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Otwarty dostęp (ang. Open Access) to model, w którym prace 
naukowe, wyniki badań i materiały dydaktyczne publikowane 

są w sieci, bez ograniczeń i opłat. 



publikacja w Otwartym Dostępie to  
publikacja cyfrowa, dostępna online, bezpłatna i wolna od 

większości ograniczeń prawnoautorskich i licencyjnych  
(Suber, 2012)



50 mln tekstów naukowych, dostępnych online w sposób otwarty 
prawie 10 tys. otwartych czasopism  

(w tym 157 czasopism z Polski –  15. miejsce w rankingu 
światowym)



Budapest Open Access Initiative, 2002 (2012) 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/  

Berlin Declaration of Open Access to Knowledge in the  
Science and Humanities, 2003  
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration  

OECD Declaration on Access to Research Data From Public 
Funding, 2004  
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?
InstrumentID=157  

dokumenty programowe/deklaracje

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=157


akademicka wiosna, 2012

Biblioteka Harvardu zbuntował się przeciwko 
wysokim kosztom subskrypcji baz Elsevier (pakiety) 

Naukowcy zbuntowali się przeciwko wysokim 
kosztom dostępu do wiedzy. 

http://thecostofknowledge.com/ - ok 15 tys. podpisów w 
ciągu roku 

http://thecostofknowledge.com/


modele/kanały dystrybucji 
modele prawne

modele dostępu do wydawnictw OA
modele ekonomiczne



modele/kanały dystrybucji

zielona droga OD złota droga OD



złota droga OD

czyli publikowanie recenzowanych prac naukowych  
w czasopismach dających otwarty dostęp do  

wszystkich artykułów 



zielona droga OD

czyli umieszczanie kopii publikacji i wyników badań  
w cyfrowym repozytorium, archiwum lub  

na własnej stronie internetowej 

samodeponowanie (pre-print; post-print)



otwarty dostęp GRATIS 
vs

otwarty dostęp LIBRE

modele prawne



darmowy i otwarty dostęp –
rozpowszechnianie utworu lub przedmiotu
prawa pokrewnego w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym oraz możliwość
nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie
korzystania w ramach dozwolonego użytku

1. Dostęp gratis





2. Dostęp libre
wolny i otwarty dostęp –
rozpowszechnianie utworu lub przedmiotu
prawa pokrewnego w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym wraz z udzieleniem
każdemu licencji na nieograniczone, nieodpłatne
i niewyłączne korzystanie z nich oraz z ich
ewentualnych opracowań



Dostęp libre
=

wolne licencje



Uznanie Autorstwa Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych 
Warunkach

Uznanie Autorstwa – Na Warunkach 
Niekomercyjnych

Uznanie Autorstwa – Na Warunkach 
Niekomercyjnych – Na Tych Samych 
Warunkach

Uznanie Autorstwa – Bez Utworów 
Zależnych

Uznanie Autorstwa – Na Warunkach 
Niekomercyjnych – Bez Utworów 
Zależnych



Uznanie Autorstwa Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych 
Warunkach

wolne licencje

autor pozostaje właścicielem praw autorskich, ale zezwala innym na: 
kopię, redystrybucję (także komercyjnie), dowolne przeróbki



Uznanie Autorstwa – Na Warunkach 
Niekomercyjnych

Uznanie Autorstwa – Na Warunkach 
Niekomercyjnych – Na Tych Samych 
Warunkach

Uznanie Autorstwa – Bez Utworów 
Zależnych

Uznanie Autorstwa – Na Warunkach 
Niekomercyjnych – Bez Utworów 
Zależnych

NIEwolne / otwarte 
licencje 



LIBRE

GRATIS



modele dostępu do czasopism OD

pełny
bezpłatny dostęp do zawartości całego czasopisma przy czym 

artykuły nadal chronione są prawem autorskim lub 
opublikowane są na wolnych licencjach CC  

opóźniony
bezpłatny dostęp do artykułów po upływie określonego czasu 

(okres karencji zależeć może od charakterystycznego dla danej 
dyscypliny okresu starzenia się informacji - 6 do 12 miesięcy)	

krótkoterminowy	 bezpłatny dostęp do artykułów od momentu ich publikacji 
przez określony czas (np. przez okres 12 miesięcy)	

dla wybranych treści bezpłatny dostęp jedynie do wybranych artykułów

zdublowany	 odbiorca może wybrać pomiędzy bezpłatnym czasopismem 
elektronicznym, a jego odpłatną wersją drukowaną	

wspomagający	
czasopismo lub wybrane artykuły dostępne są bezpłatnie w 

określonym obszarze geograficznym. Model ten wspiera 
przede wszystkim rozwój najbiedniejszych rejonów świata	

hybrydowy	  opiera się na częściowej otwartości dla tych publikacji, 
które zostaną opłacone przez autora



modele ekonomiczne czasopism OD
Reklama

umieszczanie płatnych reklam w książkach czy czasopismach skierowanych do konkretnych 
grup odbiorców (wewnątrz numeru, jak i na stronach www danego czasopisma oraz 

wydawcy czy platformie dedykowanej czasopismom)

Fundusze 
pozyskane

pozyskiwanie darów, dotacji, grantów na utrzymanie czasopisma ze źródeł zewnętrznych - 
dwukanałowo zarówno przez wydawcę, jak i autorów (np. PLoS)

Mieszany
częściowa otwartości dla tych publikacji, które zostaną opłacone przez autora. Jeśli nie 

zbierze się opłat za pojedynczy artykuł lub za całe czasopismo, pozostają one zamknięte i są 
sprzedawane, zwykle w pakietach subskrypcyjnych dla bibliotek.

Wsparcie 
instytucjonalne

 instytucje, która finansuje publikacje czasopism w sposób pełen lub częściowy, 
bezpośredni, lub pośredni, przez zatrudnienie pracowników, użyczenie sprzętu czy miejsca 

dla redakcji. Na uczelniach oraz w towarzystwach naukowych.

Składki 
członkowskie  składki członkowskie gromadzone przez fundacje czy towarzystwa naukowe

2. edycja płatna jedna z edycji jest sprzedawana (np. drukowana), a do innej jest wolny dostęp

 Opłata za 
publikację artykułu

autorzy wnoszą opłaty po akceptacji artykułu do publikacji, są to opłaty pokrywające koszty 
produkcji publikacji i recenzowania (SpringerOpen Choice)

Opłata za 
dostarczenie 

rękopisu
autor (jego instytucja) płaci za artykuł przed akceptacją. Opłata w związku z tym jest 

mniejsza dla pojedynczego autora, ponieważ dotyczy większej liczby osób.

Czasowy dostęp czasowe udostępnienie czasopisma, np. przez 2 miesiące, po takim terminie czasopismo 
znów staje się zamknięte i jest sprzedawane w pakietach

https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/850.pdf

https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/850.pdf


zalety otwartego dostępu



Twarde dowody

Badanie PLoS - Eysenbach, 2006, teksty biologiczne 
- prawdopodobieństwo cytowania artykułów 
opublikowanych w otwartym dostępie w PLoS było 
trzykrotnie wyższe niż w przypadku artykułów 
zamkniętych, a także wyższe niż w przypadku 
artykułów archiwizowanych przez autorów na ich 
własnych stronach www.



Twarde dowody

Bo-Christer Björk i David Solomon (2012) czasopisma OA 
indeksowane przez bazę ISI Web of Science mają taki sam 
poziom cytowań jak czasopisma tradycyjne. 

Gargouri et al. (2010) ujawnił natomiast, że przewaga 
cytowań artykułów w otwartym dostępie występuje bez 
względu na to, czy archiwizacja była dokonana 
indywidualnie, czy obligatoryjnie.



Google Scholar Citations 
Publish or Perish 
Research Gate



zalety otwartego dostępu



zalety otwartego dostępu



źródło: Otwarta nauka w Polsce. Diagnoza, 2014 

sposoby dostępu do artykułów naukowych



katalogi otwartych czasopism (złota droga OA) 
czasopisma w pełnym otwartym dostępie, bez żadnych ograniczeń, jak również tytuły wydawane w innych modelach 
oraz pozostałe czasopisma funkcjonujące w sieci bez żadnych opłat

Directory of Open Access Journals (DOAJ),  
https://doaj.org/ 
10,632 czasopism z 134 krajów

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB,  
http://rzblx1.uni-regensburg.de/    
Wykaz czasopism dostępnych w sieci bezpłatnie, w tym publikowanych w modelu Open 
Access, tworzony przez bibliotekę uniwersytecką w Regensburgu 

https://doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/


ćwiczenie 1

W repozytoriach DOAJ i EZB wyszukaj otwarte 
czasopismo z twojej dyscypliny, w którym możesz 
opublikować artykuł w Otwartym Dostępie



http://pl.padlet.com/cel/oa

http://pl.padlet.com/cel/oa


wykazy otwartych repozytoriów (zielona droga OA) 
informacje oraz linki do instytucjonalnych bądź dziedzinowych otwartych archiwów dokumentów OA 

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)  
http://www.opendoar.org/  
jeden z najbardziej miarodajnych katalogów uczelnianych otwartych archiwów OA; 
Każde repozytorium jest przeglądane i oceniane przez specjalistów. Wyszukiwanie wg: 
dziedziny, typów dokumentów, kraju, języka, typu repozytorium czy stosowanego 
oprogramowania

Registry of Open Access Repositories (ROAR)   
http://roar.eprints.org/ 
wyszukiwanie wg: kraju, typu repozytorium, roku utworzenia, oprogramowania + 
dodatkowe kryteria

Disciplinary Repositories  
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories 

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories


polityki wydawnictw a repozytoria

SHERPA/RoMEO - baza polityk wydawnictw (pre/post-printy) 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


ćwiczenie 2

Wybierz jeden tytuł czasopisma, w którym najczęściej 
lub ostatnio opublikowałeś/łaś artykuł. Sprawdź jaką 
ma politykę w stosunku do zielonej drogi Open 
Access? np. czy można umieszczać pre-printy i post-
printy? Czy artykuł w ostatecznej wersji wydawcy 
można zamieścić w otwartym repozytorium?



ćwiczenie 3

Korzystając z baz repozytoriów, wyszukaj 
repozytorium uczelniane lub dziedzinowe, w którym 
możesz opublikować swój artykuł. 



wyszukiwarki OA

źródło: Otwarta nauka w Polsce. Diagnoza, 2014 

sposoby wyszukiwania informacji o treściach naukowych



wyszukiwarki OA

BASE http://www.base-search.net/ 
Zintegrowana wyszukiwarka; otrzymujemy szczegółowe opisy materiałów, w tym 
streszczenie, typ dokumentu, źródło/dostawcę.  

OAIster http://oaister.worldcat.org/  
25 mln dokumentów elektronicznych (książek, artykułów, plików audio i video, grafiki itp.) 
z ponad 1100 kolekcji (repozytoriów, bibliotek cyfrowych, czasopism otwartych). 

Google Scholar https://scholar.google.pl/  
Specjalistyczna wyszukiwarka Google rejestrująca abstrakty i/lub pełne teksty i/lub 
cytowania prac naukowych (artykułów, raportów, książek itp.). 

więcej na: https://pl.padlet.com/cel/oa 

http://www.base-search.net/
http://oaister.worldcat.org/
https://scholar.google.pl/
https://pl.padlet.com/cel/oa


ćwiczenie 4

Za pomocną wyszukiwarek wyszukaj jeden artykuł 
opublikowany w Otwartym Dostępie, który może być 
przydatny w twojej pracy naukowej.



Mit 1. Swobodny dostęp do treści w sieci wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem plagiatu.

 Mit 2. Na otwartym publikowaniu nie da się zarobić.

  
Mit 3. Publikowanie w otwartym dostępie pozbawia 
autora praw autorskich.

ćwiczenie 5



źródło: Otwarta nauka w Polsce. Diagnoza, 2014 

stosunek do OA - polscy naukowcy



W prezentacji wykorzystano materiały kampanii „Możesz to zrobić lepiej niż chomik”, Centrum Cyfrowe

karolina@agh.edu.pl 
T: 37 69

Prezentacja dostępna na licencji CC BY-SA 3.0 PL

mailto:karolina@agh.edu.pl

