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Abstrakt 

Rozwój nowych modeli komunikacji naukowej przyczynił się do powstawania 

nowych form wsparcia autorów w publikowaniu naukowym. W repozytoriach, jednym z 

takich działań jest realizowanie zadań związanych z procesem wydawniczym. Są to 

działania typu: od prostych form przesyłania metadanych do bazy POL-index, poprzez 

promocję publikacji do bardziej rozbudowanego wsparcia - polegającego na projektach 

graficznych, składzie i łamaniu tekstu czy korektach językowych. Celem badań, 

przedstawionych w artykule, jest analiza porównawcza Repozytorium Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i Biblioteki Cyfrowej Politechnik Lubelskiej, które realizują procesy 

wydawnicze i na tej podstawie przedstawienie propozycji modelu procesów 

wydawniczych realizowanego w repozytorium. Pomimo, że obecnie (2018) tego typu 

usługi podejmowane są w znikomym zakresie, to te pierwsze próby świadczą o zmianach 

jakie zachodzą w bibliotekarstwie. Repozytoria stają się jednym z głównych kanałów 

komunikacji naukowej, które jeszcze w pełni nie zostały wykorzystane. 

Słowa kluczowe: komunikacja naukowa, proces wydawniczy, repozytoria cyfrowe, 

repozytoryjny model wydawniczy, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej, 

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Abstract 

The development of new models of scholarly communication has contributed to the 

emergence of new forms of support for authors in scientific publishing. In repositories, 

one of such activities is the implementation of tasks related to the publishing process. 

These are various types of activities: from simple forms of sending metadata to the POL-

index database by promoting the publication to a more extended support consisting of 



graphic projects, composition and breaking of the text or language corrections. The aim 

of the research presented in the article is a comparative analysis of the Jagiellonian 

University Repository and the Digital Library of the Lublin University of Technology, 

which carry out the publishing processes and on this basis present a proposal of a model 

of publishing processes implemented in the repository. Although, for the time being, these 

types of services are undertaken to a negligible extent, these first attempts show the 

changes that are taking place in the librarianship. Repositories become one of the main 

channels of scholarly communication, which has not been fully used yet. 

Keywords: scholarly communication, publishing process, digital repositories, repository 

publishing model, Digital Library of the Lublin University of Technology, Jagiellonian 
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Wstęp 

Nową wizją biblioteki akademickiej, jaką prezentuje Generation Repository 

Working Group (GRWG), jest zmiana modelu funkcjonowania z instytucji zajmującej się 

zakupem i wypożyczaniem dokumentów, na instytucję, której zadaniem jest 

upowszechnianie „produkcji naukowej” pracowników uczelni. Grupa robocza (GRWG) 

działa przy Confederation of Open Access Repositories (COAR) i jej zadaniem jest 

opracowanie nowych standardów działania repozytoriów. W szczególności, znalezienia 

rozwiązań pozwalających na wzmocnienie ich znaczenia w procesach komunikacji 

naukowej oraz w środowisku globalnej sieci. Podyktowane jest to narzuconym przez 

wydawców ciągłym wzrostem kosztów wydawania i dystrybucji publikacji (Rodrigues, 

& Shearer, 2017, s. 2-3). 

Natomiast repozytoria, proponujące szybszy proces upowszechniania i skrócenia 

czasu publikowania wyników badań, dają dużo dodatkowych korzyści od dawna 

wymienianych przez wielu teoretyków i praktyków w swoich tekstach (np. Materska, 

2016, s. 6-7; Lynch, 2003, s. 2; Mikołajuk, 2014, s. 3-4, Rychlik, Karwasińska, 2007, s. 

157-158). Można tutaj wymienić, takie korzyści, jak np. zwiększenie liczby cytowań, 

łatwiejszy i szybszy dostęp (Open Access), trwała archiwizacja, darmowa promocja, 

wzrost prestiżu zarówno dla naukowca, jak i uczelni, w której pracuje, widoczność w 

agregatorach oraz wyszukiwarkach naukowych, wsparcie dla działań związanych z 

generowaniem statystyk oraz oceną pracowników czy jednostek naukowych (Materska, 



2016, s. 6-7). Jednak, pomimo wymienianych korzyści, naukowcy często nie są 

zainteresowani deponowaniem prac w repozytoriach (Rychlik, & Karwasińska, 2011; 

Van Westrienen, & Lynch, 2005). Świadczą o tym statystyki np. liczba zdeponowanych 

publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) w stosunku do produkcji 

wydawniczej z lat 2015-2017 (wykres 1) lub liczba zdeponowanych publikacji w 

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR) w stosunku 

do produkcji wydawniczej z lat 2014-2016 (wykres 2). 

 

Wykres 1. Liczba dokumentów pełnotekstowych w RUJ, w stosunku do liczby 

wydanych przez pracowników UJ publikacji, w latach 2015-2017 (stan na 05.05.2018) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RUJ (https://ruj.uj.edu.pl). 



 

Wykres 2. Liczba dokumentów pełnotekstowych w AMUR, w stosunku do liczby 

wydanych przez pracowników UAM publikacji, w latach 2014-2016 (stan na 05.05.2018) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Sprawozdania rocznego Rektora z 

działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2016” 

(Jarmakowska-Kolanus, & Jezierska, & Morawska-Jancelewicz, 2017, s. 44) i AMUR 

(https://repozytorium.amu.edu.pl). 

Działalność wydawnicza bibliotek 

Szukając rozwiązań na zmianę opisanej powyżej sytuacji, a zarazem 

powiększając ofertę, repozytoria - poza promocją swoich działań na terenie 

macierzystych uczelni - proponują wiele innych rozwiązań wspomagających 

pracowników w nowym, sieciowym systemie komunikacji naukowej. Jednym z takich 

działań jest wprowadzenie procesu wydawniczego do oferty repozytorium. 

Na proces wydawniczy składa się szereg działań. Można tutaj wymienić w dużym 

skrócie: recenzowanie, korektę redakcyjną tekstu, skład tekstu, projekt okładki, nadanie 

numeru ISBN, publikację w otwartym lub płatnym dostępie, druk (Kondek, 2010, 87-88, 

106-108) (choć druk nie musi być realizowany w stosunku do każdej pozycji). 

Wymienione działania można realizować w różnej kolejności lub równolegle, ale zawsze 



końcowym etapem jest upowszechnienie tekstu czyli jego opublikowanie cyfrowe lub 

ewentualny wydruk. 

W bibliotekach od dawna prowadzona jest działalność wydawnicza (Mullins, & 

et al., 2012, s. 9-11). Przykładowo jest to wydawanie własnych czasopism branżowych 

np. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, „Biblioteka”, „Biblioteka i Edukacja” itp. W 

dobie otwartego dostępu pozwala to na duże oszczędności finansowe i łatwiejszą 

dystrybucję publikacji w internecie (Hahn, 2008, s. 23-24). Nie jest to jedyna działalność 

wydawnicza realizowana przez pracowników bibliotek. Można tu wymienić: 

redagowanie publikacji wydawanych na uczelniach, promocja książek, wydawanie 

publikacji pokonferencyjnych (Wojciechowski, 2011, s. 14). Bibliotekarze angażują się 

również w projekty związane z zarządzaniem portalami związanymi z dystrybucją 

produkcji wydawniczej uczelni. Realizowane jest to, jako wsparcie wydawnictwa 

uczelnianego i naukowców w procesach wydawania dokumentów cyfrowych oraz usługi 

doradcze w tym zakresie. Przykładowo we wprowadzaniu modeli otwartego dostępu 

pracownicy Biblioteki UAM administrują Platformą Otwartych Czasopism Naukowych 

PRESSto gdzie pomagają redaktorom naukowym w publikowaniu czasopism 

elektronicznych oraz konsultują z nimi techniczne aspekty przygotowania dobrej jakości 

plików (Karwasińska, 2017, s. 251). Można zauważyć, że bibliotekarze mają 

odpowiednie kompetencje i umiejętności w prowadzeniu działalności edytorskiej, 

wydawniczej oraz mogą w prosty sposób upowszechniać publikacje przez obecnie dobrze 

rozwinięty kanał dystrybucji, jakim są repozytoria (Wojciechowski, 2011, s. 22).  

W literaturze przedmiotu wskazuje się na dużą wiedzę bibliotekarzy w 

posługiwaniu się nowymi technologiami internetowymi i programami do zarządzania 

treścią (Bednarek-Michalska, 2011, s. 47; Hahn, 2008, s. 10). W repozytoriach 

publikowane są dokumenty w różnej formie i typologii więc w prosty sposób można 

poszerzyć ich ofertę o dodatkowe usługi (Hahn, 2008, s. 10-11)  

Repozytorium może wspierać wydawnictwo akademickie w rozpowszechnianiu 

treści naukowych (Karwasińska, 2017, s. 239) lub całkowicie przejąć jego rolę (Gajda, 

2011). 

Analiza porównawcza procesów wydawniczych w repozytoriach 

W badaniach własnych autor niniejszego artykułu, na podstawie literatury 

naukowej, stron internetowych uczelni i własnych doświadczeń, jako kierownika 



Oddziału Zbiorów Cyfrowych i Sekcji Repozytorium UJ, przeprowadził analizę 

porównawczą prowadzonych działań związanych z wdrażaniem procesów 

wydawniczych w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliotece Cyfrowej 

Politechniki Lubelskiej (BC POLLUB). Na tej podstawie zaproponowany został model 

procesów wydawniczych, w repozytorium, gdzie większą część zadań mogą wykonywać 

bibliotekarze (pracownicy repozytorium). 

Problemy terminologiczne definiujące terminy „biblioteka cyfrowa” i 

„repozytorium” były już opisywane przez innych badaczy (np. Janiak, & Próchnicka, 

2017, s. 43-45; Januszko-Szakiel, 2017, s. 33-35; Sapa, 2009, s. 218; Sapa, 2013, s. 118-

119). Dlatego repozytorium, przedstawiane jest tu, jako system, w którym jest 

gromadzony, archiwizowany i udostępniany dorobek naukowy pracowników instytucji 

naukowej lub uczelni. Niezależnie od tego, jaka nazwa systemu będzie funkcjonowała na 

jego stronie internetowej (Januszko-Szakiel, 2017, s. 33-35; Sapa, 2013, s. 118-119). 

W Tabeli 1 przedstawione jest porównanie procesów wydawniczych 

realizowanych w RUJ i BC POLLUB. 



 

Tabela 1. Porównanie działań związanych z prowadzeniem działalności 

wydawniczej w RUJ i BC POLLUB. 

Źródło: opracowanie na podstawie własnych doświadczeń oraz cytowanej 

literatury (Gajda, 2011; Gajda, 2014; Opielak, 2012). 

Jak wynika z tabeli 1, realizacja procesów wydawniczych może być dzielona 

pomiędzy autora publikacji oraz pracowników repozytorium lub w całości mogą być 

wykonywane w repozytorium. Niektóre czynności realizowane są w podobny sposób w 

obu bazach np. skład tekstu, projekt okładki, przygotowanie techniczne do udostępnienia 

i opublikowanie. Różnice występują tylko na poziomie eksportu metadanych do PBN i 

wykonywania korekt językowych. Pomimo, że działania obu modeli wydawniczych są 

podobne to należy podkreślić, że w RUJ działalność wydawnicza jest dodatkowym 

zajęciem pracowników repozytorium, a w BC POLLUB są to podstawowe obowiązki 

pracujących tam osób. 



Propozycja modelu procesów wydawniczych w repozytorium 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można przedstawić propozycję modelu 

procesów wydawniczych (Rysunek 1), który da się  wdrożyć w repozytorium. W 

przygotowaniu modelu nacisk położony jest głównie na działaniach związanych z 

technicznym przygotowaniem publikacji do udostępnienia. Pominięta została analiza 

podstawowych procesów informacyjnych (gromadzenie, opracowanie, przetwarzanie, 

archiwizacja, udostępnianie) realizowanych w repozytoriach, ponieważ nie była 

przedmiotem badań. 

Recenzja publikacji oraz dostarczenie jej do repozytorium, realizowane są przez 

naukowca (autora publikacji). Większość procesów: skład tekstu, projekt okładki, 

nadanie numeru ISBN, przygotowanie techniczne publikacji do udostępnienia (konwersja 

do formatu prezentacyjnego) realizowane są przez pracowników repozytorium. W 

procesie upowszechniania, automatycznie, przesyłane są metadane do agregatorów i 

wyszukiwarek naukowych. Są to funkcje typowe dla repozytoriów, ale w przypadku 

agregatorów wymagają rejestracji bazy, z której na podstawie protokołu OAI-PMH, 

metadane są pobierane. Dodatkowe funkcje, które może wykonać pracownik 

repozytorium, to przesyłanie metadanych do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Ten 

agregator metadanych jest tworzony przez OPI na polecenie MNiSW. Jego zadaniem jest 

gromadzenie w jednym miejscu metadanych opisujących publikacje polskich 

naukowców. Stanowi on również jeden z systemów wspomagających ocenę 

parametryczną jednostek (eksport metadanych realizowany w RUJ) i POL-indexu – 

Polska Baza Cytowań (eksport metadanych realizowany w Repozytorium Uniwersytetu 

Łódzkiego) (Systemy PBN i POL-index, 2016). W przypadku zaproponowanego modelu, 

wydawnictwo funkcjonuje na uczelni i współpracuje ściśle z repozytorium w procesie 

archiwizacji wszystkich publikacji w nim wydawanych. Oczywiście współpraca, 

wydawnictwa z repozytorium, może być bardziej złożona lub tak, jak w przypadku BC 

POLLUB repozytorium może być wydawcą. Zależy to głównie od decyzji, jakie zostaną 

podjęte na danej uczelni. 



 
Rysunek 1. Model procesów wydawniczych w repozytorium 

Źródło: Opracowanie własne, 2018 

Zakończenie: 

Procesy i usługi wydawnicze realizowane w repozytoriach to w Polsce nadal 

nowość (stan na rok 2018). Jednak, poszerzenie działalności repozytoriów o nowe formy 

działalności może przyczynić się do wzrostu ich popularności wśród kadry akademickiej. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w Polsce model repozytoryjnych usług 

wydawniczych jest realizowany na razie w znikomym zakresie, ale na bardzo 



zaawansowanym poziomie merytorycznym. Czy przedstawione działania staną się 

popularne w szerszym zakresie? Jedynie przyszłe działania praktyczne mogą to 

zweryfikować. Na pewno jest to kanał komunikacji naukowej, który do końca jeszcze nie 

został w pełni wykorzystany. A to zadanie może być wspomagane przez bibliotekarzy. 
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Wykładowca akademicki oraz autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu 

tworzenia i zarządzania zasobami w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach. 
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