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Publikowanie wyników badań 
i publikacji naukowych 

w modelu otwartym
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Rozwój nowoczesnych 
technologii odgrywa istotną rolę 
w otwieraniu zasobów wiedzy, 
stwarzając nowe możliwości dla 
wyników badań i publikacji 
naukowych.
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Otwartość wyników badań i 
publikacji naukowych polega na 
udostępnieniu treści i danych w 
wersji cyfrowej bez barier 
prawnych, technicznych czy 
ekonomicznych ograniczających 
możliwość ich wykorzystania.
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Publikowanie otwarte oznacza 
zatem udostępnienie treści i 
wyników badań w Internecie z 
zapewnieniem użytkownikom 
określonych swobód.



www.kul.pl

Otwartość wyników badań i 
publikacji naukowych przynosi 
korzyści zarówno instytucjom, 
jak i całemu społeczeństwu, 
ułatwia tworzenie idei, nowych 
rozwiązań, aktualizację i 
współtworzenie wiedzy.
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Publikowanie otwarte służy 
budowaniu prestiżu instytucji, 
zapewnia jej skuteczniejszą 
promocję, sprzyja rozwijaniu 
współpracy z innymi 
instytucjami oraz pozwala na 
zaangażowanie odbiorców.
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Otwarte treści naukowe 
wzmacniają potencjał badawczy, 
zwiększają widoczność i 
cytowalność dorobku naukowego, 
jak również usprawniają 
komunikację naukową.
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Technologie cyfrowe znacznie 
obniżają koszty dostępu do treści 
naukowych, przez co ułatwiają 
dostęp do wyników badań 
szerszej grupie odbiorców.
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Ze względu na sposób udostępnienia i 
warunki prawne, na jakich została 
udostępniona publikacja wyróżniamy 
następujące poziomy otwartości publikacji:

 publikacja w pełni otwarta

 publikacja częściowo otwarta

 publikacja zamknięta
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Publikacja w pełni otwarta:

 publikowanie bez ograniczeń 
w Internecie z zachowaniem 
pełni praw autorskich (na 
nieograniczonej otwartej 
licencji lub w domenie 
publicznej)
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Publikacja częściowo otwarta:

 częściowo ograniczone 
publikowanie w Internecie 
(na częściowo ograniczonej 
otwartej licencji)
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Publikacja zamknięta:

 całkowicie ograniczone 
tradycyjne lub elektroniczne 
publikowanie, dostęp 
kontrolowany (wymagający 
rejestracji, logowania, 
wniesienia opłaty)
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Jednym z najistotniejszych aspektów 
otwartości jest idea otwartego 
dostępu (ang. open access) 
rozumiana jako powszechny i 
bezpłatny dostęp do wyników 
badań i publikacji naukowych za 
pośrednictwem Internetu.
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Open access zakłada dalsze wykorzystywanie 
wyników badań i treści naukowych:

 zgodnie z przepisami prawa autorskiego 
o dozwolonym użytku (dostęp darmowy, 
tzw. gratis open access)

 na nieograniczonej wolnej licencji 
Creative Commons (wolny dostęp, tzw. 
libre open access)

https://creativecommons.pl/
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Gratis open access:

 darmowe udostępnienie utworu w 
Internecie bez technicznych ograniczeń, 
ale zastrzegające wszelkie pozostałe 
prawa do publikacji, co oznacza, że 
użytkownicy mogą z niej korzystać w 
bardzo ograniczonym zakresie (zgodnie z 
przepisami o dozwolonym użytku)
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Libre open access:

 udostępnienie utworu w Internecie bez 
technicznych ograniczeń, zastrzegające 
tylko minimalną część praw do publikacji, 
co oznacza, że użytkownicy mogą z niej 
korzystać w bardzo szerokim zakresie 
(udostępnienie publikacji na wolnej 
licencji)
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Wyróżniamy dwie podstawowe formy 
open access:

 otwarte repozytoria (zwane zieloną 
drogą otwartego dostępu)

 recenzowane czasopisma open access 
(zwane złotą drogą otwartego 
dostępu)
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Zielona droga:

 sposób udostępniania prac naukowych w 
otwartych repozytoriach, metoda 
publikowania wybierana częściej przez 
autorów, bowiem jedynym warunkiem na 
archiwizację pracy w repozytorium jest 
uzyskanie zgody wydawcy
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Niektórzy wydawcy udzielają takiej 
zgody automatycznie, w ramach 
własnej polityki dotyczącej 
zamieszczania prac w repozytoriach, 
politykę wybranych wydawców można 
sprawdzić w bazie Sherpa/Romeo.

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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Złota droga:

 sposób udostępniania prac naukowych 
w recenzowanych czasopismach 
wydawanych zgodnie z wymaganiami 
otwartego dostępu
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Publikowanie prac w otwartym 
Repozytorium Instytucjonalnym 
KUL

https://repozytorium.kul.pl/
https://repozytorium.kul.pl/
https://repozytorium.kul.pl/
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Ustalenie statusu formalno-prawnego 
utworu:

 uzyskanie zgody wszystkich 
współtwórców

 sprawdzenie praw do archiwizacji w 
repozytorium w bazie Sherpa/Romeo

 uzyskanie zgody wydawcy

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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Przygotowanie dokumentu:

 zmiana formatu na pdf

 zmiana nazwy

 uzupełnienie metadanych

 dodanie warstwy tekstowej

 zmniejszenie wielkości
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Rejestracja w systemie:

 wybranie zakładki „Moje konto”

 kliknięcie „Rejestracja”

 podanie adresu e-mailowego w 
domenie kul.pl

 odebranie poczty z linkiem 
aktywacyjnym

 wypełnienie formularza 
rejestracyjnego

https://repozytorium.kul.pl/register
https://repozytorium.kul.pl/register
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Otrzymanie uprawnień do 
deponowania w określonym 
zespole i jego kolekcjach.

https://repozytorium.kul.pl/
https://repozytorium.kul.pl/
https://repozytorium.kul.pl/
https://repozytorium.kul.pl/
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Logowanie do systemu:

 wybranie zakładki „Moje konto”

 kliknięcie „Mój ReKUL”

 wpisanie adresu e-mail w 
domenie kul.pl i ustalonego hasła

https://repozytorium.kul.pl/password-login
https://repozytorium.kul.pl/password-login


www.kul.pl

Proces deponowania:

 kliknięcie “+ Dodaj do Repozytorium”

 wybranie kolekcji

 szczegółowe opisanie pozycji

 przesłanie przygotowanego wcześniej 
pliku z pracą

 zweryfikowanie wprowadzonych 
danych

 opcjonalnie wybranie licencji Creative 
Commons

 zaakceptowanie licencji ReKUL

https://repozytorium.kul.pl/
https://repozytorium.kul.pl/
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Przepływ pracy:

 wyświetlenie pozycji jako „Zgłoszenia 
oczekujące” w panelu „Mój ReKUL”

 weryfikacja pracy przez redaktorów 
repozytorium

 zaakceptowanie pozycji przez 
redaktorów repozytorium

 ewentualnie niezaakceptowanie 
pozycji i odesłanie do autora
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Korzyści z publikowania wyników 
badań i treści naukowych w 
repozytoriach open access
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Repozytoria open access umożliwiają 
dostęp do treści naukowych i 
wyników badań szerokiej grupie 
odbiorców, co zwiększa widoczność 
dorobku naukowego i wzmacnia 
oddziaływanie publikacji.
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Dostęp do treści udostępnionych 
w repozytoriach open access jest 
łatwiejszy i szybszy niż dostęp do 
treści opublikowanych w 
tradycyjnej publikacji.
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Repozytoria otwarte stosują 
standardowe protokoły metadanych, 
dzięki którym zgromadzone w nich 
materiały są widoczne w bazach 
danych, agregatorach czy 
metawyszukiwarkach na całym 
świecie.
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Treści udostępnione w repozytoriach 
open access są częściej cytowane, co 
powoduje wzrost wskaźnika impact 
factor czasopism, z których pochodzą 
cytowane artykuły.
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Materiały dostępne w otwartych 
repozytoriach usprawniają 
komunikację naukową, 
przyspieszając wymianę informacji, 
co wpływa na rozwój nauki i 
współtworzenie wiedzy.
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Repozytoria w modelu otwartym 
pozwalają na korzystanie z rzetelnej 
wiedzy naukowej, co zwiększa jej 
społeczne wykorzystanie.
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Repozytoria open access dają 
możliwość długotrwałego 
przechowywania cyfrowych wersji 
prac oraz zapewniają do nich stały 
dostęp.
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Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw
Więcej informacji o dziale i jego działaniach na stronie www

Pytania mogą Państwo zadać:

• osobiście w siedzibie działu: 

ul. Chopina 27, pok. 303A

• telefonicznie: (81) 445 31 89

• lub e-mailowo: repozytorium@kul.pl

Oferta szkoleń z zakresu: 

• prawa autorskiego, 

• otwartego dostępu, 

• pozycjonowania publikacji naukowych, 

• korzystania z zasobów elektronicznych, 
w tym szczególnie w zakresie obsługi narzędzi 
Repozytorium Instytucjonalnego KUL (ReKUL) 
oraz Platformy Czasopism KUL (CzasKUL).
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http://www.kul.pl/aktualnosci,18619.html
mailto:repozytorium@kul.pl
https://repozytorium.kul.pl/
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