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Kolekcje cyfrowe gromadzące i przechowujące dorobek intelektualny społeczności naukowej  

jednego lub wielu uniwersytetów. Zasób danego repozytorium jest określony przez  instytucję, 

treść zgromadzonych tam zbiorów ma charakter naukowy, kumulacyjny i permanentny, a 

najważniejszymi cechami są zarówno dostęp w trybie Open Access jak i uniwersalność 

wyszukiwawcza.  

(The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition (SPARC), 2002) 

 



   pismo informujące 

   prezentacja na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         wybór oprogramowania  

         opracowanie wstępnej wersji projektu (założenia,  harmonogram, kosztorys) 

         opracowanie prawnych aspektów funkcjonowania repozytorium 

         przygotowanie i zatwierdzenie przez Jego Magnificencję prof. dr hab.        
          Leonarda Etela  

 

 

         

 

 

         

        zdefiniowanie polityki funkcjonowania repozytorium  

        techniczno-informacyjne przygotowanie platformy 

       

 
Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.  
w sprawie utworzenia Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.  
 

Zarządzenia nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.  
w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw 
doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku. 

Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.  
w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych. 



          włączenie wersji testowej Repozytorium UwB (październik) 
                Akcja informacyjno-promocyjna 
 
 
 
 
 

           

          przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie RUB ze środków MNiSW,      

          w zakresie działalności upowszechniającej naukę 

          uzyskanie zgody redakcji czasopism akademickich UwB na zamieszczenie      

          pełnych tekstów artykułów w RUB 

          przygotowanie i rozesłanie ankiety 
 
 
 
 



             

 

 

 

        uruchomienie pełnej wersji RUB 

       Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 roku otrzymało dofinansowanie ze 

środków MNiSW, w zakresie działalności upowszechniającej naukę (677/P-DUN/2014), na 

realizację zadania "Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki im. Jerzego Giedroycia  

w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku". 

 

 

         

         podpisanie umowy z CrossRef na zakup numerów DOI  

         nadanie numerów URI 

          

       

          

 

 



           rejestracja w światowych  katalogach i rejestrach                                       
      

The Directory of Open Access Repositories           

                                                                                      Registry of Open Access Repositories 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregator CEON  

 

 

 

 



           opracowanie ankiety  
              
 
 
 
 

            

            

           działania informacyjno-promocyjne 
           
 
 
 

   

 

           
          

poznanie opinii oraz wiedzy pracowników i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku 

21 pytań, dotyczących trzech obszarów: wykorzystania Internetu w pracy naukowej,   
 tematu Open Access oraz Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku 

935 pracowników i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku 

 materiały informacyjne (plakaty, broszury, ulotki) 

 szkolenia z zakresu prawa autorskiego  i Open Access, szkolenia i warsztaty o RUB 

 współpraca z prodziekanami ds. nauki oraz kierownikami jednostek 



Nawiązanie współpracy z wydawnictwami uczelnianymi w zakresie zamieszczania publikacji w RUB  

Zmiana zarządzenia w sprawie zamieszczania prac doktorskich 

Zarządzenie w sprawie zamieszczania  

opublikowanych materiałów z konferencji odbywających się na UwB 

Przyporządkowanie numerów DOI dla artykułów z czasopism akademickich 

Przejście na nową wersję DSpace 

Szkolenia z zakresu prawa autorskiego 





magazynowanie i 
archiwizacja dorobku 

naukowego 
pracowników UwB 

upowszechnianie 
dorobku 

naukowego 
pracowników, 
doktorantów i 

studentów 

promocja  
osiągnięć 

naukowych 
uczelni 

zwiększenie  
powszechności i łatwości  

dostępu do prac 
naukowych 

prowadzonych na 
uniwersytecie 



Dla repozytorium UwB zostało wybrane oprogramowanie DSpace, 

wybierane przez większość repozytoriów na świecie. 





ZESPOŁY 
Wydziały i jednostki międzywydziałowe, 

czasopisma, doktoraty 

KOLEKCJE 

Typy dokumentów deponowanych 
w RUB 

DOKUMENTY 
Cyfrowe wersje utworów przyporządkowane 
wybranym kolekcjom (preprinty i postprinty) 



ARTYKUŁY NAUKOWE 

KSIĄZKI/ROZDZIAŁY 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 

PRACE DOKTROSKIE 

PRACE DYPLOMOWE 

SPRAWOZDANIA/RAPORTY 

VARIA 



ZESPÓŁ 

Czasopisma 
naukowe 

PODZESPOŁY 

Tytuły czasopism 

KOLEKCJE 

Poszczególne 
numery 

DOKUMENT 

Artykuł w 
czasopiśmie 



ZESPÓŁ 

Doktoraty 

KOLEKCJE 

Podział ze względu 
na tryb dostępu 



 Depozytariusze - pracownicy naukowi i doktoranci UwB 
posiadający adres mailowy z domeną uwb.edu.pl 
 
 
 
 Formy deponowania: 

Bezpośrednie (autoarchiwizacja) – deponowanie 
dokumentu cyfrowego przez autora. 
 
Pośrednie - deponowanie dokumentu cyfrowego przez 
osobę do tego upoważnioną (Redakcja RUB – doktoraty, 
prace dyplomowe) 
 
 

 Formaty (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, MP3) 
 



 CC –BY             Uznanie autorstwa 

 CC –BY- SA             Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 

 CC-BY-NC               Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 

 CC-BY-ND                       Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych  

CC-BY-NC-SA                 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach  

 CC-BY-NC-ND                Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 



I. Oświadczam, że: 
1. Udzielam Uniwersytetowi w Białymstoku nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z   
 utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
2. Deponowany utwór nie narusza praw osób trzecich. 
3. Przysługują mi prawa autorskie majątkowe lub posiadam zgodę wydawcy na umieszczenie  
 utworu w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. 
  
II. Upoważniam Uniwersytet w Białymstoku do: 
1. Archiwizowania i przechowywania deponowanych utworów na nośnikach cyfrowych 
  oraz do zmiany formatu, nośników i techniki zapisu, jeśli jest to uzasadnione funkcjonowaniem repozytorium. 
2. Wykorzystywania utworu w celach archiwizacyjnych i bibliotecznych. 
  
III. Upoważniam Uniwersytet w Białymstoku do korzystania deponowanych utworów  
na następujących polach eksploatacji 
- zwielokrotnianie utworu w formie elektronicznej, 
-publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
 w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
  
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim 
 i prawach pokrewnych oraz przepisy prawa cywilnego. 
  
 



 

W przypadku dokumentów przekazywanych do RUB obligatoryjnie, 

udzielenie licencji następuje poprzez podpisanie Oświadczenia, będącego 

załącznikiem właściwego rozporządzenia  

 prace doktorskie 

 prace dyplomowe 

http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2013-17-1.pdf�
http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2013-18-2.pdf�
http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2013-18-2.pdf�


Możliwość śledzenia statystyk 

Zabezpieczenie dokumentów  (identyfikator URI/DOI) 

Promocja  międzynarodowej współpracy 

Powszechność i  szybkość dostępu do badań 

Wzrost cytowalności prac 

Wzrost widoczności dorobku naukowego (np. Google Scholar) 







Liczba zdeponowanych obiektów 

Wersja testowa (październik – grudzień 2013) - 152 
I kwartał 2014 - 539 

Zarejestrowani użytkownicy E-osoby 

Wersja testowa - 16 
I kwartał 2014 – 15 
 

Liczba wejść na stronę RUB 

Wersja testowa – 543 (logowanie przez EZproxy) 
I kwartał 2014 – 12666 

PL 7255 
US 4505 
NL 298 
DE 93 
UA 72 
  
 
 

GB 72 
RU 60 
LT 51 
BY 38 
FR 26 
 



Slajd 1  
http://openscience.com/a-look-at-the-process-of-submitting-manuscripts-and-publishing-books-in-the-open-access-model/ 
Slajd 4 
http://pl.clipartlogo.com/image/men-exception_240153.html 
Slajd 6  
http://wiki.lxde.org/pl/Plik:Creativecommons.png 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Copyright.svg 
http://www.eprints.org/ 
http://jivesna.com/images/DSpace_logo.png 
Slajd 8 
http://img.po.opi.org.pl/common/logo_mnisw.png 
http://www.icncs.org/images/img/Crossref.jpg 
http://www.handle.net/ 
Slajd 10 
http://ankiety.interaktywnie.com/ 
Slajd 14 
http://jivesna.com/images/DSpace_logo.png 
Slajd 20 
http://pl.clipartlogo.com/image/men-exception_240153.html 
http://mlodzi.wroclaw.pl/artykul/2578-prawo-popytu-i-podazy-konkurs-na-esej 
http://www.download.net.pl/jak-wyciagnac-zdjecia-z-pdf/n/2215/ 
Slajd 23 
http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ 
Slajd 21 
http://weblog.infopraca.pl/2008/08/co-twoje-pismo-mowi-o-tobie-2/ 
Slajd 27 
http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-content/uploads/2011/12/stats.png 
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