. R. R. & Badura, K. T. (2014). Otwarte, 

czyli bezpieczne: Analiza prawnych form ochrony danych badawczych i zalecenia 

w kwestii dostępu i korzystania. Biblioteka Jagiellońska (Olechnowicz i in., 2014). 

 

2.5. OPROGRAMOWANIE 

Redagowanie Planu Zarządzania Danymi kompleksowo bądź na wybranych etapach może być 

wsparte przez zastosowanie specjalnego oprogramowania. 

Spośród badanych 53 bibliotek 14 odsyła poprzez linki do narzędzi ułatwiających tworzenie 

Planów Zarządzania Danymi. Wymienia się przede wszystkim DMPTool i DMPonline, w dwóch 

przypadkach także ARGOS, listę kontrolną dla DMP udostępnioną przez Data Curation Center oraz 

(w jednym) DSW – Data Stewardship Wizard (zob. wykr. 6). 

Wykr. 6. Polecane oprogramowanie do zarządzania danymi 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 

W pojedynczych bibliotekach natrafiono też na narzędzia o wąskiej funkcjonalności, jak: do 

anonimizacji (1) Amnesia, do zarządzania plikami (3) i do czyszczenia (1) OpenRefine, do edycji 

metadanych, kompresji, konwersji, fragmentacji plików PDF Candy oraz do masowej zmiany nazw 

plików (1) PSRenamer, den4b ReNamer den4b ReNamer , a także do tworzenia metadanych, np. 

Nesstar Publisher (zgodny ze standardami DDI i Dublin Core) lub Edytor metadanych (standard 

Inspire). 
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https://dmptool.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://argos.openaire.eu/splash/
https://web.dcc.ac.uk/DMPs/Checklist
https://ds-wizard.org/about
https://amnesia.openaire.eu/
https://openrefine.org/
https://pdfcandy.com/pl/
http://www.powersurgepub.com/products/psrenamer/index.html
http://www.den4b.com/?x=products&product=renamer
http://www.den4b.com/?x=products&product=renamer
http://web.den4b.com/products/renamer
http://www.nesstar.com/
https://web.geoportal.gov.pl/aplikacje/edytor-metadanych
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2.6. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZACJI 

Wskazówki na temat miejsc przechowywania danych są adresowane na stronach bibliotek do 

naukowców będących użytkownikami danych, ale przede wszystkim ich twórcami i deponentami. 

Wiążą się one z usługami bibliotek, szczególnie w zakresie organizacji repozytoriów i innych baz 

danych (zob. rozdz. 4). Poniżej omówiono miejsca przechowywania i archiwizacji według 

kryteriów przedstawionych na wykr. 7. 

Wykr. 7. Wyszukiwanie danych i repozytoriów danych 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 

2.6.1. Wyszukiwanie danych 

Tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem zdeponowanych zbiorów danych, odsyła się 

na stronach dwóch badanych bibliotek do wyszukiwarek danych badawczych. Natalia Gruenpeter 

wymienia w swoim przewodniku: Data Cite Search, Elsevier DataSearch oraz Google Dataset 

Search (Gruenpeter, 2019, s. 14–15). 

 

2.6.2. Wyszukiwanie miejsc przechowywania danych 

Zasady sporządzania Planów Zarządzania Danymi przewidują, poza innymi zagadnieniami, 

także opracowanie długoterminowej strategii przechowywania, archiwizacji i ochrony danych. 

Poza przypadkami, kiedy organizacja finansująca badania wymaga zdeponowania danych 

badawczych w konkretnym repozytorium, naukowcy muszą dokonać samodzielnego wyboru. 

Dlatego instrukcje dla uczonych zamieszczane na stronach badanych bibliotek obejmują też 

wykazy adresów internetowych odsyłające do wybranych bezpiecznych miejsc deponowania 

zbiorów danych powstałych przy okazji prowadzenia badań oraz do ich wyszukiwarek lub 

rejestrów. 

Za najpełniejsze źródło informacji o repozytoriach w skali globalnej uznaje się re3data.org 

o ogólnym zakresie. Odsyła do niego 16 bibliotek, których serwisy poddano analizie. Inne 

narzędzia tego typu to Repository Finder Tool – wyszukiwarka stworzona w ramach projektu 
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http://search.datacite.org/
http://datasearch.elsevier.com/
http://toolbox.google.com/datasetsearch
http://toolbox.google.com/datasetsearch
https://web.re3data.org/
https://repositoryfinder.datacite.org/
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Enabling FAIR Data Project, rozwijana przez zespoły DataCite i re3data.org. Wspomniano o niej 

w trzech serwisach badanych bibliotek. Trzecią wyszukiwarką jest OpenDOAR.  

Bezpośrednie linki do miejsc przechowywania podaje na swoich stronach 18 bibliotek. 

Zamieszczają one od jednego do aż 52 adresów („Dane badawcze. Praktyczny przewodnik dla 

badaczy”, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2021). Konstytuują one następujące kategorie: linki 

do repozytoriów ogólnych, linki do repozytoriów dziedzinowych, linki do repozytoriów 

instytucjonalnych i data journals. 

Linki do repozytoriów ogólnych wymienia na swoich stronach 18 bibliotek. Są to takie 

repozytoria, jak: RepOD, Zenodo (CERN), Oficjalny portal europejskich danych gromadzący dane 

nie tylko badawcze, a także FIGSHARE .  

Linki do repozytoriów dziedzinowych wymienia na swoich stronach 16 bibliotek. Średnio podaje 

się 5 linków (od 1 do 13). Wyjątek stanowi obszerne opracowanie Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego z 2021 r. „Dane badawcze. Praktyczny przewodnik dla badaczy”, w którym 

kilkadziesiąt adresów ułożonych jest w podziale na: nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze, nauki 

społeczne, nauki humanistyczne, nauki medyczne oraz nauki inżynieryjne i techniczne. Są to m.in. 

z polskich: Repozytorium Danych Społecznych, Repozytorium Surowych Danych 

Makromolekularnych, Polska Platforma Medyczna.  

Polecane obce repozytoria dziedzinowe to: Dryad (nauki medyczne, ścisłe i przyrodnicze), 

ARCHEOLOGY DATA SERVICES, EARTHCHEM (geochemia, petrologia, geochronologia), 

CRYSTALLOGRAPHY OPEN DATABASE (baza danych struktur krystalicznych), BRENDA 

(enzymy), WHO. 

Przykłady repozytoriów udostępnianych przez wydawców naukowych to: Mendeley Data oraz 

rekomendowane przez wydawców czasopism naukowych, np. NATURE. 

Repozytoria instytucjonalne gromadzą dane badawcze wytworzone i opracowane przez 

pracowników konkretnych instytucji lub grantobiorców realizujących finansowane przez nie 

badania. Na stronach bibliotek odsyła się do następujących polskich repozytoriów 

instytucjonalnych: AZON – Atlas Zasobów Otwartej Nauki (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Instytut Badań 

Systemowych PAN w Warszawie) oraz MOST DANYCH (Politechnika Gdańska, Uniwersytet 

Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny). W drugim przypadku użytkownicy bibliotek zachęcani 

są do skorzystania z repozytorium MOST DANYCH w celu deponowania swoich danych 

badawczych, ponieważ: spełnia ono wszystkie wymagania stawiane przez NCN odnośnie do 

zarządzania danymi i ich udostępniania, zapewnia metadane zgodne z powszechnie stosowanymi 

standardami opisu (np. DataCite), każdy dataset zostaje opatrzony unikalnym identyfikatorem 

DOI (Digital Object Identifier) oraz objęty jedną z licencji Creative Commons. Wszystkie te 

operacje są każdorazowo konsultowane z pracownikami repozytorium. Podobne zaproszenie 

zamieszczono na stronie Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: 

„REPOZYTORIUM UJK – właściwe miejsce na dane badawcze! Każdy opublikowany 

w Repozytorium UJK zbiór danych otrzymuje indywidualny numer – przypisany do niego na stałe 

cyfrowy identyfikator. Repozytorium pozwala naukowcom na udostępnianie danych zgodnie 

z zasadami FAIR, z zachowaniem najwyższych standardów otwartości. Proces deponowania 

i udostępniania zbiorów uwzględnia wybór licencji, na podstawie której dane badawcze będą 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://repod.icm.edu.pl/
https://zenodo.org/
https://data.europa.eu/pl
https://figshare.com/
https://rds.icm.edu.pl/
https://mxrdr.icm.edu.pl/
https://mxrdr.icm.edu.pl/
https://ppm.edu.pl/index.seam
https://datadryad.org/stash
http://archaeologydataservice.ac.uk/
http://www.earthchem.org/
http://crystallography.net/cod/
https://web.brenda-enzymes.info/
https://apps.who.int/gho/data/node.resources
https://data.mendeley.com/
https://web.nature.com/sdata/policies/repositories#chem
https://zasobynauki.pl/
https://pg.edu.pl/most/danych/strona-glowna
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dostępne w Repozytorium. W zależności od udzielonej licencji naukowcy, studenci, dziennikarze 

lub przedsiębiorcy zyskują możliwość wykorzystania danych do celów badawczych lub 

komercyjnych.”14 

Wymieniane są też repozytoria instytucjonalne, które specjalizują się w przechowywaniu nie 

tylko danych, lecz także pozostałych zasobów naukowych, takich jak publikacje (Repozytorium 

Uniwersytetu Łódzkiego). 

Jako przykłady obcych repozytoriów instytucjonalnych podaje się: DATACAT: THE RESEARCH 

DATA CATALOGUE (University of Liverpool), OPEN DATA LMU (Ludwig-Maximilians-Universität 

München), CALTECHDATA (California Technical Institute of Technology). 

Można wymienić także polecane przez biblioteki przykłady data journals, czasopism 

publikujących artykuły oparte na zbiorach danych: Biodiversity Data Journal (Pensoft), Data in 

Brief (Elsevier), Earth System Science Data (Copernicus Publications), Geoscience Data 

Journal (Ubiquity Press), Journal of Open Psychology Data (Ubiquity Press), Research Data Journal 

for the Humanities and Social Sciences (Brill), Scientific Data (Nature). Kilka takich czasopism 

wymienia też w swoim poradniku Natalia Gruenpeter (Gruenpeter, 2019, s. 8–9). 

 

2.6.3. Kryteria wiarygodnych repozytoriów danych 

Na stronie Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego zaleca się, aby miejscem udostępnienia przez 

naukowców ich danych badawczych było certyfikowane repozytorium danych badawczych, co 

można traktować jako pierwsze kryterium wyboru miejsca ich deponowania. Biblioteka odsyła 

do strony CoreTrustSeal – międzynarodowej organizacji non-profit promującej wiarygodne 

infrastruktury danych i certyfikującej repozytoria. Znajduje się tam link do dokumentu 

CoreTrustSeal trustworthy data repositories requirements 2020-202215 zawierającego wymagania, 

które muszą być spełnione przez repozytoria ubiegające się o certyfikację. Są one ujęte w trzy 

grupy: Organizational Infrastructure (1. Mission/Scope, 2. Licenses, 3. Continuity of access, 

4. Confidentiality/Ethics, 5. Organizational infrastructure, 6. Expert guidance), Digital Object 

Management (7. Data integrity and authenticity, 8. Appraisal, 9. Documented storage procedures, 

10. Preservation plan, 11. Data quality, 12. Workflows, 13. Data discovery and identification, 

14. Data reuse) oraz Technology (15. Technical infrastructure, 16. Security) (CoreTrustSeal, 

2020). Przy każdym z punktów znajduje się szczegółowa lista warunków do spełnienia przez 

repozytorium ubiegające się o certyfikację. Kryteria oceny wiarygodności repozytoriów 

wymienione są też w przewodniku Science Europe (Science Europe, 2021, s. 11–14). 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej informuje naukowców o tym, jakie powinny być kryteria 

wyboru repozytorium. Są to: warunki korzystania, miejsce i zasady przechowywania, formy 

zabezpieczenia, przypisanie zbiorom identyfikatora DOI, co umożliwi ich wyszukiwanie i ułatwi 

cytowanie, powiązanie zbioru z jego autorami także poprzez identyfikator naukowca (np. ORCID), 

popularność repozytorium w danej dyscyplinie naukowej, wspieranie używanego w dyscyplinie 

standardu metadanych, koszty przechowywania (Data Processing Charge) oraz indeksowanie 

 
14 https://repozytorium.ujk.edu.pl/dlibra/text?id=for-authors&langue=pl 
15 https://zenodo.org/3638211/files/CoreTrustSeal-TDR-Requirements_v02_00-2020-2022.pdf 

https://repozytorium.uni.lodz.pl/
https://repozytorium.uni.lodz.pl/
http://datacat.liverpool.ac.uk/
http://datacat.liverpool.ac.uk/
http://data.ub.uni-muenchen.de/
http://data.caltech.edu/
http://biodiversitydatajournal.com/
http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
http://www.earth-system-science-data.net/
http://openarchaeologydata.metajnl.com/
http://openarchaeologydata.metajnl.com/
http://openpsychologydata.metajnl.com/
http://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml
http://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml
http://www.nature.com/scientificdata
https://www.coretrustseal.org/
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repozytorium przez źródła o szerokim zasięgu, takie jak Data Citation Index, Mendeley Data oraz 

Google Dataset Search. 

 

Korzystanie z danych 

Badanie zawartości stron bibliotek pod kątem tematu korzystania z danych objęło dwa 

zagadnienia: instrukcje, jak korzystać z danych w znalezionych źródłach (czyli, jak wspomniano 

wyżej, w repozytoriach różnego typu i data journals), oraz instrukcje cytowania. Obydwa 

zagadnienia były podjęte w czterech serwisach bibliotecznych (wykr. 8). 

Wykr. 8. Wskazówki na temat korzystania z danych badawczych 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 

2.6.4. Instrukcje korzystania z danych w repozytoriach 

Na stronach czterech bibliotek znajdują się linki do opracowania Natalii Gruenpeter z 2019 r. 

zatytułowanego „Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych”, wydanego przez Uniwersytet 

Warszawski i dostępnego w formacie pdf (Gruenpeter, 2019). Publikacja liczy 23 strony 

i obejmuje takie zagadnienia z zakresu korzystania z danych w repozytoriach, jak: 

najpopularniejsze funkcjonalności repozytoriów (wyszukiwanie i pobieranie, udostępnianie  

i cytowanie, kontrola wersji), dostęp do repozytorium a dostęp do danych badawczych oraz 

prawne aspekty korzystania z danych badawczych.  

 

2.6.5. Poprawne cytowanie danych 

W opracowaniu opublikowanym na stronie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

(Gruenpeter, 2019) użytkownicy są zachęcani do korzystania z dostępnych w repozytoriach 

danych opcji automatycznego cytowania danych lub osadzania linku do nich. W opracowaniu  

A. Bujko udostępnionym na stronie BU w Olsztynie (Bujko, 2020) jest wskazówka, że według 

rekomendacji NCN dane lub zespoły danych badawczych powinny być cytowane zgodnie ze 

standardami określonymi w Joint Declaration of Data Citation Principles, opublikowanymi na 

4

4

jak korzystać z danych w repozytoriach

poprawne cytowanie danych

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Wskazówki na temat korzystania z danych badawczych
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stronach FORCE 11, oraz TOP Guidelines16. W załączniku nr 6 do wspomnianego opracowania są 

podane dwa przykłady cytowań. Z kolei w dokumencie opracowanym w Bibliotece Uniwersytetu 

Łódzkiego pojawia się wskazówka, że w przypadku zbiorów danych z przydzielonym numerem 

DOI można skorzystać z generatora cytowań DOI Citation Formatter (Biblioteka Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2021). 

 

PODSUMOWANIE 

Wykres 9 zawiera zestawienie wszystkich wątków z obszaru danych badawczych, na jakie 

natrafiono podczas analizy zawartości stron internetowych badanych bibliotek. 

Wykr. 9. Zagadnienia z obszaru zarządzania danymi podejmowane na stronach Web badanych bibliotek 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 
16 Gudelines for Transparency and Openess Promotion: https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines/ 

https://force11.org/info/joint-declaration-of-data-principles-final/
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Przyjętą na uczelniach politykę zarządzania danymi odzwierciedlają udostępnione na stronach 

Web 13% badanych instytucji teksty uchwał Senatów nazywane „polityką otwartego dostępu” lub 

„polityką otwartości”. Natomiast w dokumentach organizacyjnych bibliotek uczelnianych, takich 

jak statuty, regulaminy, deklaracje misji, nie natrafiono na wykazy obowiązków związanych ze 

wspomaganiem środowiska akademickiego w zakresie zarządzania danymi badawczymi przez 

bibliotekarzy. 

Mimo braku wyraźnego wskazania bibliotek jako 

tych, które w strukturze uczelni odpowiadają za 

wsparcie naukowców w zakresie zarządzania 

danymi badawczymi, biblioteki podejmują zadanie 

edukowania swoich użytkowników, wyjaśniając, 

czym są dane badawcze (42%), podając typologię 

i przykłady, objaśniając zasady FAIR (43%), a także 

wskazując na niezależne od zobowiązań korzyści 

wynikające z prawidłowego zarządzania danymi 

(11%). Spośród badanych bibliotek 17% powołuje 

się na europejskie ustawodawstwo regulujące 

obowiązki naukowców związane z danymi 

wykorzystywanymi w badaniach, wspomina o roli 

stowarzyszeń (Science Europe, RDA, CODATA, DCC), 

wymaganiach programów finansowania badań 

(HORIZON, NCN) oraz o rekomendacjach UNESCO w zakresie otwartej nauki. 

Praktyczne rady dla naukowców w zakresie przygotowywania Planów Zarządzania Danymi są 

publikowane 1) bezpośrednio na stronach Web bibliotek, co ma tę zaletę, że umożliwia ich łatwą 

aktualizację lub 2) w postaci opracowań stanowiących zwartą całość i możliwych do pobrania 

jako pliki pdf. Różne są też rozmiary takich opracowań. Nie wszystkie materiały publikowane na 

stronach wybranych bibliotek są autorstwa ich pracowników, biblioteki linkują także do 

gotowych opracowań posadowionych na stronach innych bibliotek. 

Nawet w bardzo obszernych opracowaniach nie 

wyczerpuje się wszystkich wątków zarządzania 

danymi, jakie poruszono na stronach badanych 

bibliotek, takich jak te związane z kolejnymi 

etapami procesu: analizą i selekcją (11%), 

uzyskiwaniem zgód oraz dbałością o poufność 

danych (2%), organizacją plików (9%), 

metadanymi (23%), licencjami (19%), 

oprogramowaniem wspierającym redakcję DMP 

(26%) lub realizację wybranych etapów procesu (2-

6%), dostępnymi miejscami deponowania 

i kryteriami oceny ich wiarygodności (6%). 

Oprócz wymienionych wyżej wiadomości 

adresowanych do naukowców będących 

Mimo braku wyraźnego 

wskazania bibliotek jako tych, 

które w strukturze uczelni 

odpowiadają za wsparcie 

naukowców w zakresie 

zarządzania danymi 

badawczymi, biblioteki 

podejmują zadanie 

edukowania swoich 

użytkowników. 

Byłoby wskazane 

opracowanie jednego, 

aktualizowanego źródła 

informacji z obszaru 

zarządzania danymi  

i korzystania ze 

zdeponowanych zbiorów 

danych dla wszystkich 

polskich instytucji 

naukowych.  

i ich pracowników 
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dostawcami danych uwagę poświęca się też tym, którzy chcą z już udostępnionych danych 

korzystać: zamieszcza się linki do działających repozytoriów danych (34%) i wyszukiwarek 

repozytoriów (30%) oraz wskazówki dotyczące poprawnego cytowania danych (8%). 

Byłoby wskazane opracowanie jednego, aktualizowanego źródła informacji z obszaru zarządzania 

danymi i korzystania ze zdeponowanych zbiorów danych dla wszystkich polskich instytucji 

naukowych i ich pracowników, gdyż obowiązuje je to samo prawo unijne i polskie oraz te same 

zasady zarządzania danymi badawczymi. Bibliotekarzom pozwoliłoby to na współtworzenie 

wspólnego, pełnego źródła informacji i skupienie się na świadczeniu coraz lepszej jakości usług. 

Rolę taką pełnią obecnie udostępniane na stronach uczelni/bibliotek najnowsze wydania 

poradników z zakresu zarządzania danymi (cytowane w tym rozdziale). 
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3. TERMINOLOGIA I DEFINICJE 

Aneta Januszko-Szakiel 

Terminologia dotycząca zarządzania danymi 

badawczymi stanowi istotną część zawartości 

merytorycznej serwisów www analizowanych 

instytucji bibliotecznych. Definicje poszczególnych 

terminów są publikowane albo w odrębnych 

zakładkach (np. Dane Badawcze, Otwarta Nauka), 

albo jako dopełnienie zasobu w zakładach 

adresowanych do pracowników nauki (np. Nauka, 

Dla Nauki, Dla Naukowców).  

W niniejszej części Raportu przedstawiono terminy 

i definicje przedmiotu w ujęciu zarówno 

ilościowym, jak i jakościowym. W tabelach i wykresach zaprezentowano liczbę wystąpień 

terminów z obszaru zarządzania danymi w analizowanych bibliotecznych serwisach Web 

z uwzględnieniem tego, czy były one definiowane, czy tylko wymienione bez próby definiowania. 

Następnie poszczególne definicje poddano analizie dla wskazania ich cech charakterystycznych. 

 

3.1. ILOŚCIOWA ANALIZA ZGROMADZONYCH DANYCH 

W obszarze terminologii i definicji właściwych dla problematyki zarządzania danymi 

badawczymi analizą objęto serwisy internetowe 53 bibliotek akademickich. W pierwszym etapie 

badania sprawdzano ilościowe występowanie w serwisach tychże bibliotek zarówno definicji 

terminów związanych z zarządzaniem danymi badawczymi, jak i użycie określonych terminów 

bez ich definiowania w witrynie danej instytucji. Badany zbiór liczył 31 wyrażeń. W zbiorze 53 

bibliotek poszukiwane terminy lub definicje pojawiły się w 44 bibliotekach. Zatem do drugiego 

etapu badania włączono serwisy Web 44 instytucji bibliotecznych, w których badane terminy 

wraz z ich definicjami lub bez definicji użyte zostały w mniej lub bardziej obszernych 

komunikatach na temat zarządzania danymi badawczymi (tabela 2). W serwisach dziewięciu 

bibliotek, których nie włączono do dalszej analizy w tej części badania i Raportu, wyrażenia 

z badanego zbioru, nawet jeśli wystąpiły, nie odnosiły się wprost do działań (usług/oferty) tych 

bibliotek w zakresie zarządzania danymi badawczymi. 

 

  

Terminologia dotycząca 

zarządzania danymi 

badawczymi stanowi istotną 

część zawartości 

merytorycznej serwisów 

www analizowanych 

instytucji bibliotecznych 
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Tab. 2. Zbiór 44 bibliotek akademickich z liczbą wystąpień definicji i terminów przedmiotu  

Biblioteka 

Liczba 

wystąpień 

definicji  

Liczba 

wystąpień 

terminów  

Biblioteka Akademii Finansów i Biznesu Vistula  2 4 

Biblioteka Akademii Ignatianum 2 6 

Biblioteka Akademii Pomorskiej w Słupsku  0 3 

Biblioteka AWF Katowice 0 6 

Biblioteka AWF Kraków 5 9 

Biblioteka AWF Poznań 5 2 

Biblioteka AWF Warszawa 10 10 

Biblioteka AWF Warszawa, filia w Białymstoku 7 7 

Biblioteka Główna Politechniki Bydgoskiej 11 9 

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 17 3 

Biblioteka Główna Uniw. Ekonomicznego we Wrocławiu  21 4 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 0 1 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 13 9 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach 16 6 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego 1 8 

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 13 8 

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej 10 9 

Biblioteka KUL  1 2 

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie  1 2 

Biblioteka Politechniki Białostockiej  4 5 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej 9 8 

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej  8 7 

Biblioteka Politechniki Krakowskiej  14 5 

Biblioteka Politechniki Lubelskiej  11 7 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej 15 6 

Biblioteka Politechniki Poznańskiej  15 5 

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 19 4 

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 7 6 

Biblioteka UJK w Kielcach  17 9 

Biblioteka Uniw. Papieskiego JP2 w Krakowie  1 7 

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku  14 7 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu  19 6 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 7 11 

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  6 12 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego  22 6 

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 9 0 

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego  15 9 

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 10 11 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego  18 6 

Biblioteka UWM w Olsztynie 17 7 
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Biblioteka Wydziału Chemii UMK  0 2 

Biblioteka Wydziału Elektroniki Polit. Wrocławskiej 0 1 

Biblioteka Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Polit. 
Wrocławskiej 0 1 

CIB Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 9 5 

Suma 401 261 

Źródło: opracowanie własne (2022), n = 44 

 

W serwisach internetowych 44 bibliotek natrafiono 401 razy na definicje terminów przedmiotu 

oraz 261 razy na terminy używane bez ich zdefiniowania. Najwięcej definicji zidentyfikowano na 

stronie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (22 definicje), natomiast najwięcej terminów 

używanych bez ich definiowania (w liczbie 12) zawiera witryna Biblioteki Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  

W toku badań zauważono, że praktyka popularyzacji tematu i terminologii zarządzania danymi 

badawczymi jest różna. Biblioteki albo prezentują treści przedmiotu bezpośrednio na stronach 

Web (przykład: Biblioteka Politechniki Łódzkiej http://bg.p.lodz.pl/rdb#repozytoria-danych-

badawczych), albo poświęcają tej problematyce osobne opracowania w postaci poradników, 

broszur, informatorów, odsyłając do nich użytkowników. Nieliczne instytucje działają 

dwutorowo, tj. zarówno publikują na stronie mniej lub bardziej obszerne wykazy terminów i ich 

ujęcia definicyjne, jak i odsyłają do dokumentów uzupełniających (przykłady: Biblioteka 

Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteka 

Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)17.  

 
17 Dane badawcze. Praktyczny przewodnik dla badaczy. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2021 (wersja 
1.2) http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=odb; Karolina Wicha, ABC sporządzania planu zarządzania danymi 
badawczymi (na podstawie wytycznych NCN). Biblioteka Uniwersytecka. Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach https://buk.ujk.edu.pl/prev/index.php?pid=199; Anna Bujko, Otwarte Dane Badawcze. 
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
https://bu.uwm.edu.pl/pl/otwarte-dane-badawcze  

http://bg.p.lodz.pl/rdb%23repozytoria-danych-badawczych
http://bg.p.lodz.pl/rdb%23repozytoria-danych-badawczych
http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=odb
https://buk.ujk.edu.pl/prev/index.php?pid=199
https://bu.uwm.edu.pl/pl/otwarte-dane-badawcze
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Tab. 3. Występowanie analizowanych terminów wraz z ich definicją18  

Termin 

Liczba  

wystąpień 

definicji  

otwarte dane badawcze / otwieranie danych badawczych 30 

otwarta nauka 29 

udostępnianie danych badawczych 26 

repozytorium danych badawczych 26 

FAIR 25 

deponowanie 24 

plan zarządzania danymi / data management plan 22 

przechowywanie danych 20 

DOI 19 

polityka otwartego dostępu / polityka otwartości 18 

dane badawcze / research data 18 

dane surowe 17 

DMPtool 16 

DMPonline 14 

zbiór (depozyt) danych badawczych 14 

metadane 14 

zarządzanie danymi badawczymi / research data management 12 

Embargo 10 

pseudonimizacja 8 

dane opracowane / przetworzone 7 

gromadzenie danych 7 

dorobek naukowy 7 

anonimizacja danych 6 

data set 5 

wyniki badań naukowych 5 

długoterminowa archiwizacja danych 2 

Datamine 0 

replikacja / duplikacja badań 0 

kreator planów zarządzania danymi badawczymi 0 

ochrona danych  0 

rejestr repozytoriów danych badawczych 0 

Suma 401 

Źródło: opracowanie własne (2022), n = 31 

 

 
18  W przypadku 14 terminów postanowiono połączyć je i analizować w parach (Tabela 2). Terminy: 
replikacja/duplikacja badań; dane opracowane/dane przetworzone; plan zarządzania danymi/data 
management plan; zarządzanie danymi badawczymi/research data management; polityka otwartego 
dostępu/polityka otwartości; dane badawcze/research data; otwarte dane badawcze/otwieranie danych 
badawczych potraktowano jako synonimy lub odpowiedniki obcojęzyczne.  
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Wykr. 10. Najczęściej występujące definicje terminów związanych z zarządzaniem danymi badawczymi  

 
Źródło: opracowanie własne (2022), n = 31 

 

Wyniki badań pokazują, że najczęściej definiowane terminy dotyczą otwierania danych 

badawczych, otwartej nauki, zasady FAIR, udostępniania danych badawczych, a także 

repozytoriów danych oraz planu zarządzania danymi (tabela 3, wykres 10). Natomiast wyrażenia 

definiowane najrzadziej oraz pozostające bez definicji to: długoterminowa archiwizacja danych, 

datamine, replikacja/duplikacja badań, kreator planów zarządzania danymi badawczymi, ochrona 

danych, rejestr repozytoriów danych badawczych.  

Uzyskane wyniki wskazują również grupę terminów, które pomimo częstego ich występowania 

w serwisach internetowych badanych bibliotek akademickich, nie są w tych serwisach 

definiowane (tabela 4, wykres 11). Najczęściej występującym niedefiniowanym terminem jest 

dorobek naukowy, który pojawia się w 34 na 44 badane serwisy internetowe, w kontekście 

ewaluacji dorobku pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz w odniesieniu do 

baz dorobku publikacyjnego pracowników nauki.  

Podobnie jest z trzecim (tabela 3, pozycja 3) najczęściej spotykanym niedefiniowanym terminem 

wyniki badań naukowych, który może oznaczać zarówno surowe dane badawcze, jak i wnioski 

oraz opracowania pochodzące z danych badawczych. 

Kolejną istotną grupę stanowią terminy znane w środowisku osób zajmujących się informacją 

naukową, bibliotekoznawstwem, archiwistyką, mianowicie gromadzenie danych, metadane, 

repozytorium danych oraz DOI. Definiowanie tych terminów wydaje się istotne z uwagi na to, że 

badacze z innych obszarów wiedzy mogą posługiwać się różnymi ich znaczeniami. Brak definicji 

może prowadzić do nieporozumień terminologicznych. 
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Tab. 4. Występowanie analizowanych terminów w postaci wyrażeń bez definicji  

Termin 

Liczba  

wystąpień 

terminów  

dorobek naukowy 34 

gromadzenie danych 22 

wyniki badań naukowych 18 

Metadane 15 

zarządzanie danymi badawczymi/research data 

management 14 

dane badawcze/research data 13 

DOI 13 

Embargo 12 

repozytorium danych badawczych 12 

zbiór (depozyt) danych badawczych 11 

rejestr repozytoriów danych badawczych 10 

długoterminowa archiwizacja danych 9 

ochrona danych  8 

polityka otwartego dostępu/polityka otwartości 8 

otwarta nauka 8 

przechowywanie danych 7 

anonimizacja danych 6 

otwarte dane badawcze/otwieranie danych badawczych 6 

dane opracowane/przetworzone 5 

dane surowe 5 

Deponowanie 5 

udostępnianie danych badawczych 5 

kreator planów zarządzania danymi badawczymi 4 

data set 3 

plan zarządzania danymi/data management plan 3 

DMPonline 2 

replikacja/duplikacja badań 1 

DMPtool 1 

FAIR 1 

Datamine 0 

pseudonimizacja 0 

Źródło: opracowanie własne (2022), n = 31 
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Wykr. 11. Najczęściej występujące terminy niezdefiniowane w witrynach badanych bibliotek  

 
Źródło: opracowanie własne (2022), n = 31 

 

W badaniu zauważono, że wyjaśnienie znaczenia terminów metadane, zarządzanie danymi 

badawczymi/research data management, dane badawcze/research data oraz DOI, embargo 

i repozytorium danych badawczych pojawia się w serwisach bibliotecznych nie tyle w formie 

konkretnych definicji, typowych dla źródeł leksykograficznych, co w treści wypowiedzi na temat 

otwartości w nauce oraz w kontekście zadań bibliotek i obowiązków badaczy, dotyczących 

zarządzania danymi badawczymi.  

Na wykresie 12 zaprezentowano ilościowe proporcje występowania w danej witrynie terminów 

zdefiniowanych i nieopatrzonych definicjami. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępniają zdecydowanie najwięcej objaśnień 

terminów dotyczących zarządzania danymi badawczymi.  
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Wykr. 12. Proporcje występowania terminów oraz definicji w analizowanych bibliotekach  

 
Źródło: opracowanie własne (2022), n = 44 
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Z kolei na wykr. 13 zobrazowano proporcje występowania w badanych witrynach poszczególnych 

terminów w wersji z definicjami i bez definicji.  

Wykr. 13. Proporcje występowania w badanych witrynach analizowanych terminów w podziale na 

zdefiniowane i użyte bez ich definiowania 

 
Źródło: opracowanie własne (2022), n = 44 
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3.2. SŁOWNIKI TERMINÓW 

Interesujący wątek przedmiotowych analiz stanowią słowniki terminów. Nieliczne badane 

instytucje prezentują na stronach Web wykazy terminologiczne wraz z definicjami, tytułując je 

jako: słowniki/słowniczki otwartej nauki, słowniki terminów podstawowych związanych 

z danymi badawczymi, podstawowe pojęcia związane z otwartym dostępem do nauki, definicje. 

Słowniki terminów, przedstawione na rys. 1-5, zidentyfikowano w witrynach pięciu spośród 44 

objętych badaniem bibliotek. 

Rys. 1. Słownik Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego  

 
Źródło: https://www.bg.ue.wroc.pl/otwarta_nauka/22157/slownik.html  
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Rys. 2. Słownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 

 

Źródło: http://lib.amu.edu.pl/slowniczek-otwartej-nauki/#content  
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Rys. 3. Słownik Biblioteki Politechniki Łódzkiej  

 

Źródło: http://bg.p.lodz.pl/rdb#plan-zarzadzania-danymi-data-management-plan  
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Rys. 4. Słownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Źródło: http://www.bibl.up.wroc.pl/oa6.html  
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Rys. 5. Słownik Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego 

 

Źródło: https://bg.uni.opole.pl/dane-badawcze/  
 

 

Prezentowane na stronach bibliotek definicje, czy to w postaci słowników, czy to wplecione 

w treść informacji o różnych aspektach zarządzania danymi badawczymi, także jako wykazy 

terminów w zewnętrznych podlinkowanych dokumentach (Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego), 

są albo autorskimi wyjaśnieniami pojęć stworzonymi przez pracowników bibliotek, albo cytatami 

zaczerpniętymi z krajowych i europejskich dokumentów. W dalszej części analizy dokonano 

charakterystyki najczęściej występujących definicji rozpatrywanych terminów 19 . Celem 

niektórych słowników jest zebranie i wyjaśnienie podstawowych terminów zawartych 

w wytycznych instytucji grantodawczych, np. NCN, dotyczących sporządzania planu zarządzania 

danymi w projekcie badawczym20.   

 
19 patrz też Małgorzata Jaskowska, Rozdział 2. Informacje. 
20 Podstawowe definicje zawarte w „Wytycznych dla wnioskodawców do uzupełnienia Planu zarządzania 
danymi w projekcie badawczym”. Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego, https://bg.uni.opole.pl/dane-
badawcze/  
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3.3. MIEJSCE WYSTĘPOWANIA TERMINÓW I DEFINICJI W SERWISACH WEB 

BIBLIOTEK 

Przegląd serwisów Web badanych bibliotek pozwala wnioskować, że problematyka danych 

badawczych wraz z przedmiotową terminologią wpisuje się w treści dotyczące otwartej nauki. 

Treści te są zazwyczaj umiejscowione w zakładkach adresowanych do pracowników nauki: 

− Otwarta Nauka/Dane Badawcze (Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu),  

− Nauka/Dane Badawcze (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego), 

− Informator/Dla Nauki/Plan Zarządzania Danymi Badawczymi (Biblioteka 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach),  

− Dla Nauki/Otwarta Nauka – Open Science (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu),  

− Dla Nauki/Otwarte Dane Badawcze (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie), 

− Dla Naukowców/Otwarte Dane Badawcze (Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego), 

− Open Access/Otwarte Dane Badawcze (Biblioteka Politechniki Koszalińskiej).  

Przykłady:  

Rys. 6. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  

 

Źródło: https://bg.uph.edu.pl/otwarta-nauka 
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Rys. 7. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Źródło: https://www.lib.uni.lodz.pl 
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Rys. 8. Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

 

Źródło: https://buk.ujk.edu.pl/prev/index.php?pid=199  
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Rys. 9. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu  

 

Źródło: http://lib.amu.edu.pl/otwarta-nauka-open-science/  
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Rys. 10. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

Źródło: https://bu.uwm.edu.pl/pl/dla-nauki 

 

Zrzuty ekranów przykładowych serwisów bibliotek ukazują ścieżkę dostępu do terminów 

i definicji z zakresu zarządzania danymi badawczymi, jak i fragmentarycznie wskazują na 

sposób/model prezentacji poszczególnych treści (bezpośrednio na stronie serwisu oraz w formie 

opracowań udostępnianych za pośrednictwem linków).  

 

3.4. CHARAKTERYSTYKA DEFINICJI 

W tym podrozdziale scharakteryzowano definicje terminów zidentyfikowanych 

i przeanalizowanych w toku badania. Zachowano porządek zgodny z częstotliwością ich 

występowania, ukazany w tabeli 3.  
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Do grupy terminów definiowanych najczęściej, od 22 do 30 razy, należą: otwarte dane 

badawcze/otwieranie danych badawczych, otwarta nauka, FAIR, udostępnianie danych 

badawczych, repozytorium danych badawczych, deponowanie, plan zarządzania danymi/data 

management plan.  

Terminy, przy których wystąpienie definicji odnotowano od 12 do 20 razy, to: przechowywanie 

danych, DOI, polityka otwartego dostępu/polityka otwartości, dane badawcze/research data, 

dane surowe, DMPtool, metadane, DMPonline, zbiór (depozyt) danych badawczych, zarządzanie 

danymi badawczymi/research data management.  

Terminy, których definicje wystąpiły od 2 do 10 razy, to: embargo, pseudonimizacja, dane 

opracowane/przetworzone, gromadzenie danych, dorobek naukowy, anonimizacja danych, data 

set, wyniki badań naukowych, długoterminowa archiwizacja danych.  

W toku analiz nie znaleziono definicji terminów: datamine, replikacja/duplikacja badań, kreator 

planów zarządzania danymi badawczymi, ochrona danych, rejestr repozytoriów danych 

badawczych.  

Dopełnieniem charakterystyk poszczególnych definicji jest Aneks 5, zawierający definicje oraz 

większe fragmenty treści (pobrane z analizowanych serwisów bibliotecznych), których autorzy 

proponują wyjaśnienie terminów.  

 

Otwarte dane badawcze / Otwieranie danych badawczych 

Liczba 

definicji 

Liczba 

terminów 

30 7 

Otwarte dane badawcze oraz otwieranie danych badawczych to terminy, których 

występowanie w serwisach bibliotek akademickich identyfikowano w parze. Wystąpiły one 7 razy 

bez definicji (7 wystąpień w 44 serwisach bibliotecznych) oraz 30 razy wraz z definicją (30 

definicji w zbiorze 44 serwisów). W zdecydowanej większości trafień terminowi otwarte dane 

badawcze towarzyszył odpowiednik angielskojęzyczny Open Research Data, niekiedy również 

Open Data. Autorzy definicji uznają za otwarte dane badawcze zbiory wyników, rezultatów prac 

naukowych, udostępniane w repozytoriach bądź na innych platformach dzielenia się treścią 

w celu ich ponownego, bezpłatnego użycia, bez barier technicznych i prawnych, jednak 

z zastrzeżeniem konieczności poszanowania podmiotowych praw własności intelektualnej. 

Otwieranie danych badawczych jest wyjaśniane jako wymóg stawiany przez instytucje finansujące 

zadania badawcze. Otwieranie danych ma również wspierać procesy powtarzania badań 

i weryfikacji wyników badań. Celem otwierania danych badawczych jest także publiczne 

informowanie o istnieniu danych oraz zapobieganie duplikacji badań. W definicjach otwarte dane 

badawcze/otwieranie danych badawczych pojawia się też wątek swobodnego korzystania 

z danych, tj. ich modyfikowania, redystrybuowania, upowszechniania, z zaznaczeniem 

konieczności poszanowania praw własności twórców.  
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Otwarta nauka 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

30 8 

Kolejna najczęściej pojawiająca się w badanych serwisach definicja to otwarta nauka (30 

wystąpień w formie definicji i 8 w formie samego terminu w 44 witrynach analizowanych 

instytucji bibliotecznych). Wyjaśnienie terminu otwarta nauka pojawia się najczęściej  

z odwołaniem do dokumentu UNESCO Recommendation on Open Science z 23 listopada 2021 r., 

jako „koncepcja obejmująca różne praktyki dzielenia się wynikami badań, zacieśniania 

współpracy naukowej, wymiany informacji z korzyścią dla nauki i społeczeństwa oraz 

otwierania procesu tworzenia i przekazywania wiedzy naukowej z uwzględnieniem 

podmiotów społecznych spoza kręgów naukowych” (przykład: Biblioteka Uniwersytecka 

w Poznaniu). Ponadto w przedmiotowych definicjach wspominane są zagadnienia swobodnej 

wymiany myśli i wiedzy, weryfikowalności doświadczeń naukowych, dobrych praktyk 

naukowych, transparentności i jawności procesu badawczego. Autorzy definicji zwracają uwagę, 

że realizacja koncepcji otwartej nauki stała się możliwa dzięki rozwojowi nowoczesnych 

technologii zapoczątkowanemu pod koniec XX wieku i roli sieci Internet, co wpłynęło na sposób 

komunikowania się badaczy i upowszechnianie wyników badań.  

 

FAIR 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

26 1 

Zasada FAIR pojawia się w treści serwisów bibliotek w sumie 27 razy – 26 w postaci definicji i raz 

jako termin niezdefiniowany. We wszystkich analizowanych definicjach FAIR jest zbiorem zasad 

lub wymogów, które powinny spełniać dane badawcze. Jest akronimem wyrazów findable, 

accessible, interoperable, reusable. Oznacza to, że dane badawcze powinny być: (a) możliwe 

i łatwe do znalezienia – poprzez metadane, identyfikatory trwałe, indeksowanie; 

(b) dostępne z poziomu otwartych repozytoriów, również na podstawie metadanych, 

unikalnych identyfikatorów i otwartych protokołów komunikacyjnych; 

(c) interoperacyjne, czyli przetwarzalne, poddające się procesom wymiany, łączenia, 

wiązania z danymi z innych badań, zdeponowanych w innych systemach komputerowych, 

programach, bazach; format danych i metadanych powinien umożliwić ich bezproblemowy 

odczyt oraz prowadzić poprzez odnośniki do zasobów/obiektów powiązanych; 

(d) dostępne i możliwe do ponownego, wielokrotnego użycia, na podstawie określonej, 

podanej do wiadomości licencji; zawartość metadanych powinna umożliwić badaczom 

ocenę stopnia przydatności danych innych autorów w kontekście badań własnych.  

Niektóre instytucje uzupełniają definicje zasady FAIR następującą grafiką (przykład: Biblioteka 

Uniwersytetu Łódzkiego).  
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Rys. 11. Grafika FAIR 

 

W kilku przypadkach autorzy definicji odwołują się do wytycznych w sprawie zarządzania danymi 

badawczymi europejskiego programu Horyzont 2020 – H2020 Programme Guidelines on FAIR 

Data Management in Horizon 2020 (przykład: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego).  

 

Udostępnianie danych badawczych 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

26 5 

Wystąpienie terminu udostępnianie danych badawczych odnotowano łącznie 31 razy (26 

z definicją i 5 bez definicji). Definicje wskazują, że dane badawcze należy udostępniać 

w repozytoriach, w postaci tzw. datasetów, czyli pakietów zawierających możliwie szerokie 

spektrum danych i informacji ukazujących dane badawcze w kontekście prowadzonych 

badań, eksperymentów, pochodzących z nich wniosków, raportów i publikacji. Autorzy 

wybranych definicji powołują się na wymagania Narodowego Centrum Nauki, według których 

dane badawcze powinny być udostępnione możliwie szybko, najpóźniej w momencie 

publikacji wyników badań (przykład: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego  

w Warszawie).  

 

Repozytorium danych badawczych 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

26 13 

Określenie repozytorium danych badawczych zidentyfikowano w toku badań 39 razy. W formie 

definicji – 26 razy, w formie samego terminu – 13 razy. Pod terminem tym należy rozumieć 

miejsce służące do deponowania i udostępniania w Internecie bieżącego dorobku 

naukowego instytucji naukowych. W niektórych przypadkach wymienia się repozytoria 

instytucjonalne jako depozyty służące do upowszechniania dorobku poszczególnych uczelni, 

konkretnych instytutów badawczych/badawczo-rozwojowych oraz repozytoria dziedzinowe, 

służące zgromadzeniu, przechowaniu i udostępnianiu dorobku badawczego określonych dziedzin 

nauki. Pojawia się także określenie repozytorium sieroce, w którym udostępniane są prace 

z różnych dyscyplin i autorstwa tych naukowców, którzy nie mają możliwości deponowania prac 

w repozytorium instytucjonalnym (Biblioteka Politechniki Łódzkiej). Dane zgromadzone 

w repozytoriach mogą być przechowywane i udostępniane przez określony czas i na określonych 
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warunkach. Wymienia się przy tym konieczność zaopatrzenia danych w metadane oraz spełnienia 

wymogów FAIR.  

 

Deponowanie 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

24 5 

W badaniu zidentyfikowano 29 wystąpień terminu deponowanie – w 24 przypadkach z definicją, 

pięć razy bez. Deponowanie to proces umieszczania w repozytorium zbiorów plików 

zawierających dane. Pliki są powiązane – dotyczą jednej publikacji, projektu naukowego, 

eksperymentu. Na połączenie to wskazują opisy w metadanych.  

 

Plan zarządzania danymi / Data management plan 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

22 3 

Plan zarządzania danymi, poddawany analizie wraz z określeniem angielskojęzycznym Data 

Management Plan, pojawił się w serwisach bibliotek 25 razy i tylko w 3 wystąpieniach nie został 

zdefiniowany. W analizowanych definicjach termin plan zarządzania danymi jest uzupełniony 

o angielski odpowiednik Data Management Plan oraz jego akronim DMP. Jest to dokument, 

w którym zamieszczone są informacje o planowanych do wygenerowania danych 

badawczych i sposobie zarządzania nimi przez cały cykl ich życia. W niektórych definicjach 

szczegółowo wskazuje się na zawartość planu zarządzania danymi badawczymi, 

uwzględniając następujące zagadnienia: (a) jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane 

(format i typ plików, liczba danych), (b) jak dane zostaną uporządkowane i opisane 

(metodologia, standardy, metadane), (c) kwestie etyczne i prawne (własność 

intelektualna, prawa autorskie, dane niejawne), (d) w jaki sposób dane zostaną 

udostępnione (jak, kiedy, komu), (e) które dane będą przechowywane długoterminowo 

(kwestia sposobu przechowywania i ochrony danych) (Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu). Dokument DMP jest opracowywany w związku z konkretnym 

przedsięwzięciem badawczym. Wskazuje się w nim osobę odpowiedzialną za zarządzanie 

danymi i ich udostępnianie. Wymagają tego instytucje i programy finansujące badania naukowe 

na etapie składania i oceny wniosków grantowych (np. Horyzont 2020). 

W serwisach Web wielu analizowanych bibliotek wraz z wyjaśnieniem, czym jest plan zarządzania 

danymi, pojawiają się nazwy i definicje narzędzi DMPTool (termin definiowany 16 razy) 

i DMPonline (termin definiowany 14 razy). DMPTool wspiera procesy kreowania planu 

zarządzania danymi wg wymogów amerykańskich grantodawców, natomiast narzędzie 

DMPonline zawiera bazę instytucji finansujących naukę w Wielkiej Brytanii.  
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Przechowywanie danych 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

20 7 

Podczas badań 27 razy natrafiono na wzmiankę o przechowywaniu danych. W 20 przypadkach 

termin ten został zdefiniowany, a w kolejnych 7 tylko wymieniony. Przechowywanie danych 

badawczych jest utożsamiane z ich archiwizacją. To proces nastawiony na zabezpieczenie 

danych, ich ochronę przed utratą. Podstawowe zabiegi, jakim poddawane są dane 

badawcze, wynikają z określonych procedur dotyczących: (a) wykonywania kopii 

zapasowej, (b) zapisu danych na określonym medium, (c) wyboru miejsca 

przechowywania tych mediów, (d) stosowania reguły 3-2-1 (należy mieć trzy backupy; 

należy używać dwóch różnych technologii przechowywania danych; jeden backup należy 

przechowywać w innym miejscu niż dwa pozostałe).  

Z zagadnieniem przechowywania danych powiązany jest termin (długoterminowa) 

archiwizacja danych badawczych, którego wystąpienie w badaniu odnotowano łącznie 11 razy 

(9 bez definicji i 2 z definicją). W niektórych serwisach archiwizacja danych to właśnie ich 

przechowywanie w dłuższym czasie. Przywoływane są też zalecenia, w myśl których 

„długoterminowa strategia przechowywania, archiwizacji i ochrony danych powinna być opisana 

w Planie Zarządzania Danymi. Archiwizacja ma na celu ograniczenie kosztów związanych 

z przechowywaniem danych oraz utrzymanie ich dostępności. Coraz częściej funkcje archiwów 

pełnią otwarte repozytoria danych badawczych” (Biblioteka Politechniki Gdańskiej).  

 

DOI 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

19 13 

Digital Object Identifier (DOI) wystąpił w serwisach badanych bibliotek 32 razy, w tym 19 jako 

termin zdefiniowany i 13 razy bez definicji. W definicjach DOI jest opisywany jako cyfrowy 

identyfikator przypisany na stałe do dokumentu elektronicznego w celu jego jednoznacznej 

identyfikacji i odróżnienia od pozostałych dokumentów dostępnych w sieci Internet. Czyni się 

przy tym rozróżnienie między DOI a URL, czyli między identyfikacją a lokalizacją. Identyfikator 

DOI prowadzi do dokumentu niezależnie od wiodącego do niego adresu URL. Zadaniem DOI jest 

zapewnienie identyfikacji dokumentu nawet w przypadku jego przeniesienia do innego 

repozytorium, na inny serwer.  

 

Polityka otwartego dostępu / Polityka otwartości 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

18 8 

Analizowane w parze terminy polityka otwartego dostępu i polityka otwartości wystąpiły w 44 

witrynach 26 razy. W 18 przypadkach w wersji z definicją i w 8 jako terminy niezdefiniowane. 

W dostępnych definicjach politykę otwartego dostępu rozumie się jako dokument, który 

reguluje kwestie udostępniania wyników badań naukowych finansowanych przez 

instytucje grantodawcze (NCN, NCBR, MNiSW) oraz fundacje. Wskazuje się przy tym, że 
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instytucjonalne polityki otwartości polskich uczelni i jednostek naukowych są odpowiedzią na 

wydany w 2015 r. przez MNiSW dokument Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji 

i wyników badań naukowych w Polsce oraz na Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. 

w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).  

 

Dane badawcze/Research data 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

18 13 

Terminy dane badawcze i research data zidentyfikowano w serwisach bibliotek 31 razy; 18 

w formie definicji i 13 w formie samego terminu. W znalezionych definicjach dane badawcze są 

opisywane jako wyniki prac naukowych, efekty działalności badawczej, eksperymentów, 

pomiarów, obserwacji, których celem jest otrzymanie oryginalnych wyników naukowych. 

Są to dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, kwestionariusze, nagrania audio 

i wideo, fotografie, oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, protokoły 

laboratoryjne, opisy metodologiczne itp. (Biblioteka UMCS). Obejmują dane oraz metadane. 

Występują jako dane surowe oraz poddane obróbce. Według definicji, których autorzy 

powołują się na treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 r. w sprawie 

otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego art., 2, p. 9.), dane 

badawcze są produkowane w ramach działalności badawczo-naukowej, wykorzystywane 

jako dowody w procesie badawczym bądź też powszechnie akceptowane w środowisku 

naukowym jako konieczne do weryfikacji poprawności ustaleń i wyników badań 

(Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego). Stanowią rezultaty uzyskiwane przez urządzenia, 

programy. W kilku definicjach podkreśla się, że dane badawcze to materiał inny niż publikacje 

naukowe. Podczas badania zauważono, że definicje terminu dane badawcze pojawiają się 

w serwisach bibliotek, we właściwych zakładkach/segmentach treści, jako pierwsze lub jedne 

z pierwszych. Można przez to rozumieć, że w kontekście podejmowania i propagowania tematyki 

zarządzania danymi badawczymi ten właśnie termin jest przyjmowany jako kluczowy dla 

wszelkich dalszych rozważań.  

W licznych wystąpieniach i wyjaśnieniach terminu dane badawcze pojawiają się terminy dane 

surowe i dane przetworzone. 17 razy natrafiono w badaniu na definicje danych surowych, 

według których są to dane uzyskiwane bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia 

badawczego, nie poddane obróbce, nieprzetworzone. Natomiast dane przetworzone to te, 

które zostały poddane obróbce.  

 

Metadane 

Liczba 

definicji  

Liczba 

terminów  

14 15 

Metadane to jeden z liczniej występujących terminów. W badaniu odnotowano 14 trafień 

z definicją i 15 bez definicji. Proponowane wyjaśnienia są obszerne. Ich autorzy szczegółowo 

przedstawiają metadane jako dane o danych, jako zestaw informacji o konkretnym zbiorze 

danych badawczych. Wskazują przy tym na rodzaje metadanych (m.in. opisowe, 

strukturalne, administracyjne). W niektórych opisach wymieniane są przykładowe pola 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-na-temat-otwartego-dostepu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-na-temat-otwartego-dostepu
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metadanych oraz standardy metadanych (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka 

Politechniki Gdańskiej).  

W grupie najrzadziej występujących terminów (z 31 badanych występujące mniej niż 10 razy) 

warto zwrócić uwagę na te, które ściśle korespondują z problematyką zarządzania danymi 

badawczymi. Są to anonimizacja danych, data set i embargo.  

Definicja terminu anonimizacja danych pojawiła się 6 razy i tyle samo razy termin ten wystąpił 

bez wyjaśnienia. W świetle definicji jest to proces, który polega na trwałym i nieodwracalnym 

przetworzeniu/przekształceniu danych osobowych, aby skutecznie uniemożliwić 

przyporządkowanie informacji do osoby, usunąć powiązania między danymi osobowymi  

a osobą, której dotyczą.  

Podobnie nieliczne wystąpienia odnotowano w przypadku terminu data set (5 razy w formie 

definicji i 3 jako termin niedefiniowany). W definicjach termin data set określany jest jako: zbiór 

danych, zestaw danych, paczka danych. Data set stanowi określoną odrębną całość, na 

którą składają się dane powiązane z jedną publikacją, projektem naukowym bądź 

eksperymentem. 

Kolejnym terminem zdecydowanie rzadko występującym, jednak istotnym w kontekście 

zarządzania danymi badawczymi, jest embargo. W 44 badanych bibliotekach jego wystąpienie 

zidentyfikowano 10 razy z definicją oraz 12 razy jako termin niewyjaśniony. Autorzy definicji 

tłumaczą, że embargo to okres, przez który dane badawcze nie mogą zostać udostępnione 

publicznie. Embargo stosuje się zwykle po to, aby uzyskać związane z projektem badawczym 

patenty i/lub inne prawa własności intelektualnej oraz przygotować oparte na danych publikacje 

naukowe.  

Na koniec warto zwrócić uwagę na rzadkie, ale intersujące graficzne ujęcia definicji dotyczących 

danych badawczych (przykład: Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, rys. 12).  
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Rys. 12. Graficzne przedstawienie definicji danych badawczych 

 

Źródło: https://bg.uwb.edu.pl/bu/images/Dane_badawcze/Dane_badawcze_infografika.png 

 

Badanie wykazało jednoznacznie, że w witrynach bibliotek przeważają opisowe sposoby 

definiowania terminów dotyczących zarządzania danymi badawczymi.  

PODSUMOWANIE 

Biblioteki akademickie, podejmując zadania i propagując tematykę dotyczącą zarządzania 

danymi badawczymi, posługują się terminami i ich definicjami, które można uznać za 

standardowe. Pojawiają się nieliczne propozycje ujęć oryginalnych i szczegółowiej opisujących 

zakresy terminów. Zdecydowanie jednak zauważalna jest skłonność do posługiwania się możliwie 

ujednoliconym zasobem terminologicznym, co powoduje, że terminy i ich definicje powtarzane są 

wielokrotnie na stronach Web różnych bibliotek.  



 

 

 

USŁUGI BIBLIOTEK 
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4. USŁUGI BIBLIOTEK 

Marek Nahotko 

Biblioteki akademickie wspomagają naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi, 

świadcząc różnego rodzaju usługi, które oferowane są między innymi na ich stronach 

internetowych. Bibliotekarze proponują swoim użytkownikom usługi o różnym stopniu 

skomplikowania, od najprostszych, takich jak odpowiedzi na pytania użytkowników, po pełną 

obsługę procesów zarządzania danymi, w tym wymagającą skomplikowanej i kosztownej 

infrastruktury, np. repozytoriów danych badawczych. 

Informacja o usługach świadczonych przez biblioteki w dalszej części rozdziału podzielona 

została na sześć grup: usługi podstawowe (organizowane również, ale nie tylko, dla obsługi 

danych badawczych), depozyt danych (tworzenie i obsługa repozytoriów), planowanie 

zarządzania danymi (wspomaganie naukowców w procesie badawczym, głównie w jego części 

dotyczącej DMP), konsultacje danych (bardziej szczegółowe), publikowanie i rozpowszechnianie 

danych (poza repozytoriami) oraz metodologia danych (tworzenie zasad postępowania 

z danymi). 

 

4.1. USŁUGI PODSTAWOWE TYPU „ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA” 

 Najprostszym rodzajem usług realizowanych za pośrednictwem strony Web biblioteki jest 

usługa ogólnie nazywana „Zapytaj bibliotekarza”. Jest ona dość rozpowszechniona wśród 

badanych bibliotek (80% badanych bibliotek ją stosuje). Te biblioteki, które nie oferują tej usługi, 

nie oferują także innych usług związanych z danymi badawczymi. Jest to jednak usługa ogólnego 

przeznaczenia, służąca nawiązywaniu kontaktu czytelnika z pracownikiem biblioteki. Może być 

wykorzystywana do różnych celów, także niezwiązanych z danymi badawczymi i zarządzaniem 

nimi. Z uwagi na metodę użytą w opisywanym badaniu trudno jest więc jednoznacznie stwierdzić, 

jak często jest ona wykorzystywana przez pracowników naukowych do rozwiązywania 

problemów dotyczących danych badawczych. Istnienie takiej usługi stwarza jednak ku temu 

warunki. 

Usługa ta jest realizowana w bibliotekach w bardzo zróżnicowany i czasem pomysłowy sposób. 

Występuje także pod różnymi nazwami: zapytaj bibliotekarza, napisz do nas, zgłoś 

bibliotekarzowi, skontaktuj się z bibliotekarzem, czat z bibliotekarzem, masz pytanie? Kontakt  

z użytkownikiem najczęściej następuje przez udostępnianie specjalnego formularza, w którym 

użytkownik podaje swoje dane i opisuje swój problem bądź postulat. Do tej grupy zaliczone 

zostały bowiem także usługi służące zgłaszaniu propozycji zakupów (równie często występujące 

na stronach bibliotek) i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ). Kontakt 

z bibliotekarzem oferowany jest także w formie udostępnienia specjalnego numeru telefonu i/lub 

adresu poczty elektronicznej. Czasem istnieje możliwość kontaktu poprzez czat, co wiąże się 

z koniecznością stałego dyżurowania pracownika przynajmniej w określonych godzinach. 

Częstotliwość występowania form usług tego rodzaju przedstawiono na wykr. 14.  
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Wykr. 14. Usługi biblioteczne służące kontaktom z użytkownikiem 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 

4.2. DEPOZYT DANYCH (REPOZYTORIA) 

O ile usługi przedstawione w poprzedniej części można uznać za pomocnicze, to działania 

służące gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych badawczych w specjalnie w tym 

celu utworzonych bazach danych (repozytoriach) stanowią jeden z najważniejszych elementów 

usług bibliotecznych dotyczących tych danych. Tego typu usługi odnaleziono w 16 instytucjach 

(nieco ponad 30% badanych bibliotek). Nie oznacza to jednak, że istnieje tyle właśnie dobrze 

funkcjonujących repozytoryjnych baz danych. Twórcy części repozytoriów deklarują możliwość 

umieszczania w nich danych badawczych (np. w politykach uczelnianych), jednak tego rodzaju 

zasoby nie są tam jak dotąd deponowane. Uwzględniono więc te repozytoria, w których 

przynajmniej deklarowano możliwość deponowania danych badawczych, informując o tym 

w serwisie samego repozytorium lub na stronie prowadzącej je biblioteki. Z drugiej strony każda 

instytucja liczona była tylko jeden raz, mimo że zdarzają się uczelnie, w których dane badawcze 

znaleźć można w kilku miejscach, np. w uczelnianej bazie wiedzy, bazie dorobku naukowego oraz 

repozytorium regionalnym. Jeśli dodać do tego możliwość deponowania danych przez 

pracowników takiej instytucji w ogólnie dostępnych repozytoriach, jak np. RepOD lub Zenodo, to 

bogactwo możliwości wydaje się nawet nadmierne. Dla zaradzania tym problemom stosuje się 

rozwiązania polegające na wykorzystaniu modelu federacyjnego (Sharon & Frank, 2000, 5-7), 

czyli budowę wspólnej platformy publikacyjnej danych badawczych. Takie rozwiązanie dobrze 

funkcjonuje w obszarze bibliotek cyfrowych; dla repozytoriów danych badawczych tworzone są 

obecnie podobne narzędzia w mniejszej skali (zob. dalej). 

Zwrócono także uwagę na oprogramowanie stosowane w repozytoriach, w których gromadzone 

są dane badawcze. Informacja na ten temat przedstawiona została na wykr. 15. Pozytywnym 
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zjawiskiem jest wykorzystywanie w wielu przypadkach specjalistycznego oprogramowania, 

dobrze dostosowanego do obsługi repozytoriów danych badawczych. 

Wykr. 15. Oprogramowanie stosowane dla repozytoriów danych badawczych 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 

Gromadzenie danych badawczych odbywa się w kilku rodzajach zasobów. Tworzone są 

repozytoria, które służą wyłącznie gromadzeniu 

danych, w innych dane stanowią część różnorodnej 

grupy zasobów (publikacji). Repozytorium 

powinno spełniać warunki NCN, takie jak 

rejestracja repozytorium w Open Directory of 

Open Access Repositories (Open DOAR – 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/), a zbiór 

danych powinien posiadać unikalny stały 

identyfikator (np. DOI). Ważna jest także 

wiarygodność repozytorium potwierdzona np. 

certyfikatem Data Seal of Approval (por. Science 

Europe, 2021). Ogólnie repozytoria takie uważane 

są za spełniające zasady FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) (Wilkinson, 2016). 

Tylko mała część analizowanych repozytoriów spełnia te warunki. 

Część uczelni dysponuje tzw. bazami wiedzy, które na ogół są także rodzajem repozytorium, 

w którym oprócz publikacji mogą znajdować się dane badawcze oraz dodatkowo informacje 

o jednostkach organizacyjnych uczelni, pracownikach, realizowanych projektach i obszarach 

badawczych eksplorowanych w uczelni. Zazwyczaj można je zakwalifikować do systemów typu 

CRIS. Zasoby baz wiedzy są najczęściej ogólnie dostępne do wyszukiwania, chociaż zdarzają się 

wyjątki (dostęp na hasło dla pracowników). Deponowanie danych wymaga posiadania konta 
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w systemie. Bardzo rozbudowanym repozytorium jest MOST Wiedzy (Politechnika Gdańska), 

którego częścią jest MOST DANYCH, jego różnorodne usługi przedstawione są na rys. 13. Warto 

zwrócić uwagę, że jest to repozytorium o największej liczbie zarejestrowanych datasetów spośród 

analizowanych repozytoriów – w lutym 2022 roku było ich około 3400. Tak duże zasoby są jednak 

wyjątkiem – na ogół liczba datasetów wynosi od kilku do kilkudziesięciu. 

Rys. 13. Zasoby portalu MOST Wiedzy 

 

Źródło: https://mostwiedzy.pl/pl/?, 19.02.2022 

 

Wielkość tego zasobu jest wynikiem m.in. współpracy regionalnej uczelni gdańskich: Politechniki, 

Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Podobny model działania przewidziany 

jest w projekcie AZON (Atlas Zasobów Otwartej Nauki), który skupia głównie uczelnie 

wrocławskie: Politechnikę, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i AWF. 

Repozytorium to gromadzi kilkadziesiąt tysięcy jednostek zasobów różnego rodzaju, od książek 

po dane badawcze, np. preparaty histologiczne i przypadki kliniczne. Zbiory do tego repozytorium 

przekazywane są przez uczelnie współpracujące, gdzie są one gromadzone i przygotowywane do 

udostępniania. Ten model współpracy przyniósł dobre efekty w postaci obszernych 

i zróżnicowanych zasobów danych badawczych. 

Podobny model współpracy zaprojektowali twórcy repozytorium o nazwie Polska Platforma 

Medyczna (https://ppm.edu.pl/index.seam), choć dobór współpracujących instytucji jest 

odmienny. Jest to repozytorium dziedzinowe typu CRIS, zasilane danymi zewnętrznymi 

https://mostwiedzy.pl/pl/
https://zasobynauki.pl/
https://ppm.edu.pl/index.seam
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i pochodzącymi od ośmiu partnerów projektu 21 . Stosunkowo duża liczba zestawów danych 

badawczych zgromadzona w tym repozytorium (zob. rys. 14) jest zapewne wynikiem sprawnej 

współpracy międzyinstytucjonalnej. Repozytorium zapewnia m.in. otwarty dostęp do danych 

badawczych bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Interesującą usługą związaną z PPM jest 

oferta voucherów uprawniających do umieszczania danych badawczych w PPM przez 

pracowników uczelni niemedycznych (np. uniwersytetów przyrodniczych), udostępnianych 

w ramach współpracy międzyuczelnianej i międzybibliotecznej. 

Rys. 14. Dane badawcze w PPM 

 

Źródło: https://ppm.edu.pl/index.seam, 19.02.2022 

 

O ile wcześniej biblioteki cyfrowe były tworzone głównie przez biblioteki i im bezpośrednio 

podlegały, to repozytoria danych badawczych często są organizowane tylko przy współudziale 

biblioteki. Dla celów kompleksowego zarządzania tymi zasobami tworzone są na uczelniach 

odrębne jednostki (często w działach obsługi nauki), natomiast biblioteki współpracują głównie 

w zakresie gromadzenia zasobów i ich opracowania (tworzenie metadanych). Na przykład 

w realizacji repozytorium MOST DANYCH Biblioteka Politechniki Gdańskiej współpracuje 

z Centrum Usług Informatycznych i Działem Projektów. W efekcie wzajemnego linkowania 

 
21 Są to: uniwersytety medyczne w Warszawie, Wrocławiu (lider PPM), Gdańsku, Białymstoku, Katowicach, 
Szczecinie i Lublinie oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Wykorzystanie PPM jest dobrym przykładem 
zróżnicowania poziomu wykorzystania repozytoriów w zakresie gromadzenia danych badawczych. 
Największe zasoby dwóch uczelni liczą ponad 200-400 jednostek, pozostałe posiadają pojedyncze 
jednostki, jedna nie utworzyła kolekcji dla danych badawczych (dane ze stycznia 2022 r.). 

https://ppm.edu.pl/index.seam
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poszczególnych części serwisów czasem trudno zauważyć, gdzie kończą się kompetencje 

biblioteki, a zaczynają innych jednostek uczelni. Zasady współpracy wyjaśniane 

są w rozporządzeniach władz uczelni. Istnieją także repozytoria uczelniane gromadzące dane 

badawcze bez udziału biblioteki. Zdarza się, że w uczelni funkcjonuje repozytorium danych, 

o którym na stronie biblioteki nie znaleziono żadnej informacji. Istnieją także repozytoria, które 

posiadają kolekcje o nazwach „Badania” lub „Projekty badawcze” itp. Jeżeli nie udało się ustalić 

zawartości tych kolekcji (lub były one puste), w Raporcie nie uwzględniono ich jako repozytoriów 

danych. 

Wiele bibliotek proponuje odnośniki do 

repozytoriów zewnętrznych, takich jak RepOD 

(Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – 

https://repod.pon.edu.pl/pl/about/), które prze-

znaczone jest dla tzw. małych danych, czyli 

zestawów danych powstających w efekcie prac 

badawczych prowadzonych przez pojedynczych 

naukowców lub niewielkie zespoły badawcze (rys. 

15). RepOD jest prowadzone w Interdyscypli-

narnym Centrum Modelowania Matematycznego  

i Komputerowego UW (ICM UW), podobnie jak 

Repozytorium Danych Społecznych (RDS – 

https://rds.icm.edu.pl/), dziedzinowe repozytorium ilościowych i jakościowych danych z nauk 

społecznych, agregujące dane z kilku repozytoriów. Ta sama instytucja obsługuje także 

repozytorium MX-RDR (Macromolecular Xtallography Raw Data Repository – 

https://mxrdr.icm.edu.pl) służące do archiwizacji i udostępniania surowych danych 

dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł. Proponowane są także 

repozytoria zagraniczne, takie jak Zenodo (małe dane), repozytoria NIH, Mendeley Data, Portal 

Otwartych Danych UE. Bywa, że tworzone są bardzo rozbudowane spisy repozytoriów 

z podziałem na ogólne i dziedzinowe, z wyróżnieniem poszczególnych dziedzin. Wówczas listy 

takie mogą obejmować kilkadziesiąt pozycji. Często sugerowane są wyszukiwarki, takie jak 

re3data.org (Registry of Research Data Repositories), OpenDOAR, Repository Finder Tool. Nie jest 

to typowa działalność usługowa, biblioteki raczej proponują swoim użytkownikom skorzystanie 

z usług innych instytucji, należałoby więc taką działalność zaliczyć do informacji o danych 

badawczych (por. rozdz. 2). 
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Rys. 15. Repozytorium RepOD 

 

Źródło: https://repod.icm.edu.pl/, 19.02.2022 
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4.3. PLANOWANIE ZARZĄDZANIA DANYMI (DMP) 

Zgodnie z wymaganiami wielu instytucji oferujących granty badawcze, w tym m.in. NCN, 

częścią aplikacji badawczej musi być plan zarządzania danymi (Data Management Plan, DMP). 

Biblioteki w różnoraki sposób wspierają pracowników naukowych w przygotowywaniu planu 

zarządzania danymi, oferując im przede wszystkim zasoby informacyjne, ale także różnego 

rodzaju usługi doradcze i konsultacyjne. Najczęściej odbywa się to w formie kopiowania lub 

linkowania wymogów polskiego NCN i europejskiego programu Horizon w tym zakresie. Schemat 

(instrukcja) DMP wykonany w NCN linkowany był 21 razy na stronach badanych bibliotek. 

Czasem linkowane były także inne materiały ze stron NCN, na przykład ich materiał w formie 

pytań i odpowiedzi (FAQ), dotyczący tworzenia DMP. Spotyka się także przykłady schematów 

DMP, których zawartość przygotowana została z wykorzystaniem wytycznych NCN, ale 

z uwzględnieniem specyfiki danej uczelni, głównie reprezentowanych w niej dyscyplin 

naukowych. Oferowane są także przykłady gotowych DMP. Bywa, że przygotowanie takiego 

wzorca związane jest z realizacją usług (np. porad, konsultacji) świadczonych przez bibliotekę, 

często jej OIN lub oddział o innej nazwie (zob. nast. sekcja), pełniący podobne funkcje. 

Powszechnie wykorzystywane są materiały utworzone w innych jednostkach, najczęściej zasoby 

MOST-u Wiedzy, Polskiej Platformy Medycznej (PPM) oraz ICM (Uniwersytet Warszawski). Są to 

poradniki, wielostronicowe materiały przygotowane w formie pdf lub odrębnych stron Web, na 

ogół autorstwa pracowników biblioteki, zajmujących się tą tematyką. Przedstawiane są tam 

podstawowe definicje, informacje na temat DMP, organizacja danych badawczych, aspekty 

prawne rozpowszechniania danych, wykazy repozytoriów i narzędzi do tworzenia DMP. 

W niektórych uczelniach główny ciężar obsługi pracowników naukowych w zakresie DMP 

przejmują odrębne jednostki poza biblioteką, nazywane w różny sposób, na przykład Centrum 

Badań Naukowych (UMCS), Centrum Kompetencji Otwartej Nauki (Politechnika Gdańska) lub 

Zespół ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi (Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu). Jednostki te, powoływane do życia zarządzeniami władz uczelni, przygotowują 

różnego rodzaju materiały (poradniki, instrukcje), które udostępniają na swoich stronach. 

Biblioteka na swojej stronie często oferuje link do tych materiałów.  

DMP sporządzane przez pracowników naukowych uczelni są sprawdzane i zatwierdzane przez 

pracowników biblioteki lub wcześniej wymienionych odrębnych jednostek uczelnianych, co 

pozwala na zapewnienie ich wysokiej jakości. Jednostki te zazwyczaj współpracują z biblioteką, 

dzieląc z nią zadania. Do zadań biblioteki należy często przygotowanie metadanych dla danych 

badawczych. 

Na stronach bibliotek znajdują się także linki do narzędzi zewnętrznych wspomagających 

przygotowanie DMP, takich jak DMPTool (https://dmptool.org/) i DMPOnline 

(https://dmponline.dcc.ac.uk/). To pierwsze ułatwia tworzenie DMP zgodnie z wymogami około 

dwudziestu instytucji finansujących badania, głównie amerykańskich. Udostępniane są także 

przykładowe DMP wykonane za pomocą tych otwartych serwisów. Innym narzędziem podobnego 

typu są różnego rodzaju checklisty pozwalające na sprawdzenie poprawności i kompletności DMP. 

Mogą to być własne narzędzia przygotowane w bibliotece lub linki do zewnętrznej listy 

kontrolnej, na przykład przygotowanej w Digital Curation Centre (DCC – 

https://www.dcc.ac.uk/). 

https://dmptool.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://www.dcc.ac.uk/
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Na wykr. 16. przedstawiono najczęściej realizowane usługi dotyczące DMP w uczelniach. 

Stosunkowo mało wykorzystywaną formą są szkolenia dotyczące DMP. Zamiast nich biblioteki 

znacznie częściej oferują różnego rodzaju materiały informacyjne, począwszy od zarządzeń 

i polityk władz uczelni, aż do różnego rodzaju materiałów szkoleniowych. Bardzo powszechną 

formą jest kierowanie do stron NCN dotyczących DMP. 

Wykr. 16. Oferta biblioteczna w obszarze planowania zarządzania danymi 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 

4.4. KONSULTACJE DANYCH 

Konsultacje danych rozumiane były jako pomoc o bardziej szczegółowym zakresie niż usługi 

typu „zapytaj bibliotekarza”. Wciąż stosunkowo niewiele bibliotek oferuje rozszerzone 

konsultacje na temat danych badawczych. Konsultacje te najczęściej dotyczą tworzenia DMP (zob. 

poprzednia sekcja). Konsultacje prowadzone są przez pracowników oddziałów, które zajmują się 

informacją naukową, chociaż noszą różne nazwy: Oddział Bibliografii i Bibliometrii (BUG), 

Oddział Informacji i Analiz Bibliometrycznych (BG Politechniki Warszawskiej), Oddział Informacji 

Naukowej (Biblioteka UMCS, Biblioteka UJK, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu), Oddział Informacji i Transferu Wiedzy (BU w Poznaniu), Oddział Usług 

Informacyjnych i Szkoleń (BUW) lub po prostu Redakcja Repozytorium (Biblioteka Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie) 

Zakres spraw proponowanych do konsultacji przedstawiono na wykr. 17. Konsultacje najczęściej 

dotyczą tworzenia i oceny poprawności DMP (konsultacje bezpośrednie, po umówieniu terminu 

lub prowadzone poprzez przygotowany formularz). Biblioteki oferują także szkolenia grupowe 

na temat zagadnień danych badawczych, nie tylko DMP. Znacznie rzadziej proponowane są 

konsultacje związane z umieszczaniem danych w repozytorium, w tym tworzenia metadanych. 
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Odrębnie potraktowano umieszczenie na stronie biblioteki samego adresu osoby 

odpowiedzialnej, co uznano za ofertę kontaktu w celu uzyskania jakiegoś rodzaju konsultacji.  

Wykr. 17. Konsultacje prowadzone przez pracowników bibliotek 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 

4.5. PUBLIKOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH 

Publikowanie i rozpowszechnianie danych jest silnie związane z tworzeniem ich depozytu 

w repozytoriach, o czym była mowa wcześniej. Przez oba te działania bibliotekarze promują 

gromadzenie, archiwizowanie i wymianę danych badawczych. 

Podobnie jak w poprzednio opisanych działaniach usługowych bibliotek, również w tym zakresie 

dominują poradniki dotyczące publikowania danych (np. opisujące etapy przygotowywania 

danych do rozpowszechniania) oraz listy linków do repozytoriów różnego rodzaju. Listy te różnią 

się znacznie objętością: zazwyczaj jest to wykaz kilku repozytoriów typu ogólnego, ale zdarzają 

się także zestawy kilkudziesięciu repozytoriów, z podziałem na grupy, np. według dziedzin. 

Oprócz tych zestawów na stronach Web bibliotek znaleźć można także pojedyncze przykłady 

innych treści, takich jak: informacja o udzielaniu konsultacji w zakresie deponowania danych 

w repozytorium, instrukcje deponowania danych, teksty licencji, na której dane są deponowane 

(co można potraktować jak rodzaj konsultacji prawnej), oraz tekst polityki otwartego dostępu 

(zob. wykr. 18). Brak jest natomiast oferty publikowania danych badawczych poza repozytoriami, 

na przykład w czasopismach danych badawczych, chociaż taka możliwość jest czasem 

wspominana w poradnikach. 
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Wykr. 18. Materiały dotyczące publikowania danych na stronach Web biblioteki 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 

 

4.6. METODOLOGIA ZARZĄDZANIA DANYMI: ZASADY POSTĘPOWANIA 

W tej części omówione zostały działania bibliotek, które dotyczą danych badawczych, ale nie 

mieszczą się w poprzednich aktywnościach. Przykładem może być udział w pracach różnego 

rodzaju organizacji związanych z danymi badawczymi, krajowych i zagranicznych, o czym 

biblioteka informuje na swojej stronie Web. Szczególnie rozbudowaną informację na ten temat 

zamieściła Biblioteka Politechniki Gdańskiej. Poza tym w witrynach Web bibliotek prezentowane 

są aspekty prawne zarządzania danymi badawczymi, w tym polityki, zarządzenia i instrukcje 

dotyczące otwierania tych zasobów oraz tworzone słowniki terminologii związanej z tymi 

procesami. Czasem materiały takie umieszczane są na stronach uczelni, poza stronami biblioteki 

(np. repozytorium KUL), i w takich przypadkach nie uwzględniano ich w badaniu. Biblioteki 

prowadzą szkolenia i warsztaty dotyczące metodologii danych, których programy często 

przewidują omawianie zasad tworzenia DMP (zob. usługi dla DMP), choć nie jest to punkt jedyny. 

Część bibliotek decyduje się na umieszczanie na swoich stronach słowników terminów, które 

ułatwiają zrozumienie prezentowanych materiałów. Podstawowy model zarządzania danymi 

badawczymi wyznaczają zasady FAIR, podawane prawie zawsze gdy biblioteka decyduje się na 

publikację jakichkolwiek materiałów dotyczących danych badawczych. 
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PODSUMOWANIE 

Podstawową trudność podczas analizy aktywności usługowej w obszarze danych 

badawczych, prezentowanej na stronach Web bibliotek, stanowiło ścisłe rozdzielenie tego typu 

działalności od działań innego rodzaju, na których opis przeznaczone zostały inne części tego 

Raportu. Wynika to m.in. z silnego powiązania pomiędzy różnymi rodzajami działań. Usługi, 

rozumiane tak, jak w tym Raporcie, związane są np. ze szkoleniami, a te z działalnością 

informacyjną. Szkolenia mogą dotyczyć tylko zasad tworzenia DMP lub ten problem może 

stanowić zaledwie jedno z zagadnień, a szkolenie może być obszerne, wielotematyczne 

i wielodniowe oraz połączone z konsultacjami indywidualnymi (usługą). Z drugiej strony duża 

część działań bibliotek polega na prezentacji informacji – treści dokumentów różnego rodzaju 

(własnych lub obcych) oraz linków do wielu miejsc w Sieci, co jest przedmiotem innych 

rozdziałów Raportu, ale jednocześnie może być częścią usług.  

Najczęściej usługi bibliotek związane są w jakiś 

sposób z tworzeniem DMP, co zapewne wynika 

z szybko rozwijających się w tym zakresie potrzeb 

pracowników naukowych. DMP stał się 

obowiązkową częścią wniosków o finansowanie 

badań, co wymusiło świadczenie usług w tym 

zakresie. Stało się to też sposobem na zwiększanie 

świadomości roli otwartego udostępniania danych 

badawczych. Być może w niedalekiej przyszłości 

spowoduje to wzrost zainteresowania 

deponowaniem danych w repozytoriach. Wydaje 

się, że przyszłościowym kierunkiem usług 

bibliotecznych może być tworzenie oferty 

związanej z działaniem repozytoriów danych badawczych, co wymaga znacznego wysiłku 

organizacyjnego i finansowego. Po utworzeniu bogatej sieci bibliotek cyfrowych przychodzi 

zapewne czas na budowę tego typu repozytoriów. Wymagać to będzie (w porównaniu do 

tworzenia bibliotek cyfrowych) znacznie większej współpracy z jednostkami uczelni i samymi 

naukowcami. Być może lepszym modelem w tym zakresie jest tworzenie repozytoriów 

centralnych, np. dziedzinowych, niż instytucjonalnych. Z drugiej strony zwraca uwagę brak 

gotowości pracowników naukowych do publikowania danych badawczych, gdyż istniejące 

repozytoria danych, często oferujące usługi na wysokim poziomie, są zapełnione tymi danymi 

w niewielkim stopniu. 

Poniżej na wykresie (wykr. 19) przedstawione zostało porównanie częstotliwości oferowania 

przez biblioteki usług w wyróżnionych wcześniej sześciu grupach. 
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Wykr. 19. Porównanie częstotliwości oferowania usług przez bibliotek 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53 
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5. EDUKACJA 

Magdalena Zych 

W analizowanych serwisach Web zidentyfikowano 52 odesłania do szkoleń lub materiałów 

edukacyjnych. Znalazło się wśród nich 31 różnych nazw szkoleń i materiałów edukacyjnych (zob. 

tab. 5). Do najczęściej występujących zaliczają się dwa kursy e-learningowe Research Data 

Management and Sharing (6 trafień/53 serwisy) i MANTRA (4/53 serwisy) oraz 

warsztaty/materiały edukacyjne autorstwa N. Gruenpeter z zakresu zarządzania danymi 

badawczymi (5/53 serwisy).  

Tab. 5. Szkolenia i materiały edukacyjne według malejącej liczby trafień 

Nazwa szkolenia/materiałów edukacyjnych Organizator 
Liczba 
trafień 

Research Data Management and Sharing 
https://www.coursera.org/learn/data-
management 

Coursea (Uniwersytet Karoliny 
Północnej w Chapel Hill i 
Uniwersytet Edynburski) 

6 

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi Natalia Gruenpeter, ICM UW 5 
MANTRA https://mantra.ed.ac.uk/ Uniwersytet Edynburski 4 
Nowoczesne repozytorium: wydawanie 
czasopism, zarządzanie OA, dane badawcze 

Elsevier 
3 

Szkolenie „Udostępnianie danych badawczych 
– zagadnienia prawne” 

Nikodem Rycko, ICM UW 
3 

Plan Zarządzania Danymi – wskazówki w 
zakresie tworzenia DMP (nie było to szkolenie 
ani prezentacja ze szkolenia, jedynie opis 
zamieszony w serwisie celach informacyjnych) 

nie dotyczy 
 

2 

Narzędzia/kreatory wspierających tworzenie 
Planów Zarządzania Danymi – wskazówki w 
zakresie tworzenia DMP (nie było to szkolenie 
ani prezentacja ze szkolenia, jedynie opis 
zamieszony w serwisie i polecenie wybranych 
narzędzi) 

nie dotyczy 

2 

Otwarte dane badawcze w projektach 
naukowych na przykładzie NCN 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej 
(szkolenie zewnętrzne) 

2 

Szkolenie „Zarządzanie danymi badawczymi” Bożena Bednarek-Michalska, ICM 
UW 

2 

Szkolenie „Zarządzanie danymi badawczymi” Marta Hoffman-Sommer, ICM UW 2 
Plan zarządzania danymi na podstawie 
wytycznych NCN 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej 
(szkolenie wewnętrzne) 

1 

„Jak korzystać z Repozytorium Otwartych 
Danych Badawczych RepOD?” 

ICM UW 
1 

„Otwarte dane badawcze – wprowadzenie” ICM UW 1 
<przekierowanie do materiałów 
zewnętrznych/poradników> 
(nie było to szkolenie ani prezentacja ze 
szkolenia, jedynie przekierowanie do 
zewnętrznych materiałów 
edukacyjnych/poradników przygotowywanych 
przez różne pomioty zewnętrzne) 

różne podmioty 
(materiały zewnętrzne) 

1 
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Data Management Plan oraz nowe wymogi 
konkursowe dla wnioskodawców NCN 

Biblioteka Wydziału 
Farmaceutycznego Gdańskiego 
UM (szkolenie wewnętrzne) 

1 

Nagranie wykładu dr Tomasza Miksy nt. 
danych badawczych (Institute of Software 
Technology and Interactive Systems, Vienna 
University of Technology) 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej 
(materiały zewnętrzne) 

1 

Ochrona i bezpieczeństwo danych – wystawa 
tematyczna książek 

Biblioteka Politechniki 
Poznańskiej (wystawa 
wewnętrzna) 

1 

Otwarte dane badawcze (metadane, 
udostępnianie) 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej 
(szkolenie wewnętrzne) 

1 

Otwarte dane budowane w publikacjach 
naukowych 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej 
(szkolenie wewnętrzne) 

1 

Otwarte udostępnianie danych badawczych ICM UW 1 
„Otwarty dostęp do publikacji i wyników badań 
naukowych w kontekście prawodawstwa UE i 
wytycznych MNiSW” 

Witold Kozakiewicz, CIB Uniw. 
Medycznego w Łodzi (szkolenie 
wewnętrzne) 

1 

Pilotaż otwartych danych badawczych w 
programie Horyzont 2020 

Foster 
1 

Plan Zarządzania Danymi Biblioteka Politechniki Gdańskiej 
(materiały zewnętrzne) 

1 

Repozytoria danych badawczych Biblioteka Politechniki Gdańskiej 
(szkolenie wewnętrzne) 

1 

Szkolenia oferowane przez EMBL-EBI 
(biologia) (ang.) 

European Molecular Biology 
Laboratory 

1 

Szkolenia oferowane przez Platformę Otwartej 
Nauki, np. Warsztaty RDM 
http://pon.edu.pl/dane-warsztaty 

ICM UW 
1 

Szkolenia oferowane w ramach programu 
Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych 
Badawczych 

ICM UW 
1 

Szkolenie „Otwarte dane badawcze w 
humanistyce” 

Natalia Gruenpeter, Michał 
Starczewski, ICM UW 

1 

V Seminarium z cyklu „Otwieranie nauki - 
praktyka i perspektywy” 
 

brak danych 
1 

Webinarium z planu zarządzania danymi na 
podstawie wytycznych NCN 

brak danych 
1 

Wskazówki do przygotowania DMP w 
projektach NCN i HORYZONT 

brak danych 
1 

Łączna liczba trafień 52 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53, wartości z tabeli nie sumują się do 100%, gdyż w każdym serwisie 

mogło znajdować się wiele trafień 

 

Za szkolenia/materiały edukacyjne odpowiadało 12 różnych organizatorów (zob. wykr. 20). 

W serwisach bibliotek najczęściej odsyłano do Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego 

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM 

UW, 18/52). Zdecydowana większość została przygotowana przez podmioty zewnętrzne (38/52), 

takie jak Coursea (6/52), Uniwersytet w Edynburgu (4/52), Elsevier (3/52), Politechnika 
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Gdańska (2/52) oraz jej Biblioteka (2/52), European Molecular Biology Laboratory (EMBL, 1/52), 

Foster (1/52) oraz wspomniane ICM UW (18/52). W przypadku zaledwie siedmiu odesłań 

podmiotem odpowiedzialnym za szkolenia/materiały edukacyjne była biblioteka, której serwis 

analizowano. W przypadku trzech materiałów, ze względu na informacje dostępne na stronach 

Web, nie udało się zidentyfikować podmiotu odpowiedzialnego; są one oznaczone jako „brak 

danych”. Natomiast czterokrotnie zastosowano etykietę „nie dotyczy” – są to przypadki 

zamieszczania na stronach bibliotek jedynie informacji o Planie Zarządzania Danymi i narzędziach 

wspomagających ich tworzenie, bez prowadzenia szkoleń lub udostępniania materiałów 

edukacyjnych. 

Wykr. 20. Podmioty odpowiedzialne za szkolenia/materiały edukacyjne 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 52 

 

Zawartość informacyjna analizowanych stron Web nie zawsze umożliwiała precyzyjny opis, toteż 

wśród tych 52 zidentyfikowanych odesłań, obok stacjonarnych szkoleń i kursów 

e- learningowych, znajdują się prezentacje i inne materiały edukacyjne (które mogły towarzyszyć 

szkoleniom stacjonarnym lub zdalnym, choć niekoniecznie), a także przekierowania do 

zewnętrznych materiałów oraz podstawowe informacje o Planie Zarządzania Danymi 

i narzędziach wspomagających jego tworzenie. Na wykresie 21 przedstawiono informacje 

o formie zidentyfikowanych szkoleń/materiałów edukacyjnych na podstawie wyłącznie 

informacji wprost zawartych w analizowanych stronach Web. 
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Wykr. 21. Forma szkoleń/materiałów edukacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 52 

W świetle zgromadzonych danych szkolenia i materiały edukacyjne najczęściej były 

proponowane w formie zdalnej (22/52). Często ślady cyfrowe identyfikowane na analizowanych 

stronach Web nie pozwoliły nawet na określenie formy szkolenia, stąd etykieta „brak danych” 

(20/52). Stacjonarne szkolenie zidentyfikowano tylko w pięciu przypadkach. Wszystkie 

stacjonarne szkolenia były prowadzone lokalnie na terenie biblioteki lub uczelni. W dwóch 

przypadkach były to dodatkowo wydarzenia wewnętrzne, przy czym tylko jedno było 

w rzeczywistości szkoleniem z zakresu danych badawczych (Data Management Plan oraz nowe 

wymogi konkursowe dla wnioskodawców NCN zorganizowane w 2019 roku przez Bibliotekę 

Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego UM); drugie wydarzenie to wystawa tematyczna książek 

pt. Ochrona i bezpieczeństwo danych zorganizowana w 2021 roku przez Bibliotekę Politechniki 

Poznańskiej. Trzy pozostałe wydarzenia stacjonarne były szkoleniami prowadzonymi przez ICM 

UW. Szczególny przypadek zidentyfikowano w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, która 

oferowała zainteresowanym wybór formy szkolenia, tj. stacjonarną lub zdalną. 

Większość szkoleń/materiałów edukacyjnych dostępna była w języku polskim (36/52), pozostałe 

w języku angielskim (13/52). W przypadku trzech odesłań nie udało się jednoznacznie określić 

języka (zob. wykr. 22). 
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Wykr. 22. Język zidentyfikowanych szkoleń/materiałów edukacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne (2021), n = 52 
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6. SIEĆ 

Magdalena Zych 

W analizowanych serwisach Web (n = 53 serwisy) w kontekście zarządzania danymi 

badawczymi zidentyfikowano odesłania do 97 różnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Najczęściej były to odesłania do RepOD, czyli ogólnodostępnego Repozytorium Otwartych 

Danych, które jest prowadzone przez ICM UW (odsyłały tam 22 serwisy), wyszukiwarki banków 

danych badawczych re3data.org (prowadziły tam linki z 21 serwisów) oraz Zenodo – 

uniwersalnego otwartego repozytorium danych badawczych, wchodzącego w skład inicjatywy 

OpenAIRE (19 serwisów). Pełne zestawienie zidentyfikowanych linków według liczby trafień 

zawiera tabela 6, natomiast w tabeli 7 znajduje się informacja o grupach linków 

zidentyfikowanych w analizowanych serwisach Web. 

Tab. 6. Zidentyfikowane linki według malejącej liczby trafień 

Nazwa zasobu 
Liczba 

trafień 

RepOD 22 

re3data.org 21 

Zenodo 19 

wytyczne NCN 15 

DMPTool 14 

DMPonline 13 

repozytorium lokalne uczelni 13 

poradniki (tworzone przez różne podmioty, inne niż ICM) 11 

FAIRData 10 

poradniki ICM 9 

europa.eu (link do wytycznych Horyzont 2020, poradników) 8 

Przykłady planów (DMP) 8 

uczelniane centrum wsparcia naukowców/projektów/polityki Open Access 8 

zestawienia bibliotek cyfrowych, bram dziedzinowych 8 

Digital Curation Centre (DCC) 7 

lokalna biblioteka cyfrowa uczelni/regionu 7 

Open DOAR 7 

baza wiedzy uczelni 6 

CEON 6 

Coursea 6 

materiały nadrzędnej biblioteki 6 

Mendeley Data 6 

Centrum Otwartej Nauki 5 

eur-lex 5 

FAIRsharing 5 

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) 5 

OpenAIRE 5 

Polska Platforma Medyczna (PPM) 5 
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Repozytorium Danych Społecznych (RDS) 5 

Science Europe 5 

Mantra 4 

Nature (rekomendowane banki danych) 4 

Repozytoria danych badawczych NIH 4 

The Research Data Alliance (RDA) 4 

CESSDA Training Working Group 3 

Data Curation Centre (DCC) 3 

Dublin Core 3 

MOST DANYCH 3 

Platforma Otwartej Nauki 3 

Uwolnij Naukę 3 

wewnętrzne zarządzenia/regulaminy uczelni 3 

arXiv 2 

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) 2 

Dryad 2 

Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 2 

Internet Archive 2 

Koalicja Otwartej Edukacji 2 

Lafayette - Humanities Research Data 2 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 2 

OpenRefine 2 

Repository Finder 2 

ROAR 2 

Warsztat badacza E. Kulczyckiego 2 

Apache Subversion 1 

Archeology Data Services 1 

Archiwum Danych Jakościowych 1 

ARGOS 1 

BRENDA 1 

British Crime Survey 1 

CERN 1 

Committee on Data of the ISC (CODATA) 1 

CogPrints 1 

CoreTrustSeal 1 

Crystallography Open Database 1 

DataCite 1 

Data Documentation Initiative (DDI) 1 

DataCite Schema 1 

DataHub 1 

DATAMINE 1 

Dataverse 1 

Digital Science 1 

Data Stewardship Wizard (DSW) 1 

EarthChem 1 
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EBIB 1 

EBSCO 1 

E-LIS 1 

Elsevier 1 

EUDAT Collaborative Data Infrastructure 1 

euroCRIS 1 

FF1 1 

Figshare 1 

Git 1 

Google Dataset Search 1 

handle.net 1 

Joint Research Centre Data Catalogue 1 

Metadata2020 1 

MIT OpenCourseWare 1 

Narzędzie do anomizacji danych 1 

Open Archives 1 

OpenNeuro 1 

OSF 1 

Polskie Archiwum Danych Społecznych 1 

Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej 1 

Raport ALLEA 1 

The PID Forum 1 

TOXNET 1 

WHO 1 

Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53, wartości z tabeli nie sumują się do 100%, gdyż w każdym serwisie 

mogło znajdować się wiele trafień 

 

Jak wynika z tabeli 7, analizowane serwisy Web najczęściej odsyłały do lokalnych źródeł biblioteki 

bądź uczelni (32 spośród 53 serwisów), uniwersalnych banków danych (24/53), instytucji 

i inicjatyw, które nie są związane wyłącznie z danymi badawczymi lub otwartą nauką (23/53), 

oraz innych źródeł danych badawczych (22/53). 

Tab. 7. Zidentyfikowane grupy linków według malejącej liczby trafień dla grup22 

Nazwa grupy linków 
Liczba 
trafień 

Lokalne źródła biblioteki/uczelni 
['baza wiedzy uczelni', 'lokalnej biblioteka cyfrowa uczelni/regionu', 
'materiały nadrzędnej biblioteki', 'poradniki', 'repozytorium lokalne uczelni', 
'uczelniane centrum wsparcia naukowców/projektów/polityki open access', 
'wewnętrzne zarządzenia/regulaminy uczelni', 
'zestawienia bibliotek cyfrowych, bram dziedzinowych'] 

32 

Uniwersalne banki danych 24 

 
22 Trafienie dla grupy nie jest sumą trafień poszczególnych elementów wchodzących w skład grupy (zob. 
tab. 3).  
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['Archiwum Danych Jakościowych', 'Dryad', 'Google Dataset Search', 
'Mendeley Data', 'Nature (rekomendowane banki danych)', 
'Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej', 'RepOD', 'Zenodo'] 
Instytucje i inicjatywy – inne 
['CERN', 'eur-lex', 'europa.eu (link do wytycznych Horyzont 2020, poradników)', 
'FF1' - Norweski Ośrodek Badawczy, 'Lafayette - Humanities Research Data', 
'MNiSW', 'poradniki ICM', 'Raport ALLEA', 'WHO', 'wytyczne NCN'] 

23 

Inne źródła danych badawczych 
['DataHub', 'Dataverse', 'Figshare', 'OpenAIRE', 're3data.org', 'Repository Finder'] 

22 

Instytucje i inicjatywy - otwarta nauka 
['AZON', 'Centrum Otwartej Nauki', 'Digital Science', 'euroCRIS', 'Internet Archive', 
'Koalicja Otwartej Edukacji', 'Open Archives', 'Platforma Otwartej Nauki', 
'Polska Platforma Medyczna', 'Science Europe', 'The PID Forum', 'Uwolnij Naukę', 
'Warsztat badacza E. Kulczyckiego'] 

18 

Narzędzia do tworzenia DMP 
['ARGOS', 'DMPonline', 'DMPTool', 'DSW - Data Stewardship Wizard', 
'Przykłady planów (DMP)'] 

17 

FAIR 
['FAIRData', 'FAIRsharing'] 

13 

Dziedzinowe banki danych 
['Archeology Data Services', 'BRENDA', 'British Crime Survey', 
'Crystallography Open Database', 
'Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych', 'EarthChem', 
'Macromolecular Xtallography Raw Data Repository', 'OpenNeuro', 
'Polskie Archiwum Danych Społecznych', 
'RDS (Repozytorium Danych Społecznych)', 'Repozytoria danych badawczych NIH', 
'TOXNET'] 

12 

Instytucje i inicjatywy zajmujące się danymi 
['CODATA (ang. Committee on Data for Science and Technology) ', 'CoreTrustSeal', 
'Data Curation Center', 'Data Documentation Initiative', 'Digital Curation Center', 
'EUDAT Collaborative Data Infrastructure', 'Joint Research Centre Data Catalogue', 
'MOST DANYCH', 'The Research Data Alliance (RDA)'] 

12 

Banki e-printów 
['arXiv', 'CEON', 'CogPrints', 'E-LIS', 'Open DOAR', 'ROAR'] 

9 

kursy e-learningowe 
['CESSDA Training Working Group', 'Coursea', 'Mantra', 'MIT OpenCourseWare'] 

8 

Narzędzia – inne 
['Apache Subversion', 'DATAMINE', 'Git', 'handle.net', 
'Narzędzie do anomizacji danych', 'OpenRefine'] 

4 

Formaty danych 
['Data Cite', 'DataCite Schema', 'Dublin Core', 'Metadata2020', 

3 

Komercyjni dostawcy piśmiennictwa 
['EBSCO', 'Elsevier'] 

2 

Varia 
['EBIB', 'OSF'] 

2 

Źródło: opracowanie własne (2021), n = 53, wartości z tabeli nie sumują się do 100%, gdyż w każdym serwisie 

mogło znajdować się wiele trafień 

 

Najwięcej zidentyfikowanych linków pochodzi z serwisów: Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 

(32 linki), Biblioteki Akademii Morskiej w Szczecinie (28 linków), Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (26 linków), Biblioteki Głównej 
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Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (24 linki), Biblioteki Politechniki Koszalińskiej oraz 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku (po 20 linków). Pełne zestawienie serwisów według 

liczby zidentyfikowanych linków znajduje się w tabeli 8. W dziewięciu serwisach nie 

zidentyfikowano żadnych odnośników mających związek z danymi badawczymi. Były to serwisy 

Biblioteki Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Biblioteki Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Biblioteki KUL, Biblioteki Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Biblioteki Politechniki Lubelskiej (znajdował się jedynie link do 

pustej strony), Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Biblioteki Politechniki Poznańskiej, Biblioteki 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Tab. 8. Zestawienie serwisów Web według malejącej liczby zidentyfikowanych linków 

Nazwa i adres serwisu Web 
Liczba 
linków 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego http://Web.lib.uni.lodz.pl/ 
http://Web.lib.uni.lodz.pl/?idx=odb 

32 

Biblioteka Akademii Morskiej w Szczecinie: 
Web.am.szczecin.pl/pl/jednostki/biblioteka/open-access 

28 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
https://bg.uph.edu.pl/ 

26 

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 
https://biblioteka.wum.edu.pl/ 

24 

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej http://biblioteka.tu.koszalin.pl/joomla/ 20 

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku https://bg.uwb.edu.pl/bu/ 20 

Biblioteka Główna Uniw. Ekonomicznego we Wrocławiu  
http://Web.bg.ue.wroc.pl/ 

17 

Biblioteka AWF Warszawa: 
https://Web.awf.edu.pl/biblioteka/bibliometria/otwarte-dane-badawcze 

15 

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, https://biblioteka.pwr.edu.pl/ 13 

Biblioteka główna Politechniki Warszawskiej: bg.pw.edu.pl/index.php/dane-
badawcze 

12 

Biblioteka UJK w Kielcach https://buk.ujk.edu.pl/ 
https://buk.ujk.edu.pl/plan-zarzadzania-danymi.html 

12 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
http://bg.utp.edu.pl/ 

11 

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej 
https://Web.bg.wat.edu.pl/ 

10 

Biblioteka UMCS https://Web.umcs.pl/pl/biblioteka-glowna-uniwersytetu-marii-
curie-sklodowskiej,8783.htm 

10 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu http://lib.amu.edu.pl/ 10 

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
https://up.lublin.pl/nauka/biblioteka/ 

10 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego: bg.ug.edu.pl/nauka/data-management-plan 9 

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego  
http://bg.uni.opole.pl/ 

9 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego 
http://Web.bu.uz.zgora.pl/index.php/pl/ 

9 

Biblioteka Politechniki Krakowskiej https://Web.biblos.pk.edu.pl/ 8 

Biblioteka AWF Warszawa, filia w Białymstoku: biblioteka.awf-
bp.edu.pl/index.php/aktualnosci-biblioteka/65-biblioteka-aktualnosci-przerwa 

7 
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
http://Web.bibl.up.wroc.pl/ 

6 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg 6 

CIB Uniw. Medycznego w Łodzi, http://cib.umed.lodz.pl/ 6 

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
https://biblioteka.ukw.edu.pl/ 
https://biblioteka.ukw.edu.pl/plan-zarzadzania-danymi/ 

5 

Biblioteka Wydz. Farmaceutycznego Gdańskiego UM, 
http://Web.biblfarm.amg.gda.pl/ 

5 

Biblioteka Wydz. Prawa Uniw. w Białymstoku, 
https://prawo.uwb.edu.pl/biblioteka 

5 

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
https://Web.umcs.pl/pl/strefa-pracownika-nauki.htm 

4 

Biblioteka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
https://Web.fuw.edu.pl/biblioteki.html 

4 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 
http://Web.biblioteka.umlub.pl/ 

3 

Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji UG, 
http://prawo.ug.edu.pl/wydzial/struktura_wydzialu/biblioteka 

3 

Biblioteka AWF Kraków: biblioteka.awf.krakow.pl/index.php 2 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego 
https://bg.szczecin.pl/ 

2 

Biblioteka Politechniki Białostockiej http://biblioteka.pb.edu.pl/ 2 

Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska Polit. Wrocławskiej, 
http://wis.pwr.edu.pl/o-wydziale/struktura-organizacyjna/biblioteka-dui 

2 

Biblioteka AWF Katowice: Web.biblioteka.awf.katowice.pl 1 

Biblioteka AWF Poznań: Web.awf.poznan.pl/pl/biblioteka-e-zasoby 1 

Biblioteka Ignatianum 1 

Biblioteka UWM w Olsztynie https://bu.uwm.edu.pl/ 1 

Biblioteka Wydziału Chemii UMK http://biblioteki.umk.pl/index.php/biblioteka-
wydzialu-chemii 

1 

Biblioteka Wydziału EiTI Polit. Warszawskiej 
http://Web.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Biblioteka-WEiTI 

1 

Biblioteka Wydziału Elektroniki Polit. Wrocławskiej, https://weka.pwr.edu.pl/o-
wydziale/oddzial-centrum-wiedzy-i-informacji-naukowo-technicznej 

1 

Biblioteka Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Polit. Wrocławskiej, 
http://wggg.pwr.edu.pl/o-wydziale/oddzial-centrum-wiedzy-i-informacji-
naukowo--technicznej-przy-wydziale-geoinzynierii-gornictwa-i-geologii 

1 

Źródło: opracowanie własne (2021) 

PODSUMOWANIE 

W serwisach WWW bibliotek akademickich znajdują się odesłania do lokalnych źródeł 

biblioteki/uczelni (np. baz wiedzy uczelni i lokalnych repozytoriów), uniwersalnych  

i dziedzinowych banków danych, inicjatyw i instytucji z zakresu otwartej nauki oraz zarządzania 

danymi, narzędzi do tworzenia DMP, banków e-printów, kursów e-learningowych oraz treści  

dotyczących formatów danych i zasad FAIR. Biblioteki najczęściej odsyłają do powszechnie 

znanych zasobów, takich jak: Repozytorium Otwartych Danych (RepOD), wyszukiwarka banków 

danych badawczych re3data.org oraz Zenodo, czyli uniwersalne, otwarte repozytorium danych 

badawczych.  
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7. WNIOSKI 

1. Działania dotyczące zarządzania danymi badawczymi (w tym w bibliotekach) na 

Zachodzie bardzo przyśpieszyły na początku drugiej dekady XXI wieku. Od kilku lat 

podobne zjawisko zauważalne jest także w Polsce. 

2. Zarządzanie danymi staje się dla bibliotek nowym obszarem działalności, opartym jednak 

na wcześniejszych doświadczeniach w realizacji usług dla użytkowników. 

3. Można uznać, że zarówno na świecie, jak i w polskich bibliotekach, kompetencje dotyczące 

danych związane są praktycznie ze wszystkimi procesami służącymi realizacji usług 

danych badawczych. Stanowią więc główne ramy zaangażowania bibliotek we 

wspomaganie badań związanych z intensywnym stosowaniem danych badawczych. 

4. Zmiany te odzwierciedlane są w treściach oferowanych przez biblioteki na ich stronach 

Web. Na stronach 53 bibliotek naukowych odnaleziono treści związane z zarządzaniem 

danymi badawczymi, przy czym około 70% tych stron zawierało obszerne, 

ustrukturyzowane serwisy informacyjne. Jednak wciąż problematyka ta nie jest 

powszechnie uznawana za część podstawowego kanonu zadań bibliotek naukowych. 

Potwierdza to analiza treści uczelnianych „polityk otwartości”, w których bibliotekom nie 

powierza się obowiązków związanych z zarządzaniem danymi badawczymi, oraz analiza 

bibliotecznych dokumentów organizacyjnych, w których nieobecne są zadania związane 

ze wsparciem środowiska akademickiego w zakresie danych badawczych. Z drugiej strony 

badanie przeprowadzone na początku 2022 roku wykazało, że nastąpił wzrost liczby 

bibliotek oferujących obszerny serwis dotyczący danych o prawie 17% w ciągu około pół 

roku.  

5. W przeważającej części treści odnoszące się do zarządzania danymi badawczymi można 

zakwalifikować jako informacje, rozumiane tak, jak w tym Raporcie. Z analizy wynika, że 

wobec środowiska akademickiego biblioteki przyjmują rolę informacyjną i edukacyjną 

w większym stopniu niż rolę usługową. Informacje prezentowane w serwisach Web 

obejmują merytoryczne wskazówki własne i linkowane, odnoszące się do tworzenia DMP 

jako obowiązkowych elementów wniosków grantowych.  

6. Współpraca bibliotekarzy z naukowcami w działaniach zarządzania danymi powoduje, że 

bibliotekarze coraz częściej postrzegani są jako specjaliści włączeni w procesy badawcze 

realizowane na uczelni. 

7. Uczelnie formalizują instytucjonalne zasady zarządzania danymi, formułując dokumenty 

nazywane „polityką otwartego dostępu” lub „polityką otwartości” albo w podobny sposób. 

W dokumentach organizacyjnych bibliotek uczelnianych (statuty, regulaminy, deklaracje 

misji) nie ma zapisów na ten temat. 

8. Na uczelniach powstają repozytoria danych badawczych; w pracach tych często 

uczestniczą bibliotekarze (szkolenia, konsultacje, tworzenie metadanych), chociaż 

zdarzają się działania realizowane całkowicie poza biblioteką. Jest to więc sytuacja inna 

niż ta, w której wcześniej tworzono biblioteki cyfrowe: biblioteki cyfrowe tworzone były 

przez bibliotekarzy, repozytoria danych badawczych tworzone są przez uczelnie we 

współpracy z bibliotekarzami. 

9. Podobieństwa do rozwoju bibliotek cyfrowych dostrzec można także w dążeniu do 

wspólnego tworzenia repozytoriów danych badawczych, na różnych poziomach: 

dziedzinowym, regionalnym, międzynarodowym. W okresie prowadzenia analiz można 
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było zauważyć rodzaj „twórczego rozgardiaszu” w tym obszarze, gdyż do wcześniej 

istniejących zasobów organizowanych przez biblioteki (służących np. ewaluacji uczelni) 

dodawane są nowe, obejmujące zasoby wszelkiego rodzaju (także nieuwzględniane 

w ewaluacji) oraz wykraczające swoim zasięgiem poza pojedynczą instytucję. 

10. Repozytoria danych badawczych stają się narzędziem służącym publikowaniu 

zorganizowanych danych badawczych. Działalność ta, jak dotąd, rozwija się powoli, 

znacznie wolniej niż np. deponowanie publikacji naukowych, takich jak artykuły. 

Powoduje to, że repozytoria danych badawczych często pozostają puste. 

11. Oprócz współpracy w zakresie tworzenia repozytoriów biblioteki oferują także usługi 

konsultacyjne, głównie w obszarze DMP i technik korzystania z repozytoriów 

(deponowanie danych, wyszukiwanie). 

12.  Działalność szkoleniowa w zakresie danych badawczych prowadzona przez biblioteki jest 

przykładem współpracy środowiskowej, gdyż bardzo często materiały i plany szkoleń, 

tworzone w bibliotekach o największym doświadczeniu, wykorzystywane są w innych 

bibliotekach. 

13. Biblioteki oferują wiele linków do stron własnej instytucji i serwisów zewnętrznych, 

odsyłając w ten sposób do usług, których same nie oferują. 

14. Właścicielami danych badawczych oraz praw do nich pozostają naukowcy. Biblioteki 

prowadzą w tym zakresie działania edukacyjne, między innymi wskazując na możliwość 

stosowania otwartych licencji. 

15. Biblioteki mogą łączyć zarządzanie danymi z działaniami wcześniej realizowanymi 

i doświadczeniami z nich wynikającymi; przykładami są standaryzacja działań (np. 

w zakresie metadanych), rozwój kompetencji informacyjnych, wykorzystanie Open 

Access, rozpowszechnianie dobrych praktyk między organizacjami. 

16. Istotny komponent serwisów www bibliotek akademickich stanowią zakładki 

przeznaczone dla pracowników nauki, w których publikowane są treści dotyczące 

otwierania nauki, upowszechniania wyników badań i zarządzania danymi badawczymi. 

Na stronach bibliotek popularyzowana jest problematyka zarządzania danymi 

badawczymi i odnosząca się do niej fachowa terminologia. Ilościowa i jakościowa analiza 

terminów i definicji przedmiotu prowadzi do wniosku, że propagowaniu tematu 

zarządzania danymi badawczymi służy aparat pojęciowy obejmujący około 25 terminów 

(najczęściej występujących na stronach bibliotek), przejętych głównie z terminologii 

angielskojęzycznej. Poszczególne terminy dotyczące danych badawczych objaśniane są 

zazwyczaj w formie tekstowej. Propozycje graficzne pojawiają się sporadycznie. 

17. Byłoby wskazane opracowanie jednego, aktualizowanego źródła informacji na temat 

zarządzania danymi badawczymi i korzystania ze zdeponowanych zbiorów danych dla 

wszystkich polskich instytucji naukowych i ich pracowników, do czego przyczynić może 

się ten Raport. 
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SUMMARY 

Presence of research data management (RDM) issues on the websites 

of Polish academic libraries. 

This Report is the result of a research project carried out in autumn 2021 by a research team 

formed by four researchers of the Department of Information Research Methodology of the 

Institute of Information Studies of the Jagiellonian University. The underlying reasons for this 

research are significant changes that have been occurring in Polish libraries for several years. 

More and more often, Polish academic libraries take part in works focused on creating information 

systems enabling professional management of research data in their institutions. Activities aimed 

at community cooperation (e.g., domain or regional) are also undertaken in this regard. The 

situation in this area of library activities is very dynamic; new initiatives continue to arise, and the 

existing ones are developed. This Report aims to present the status of this work at a specific point 

in time and using a specific method. 

The main objective of the research described in the Report is to determine the status of research 

data management (RDM) works in Polish research institutions, mainly in universities. For this 

purpose, we used a specific method of analysing the content of Web pages run by selected libraries 

attached to these institutions. It allowed sum up and review methods of representing RDM 

exposed on the websites of Polish academic libraries. The content of these Web pages was found 

to be representative of the level of commitment to data management of the home institution (e.g. 

university). The content presented on the websites of examined libraries mainly reflects their 

activities, but also the ongoing processes implemented in other institutions, eg, funders, parent 

units, and the entire library environment as part of scholarly environment. 

Libraries may participate in RDM in different ways, depending on their situation within their 

home institution and other institutional settings. Therefore, the expectations of users may also be 

significantly different, for example, due to the scientific discipline they represent. Thus, one of the 

objectives of this Report was to indicate diverse approaches libraries adopt towards this issue. 

This research allowed us to find answers to the following research questions: 

− How do librarians help researchers manage research data? 

− What skills do librarians use to provide these services? 

− How are these services designed and delivered? 

− How can libraries support informed and professional research data activities? 

− What are the models of cooperation between the library and the university in the field  

of data management? 

− What are the areas of cooperation between libraries implementing research data 

management systems (including data repositories)? 

The primary method used in the research is content analysis which is considered 

a comprehensive qualitative tool in social sciences, widely used for targeted, systematic, and 

quantitative study of content of any kind. In this study, we emphasise and take advantage of meta-

synthetic features of content analysis which allow one to analyse/synthesize the content of many 

different (in terms of authorship, time of creation) text documents that share a similar scope, thus 
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enabling the identification and integration of multiple text sources to generate new, more 

formalized, and robust knowledge. While performing a meta-synthesis, a researcher tends to 

recapitulate and interconnect various interpretations of the same fragment of reality delivered by 

other authors. In our study, the corpus of overviewed resources consisted of websites of Polish 

scientific libraries, containing interpretations related to the use and management of research data 

in science. 

The research team decided to include all academic libraries in Poland in the investigation. For this 

purpose, we used the list of web addresses of these libraries, available on the Polish librarian 

portal website named EBIB (http://Web.ebib.pl/biblioteki/baza/), and regularly updated. In the 

next step, the selection of websites was made using Web scraping techniques. Web scraping is 

a technique of automated data extraction from the Internet, allowing us to obtain structured data 

through textual data transformation. Web scraping is particularly suitable for processing large 

data sets, insofar as – due to the automation of repetitive actions – it allows for quick and accurate 

data acquisition from the Internet. The Web scraping was used in the study for two purposes:  

1) to extract a list of web addresses of Polish academic libraries from the publicly available EBIB 

list and 2) to search the source code of these websites for the presence of previously compiled 

keywords describing RDM issues. In the second stage of the study, selected websites were 

submitted to a further manual evaluation using a self-made form. The results obtained in this 

manner served as the basis for the selection of 53 libraries' websites for further evaluation. 

The application of the described research methods and the analyses carried out led to the 

following conclusions: 

1. Activities related to research data management (including in libraries) in the West 

accelerated considerably at the beginning of the second decade of the 21st century. For 

several years, a similar phenomenon has also been observed in Poland. 

2. RDM is becoming a new area of activity for libraries, based however on previous 

experiences in providing services for users. 

3. It can be concluded that, both in the world and in Polish libraries, data literacy is related 

to virtually all processes that serve the implementation of research data services. 

Therefore, it provides the main framework for libraries to engage in supporting research 

related to the intensive use of research data. 

4. These changes are reflected in the content offered by the libraries on their websites. 

Content related to research data management was found on the Web pages of 53 academic 

libraries, with approximately 70% of these pages containing extensive structured 

information services. However, these issues are still not universally recognized as part of 

the basic canon of tasks of academic libraries. This is confirmed by the analysis of the 

content of universities’ "openness policies", in which libraries are not entrusted with the 

responsibilities related to RDM, and the analysis of organizational library documents in 

which there is no mention of tasks related to supporting the academic community in the 

field of research data. On the other hand, a study conducted in early 2022 found that there 

has been an increase in libraries offering a comprehensive data service by almost 17% in 

about six months.  

5. The content related to RDM may be mostly classified as information, understood as in this 

Report. The analysis shows that towards the academic community, libraries still act as 

informative and educational agents rather than as service providers. The information 

presented on the libraries’ websites frequently includes or links to guidelines relating to 
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the creation of a data management plan (DMP) as obligatory elements of grant 

applications.  

6. Due to the cooperation with scholars in RDM activities causes, librarians are more and 

more often perceived as specialists involved in research processes carried out at the 

university. 

7. Institutional principles of data management are formalized in universities by formulating 

and approving documents called "open access policy", "policy of openness”, or similar. 

Organizational documents of university libraries (statutes, regulations, mission 

declarations) contain no provisions on this subject. 

8. Research data repositories are created in universities; librarians often participate in these 

works (training, consultations, creating metadata), although there are also activities 

carried out entirely without library participation. Therefore, research data repositories 

are created under different conditions than for digital libraries: while the latter have been 

put in place by librarians, research data repositories are established by universities in 

cooperation with librarians (or without). 

9. Similarities to the development of digital libraries can also be seen in the pursuit of joint 

creation of research data repositories at various levels: subject-based, regional, and 

international. During the period of analyses, one could notice a kind of "creative mess" in 

this area, as new resources are added to the previously existing databases organized by 

libraries (for example for the purposes of evaluation of universities), such as information 

records of all kinds (also not included in previous evaluation criteria), sometimes 

exceeding the scope a single institution. 

10. Research data repositories are becoming a tool for publishing structured research data. 

This activity is still developing slowly, much slower than, for example, depositing scholarly 

publications such as research papers. As a result, research data repositories (except in 

individual cases) often remain almost empty. 

11. In addition to cooperating in the field of creating repositories, libraries also offer 

consulting services for faculties, mainly in the area of DMP and practical aspects of the use 

(data depositing and retrieval). 

12. Training activity in the field of research data conducted by libraries is an example of 

community-based cooperation, as very often materials and training plans created in 

libraries with the greatest experience are adopted by other libraries. 

13. Libraries offer many links to their own institution's websites and external ones, thus 

referring to services that they do not offer themselves. 

14. Scholars retain legal ownership of their research data. Libraries conduct educational 

activities in this area, inter alia, pointing to the possibility of using open licenses. 

15. Libraries can combine RDM with previously implemented activities and related 

experiences, like standardization of activities (e.g. in the field of metadata), development 

of information competences and literacy, use of open access, dissemination of good 

practices among organizations. 

16. An important component of the websites interface of academic libraries are tabs dedicated 

to scholars, granting access to information on opening science, disseminating research 

results and RDM. RDM issues of RDM and relevant professional terminology are 

popularized on the libraries’ websites. The quantitative and qualitative analysis of RDM-

related terminology leads to the conclusion that the topic of RDM is promoted by 

a conceptual apparatus that includes about 25 terms (with the highest frequency of 



 
str. 107 

 

occurrence on library websites), borrowed mainly from the English terminology. Singular 

notions are usually explained in a textual form. Graphic solutions appear sporadically. 

17. It would be advisable to develop one, probably federated, and regularly updated source of 

information in the area of management and use of deposited research data sets for all 

Polish scientific institutions and their research workers, to which this Report may 

contribute. 
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ANEKS 2. AUTORSKA LISTA SŁÓW KLUCZOWYCH W ZAPISIE ZGODNYM Z ZASADAMI 

BIBLIOTEKI RE (https://docs.python.org/3/library/re.html)  

1. analiz. danych badawczych|analiz.. danych badawczych  

2. archiwizacj. danych badawczych|archiwizować dane badawcze  

3. baz danych badawczych|baz. danych badawczych|baz.. danych badawczych|baz... danych 

badawczych  

4. centrum zarządzania danymi|centra zarządzania danymi|centr.. zarządzania danymi|centr... 

zarządzania danymi  

5. dane badawcze|danych badawczych|danym badawczym|danymi badawczymi  

6. dane z badań|danych z bada.|danym z bada.|danymi z badań  

7. Data Management Plan  

8.  DMP |\(DMP\)|\[DMP\]|\(DMP | DMP\)|\[DMP | DMP\]  

9. deponowanie 

danych badawczych|deponowania danych badawczych|daponowaniu danych badawczych|d

eponowaniem danych badawczych  

10. depozyt danych badawczych|depozyt. danych badawczych|depozyt.. 

danych badawczych|depozyt... danych badawczych  

11. długoterminow. archiwizacja danych badawczych|długoterminow. archiwizacj. 

danych badawczych|długoterminow. archiwizować 

dane badawcze|długoterminow.. archiwizacj. danych badawczych  

12. długoterminowe składowanie danych badawczych|długoterminowo składować dane 

badawcze  

13. długotrwałe przechowywanie danych|długotrwałe przechowywać dane  

14. FAIR Data  

15. dostęp do wyników z badań|dostęp. do wyników z badań|dostęp.. do wyników 

z badań|dostęp... do wyników z badań  

16. dostęp do wyników prac badawczych|dostęp. do wyników prac badawczych|dostęp.. do 

wyników prac badawczych|dostęp... do wyników prac badawczych  

17. dostępność danych badawczych|dostępnoś.. danych badawczych|dostępnoś... danych 

badawczych  

18. ekosystem danych badawczych|ekosystem. danych badawczych|ekosystem.. 

danych badawczych|ekosystem... danych badawczych  

19. generowani. danych|generowani.. danych|generowa. danych|generowa. dane  

20. gospodarowani. danymi badawczymi|gospodarowan.. danymi badawczymi|gospodarowan... 

danymi badawczymi|gospodarowa. danymi badawczymi  

21. gospodarowani. zasobami danych badawczych|gospodarowan.. zasobami 

danych badawczych|gospodarowan... zasobami danych badawczych|gospodarowa. zasobami 

danych badawczych  

22. gromadzeni. danych|gromadzeni.. danych|gromadze. danych|gromadzeni... danych|gromadzi

. dane  

23. identyfikator danych|identyfikator. danych|identyfikator.. danych|identyfikator... danych  

24. identyfikator dostępu do danych|identyfikator. dostępu do danych|identyfikator.. dostępu 

do danych|identyfikator... dostępu do danych  
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25. interoperacyjność danych badawczych|interoperacyjnoś.. 

danych badawczych|interoperacyjnoś... danych badawczych|interoperacyjnoś.... danych 

badawczych  

26. jakość danych badawczych|jakoś.. danych badawczych|jakoś... danych badawczych|jakoś.... 

danych badawczych|jakoś..... danych badawczych  

27. karencj. udostępniania danych badawczych|karencj.. udostępniania 

danych badawczych|karencj... udostępniania danych badawczych  

28. kodowani. danych|kodowani.. danych|kodowa. danych|kodowani... danych  

29. kuratorstw. danych|kuratorstw.. danych|kuratorstw... danych  

30. metadane 

danych badawczych|metadanych danych badawczych|metadanym danych badawczych|meta

danymi danych badawczych  

31. nadzór nad danymi|nadz.r. nad danymi|nadzor.. nad danymi|nadz.r... nad danymi  

32. niszczeni. danych|niszczeni.. danych|niszcze. danych|niszczeni... danych  

33. ochron. danych (?!osobowych)|ochron.. danych (?!osobowych)|ochron... danych 

(?!osobowych)  

34. ochron. użyteczności danych|ochron.. użyteczności danych|ochron... użyteczności danych  

35. odczyt danych|odczyt. danych|odczyt.. danych|odczy... danych|odczyt... danych  

36. opiekun danych|opiekun. danych|opiekun.. danych|opiekun... danych|opiekun.... danych  

37. organizacj. zasobów danych badawczych|organizacj.. zasobów 

danych badawczych|organizacj... zasobów danych badawczych  

38. otwarte 

dane badawcze|otwartych danych badawczych|otwartym danym badawczym|otwartymi da

nymi badawczymi  

39. otwartość danych|otwartoś.. danych|otwartoś... danych|otwartoś.... danych|otwartoś..... 

danych  

40. pielęgnowani. danych badawczych|pielęgnowani.. danych badawczych|pielęgnowa. 

danych badawczych|pielęgnowani... danych badawczych  

41. plan zarządzania danymi|plan. zarządzania danymi|plan.. zarządzania danymi|plan... 

zarządzania danymi  

42. polityk. postępowania z danymi badawczymi|polityk.. postępowania z 

danymi badawczymi|polityk... postępowania z danymi badawczymi  

43. polityk. zarządzania danymi|polityk.. zarządzania danymi|polityk... zarządzania danymi  

44. ponowne wykorzystanie danych badawczych|ponowne.. wykorzystani. 

danych badawczych|ponown.. wykorzystan... danych badawczych  

45. postępowani. z danymi|postępowani.. z danymi|postępowani... z danymi  

46. pozyskiwani. danych|pozyskiwani.. danych|pozyskiwa. danych|pozyskiwani... danych  

47. program zarządzania danymi|program. zarządzania danymi|program.. 

zarządzania danymi|program... zarządzania danymi  

48. przechowywa. danych|przechowywani.. danych|przechowywani. danych|przechowywani... 

danych  

49. przetwarzani. danych badawczych|przetwarzani.. danych badawczych|przetwarza. 

danych badawczych|przetwarzani... danych badawczych  

50. publikowani. danych badawczych|publikowani.. danych badawczych|publikowa. 

danych badawczych|publikowan... danych badawczych|publikowan.... danych badawczych  

51. Research Data Management  

52.  RDM |\(RDM\)|\[RDM\]|\(RDM | RDM\)|\[RDM | RDM\]  
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53. rozpowszechniani. danych badawczych|rozpowszechniani.. 

danych badawczych|rozpowszechnia. danych badawczych|rozpowszechniani... 

danych badawczych|rozpowszechniani.... danych badawczych  

54. schemat metadanych danych badawczych|schemat. metadanych 

danych badawczych|schemat.. metadanych danych badawczych|schemat... metadanych 

danych badawczych  

55. selekcj. danych|selekcj.. danych|selekcj... danych  

56. składowani. danych|składowani.. danych|składowa. danych|składowani... danych  

57. standard metadanych danych badawczych|standard. metadanych 

danych badawczych|standard.. metadanych danych badawczych|standard... metadanych 

danych badawczych  

58. strategi. udostępniania danych badawczych|strategi.. udostępniania 

danych badawczych|strategi... udostępniania danych badawczych  

59. strategi. zarządzania danymi badawczymi|strategi.. zarządzania 

danymi badawczymi|strategi... zarządzania danymi badawczymi  

60. system danych badawczych|system. danych badawczych|system.. 

danych badawczych|system... danych badawczych  

61. system zarządzania danymi badawczymi|system. zarządzania danymi badawczymi|system.. 

zarządzania danymi badawczymi|system... zarządzania danymi badawczymi  

62. trwała ochrona danych|trwał.. ochron. danych|trwał. ochron. danych  

63. utrwalani. danych|utrwalani.. danych|utrwala. danych|utrwalani... danych  

64. użyteczność danych  

65. walidacj. danych|walidacj., danych|walidacj... danych  

66. wynik badań naukowych|wynik. badań naukowych|wynik.. badań naukowych|wynik... badań 

naukowych  

67. wytwarzani. danych badawczych|wytwarzani.. danych badawczych|wytwarzani... danych 

badawczych  

68. zabezpieczeni. danych badawczych|zabezpieczeni.. danych badawczych|zabezpiecze. 

danych badawczych|zabezpieczeni... danych badawczych  

69. zasad. FAIR Data  

70. zas.b. danych badawczych|zasob.. danych badawczych|zasob... danych badawczych  

71. zarządzani. danymi z badań|zarządzani.. danymi z badań|zarządzani... danymi z badań  

72. zbior. danych badawczych|zbi.r danych badawczych|zbior.. danych badawczych|zbior... 

danych badawczych  
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ANEKS 3. AUTORSKA LISTA SŁÓW KLUCZOWYCH W ZAPISIE ZGODNYM Z ZASADAMI 

BIBLIOTEKI RE (https://docs.python.org/3/library/re.html) – WERSJA 

ROZSZERZONA 

1. 'analiz. danych badawczych|analiz.. danych badawczych',  

2. 'archiwizacj. danych badawczych|archiwizować dane badawcze',  

3. 'baz danych badawczych|baz. danych badawczych|baz.. danych badawczych|baz... danych 

badawczych',  

4. 'centrum zarządzania danymi|centra zarządzania danymi|centr.. zarządzania 

danymi|centr... zarządzania danymi',  

5. 'dane badawcze|danych badawczych|danym badawczym|danymi badawczymi',  

6. 'dane z badań|danych z bada.|danym z bada.|danymi z badań',  

7. 'Data Management Plan',  

8. ' DMP |\(DMP\)|\[DMP\]|\(DMP | DMP\)|\[DMP | DMP\]',  

9. 'deponowanie danych badawczych|deponowania danych badawczych|daponowaniu 

danych badawczych|deponowaniem danych badawczych',  

10. 'depozyt danych badawczych|depozyt. danych badawczych|depozyt.. danych 

badawczych|depozyt... danych badawczych',  

11. 'długoterminow. archiwizacja danych badawczych|długoterminow. archiwizacj. danych 

badawczych|długoterminow. archiwizować dane badawcze|długoterminow.. archiwizacj. 

danych badawczych',  

12. 'długoterminowe składowanie danych badawczych|długoterminowo składować dane 

badawcze', 

13. 'długotrwałe przechowywanie danych|długotrwałe przechowywać dane',  

14. 'FAIR Data',  

15. 'dostęp do wyników z badań|dostęp. do wyników z badań|dostęp.. do wyników z 

badań|dostęp... do wyników z badań',  

16. 'dostęp do wyników prac badawczych|dostęp. do wyników prac badawczych|dostęp.. do 

wyników prac badawczych|dostęp... do wyników prac badawczych',  

17. 'dostępność danych badawczych|dostępnoś.. danych badawczych|dostępnoś... danych 

badawczych',  

18. 'ekosystem danych badawczych|ekosystem. danych badawczych|ekosystem.. danych 

badawczych|ekosystem... danych badawczych',  

19. 'generowani. danych|generowani.. danych|generowa. danych|generowa. dane',  

20. 'gospodarowani. danymi badawczymi|gospodarowan.. danymi 

badawczymi|gospodarowan... danymi badawczymi|gospodarowa. danymi badawczymi',  

21. 'gospodarowani. zasobami danych badawczych|gospodarowan.. zasobami danych 

badawczych|gospodarowan... zasobami danych badawczych|gospodarowa. zasobami 

danych badawczych',  

22. 'gromadzeni. danych|gromadzeni.. danych|gromadze. danych|gromadzeni... 

danych|gromadzi. dane',  

23. 'identyfikator danych|identyfikator. danych|identyfikator.. danych|identyfikator... danych',  

24. 'identyfikator dostępu do danych|identyfikator. dostępu do danych|identyfikator.. dostępu 

do danych|identyfikator... dostępu do danych',  

https://docs.python.org/3/library/re.html
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25. 'interoperacyjność danych badawczych|interoperacyjnoś.. danych 

badawczych|interoperacyjnoś... danych badawczych|interoperacyjnoś.... danych 

badawczych', 

26.  'jakość danych badawczych|jakoś.. danych badawczych|jakoś... danych 

badawczych|jakoś.... danych badawczych|jakoś..... danych badawczych',  

27. 'karencj. udostępniania danych badawczych|karencj.. udostępniania danych 

badawczych|karencj... udostępniania danych badawczych',  

28. 'kodowani. danych|kodowani.. danych|kodowa. danych|kodowani... danych',  

29. 'kuratorstw. danych|kuratorstw.. danych|kuratorstw... danych',  

30. 'metadane danych badawczych|metadanych danych badawczych|metadanym danych 

badawczych|metadanymi danych badawczych',  

31. 'nadzór nad danymi|nadz.r. nad danymi|nadzor.. nad danymi|nadz.r... nad danymi',  

32. 'niszczeni. danych|niszczeni.. danych|niszcze. danych|niszczeni... danych',  

33. 'ochron. danych (?!osobowych)|ochron.. danych (?!osobowych)|ochron... danych 

(?!osobowych)',  

34. 'ochron. użyteczności danych|ochron.. użyteczności danych|ochron... użyteczności danych', 

35. 'odczyt danych|odczyt. danych|odczyt.. danych|odczy... danych|odczyt... danych',  

36. 'opiekun danych|opiekun. danych|opiekun.. danych|opiekun... danych|opiekun.... danych',  

37. 'organizacj. zasobów danych badawczych|organizacj.. zasobów danych 

badawczych|organizacj... zasobów danych badawczych',  

38. 'otwarte dane badawcze|otwartych danych badawczych|otwartym danym 

badawczym|otwartymi danymi badawczymi',  

39. 'otwartość danych|otwartoś.. danych|otwartoś... danych|otwartoś.... danych|otwartoś..... 

danych',  

40. 'pielęgnowani. danych badawczych|pielęgnowani.. danych badawczych|pielęgnowa. 

danych badawczych|pielęgnowani... danych badawczych',  

41. 'plan zarządzania danymi|plan. zarządzania danymi|plan.. zarządzania danymi|plan... 

zarządzania danymi',  

42. 'polityk. postępowania z danymi badawczymi|polityk.. postępowania z danymi 

badawczymi|polityk... postępowania z danymi badawczymi',  

43. 'polityk. zarządzania danymi|polityk.. zarządzania danymi|polityk... zarządzania danymi',  

44. 'ponowne wykorzystanie danych badawczych|ponowne.. wykorzystani. danych 

badawczych|ponown.. wykorzystan... danych badawczych',  

45. 'postępowani. z danymi|postępowani.. z danymi|postępowani... z danymi',  

46. 'pozyskiwani. danych|pozyskiwani.. danych|pozyskiwa. danych|pozyskiwani... danych',  

47. 'program zarządzania danymi|program. zarządzania danymi|program.. zarządzania 

danymi|program... zarządzania danymi',  

48. 'przechowywa. danych|przechowywani.. danych|przechowywani. 

danych|przechowywani... danych',  

49. 'przetwarzani. danych badawczych|przetwarzani.. danych badawczych|przetwarza. 

danych badawczych|przetwarzani... danych badawczych',  

50. 'publikowani. danych badawczych|publikowani.. danych badawczych|publikowa. danych 

badawczych|publikowan... danych badawczych|publikowan.... danych badawczych',  

51. 'Research Data Management',  

52. ' RDM |\(RDM\)|\[RDM\]|\(RDM | RDM\)|\[RDM | RDM\]',  
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53. 'rozpowszechniani. danych badawczych|rozpowszechniani.. danych 

badawczych|rozpowszechnia. danych badawczych|rozpowszechniani... danych 

badawczych|rozpowszechniani.... danych badawczych',  

54. 'schemat metadanych danych badawczych|schemat. metadanych danych 

badawczych|schemat.. metadanych danych badawczych|schemat... metadanych danych 

badawczych',  

55. 'selekcj. danych|selekcj.. danych|selekcj... danych',  

56. 'składowani. danych|składowani.. danych|składowa. danych|składowani... danych',  

57. 'standard metadanych danych badawczych|standard. metadanych danych 

badawczych|standard.. metadanych danych badawczych|standard... metadanych danych 

badawczych',  

58. 'strategi. udostępniania danych badawczych|strategi.. udostępniania danych 

badawczych|strategi... udostępniania danych badawczych',  

59. 'strategi. zarządzania danymi badawczymi|strategi.. zarządzania danymi 

badawczymi|strategi... zarządzania danymi badawczymi',  

60. 'system danych badawczych|system. danych badawczych|system.. danych 

badawczych|system... danych badawczych',  

61. 'system zarządzania danymi badawczymi|system. zarządzania danymi 

badawczymi|system.. zarządzania danymi badawczymi|system... zarządzania danymi 

badawczymi',  

62. 'trwała ochrona danych|trwał.. ochron. danych|trwał. ochron. danych',  

63. 'utrwalani. danych|utrwalani.. danych|utrwala. danych|utrwalani... danych',  

64. 'użyteczność danych',  

65. 'walidacj. danych|walidacj., danych|walidacj... danych',  

66. 'wynik badań naukowych|wynik. badań naukowych|wynik.. badań naukowych|wynik... 

badań naukowych',  

67. 'wytwarzani. danych badawczych|wytwarzani.. danych badawczych|wytwarzani... danych 

badawczych',  

68. 'zabezpieczeni. danych badawczych|zabezpieczeni.. danych badawczych|zabezpiecze. 

danych badawczych|zabezpieczeni... danych badawczych',  

69. 'zasad. FAIR Data',  

70. 'zas.b. danych badawczych|zasob.. danych badawczych|zasob... danych badawczych',  

71. 'zarządzani. danymi z badań|zarządzani.. danymi z badań|zarządzani... danymi z badań',  

72. 'zbior. danych badawczych|zbi.r danych badawczych|zbior.. danych badawczych|zbior... 

danych badawczych',  

73. 'Pomoc',  

74. 'Help',  

75. 'Zapytaj bibliotekarza',  

76. 'Chat z bibliotekarzem',  

77. 'Wyślij pytanie',  

78. 'Formularz kontaktu',  

79. 'Ask a librarian',  

80. 'Napisz do nas',  

81. 'Wirtualny asystent',  

82. 'Zapytaj nas',  

83. 'Zadaj pytanie',  

84. 'Zgłoś bibliotekarzowi', 
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85. 'data set|data sets|dataset|datasets',  

86. 'polityka otwartości|polityk. otwarto...|polityk.. otwarto...|polityk... otwarto...',  

87. 'Anonimizacj. danych badawczych|anonimizacj. danych osobowych osób 

badanych|anonimizacj. danych respondentów|anonimizacj. danych uczestników badań',  

88. 'Deanonimizacj. danych uczestników badań',  

89. 'Rodzaj. danych badawczych|rodzaj.. danych badawczych|rodzaj... danych badawczych',  

90. 'Surowe dane badawcze|surow.. dan.. badawcz..|surow... dan.,. badawcz...',  

91. 'Obserwacyjne dane badawcze|Obserwacyjn.. dan.. badawcz..|Obserwacyjn... dan... 

badawcz...',  

92. 'Eksperymentalne dane badawcze|Eksperymentaln.. dan.. badawcz..|Eksperymentaln... 

dan... badawcz...',  

93. 'Dane symulacji|Dan.. symulac..|Dan... symulac..',  

94. 'Dane skompilowane|Dan.. skompilowan..|Dan... skompilowan...',  

95. 'Dane pochodne|Dan.. pochodn...|Dan... pochodn...',  

96. 'Dane referencyjne|Dan.. referencyjn..|Dan... referencyjn...',  

97. 'Licencjonowani. danych badawczych',  

98. 'Replikacj. badań',  

99. 'Duplikacj. badań',  

100. 'Kreator planów zarządzania danymi badawczymi|Kreator.. planów zarządzania danymi 

badawczymi|Kreator... planów zarządzania danymi badawczymi|Kreator. planów 

zarządzania danymi badawczymi',  

101. 'Cytowanie danych badawczych',  

102. 'Standardy otwartości danych|Standard otwartości danych|Standard.. otwartości 

danych|Standard... otwartości danych|',  

103. '5* Open Data|5 * Open Data|5*Open Data|5 star Open Data|5-star Open Data|Five-Star 

Open Data|Five-Star Linked Open Data'] 
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ANEKS 4. KATEGORIE ANALITYCZNE ZASTOSOWANE W ANALIZIE MANUALNEJ 

1. Informacja (treści na stronie Web biblioteki) 

a. Informacje podstawowe 

i. Planowanie zarządzania danymi 

ii. Ważność zarządzania danymi 

b. Dokumentowanie danych 

i. Organizacja plików danych 

ii. Standardy metadanych 

iii. Właściwy przepływ danych 

iv. Oprogramowanie 

c. Administracja danych 

i. Zarządzanie danymi (własność, copyright) 

ii. Poufność danych  

iii. Przechowywanie i archiwizacja 

d. Wielokrotne stosowanie 

i. Publikowanie danych wielokrotnego użytku 

ii. Sposoby wyszukiwania danych 

iii. Poprawne cytowanie danych 

e. Oprogramowanie 

f. Korzystanie z danych 

2. Stosowana terminologia –  

a. słowa kluczowe  

b. Definicje 

3. Usługi (działania biblioteki wspomagające naukowców) 

a. Podstawowe (pomoc/zapytaj bibliotekarza) 

b. Depozyt danych (repozytoria) 

c. Planowanie zarządzania danymi 

d. Konsultacje danych (szczegółowsze niż podstawowe) 

e. Publikowanie i rozpowszechnianie danych 

f. Metodologia danych 

4. Edukacja 

a. Szkolenia i warsztaty 

i. Dotyczące zarządzania danymi 

ii. Dotyczące rozpowszechniania danych i wielokrotnego użytku 

5. Sieć 

a. Linki wewnętrzne (do repozytorium, centrum danych, biura) 

b. Linki zewnętrzne (do innych bibliotek, narzędzi, repozytoriów, aktów prawnych) 
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ANEKS 5. DEFINICJE I WYJAŚNIENIA TERMINÓW.  

Aneks obejmuje zestaw tabel zawierających definicje dotyczące zarządzania danymi badawczymi 

oraz większe fragmenty treści, zamieszczane w serwisach Web badanych bibliotek, w których 

proponowane są wyjaśnienia terminów. W każdej tabeli definicje zostały posortowane od 

występujących najczęściej.  

Otwarte dane badawcze / Otwieranie danych badawczych 

Definicja Źródło 

Otwarte dane badawcze (Open Research Data) – zebrane lub 

wytworzone zbiory danych, które powstały jako rezultat pracy 

naukowej i zostały udostępnione do bezpłatnego, powtórnego 

użycia bez barier prawnych i technicznych co najmniej w 

zakresie wymaganym do weryfikacji wyników badań 

zaprezentowanych w publikacjach naukowych. 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 

Otwarte dane badawcze (Open Research Data) to dane 

badawcze, które zostały udostępnione w repozytorium lub na 

innej platformie cyfrowej i do których każdy ma bezpłatny 

dostęp. Otwarte dane badawcze można ponownie 

wykorzystywać, modyfikować i udostępniać z poszanowaniem 

prawa. Otwieranie danych badawczych staje się coraz częściej 

wymogiem stawianym przez instytucje finansujące naukę 

wobec pracowników naukowych ubiegających się o środki na 

prowadzenie swoich badań.  

Otwieranie danych pozwala innym naukowcom powtórzyć 

badania lub je zweryfikować.  

Otwarte dane są gromadzone i udostępniane przeważnie w 

repozytoriach danych badawczych.  

Nie wszystkie zbiory danych mogą zostać otwarte, w 

szczególności dotyczy to danych badawczych zawierających 

dane osobowe, będących podstawą komercjalizacji oraz 

istotnych dla bezpieczeństwa narodowego. 

Informacja o istnieniu danych zawsze powinna być publicznie 

dostępna, zapobiegając tym samym ewentualnej duplikacji 

badań. 

Dane badawcze w pigułce 

Poradnik 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Medycznego  

w Warszawie 

Dane udostępnione – każdy może swobodnie z nich korzystać 

(czyli np. modyfikować, redystrybuować i upowszechniać), z 

poszanowaniem prawa własności twórców. 

Biblioteka Politechniki 

Łódzkiej 

Otwarte dane badawcze to dane uzyskane w procesie 

badawczym i użyte w pracy naukowej, do których każdy ma 

bezpłatny dostęp. Można je ponownie wykorzystywać, 

modyfikować i udostępniać z poszanowaniem prawa. 

(…) otwarty dostęp przyczynia się do zwiększenia jakości 

badań oraz ograniczenia konieczności ich zbędnego 

powielania, do przyśpieszenia postępu naukowego oraz 

zwalczania oszustw w dziedzinie nauki, a także może ogólnie 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Białymstoku 
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sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i innowacyjności. W tym 

kontekście powinno się jednak należycie uwzględnić kwestie 

związane z prywatnością, ochroną danych osobowych, 

poufnością, bezpieczeństwem narodowym, uzasadnionymi 

interesami handlowymi, takimi jak tajemnica 

przedsiębiorstwa, oraz prawami własności intelektualnej osób 

trzecich zgodnie z zasadą „otwarty, jak to najbardziej możliwe, 

zamknięty, jak to konieczne”. (Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024, p. (27) i (28). 

Otwarte Dane Badawcze powinny być udostępniane i 

przechowywane w repozytoriach danych badawczych, które 

gwarantują bezpieczne i długoterminowe przechowywanie, 

stały adres internetowy, możliwość uzyskania trwałego 

identyfikatora, łatwość wyszukiwania oraz cytowania. 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 

Otwarte dane badawcze (Open data) – to dane wytworzone w 

trakcie badań i użyte w pracy naukowej, udostępnione w 

trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, do których 

każdy bez ograniczeń ma swobodny i bezpłatny dostęp. Dane 

te można wykorzystywać, modyfikować i udostępniać zgodnie 

z prawem (w oparciu o wybrane licencje, na jakich 

autor/twórca zdecydował się je udostępnić). Według zaleceń 

Komisji Europejskiej dane badawcze powinny być zamknięte 

na tyle, na ile to konieczne, i otwarte na tyle, na ile to możliwe. 

Biblioteka Uniwersytecka 

Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie 

W uzasadnionych przypadkach można nie udostępnić danych 

(np. z przyczyn prawnych). Coraz częściej jednak agencje 

finansujące badania wymagają otwierania danych. 

Stanowisko Narodowego Centrum Nauki: 

Otwarty dostęp powinien być zapewniony do tych danych, które 

stanowią podstawę opublikowanych wyników, aby umożliwić 

ich weryfikację. Dane te powinny być udostępniane w momencie 

ukazania się publikacji. W pozostałym zakresie decyduje badacz 

mając na uwadze ograniczenia formalno-prawne lub inne 

wskazane w uzasadnieniu.  

Stanowisko Komisji Europejskiej: 

Komisja Europejska jest przekonana, że nie powinno się płacić za 

dostęp lub wykorzystanie informacji, których uzyskanie zostało 

już sfinansowane z publicznych pieniędzy. Europejskie 

przedsiębiorstwa i obywatele powinni móc w pełni z nich 

korzystać.  

 

Biblioteka Uniwersytetu 

Gdańskiego 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
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Otwarta nauka 

Definicja Źródło 

W rekomendacjach UNESCO Recommendation on Open 

Science z 23 listopada 2021 r. Otwarta Nauka zdefiniowana 

została jako koncepcja obejmująca różne praktyki dzielenia się 

wynikami badań, zacieśniania współpracy naukowej, wymiany 

informacji z korzyścią dla nauki i społeczeństwa oraz 

otwierania procesu tworzenia i przekazywania wiedzy 

naukowej z uwzględnieniem podmiotów społecznych spoza 

kręgów naukowych. Kluczowe obszary otwartej nauki to: 

− otwarty dostęp do publikacji,  

− otwarte dane badawcze, 

− otwarta komunikacja naukowa, 

− oprogramowanie open source, open hardware,  

− infrastruktura otwartej nauki,  

− otwarta ewaluacja,  

− otwarte zasoby edukacyjne,  

− otwarty sposób angażowania społeczeństwa w naukę, 

− otwartość na różnorodność wiedzy i jej źródeł. 

Otwartość w nauce odwołuje się do swobodnej wymiany myśli 

i wiedzy oraz do weryfikowalności doświadczeń naukowych, 

jest także niezwykle ważnym elementem dobrych praktyk 

naukowych. Powstanie koncepcji Otwartej Nauki nie byłoby 

możliwe bez rozwoju nowoczesnych technologii pod koniec XX 

wieku. Przede wszystkim Internet wpłynął na sposób 

komunikacji pomiędzy badaczami oraz na upowszechnianie 

wyników badań naukowych.  

Transparentność procesu badawczego – od etapu 

finansowania projektów badawczych, po zbieranie danych, 

udostępnianie danych, aż po publikowanie w otwartym 

dostępie – ma szczególne znaczenie w przypadku badań 

finansowanych ze środków publicznych. Jawność tego procesu 

potwierdza wiarygodność prowadzonych badań, wyklucza 

oszustwa naukowe oraz możliwość popełnienia plagiatu. 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 

 
  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en
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FAIR 

Definicja Źródło 

(…) Badaczom służą pomocą międzynarodowe zasady 

właściwiej pracy z danymi, tzw. zasady FAIR. Nie są to sztywne 

standardy, których musimy się trzymać, ale niewątpliwie 

stanowią narzędzie przydatne do oceny, czy dzielimy się 

danymi w skuteczny i dobry dla wszystkich sposób. Dane, 

które z różnych przyczyn muszą pozostać zamknięte, wciąż 

mogą spełniać kryteria bycia FAIR.  

Biblioteka Uniwersytetu 

Łódzkiego 

Zasady FAIR udostępniania danych badawczych. 

Findable–żeby było łatwo je znaleźć, zastosowanie 

metadanych wg istniejących schematów, stosowanie trwałych 

identyfikatorów, przyjętych konwencji nazewniczych słów 

kluczowych. 

Accessible–żeby były dostępne dla wszystkich, należy wyjaśnić 

powody zamknięcia dostępu do danych, należy udostępniać je 

w otwartych repozytoriach, dołączyć instrukcje 

oprogramowania lub samo oprogramowanie, a także 

udostępnić metadane. 

Interoperable–żeby można było je połączyć z innymi danymi, 

należy korzystać z obowiązujących standardów zapisu danych, 

metadanych, a także oprogramowania (przede wszystkim 

wolne oprogramowanie), a także korzystać z 

ogólnodostępnych licencji oraz używać odnośników do innych 

danych, jeżeli tylko zostały wykorzystane (słowniki, standardy 

metadanych). 

Reusable–żeby dało się je ponownie wykorzystać, należy 

stosować powszechnie znane licencje, standardowe metadane 

oraz zamieszczać informacje o pochodzeniu danych. 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

Według FAIR data dane badawcze powinny być: 

Findable - łatwe do wyszukania, 

Accessible - dostępne, np. w repozytorium danych, 

Interoperable - opisane w odpowiednim standardzie i 

prawidłowej metodologii, 

Reusable - udostępnione do wielokrotnego użycia na 

odpowiedniej licencji. 

Biblioteka Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 

Nazwa FAIR pochodzi od akronimu słów Findable, Accessible, 

Interoperable, Reusable, określa wymogi jakie powinny 

spełniać udostępnione dane badawcze. FAIR oznacza dane: 

− możliwe do znalezienia (opatrzone metadanymi, które 

są zgodne z przyjętymi standardami dla danej 

dyscypliny lub rodzaju danych, zaopatrzone w trwały 

identyfikator DOI, indeksowane w ogólnodostępnych 

serwisach, które można przeszukiwać); 

− dostępne ( bezpośredni dostęp do zbioru danych i 

metadanych powinien być możliwy poprzez unikalny 

Biblioteka Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 
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identyfikator i otwarty protokół komunikacyjny bez 

dodatkowych narzędzi i oprogramowania); 

− interoperacyjne (udostępnione w otwartym 

oprogramowaniu, które umożliwi przetwarzanie, 

wymianę, łączenie i powiązanie danych z innych badań, 

systemów komputerowych lub oprogramowania; dane 

i metadane muszą być dostarczone w formacie 

zapewniającym łatwy odczyt i przetwarzanie, zawierać 

odnośniki do powiązanych zbiorów); 

− możliwe do ponownego wykorzystania (opatrzone 

licencją określającą warunki ponownego 

wykorzystania i przetwarzania danych, a także 

informacją o kolejnych etapach przetwarzania; 

metadane muszą opisywać zbiór danych według 

standardów przyjętych dla dyscypliny lub rodzaju 

danych, określać autora i miejsce powstania, ma to 

ułatwić użytkownikom określenie ich przydatności do 

własnych badań). 

Dane muszą być wytworzone i zapisane, przechowywane, 

dostępne, łatwe do znalezienia, zrozumiałe, poufne, 

interoperacyjne, odtwarzalne. Wytyczne w sprawie 

zarządzania danymi FAIR określa program Horyzont 2020. 

Dostęp do danych i ich udostępnianie musi się opierać na 

spójnych zasadach i praktykach, opisanych jako zarządzanie 

danymi badawczymi (ang. Research Data Management, 

RDM) oraz na planie zarządzania danymi (ang. Data 

Management Plan, DMP). 

 

 

Udostępnianie danych badawczych 

Definicja Źródło 

Udostępnianie: Prawa dostępu są potwierdzane (względy 

etyczne i własności intelektualnej). Dane, wraz z dokumentacją 

użytkownika i metadanymi, są udostępniane np. na serwerze 

domeny publicznej lub w kontrolowanym repozytorium. 

Biblioteka Politechniki 

Lubelskiej 

W planie zarządzania danymi (DMP) określa się, w jaki sposób 

dane zostaną udostępnione. Wybierając dane do repozytorium 

należy kierować się zasadą: dane powinny być tak otwarte, jak 

to możliwe i na tyle zamknięte, na ile jest to konieczne. Dane 

udostępniane są w postaci pakietów tzw. datasetów czyli 

zbiorów, które stanowią pewną całość, powiązaną z publikacją, 

projektem naukowym, eksperymentem. W datasecie znajdują 

się wszystkie pliki z danymi oraz pliki niezbędne do ich 

odczytania bądź interpretacji, np. README. 

Dane badawcze w pigułce 

Poradnik 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Medycznego  

w Warszawie 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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Dane należy udostępnić możliwie szybko. NCN (Narodowe 

Centrum Nauki) wymaga udostępnienia danych najpóźniej w 

momencie publikacji wyników badań.  

Ogólna zasada dotycząca udostępniania danych badawczych 

brzmi: Dane powinny być tak otwarte, jak to możliwe i na tyle 

zamknięte, na ile to jest konieczne. 

Dane badawcze najczęściej udostępniane są w postaci tzw. 

datasetów, czyli zbiorów stanowiących pewną odrębną całość 

i zawierających dane powiązane z jedną publikacją, projektem 

naukowym, bądź eksperymentem. Aby pomóc naukowcom w 

odpowiednim przygotowaniu oraz udostępnianiu danych 

badawczych sformułowano zasady FAIR. 

FAIR to akronim czterech angielskich przymiotników 

opisujących to, jakie powinny być dane badawcze: 

Findable – Możliwe do odnalezienia 

zbiór danych opatrzony jest metadanymi, które umożliwiają 

odnalezienie tego zbioru zarówno przez ludzi jak i programy 

komputerowe, do zbioru przypisany jest unikalny 

identyfikator (np. DOI), który stanowi jednocześnie element 

metadanych opisujących ten zbiór, 

metadane są indeksowane w ogólnodostępnych bazach danych 

umożliwiających ich przeszukiwanie. 

Accessible – Dostępne 

dostęp do zbioru danych, a przynajmniej do metadanych, 

możliwy jest bezpośrednio poprzez unikalny identyfikator i nie 

wymaga dodatkowych narzędzi ani oprogramowania, 

metadane są zawsze dostępne, nawet jeśli sam zbiór danych 

został już usunięty lub przeniesiony. 

Interoperable – Interoperacyjne 

dane oraz metadane są dostarczone w formacie 

zapewniającym łatwy odczyt i przetwarzanie zarówno przez 

ludzi jak i komputery, 

zbiory danych i metadane je opisujące zawierają odnośniki do 

innych powiązanych z nimi zbiorów. 

Reusable – Możliwe do ponownego użycia 

metadane zawierają liczne atrybuty dokładnie opisujące zbiór 

danych i uławiające użytkownikom określenie ich 

przydatności dla ich własnych badań, 

zbiór danych zawiera licencję określającą jednoznacznie 

warunki ponownego wykorzystania i przetwarzania danych, 

metadane wyraźnie określają autora oraz miejsce powstania 

danych, 

metadane są skonstruowane według ogólnie przyjętych 

standardów specyficznych dla danej dyscypliny oraz rodzaju 

danych. 

Biblioteka Politechniki 

Gdańskiej 
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Nie są to sztywne zasady, a raczej wytyczne do właściwej pracy 

z danymi. Zasady FAIR zostały stworzone i są w dalszym ciągu 

rozwijane przede wszystkim po to, aby uczynić dane 

dostępnymi zarówno dla użytkowników jak i oprogramowania 

komputerowego przeszukującego bazy danych bez udziału 

człowieka. 

 

 

Repozytorium danych badawczych 

Definicja Źródło 

Repozytorium (dziedzinowe, instytucjonalne, ogólnego 

przeznaczenia). Miejsce służące do deponowania, 

przechowywania i udostępniania w Internecie bieżącego 

dorobku naukowego instytucji naukowych (repozytoria 

instytucjonalne) lub określonych dziedzin nauki (repozytoria 

dziedzinowe). Repozytoria mogą służyć do deponowania 

zarówno publikacji jak i wyników badań naukowy. 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu  

Repozytoria danych badawczych, czyli miejsca, gdzie dane 

badawcze wybrane przez autora do udostępnienia i 

przechowywania, mogą być dostępne przez określony czas. 

Aby się tam mogły znaleźć powinny spełnić kilka warunków, z 

których te podstawowe są dwa: dobre i logiczne ich opisanie 

(tzw. metadane) oraz przygotowane w takiej formie, by 

potencjalny użytkownik mógł je łatwo odszukać i 

bezproblemowo je otworzyć (zgodnie z zasadami FAIR). 

Które repozytorium będzie najlepsze dla moich danych 

badawczych? 

Zasada pierwsza – wybór repozytorium dziedzinowego, 

prestiżowego i znanego w środowisku. Drugą możliwością jest 

repozytorium instytucjonalne (jednej uczelni lub placówki 

badawczej, bądź wspólne dla kilku uczelni). Trzeci wariant to 

repozytorium ogólne, dla różnych dyscyplin. W Polsce taką 

rolę pełni RepOD (Repozytorium Danych Badawczych) - 

związane z ICM, lecz coraz liczniejsze są osadzone tam tzw. 

kolekcje instytucjonalne (jednej uczelni lub placówki 

badawczej). Najbardziej znane repozytorium ogólne to 

Zenodo, ale lista repozytoriów wciąż się wydłuża. W 

poszukiwaniu najtrafniejszego wyboru może pomóc baza 

re3data. Tam można szukać zarówno terytorialnie, jak i 

dziedzinowo. 

Bardzo pomocne mogą być także wykazy repozytoriów 

rekomendowanych przez poszczególnych wydawców. Takie 

informacje zamieszcza np. Springer, Elsevier, MDPI, Cambridge 

University Press czy PLOS One”. 

 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu 
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Supplementary data - dane badawcze dołączone jako tzw. 

supplementary material do manuskryptu przesyłanego do 

wydawcy. Przesyłane jako oddzielny plik, ale – i jest to 

warunek konieczny - równocześnie z tekstem publikacji, 

ponieważ one także będą podlegać ocenie recenzenta. Każdy 

wydawca ustala reguły ich publikacji - można znaleźć je 

zazwyczaj w sekcji informacji dla autorów. Przykładowo: IOP 

Science , Springer, PLOS One 

Supplementary data mogą być także udostępniane w formie 

linku na stronie domowej autora. 

 

Data journals - czasopisma, w których nie są publikowane 

artykuły (czyli wyniki badań), a właśnie tylko tzw. data 

desciptor czy data papers. Zawierają opis zastosowanej 

metodologii badawczej, w jaki sposób i dlaczego powstały dane 

badawcze oraz wyszczególnienie tego, co się znajduje w 

zdeponowanym datasecie. Warunkiem skorzystania z tej drogi 

jest wcześniejsze umieszczenie datasetu w jakimkolwiek 

repozytorium danych badawczych. Publikacje w data journals 

także są indeksowane przez Web of Science i są na liście 

ministerialnej (np. „Scientific data”, „Data in Brief”, „Geoscience 

Data Journal” i inne).  

Konieczna jest odpowiednia infrastruktura, zapewniająca 

udostępnianie, długoterminowe przechowywanie i 

archiwizację danych badawczych. Ważne jest bezpieczeństwo 

danych, ochrona przed nieautoryzowanym dostępem, 

wykorzystaniem, zmianą, ujawnieniem i zniszczeniem. 

− repozytoria dziedzinowe - gromadzą publikacje z 

konkretnych dyscyplin naukowych  

− repozytoria instytucjonalne - przeznaczone dla 

pracowników danej jednostki naukowej  

− repozytoria sieroce- udostępniają prace z różnych 

dyscyplin i instytucji, przeznaczone są dla naukowców, 

którzy nie maja możliwości deponowania prac w 

repozytorium instytucjonalnym. 

Biblioteka Politechniki 

Łódzkiej 

Długoterminowemu przechowywaniu danych badawczych 

służą repozytoria danych badawczych. Powinny one 

spełniać CoreTrustSeal Trustworthy Repositories 

Requirements, czyli kryteria określające poziom 

wiarygodności repozytoriów danych. 

Polecane repozytoria to: 

− Zenodo - międzynarodowe repozytorium opracowane 

dzięki inicjatywie OpenAIRE i CERN, umożliwiające 

naukowcom zajmującym się wszystkimi dziedzinami 

wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się 

Biblioteka Uniwersytecka w 

Białystoku 

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/supplementary-material-and-data-in-journal-articles/
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/supplementary-material-and-data-in-journal-articles/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/electronic-supplementary-material/40940
https://journals.plos.org/plosone/s/supporting-information
https://www.coretrustseal.org/why-certification/requirements/
https://www.coretrustseal.org/why-certification/requirements/
https://zenodo.org/
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opracowanymi przez siebie danymi badawczymi. 

Przeznaczone dla tzw. małych danych (do 50GB) 

− RepOD - repozytorium otwartych danych opracowane 

przez ICM UW w ramach działań Platformy Otwartej 

Nauki, archiwizujące i udostępniające wszystkie dane 

wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań 

naukowych. Przeznaczone dla tzw. małych danych (do 

50GB) 

− RDS (Repozytorium Danych Społecznych) - 

dziedzinowe repozytorium służące do udostępniania 

jakościowych i ilościowych danych społecznych 

− Re3data.org - globalny rejestr repozytoriów danych 

badawczych ze wszystkich dyscyplin akademickich, 

umożliwiający wyszukiwanie repozytoriów według 

dziedziny wiedzy, kraju oraz typu danych badawczych 

NCN zaleca korzystanie w pierwszej kolejności z repozytoriów 

certyfikowanych lub szeroko uznanych w danej dyscyplinie, 

a jeżeli takie repozytoria nie istnieją, kierowanie się w swoim 

wyborze kryteriami zawartymi w dokumencie Practical Guide 

to the international alignment of research data management. 

 

 

Deponowanie 

Definicja Źródło 

Deponowanie danych 

W postaci zbiorów danych (datasetów): 

− zbiorów plików zawierających dane powiązane z jedną 

publikacją, projektem naukowym, bądź 

eksperymentem oraz ich opisem w postaci 

metadanych. 

Biblioteka Politechniki 

Łódzkiej 

Aby dane cyfrowe pozostały dostępne i mogły być 

wykorzystywane także po długim czasie, muszą być aktywnie 

zarządzane. Deponowanie danych w bezpiecznych 

repozytoriach cyfrowych daje nam pewność, że będą 

zarządzane w sposób zgodny z dobrymi praktykami 

archiwizacji cyfrowej. 

Biblioteka Politechniki 

Lubelskiej 

 

 

Plan zarządzania danymi / Data management plan 

Definicja Źródło 

Plan zarządzania danymi badawczymi to dokument 

precyzyjnie opisujący czynności wykonywane na każdym 

etapie pracy naukowej z wykorzystaniem danych badawczych. 

DMP powinien powstać już na wstępnym etapie badań 

naukowych, ponieważ ma za zadanie określić sposób 

Biblioteka Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

https://repod.icm.edu.pl/
https://www.re3data.org/
https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf
https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf
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zarządzania danymi badawczymi zarówno podczas projektu 

badawczego, jak i po jego zakończeniu. 

Data Management Plan (DMP) – to dokument opisujący jakie 

dane zespół badawczy oczekuje uzyskać lub wygenerować w 

trakcie trwania projektu, jak planuje nimi zarządzać, w jaki 

sposób je opisać, przeanalizować, przechowywać i z użyciem 

jakich narzędzi mają być one na koniec projektu udostępnione 

i zarchiwizowane. DMP powinien powstawać w początkowej 

fazie projektu. 

Plan zarządzania danymi powinien zawierać informacje: 

− jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane (format i 

typ plików, liczba danych), 

− jak zostaną uporządkowane i opisane (metodologia, 

standardy, metadane), 

− kwestie etyczne i prawne (własność intelektualna, 

prawa autorskie, dane niejawne), 

− w jaki sposób dane zostaną udostępnione (jak, kiedy, 

komu), 

− które dane będą przechowywane długoterminowo 

(kwestia sposobu przechowywania i ochrony danych). 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan, DMP) - 

określa, w jaki sposób dane badawcze mają być gromadzone, 

przetwarzane, analizowane, opisywane, przechowywane, 

zabezpieczone i opublikowane podczas projektu badawczego, 

jak i po jego zakończeniu. Jest to tzw. cykl życia danych 

badawczych. Uporządkowanie danych i ich publiczne 

udostępnienie jest znaczące dla weryfikacji wyników badań i 

stanowi niepodważalny dowód ich przeprowadzenia. W planie 

tym określa się również, kto będzie odpowiedzialny za 

zarządzanie danymi i ich udostępnianie (np. kierownik 

projektu). 

Biblioteka Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 

(…) dokument, zawierający opis czynności wykonywanych na 

każdym etapie pracy z danymi badawczymi: zaprezentowanie 

zasobu (format i typ plików, liczba danych), zasady pracy z 

danymi (uporządkowanie i opis materiałów, metodologie), 

sposoby ich udostępniania, ochrony, długoterminowego 

przechowywania, a także same dane. Udostępnione powinny 

być: 

− dane, które zostały zaprezentowane w publikacji, 

− dane surowe, które zebrano w trakcie prac, ale nie 

poddano analizie, 

− oprogramowanie niezbędne do analizy danych, jeśli 

jest wymagane do ich odczytu, 

− metadane potrzebne do identyfikacji i opisu danych 

badawczych.” 

Biblioteka Politechniki 

Łódzkiej 
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Plan zarządzania danymi musi też rozwiązywać wątpliwości 

etyczne i prawne, wskazać właściciela danych i możliwości ich 

rozpowszechniania. 

Plan zarządzania danymi (Data Management Plan – DMP) 

określa w jaki sposób dane badawcze mają być zarządzane 

podczas projektu badawczego, jak i po jego zakończeniu. 

Instytucje i programy finansujące badania naukowe coraz 

częściej wymagają od naukowców przedstawienia DMP na 

etapie składania i oceny wniosków grantowych (np. Horyzont 

2020). Plan zarządzania danymi powinien zawierać 

informacje: 

− jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane (format i 

typ plików, liczba danych), 

− jak zostaną uporządkowane i opisane (metodologia, 

standardy, metadane), 

− kwestie etyczne i prawne (własność intelektualna, 

prawa autorskie, dane niejawne), 

− w jaki sposób dane zostaną udostępnione (jak, kiedy, 

komu), 

− które dane będą przechowywane długoterminowo 

(kwestia sposobu przechowywania i ochrony danych). 

Biblioteka UMCS 

 

 

Przechowywanie danych 

Definicja Źródło 

Przechowywanie danych badawczych (archiwizacja) 

Powstające w ramach projektu dane, powinny być 

przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które 

mają zapobiec ich utracie. Zastosowane procedury tzn. 

częstotliwość wykonywania kopii zapasowej, na jakim medium 

są one zapisywane (pendrive, chmura etc.) oraz gdzie 

przechowywane są media powinny być opisane w planie 

zarządzania danymi. Bezpieczne przechowywanie danych 

zapewnia zastosowanie reguły 3-2-1: 

- zawsze należy mieć trzy backupy, 

- należy używać dwóch różnych technologii przechowywania 

danych, 

- jeden backup należy przechowywać w innym miejscu niż dwa 

pozostałe np. poza uczelnią. 

Dane badawcze w pigułce 

Poradnik 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Medycznego  

w Warszawie 

 

 

DOI 

Definicja Źródło 

Digital Object Identifier to cyfrowy identyfikator przypisany na 

stałe do dokumentu elektronicznego. Jednoznacznie 

identyfikuje publikację lub innych obiekt w sieci (w 

odróżnieniu do identyfikatora URL, który przypisuje jedynie 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 
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fizyczną lokalizację dokumentu). Właścicielem znaku 

towarowego jest International DOI Foundation. 

Digital Object Identifier (DOI) – cyfrowy identyfikator 

dokumentu elektronicznego; w odróżnieniu od 

identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji 

dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany. 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 

DOI – ang. „Digital Object Identifier”, jeden z trwałych 

identyfikatorów obiektów cyfrowych, pozwalający na ich 

odnalezienie w internecie niezależnie od wiodącego do nich 

adresu URL. Posiadający DOI zbiór danych można za jego 

pomocą zidentyfikować nawet wtedy, gdy zostanie on 

przeniesiony na inny serwer czy do innego repozytorium. 

Bibliotek Uniwersytetu 

Warszawskiego  

 

 

Polityka otwartego dostępu / Polityka otwartości 

Definicja Źródło 

Polityka otwartości – dokument regulujący kwestie związane z 

udostępnianiem wyników badań prowadzonych w 

instytucjach naukowych finansowanych przez powołane do 

tego agencje (NCN, NCBR, MNiSW), czy fundacje. Powstające na 

polskich uczelniach i w jednostkach naukowych 

instytucjonalne polityki otwartości są odpowiedzią na wydany 

w 2015 r. przez MNiSW dokument Kierunki rozwoju otwartego 

dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w 

Polsce oraz na Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 

2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony. 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 

 

 

Dane badawcze / Research data 

Definicja Źródło 

(…) Dane badawcze obejmują dane statystyczne, wyniki 

eksperymentów, pomiarów, obserwacji prowadzonych w 

terenie, wyniki ankiet, nagrania wywiadów i zdjęcia. Obejmują 

one także metadane, specyfikacje i inne obiekty cyfrowe. 

Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego 

(…) dane badawcze oznaczają dokumenty w formie cyfrowej, 

inne niż publikacje naukowe, które są gromadzone lub 

produkowane w ramach działalności badawczo- -naukowej i są 

wykorzystywane jako dowody w procesie badawczym bądź też 

są powszechnie akceptowane w środowisku naukowym jako 

konieczne do weryfikacji poprawności ustaleń i wyników 

badań.  

Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego 

Dane badawcze to dane w postaci faktów, obserwacji, obrazów, 

rezultatów uzyskiwanych przez programy komputerowych, 

nagrań, pomiarów lub doświadczeń, na których opiera się 

argument, teoria, badanie, hipoteza lub inny wynik. Odnosi się 

to do danych generowanych, gromadzonych lub 

Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-na-temat-otwartego-dostepu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-na-temat-otwartego-dostepu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-na-temat-otwartego-dostepu
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wykorzystywanych podczas projektów badawczych, a w 

niektórych przypadkach także do samych wyników badań. 

Dane mogą być liczbowe, opisowe, wizualne lub namacalne. 

Mogą być surowe, oczyszczone lub przetworzone i 

przechowywane w dowolnym formacie czy na dowolnym 

nośniku. Dane badawcze w wielu dyscyplinach siłą rzeczy 

mogą obejmować oprogramowanie, algorytm, model i/lub 

parametry użyte do uzyskania wyniku badania – oprócz 

samych surowych danych, do których stosuje się to 

oprogramowanie, algorytm lub model. 

(…) pod pojęciem „dane” NCN rozumie zarówno dane zebrane 

i dotąd nieprzetworzone, jak i dane wytworzone i poddane 

analizie, inne niż publikacje naukowe. Definicja ta obejmuje 

wszystkie możliwe formaty, zarówno cyfrowe, jak i niecyfrowe 

(np. próbki, wypełnione kwestionariusze, nagrania 

dźwiękowe, itd.).  

Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego 

Danymi badawczymi nazywamy wszelkie zarejestrowane 

materiały o charakterze faktograficznym, powszechnie 

uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny 

wyników badań naukowych, dane zebrane, zaobserwowane 

lub wytworzone jako materiał do analizy, w celu uzyskania 

oryginalnych wyników naukowych. Uogólniając - wszystko co 

zostało wyprodukowane lub wytworzone w ramach 

prowadzonych badań: 

− dane liczbowe, 

− dokumenty tekstowe, notatki, 

− kwestionariusze, ankiety, wyniki badań ankietowych, 

kwerendy, 

− nagrania audio i wideo, fotografie, 

− zawartość baz danych (video, audio, teksty, obrazy), 

− oprogramowanie (pliki wejściowe, skrypty), wyniki 

symulacji komputerowych, 

− modele matematyczne, algorytmy 

− protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne 

− próbki, artefakty, obiekty… i inne. 

Biblioteka Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

(…) dane badawcze rozumiane jako informacje sektora 

publicznego utrwalone w postaci elektronicznej, inne niż 

publikacje naukowe, które zostały wytworzone lub 

zgromadzone w ramach działalności naukowej i są 

wykorzystywane jako dowody w procesie badawczym lub 

służą do weryfikacji poprawności ustaleń i wyników badań. 

Biblioteka Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Dane badawcze różnią się od artykułów naukowych 

relacjonujących i komentujących ustalenia wynikające z badań 

naukowych będących ich źródłem. Przez wiele lat otwarta 

dostępność i możliwość ponownego wykorzystywania 

wyników danych z badań naukowych finansowanych ze 

Biblioteki Uniwersytetu 

Łódzkiego 
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środków publicznych były przedmiotem konkretnych 

inicjatyw politycznych. Otwarty dostęp rozumiany jest jako 

praktyka zapewniania użytkownikom końcowym przez 

internet bezpłatnego dostępu do wyników badań, bez 

ograniczeń w zakresie korzystania i ponownego 

wykorzystywania, wykraczającego poza ewentualny wymóg 

podania autora. Polityka otwartego dostępu ma w 

szczególności na celu zapewnienie naukowcom i ogółowi 

społeczeństwa dostępu do danych badawczych na jak 

najwcześniejszym etapie procesu rozpowszechniania oraz 

ułatwienie korzystania z nich i ich ponownego 

wykorzystywania. Otwarty dostęp przyczynia się do 

zwiększenia jakości, ograniczenia konieczności zbędnego 

powielania badań, do przyśpieszenia postępu naukowego, do 

zwalczania oszustw w dziedzinie nauki, a także może ogólnie 

sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i innowacyjności. 

Zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym, 

powszechnie uznawane przez społeczność naukową za 

niezbędne do oceny wyników badań naukowych. 

Dane badawcze to informacja, w szczególności zebrane fakty, 

liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako 

podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. 

Do danych badawczych zaliczamy: 

− dokumenty tekstowe, 

− notatki dane liczbowe, 

− kwestionariusze ankiet, wyniki badań ankietowych, 

− nagrania audio i wideo, zdjęcia, 

− modele matematyczne, algorytmy, schematy, 

− oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe), 

− wyniki symulacji komputerowych, 

− protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne, 

− próbki, artefakty, obiekty, 

− metadane, 

− zawartość baz danych. 

Dane badawcze ze względu na przygotowanie dzielimy na: 

− surowe 

− przetworzone 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

Dane badawcze (ang. open research data) oznaczają 

dokumenty w formie cyfrowej (inne niż publikacje naukowe), 

które są gromadzone lub produkowane w ramach działalności 

badawczo-naukowej i są wykorzystywane jako dowody w 

procesie badawczym, bądź też powszechnie akceptowane w 

środowisku naukowym jako konieczne do weryfikacji 

poprawności ustaleń i wyników badań. 

Biblioteka Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 
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(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 r. w 

sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego art., 2, p. 9.) 

Dane badawcze to różnorodne materiały gromadzone w 

ramach prowadzonych badań naukowych, definiowane jako: 

− zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym, 

powszechnie uznawane przez społeczność naukową za 

niezbędne do oceny wyników badań naukowych; 

− dane zebrane, zaobserwowane lub wytworzone jako 

materiał do analizy w celu uzyskania oryginalnych 

wyników naukowych; 

− wszystko, co zostało wyprodukowane lub wytworzone w 

ramach prowadzonych badań. 

Są to więc m.in. dane liczbowe, dokumenty tekstowe, 

kwestionariusze, wyniki ankiet, fotografie, nagrania audio i 

wideo, zawartość baz danych, oprogramowanie (skrypty, 

pliki), obserwacje laboratoryjne, modele matematyczne, 

algorytmy itp. 

(„Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik”, 

s. 5) 

Do danych badawczych powinno się zaliczać także 

dokumentację badań (informacje na temat pochodzenia 

danych, jak, gdzie, kiedy zostały zebrane i za pomocą jakich 

narzędzi?) oraz metadane (opis danych umożliwiający ich 

identyfikację i zrozumienie). 

Dane badawcze dzielić można na: 

− dane surowe, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w 

wyniku zastosowania narzędzia badawczego, w różnych 

przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na 

potrzeby konkretnych projektów, nieprzeanalizowane; 

− dane, które poddane zostały obróbce. 

Otwarte dane badawcze to dane cyfrowe w otwartym formacie, 

udostępniane w Internecie bezpłatnie do swobodnego 

korzystania wraz z prawem do ponownego wykorzystania i 

udostępniania przez wszystkich do dowolnego celu. Dane 

mogą być dowolnie używane, rozpowszechniane i 

przetwarzane przez kogokolwiek i gdziekolwiek w dowolnym 

celu, jeżeli nie spowodują naruszenia tajemnic ani interesów 

związanych z komercjalizacją. Należy wziąć pod uwagę 

kwestie związane z prawami własności intelektualnej, ochroną 

danych osobowych i poufnością, komercjalizacją badań, 

bezpieczeństwem i uzasadnionymi interesami handlowymi 

zgodnie z zasadą „otwarty jak to najbardziej możliwe, 

zamknięty jak to konieczne (Dyrektywa PE, 16, art. 10.1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
https://drodb.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Prawne-aspekty-otwierania-danych-badawczych-%E2%80%93-poradnik.pdf
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Dane badawcze to wszelkie dane, które zostały wytworzone w 

trakcie działalności badawczej, której celem jest otrzymanie 

oryginalnych wyników naukowych. Rodzaj danych 

badawczych zależy od dyscypliny, którą się zajmujemy. Mogą 

to być m.in. dane liczbowe, wyniki ankiet, nagrania video, dane 

z obserwacji, modele matematyczne, protokoły laboratoryjne, 

czy kody. (…) Udostępnienia danych badawczych nie należy 

mylić z publikacją artykułu, w którym zostaną opisane wyniki 

badań/eksperymentu. Istnieją czasopisma, które publikują 

same dane badawcze (patrz Data Journal). 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

Dane badawcze (Research Data) to zarejestrowane materiały o 

charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, 

graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez 

społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań 

naukowych. Dane badawcze to zarówno surowe dane, czyli 

takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania 

narzędzia badawczego oraz takie dane, które poddane zostały 

obróbce. 

Dane badawcze to: dane liczbowe, dokumenty tekstowe, 

notatki, kwestionariusze, nagrania audio i wideo, fotografie, 

oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, 

protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne itp. 

Biblioteka UMCS 

 

 

Anonimizacja danych 

Definicja Źródło 

Anonimizacja - przetworzenie danych osobowych, by nie 

można było przyporządkować informacji do możliwej do 

zidentyfikowania osoby (…). 

Biblioteka Politechniki 

Łódzkiej 

Anonimizacja danych – polega na przekształceniu danych 

osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie 

poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej albo, jeżeli 

przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych 

kosztów, czasu lub działań (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U.2011 nr 230, 

poz. 1371). 

Biblioteka Uniwersytetu 

Opolskiego 

Anonimizacja – trwałe usunięcie powiązań między danymi 

osobowymi a osobą, której dotyczą; anonimizacja jest 

procesem trwałym i nieodwracalnym. 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 
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Data set 

Definicja Źródło 

Dataset – zestaw danych; zbiór danych stanowiących pewną 

odrębną całość i zawierających dane powiązane z jedną 

publikacją, projektem naukowym, bądź eksperymentem. 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 

Dataset – można inaczej określić jako zestaw danych. W 

przypadku Planu Zarządzania Danymi będzie to zbiór danych, 

które można zamieścić np. w wybranym repozytorium. Dataset 

opatrzony zostanie odpowiednim opisem (patrz metadane: 

tytuł, autor, język, data itd.). Do zbioru danych może zostać 

dołączony np. plik readme, czy księga kodowa itd. Dataset, czyli 

paczki danych, ze względu na potrzeby można dzielić i 

zamieszczać jako oddzielne zbiory danych w repozytorium, 

ważne jest to, aby były spójne i tworzyły zamkniętą całość. 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

 

 

Dane surowe 

Definicja Źródło 

Dane surowe, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w 

wyniku zastosowania narzędzia badawczego, w różnych 

przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na 

potrzeby konkretnych projektów, nieprzeanalizowane. 

Biblioteka Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 

(…) Dane surowe i przetworzone powinny być 

przechowywane przez okres odpowiedni dla danej dyscypliny 

i zastosowanej metodologii. W rozumieniu NCN uzasadniony 

okres przechowywania to minimum 10 lat. 

Politechnika Koszalińska 

(PORADNIK Plan zarządzania 

danymi badawczymi) 

 

 

DMP tool 

Definicja Źródło 

DMPtool - narzędzie przygotowujące szablony DMP 

dostosowane do wymaga amerykańskich grantodawców 

Biblioteka Politechniki 

Koszalińskiej 

DMPTool – darmowa aplikacja wspomagająca tworzenie Planu 

Zarządzania Danymi. 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 

 

 

Metadane 

Definicja Źródło 

Metadane, czyli dane o danych. Metadane stanowią zestaw 

informacji o konkretnym zbiorze danych badawczych. Mogą 

zawierać m.in.: dane o autorze/autorach, streszczenie, słowa 

kluczowe, datę publikacji, datę powstania zbioru, język danych, 

nazwę projektu, itp. W większości przypadków repozytoria 

korzystają z własnych standardów metadanych. Podczas 

deponowania zbioru danych konieczne będzie uzupełnienie 

formularzy o konkretne metadane. 

Biblioteka Uczelniana 

Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

(Dane badawcze w pigułce 

Poradnik) 

https://dmptool.org/
https://dmptool.org/
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Metadane – dane o danych; ustrukturalizowane informacje 

stosowane do opisu zasobów informacji. Posiadają stałą 

strukturę opisu, dzięki czemu są zrozumiałe dla ludzi i 

programów komputerowych. Istnieją ogólne, uniwersalne 

standardy metadanych (np. Dublin Core, Data Cite, Data 

Documentation Initiative) oraz standardy dziedzinowe. 

Metadane można podzielić według kategorii jako: opisowe 

(ułatwiają identyfikację zbioru, to np. tytuł, streszczenie, autor, 

słowa kluczowe); strukturalne (ułatwiają nawigację, opisują 

relacje i zależności pomiędzy częściami zbioru); 

administracyjne (zawierają informacje np. o dacie utworzenia, 

typie pliku, sposobie dostępu). 

Biblioteka Uniwersytecka  

w Poznaniu 

Opis danych – metadane 

opisują zawartość zbioru, pochodzenie, stosowane metody 

badawcze: 

− metadane opisowe – niezbędne do identyfikacji zbioru 

(np. tytuł, streszczenie, autor i słowa kluczowe) 

− metadane strukturalne – opisują zależności pomiędzy 

zbiorami oraz ich elementami w celu np. ułatwienia 

nawigacji 

− metadane administracyjne – informacje pomocne w 

zarządzaniu zasobem (np. sposób i datę utworzenia 

zbioru, informacje dotyczące dostępu) 

Metadane umożliwiają dostęp do danych badawczych, ich 

zrozumienie i dalsze przetwarzanie. Jeśli zbiór danych jest 

prawidłowo opisany, staje się lepiej widoczny, również dla 

programów komputerowych analizujących dane. Standardy 

metadanych (wg Digital Curation Centre)  

Biblioteka Politechniki 

Łódzkiej 

Zgodnie z zasadami FAIR istotny element każdego zbioru 

danych stanowią metadane. Metadane to dane o danych. Są 

kluczem do uzyskania dostępu do danych badawczych, ich 

zrozumienia i ponownego wykorzystania. Istnieją trzy główne 

typy metadanych: 

1. Metadane opisowe – dostarczają informacji 

niezbędnych do odszukania czy też identyfikacji zbioru 

danych. Mogą zawierać elementy takie jak tytuł, 

streszczenie, autora i słowa kluczowe. 

2. Metadane strukturalne – opisują relacje i zależności 

pomiędzy poszczególnymi zbiorami oraz elementami 

tych zbiorów w celu np. ułatwienia nawigacji. 

3. Metadane administracyjne – zawierają informacje 

pomocne w zarządzaniu danym zasobem. Zawierają 

informacje takie jak sposób i datę jego utworzenia, typ 

pliku i informacje dotyczące dostępu. Istnieje kilka 

podzbiorów danych administracyjnych. 

Biblioteka Politechniki 

Gdańskiej 

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
https://pg.edu.pl/openscience/otwarte-dane-badawcze/udostepnianie-danych-badawczych
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Dwa z nich często wymieniane jako oddzielne typy 

metadanych to: 

− metadane zarządzania prawami, które dotyczą praw 

własności intelektualnej, 

− metadane konserwacji, które zawierają informacje 

potrzebne do archiwizacji i utrzymania zasobu. 

Metadane powinny informować m.in. o: strukturze danych, 

ograniczeniach ich dotyczących (jeśli takie istnieją), o tym co 

dane oznaczają i w jaki sposób je cytować. 

Przykładowe pola metadanych: 

− Dataset name: Determination of the influence of green 

corrosion inhibitors on aluminium alloys in alkaline 

media 

− Version: 1.0 

− Author/s: Ryl Jacek; Wysocka Joanna; Krakowiak 

Stefan; Cieślik Mateusz 

− Description: The studies are devoted to search for 

green corrosion inhibitors of aluminium and its alloys, 

offering high corrosion inhibition efficiency in alkaline 

media. The project will aim at development of 

instantaneous impedance measurements for accurate 

determination of the adsorption isotherms. 

− Format: DTA 

− Licence: Creative Commons Attribution 4.0 

International 

− Funding Agency/ies: Ministry of Science and Higher 

Education, Republic of Poland 

− Keywords: corrosion inhibitor, green chemistry, 

aluminium alloys, instantaneous impedance 

measurements 

− DOI: (wszystkie zbiory danych zdeponowane w 

repozytorium MOST DANYCH otrzymają unikalne 

identyfikatory DOI) 

− Discipline: Chemical sciences 

− Language: English 

Na całym świecie powstają inicjatywy mające na celu 

sformalizowanie specyfikacji metadanych, aby umożliwić 

łatwe ponowne wykorzystanie danych. Przykładami takich 

inicjatyw są: Research Data Alliance 

(RDA), OpenAire i Metadata 2020. 

Standardy metadanych mają na celu usystematyzowanie 

sposobu opisu danych. Metadane przygotowane według 

standardu posiadają stałą strukturę opisu o wyraźnie 

zdefiniowanych polach, dzięki czemu opis jest zawsze 

zrozumiały zarówno dla ludzi jak i programów 

komputerowych. 

http://www.rd-alliance.org/
http://www.openaire.eu/
http://www.metadata2020.org/
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Występuje wiele standardów metadanych. Wyszczególnić 

można standardy ogólne, dziedzinowe i instytucjonalne. 

Ogólne standardy metadanych to Dublin Core i Data Cite, czy 

też Data Documentation Initiative (DDI). Są one uniwersalne 

dziedzinowo i powszechnie stosowane. Wybrane standardy 

metadanych wykorzystuje się także w różnych dziedzinach i 

instytucjach np.: DC (nauki o życiu), EML (ekologia), SDMX 

(ECB, EUROSTAT, IMF, OECD, UN), SAFE (ESA), INSPIRE ISO 

19139 (nauki o ziemi), Project Open Data Metadata Schema 

v1.1 (Agencje federalne USA), TEI i CDWA (dyscypliny 

humanistyczne). 

Metadane to także opis zmiennych, codebook i słownik danych 

(controlled vocabulary) zawierający: 

− nazwy zmiennych (skrócone i pełne, np. AGE i Age of 

the respondent), 

− jednostki miar (np. mm), 

− dozwolone wartości (np. zakres od 0 do 100), 

− definicje zmiennych (np. Age=Age of the respondent in 

years). 

Przykładowe słowniki danych: 

− Biologia – Convention of Biological Diversity 

Controlled Vocabulary (CBDVoc) 

− Ekonomia i nauki społeczne – Central Europe Glossary 

(CEG) 

− Medycyna – Unified Medical Dictionary (UMD) 

− Edukacja, nauki społeczne – UNESCO thesaurus 

Zapisywanie metadanych możliwe jest w: pliku txt, arkuszu 

kalkulacyjnym, pliku XML. 

Istnieje wiele przydatnych narzędzi do tworzenia metadanych. 

Przykładami są: Nesstar Publisher zgodny ze standardami DDI 

i Dublin Core, a także narzędzia takie jak STATA, SPSS, a 

także eENVplus oraz Edytor Metadanych, które przygotowano 

z myślą o tworzeniu metadanych w standardzie Inspire. 

(…) Metadata harvesting to zautomatyzowany sposób 

gromadzenia metadanych z różnych źródeł w celu stworzenia 

zagregowanych metadanych i powiązanych usług. Protokół 

inicjatywy Open Archives Initiative do zbierania metadanych 

(OAI-PMH), wykorzystuje XML w celu wymiany metadanych w 

sieci. OAI-PMH został wprowadzony w roku 2001 i jest szeroko 

stosowany przez biblioteki cyfrowe, repozytoria 

instytucjonalne i archiwa cyfrowe w celu ułatwienia wymiany 

danych między systemami i rozszerzenia dostępu do zbiorów. 

 

 

 

 

http://www.nesstar.com/
http://www.eenvplus.eu/
https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/edytor-metadanych


 
str. 143 

 

DMPonline 

Definicja Źródło 

DMPonline - narzędzie podobne Do DMTool zawierające bazę 

instytucji finansujących naukę w Wielkiej Brytanii 

Biblioteka Politechniki 

Koszalińskiej 

 

Archiwizacja danych badawczych 

Definicja Źródło 

Długoterminowa strategia przechowywania, archiwizacji i 

ochrony danych powinna być opisana w Planie Zarządzania 

Danymi. Archiwizacja ma na celu ograniczenie kosztów 

związanych z przechowywaniem danych oraz utrzymanie ich 

dostępności. Coraz częściej funkcje archiwów pełnią otwarte 

repozytoria danych badawczych takie jak MOST DANYCH. W 

Internecie można znaleźć wiele dziedzinowych i 

instytucjonalnych repozytoriów danych. Czasami organizacja 

finansująca badania wymaga zdeponowania danych 

badawczych w konkretnym repozytorium, czasem pozwala 

deponującemu na samodzielne dokonanie wyboru. 

Aby wyszukać odpowiednie repozytorium dla naszych danych 

możemy skorzystać z wyszukiwarki repozytoriów 

np. RE3DATA. Przy wyborze powinniśmy kierować się kilkoma 

wskazówkami: 

− należy dokładnie zapoznać się z warunkami 

korzystania z serwisu i sprawdzić czy spełnia on nasze 

wymagania, 

− warto również dowiedzieć się gdzie i na jakich 

zasadach będą przechowywane nasze dane oraz w jaki 

sposób będą zabezpieczone, 

− aby zbiór danych spełniał wymogi zasad FAIR musi być 

możliwy do odnalezienia, dlatego należy upewnić się, 

że dane repozytorium zapewnia przypisanie naszym 

zbiorom identyfikatora DOI. Ważne jest również 

odpowiednie powiązanie zbioru z jego autorami, 

dlatego istotna jest opcja wprowadzenia do opisu 

identyfikatora naukowca (np. numeru ORCID), 

− przy wyborze warto też sprawdzić czy inni naukowcy z 

naszej dyscypliny korzystają z danego repozytorium, 

− należy dowiedzieć się, czy repozytorium wspiera 

używany w naszej dyscyplinie standard metadanych, 

− trzeba mieć na uwadze, że niektóre repozytoria mogą 

pobierać opłatę za archiwizację danych – tzw. Data 

Processing Charge, 

− ważnym aspektem aktywności naukowej jest 

popularyzacja dorobku naukowego, dlatego warto 

upewnić się, że zasoby wybranego przez nas 

repozytorium znajdują się w bazach indeksujących 

Biblioteka Politechniki 

Gdańskiej 

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://pg.edu.pl/most/danych/strona-glowna
http://www.re3data.org/
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repozytoria danych badawczych. Przykładami takich 

baz są Data Citation Index, Mendeley Data czy Google 

Dataset Search. 

(…) Dobre praktyki archiwizacji danych wymagają stosowania 

reguły 3-2-1 – tworzenie trzech kopi zapasowych, na dwóch 

odrębnych nośnikach, w tym jednej kopii w innej lokalizacji 

fizycznej np. inny budynek lub "chmura". 

Długoterminowa archiwizacja danych badawczych to 

przechowywanie w dłuższym okresie czasu. 

Biblioteka Politechniki 

Koszalińskiej 

 

 

Embargo 

Definicja Źródło 

Okres, przez który dane badawcze nie mogą zostać 

udostępnione publicznie. Jest on zwykle wykorzystywany po 

to, aby uzyskać związane z nimi patenty i/lub inne prawa 

własności intelektualnej oraz przygotować oparte na nich 

publikacje naukowe. Po jego upływie opublikowanie danych 

badawczych staje się możliwe. 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

 

 

Pseudonimizacja 

Definicja Źródło 

Pseudonimizacja –przekształcenie danych, by nie można ich 

było przypisać osobie, której te dane dotyczą, bez użycia 

dodatkowych informacji, 

Biblioteka Politechniki 

Łódzkiej 

Pseudonimizacja (kodowanie) – zamiana wartości zmiennej z 

rzeczywistych na fikcyjne. Odwracalna pseudonimizacja 

występuje, gdy rzeczywiste wartości zmiennej są bezpiecznie 

przechowywane i w razie potrzeby mogą zostać odzyskane i 

połączone z pseudonimem. Gdy pierwotne wartości zostaną 

odpowiednio usunięte, pseudonimizacja jest nieodwracalna. 

Przykłady: szyfrowanie kluczem tajnym; tokenizacja – 

zastąpienie fragmentów danych ciągiem losowych liczb; 

skracanie – czyli skrócenie wybranych wartości tak, aby 

odczytanie ich faktycznego znaczenia stało się niemożliwe. 

Biblioteka Uniwersytetu 

Opolskiego 

Pseudonimizacja to proces, który polega na zastąpieniu danej 

rzeczywistej nazwą przybraną, czyli zastosowaniu 

pseudonimu. Pseudonimizacja utrudnia identyfikację, 

natomiast umożliwia przypisanie różnych czynności tej samej 

osobie (bez znajomości jej danych osobowych) oraz łączenie 

rożnych zbiorów danych między sobą. Pseudonimizacja 

skutecznie podwyższa bezpieczeństwo przetwarzania danych, 

ale nie jest równoznaczna anonimizacji dlatego dane poddane 

pseudonimizacji podlegają pełnej ochronie. Pseudonimizacja 

jest procesem odwracalnym. 

Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 
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Techniki pseudonimizacji: 

Szyfrowane za pomocą tajnego kluczadane osobowe są 

przechowywane w zbiorze danych w formie zaszyfrowanej. 

Posiadanie klucza szyfrującego pozwala na pełen dostęp do 

danych osobowych. Używając szyfrowania, które zachowuje 

aktualne standardy bezpieczeństwa, możliwość odszyfrowania 

danych jest możliwa tylko z użyciem klucza szyfrującego. 

Funkcje skrótupolega na skróceniu dowolnego ciągu znaków 

do wyrażenia o stałej, określonej długości (dowolnej 

informacji przydzielany jest unikalny identyfikator). Funkcji 

tej nie można odwrócić tak jak w przypadku szyfrowania. 

Jakkolwiek, znając zakres wartości, jakie zostały poddane 

skracaniu oraz w jaki sposób zostało ono wykonane, możliwe 

jest odtworzenie funkcji skrótu i uzyskanie prawidłowego 

zapisu. 

Tokenizacja–polega na wykorzystaniu jednokierunkowych 

mechanizmów szyfrujących opartych na przypisaniu 

identyfikatora (indeksu, sekwencji lub losowo wygenerowanej 

liczby) w żaden sposób niezwiązanej z pierwotnymi danymi. 

Technika ta jest często spotykana w sektorze finansowym do 

autoryzacji operacji bankowych. 
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   Uczestnictwo bibliotek w zarządzaniu danymi badawczymi, które 

stanowi przedmiot prezentowanej książki, jest zagadnieniem bardzo 

aktualnym i ważnym dla przemian zachodzących obecnie  

w światowym oraz w polskim bibliotekarstwie naukowym. Książka 

prezentuje raport z badań dotyczących zaangażowania polskich 

bibliotek naukowych w tworzenie i wdrażanie systemów 

informacyjnych umożliwiających profesjonalne zarządzanie danymi 

badawczymi w instytucjach naukowych. Recenzowana książka – 

raport z badań dotyczących obecności problematyki zarządzania 

danymi badawczymi na stronach internetowych polskich bibliotek 

naukowych jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem tej 

ważnej i bardzo aktualnej tematyki. Stosując dobrze dobrane 

i kompetentnie wykorzystane metody badawcze autorzy zgromadzili 

unikalny materiał, który poddali starannej analizie uzyskując 

wielowymiarowy, obejmujący różne aspekty i formy 

podejmowanych zadań, obraz zaangażowania polskich bibliotek 

akademickich w działania związane z zarządzaniem danymi 

badawczymi.  

 

(Z recenzji prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty)   
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