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OPEN        ACCESS 
 



DEFINICJE 
 

 
• Ruch Open Access (Ruch Otwartego Dostępu do Nauki)  
 światowy ruch społeczny, oddolna inicjatywa stworzona przez naukowców i bibliotekarzy w celu jak 

najszerszego udostępnienia zasobów nauki, szczególnie w Internecie. Jest ściśle związany z nauką i był 
początkiem dla innych ruchów, które zostały zbudowane po nim, ale wzorował się na ideach i działaniach 
wcześniejszej inicjatywy Free Software Movement (Ruchu Wolnego Oprogramowania). 

 

• Model Open Access (Model Otwartego Dostępu do Wiedzy) 
 system założeń, pojęć i zależności między nimi związany z otwartą komunikacją naukową pozwalający 

opisać w przybliżony sposób w jaki naukowcy, bibliotekarze i inni uczestnicy tego procesu wymieniają się 
wiedzą. Jak ją tworzą, gromadzą, archiwizują, udostępniają czy publikują. Przeciwieństwem do modelu 
otwartego komunikacji naukowej jest model zamknięty np. subskrypcyjny. 

 

• Kanał Komunikacji Otwartej 
 otwarte połączenie pomiędzy nadawcą i odbiorcą informacji naukowej. Otwarty sposób przesyłania, 

udostępniania czy publikowania zasobów wiedzy za pomocą nośników fizycznych (mediów). Kanałem 
komunikacji może być: elektroniczna platforma czasopisma naukowego, otwarte repozytorium. 
 

 

Bożena Bednarek-Michalska, Tryb dostępu: http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/mod/book/view.php?id=31&chapterid [9.09.2013] 
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IDEA OPEN ACCESS 

  
 Idea Open Access polega, najogólniej 

mówiąc, na dążeniu do bezpłatnego – dla 
odbiorcy, niekoniecznie zaś dla autora bądź 
wydawcy – udostępniania publikacji 
naukowych w wersji elektronicznej w 
Internecie, tj. w postaci e-printów.  

Cisek, Sabina. Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej, Tryb dostępu http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/nauka%202.0.pdf [10.12.2013]  
   

http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/nauka 2.0.pdf�


 
DEKLARACJE 

 
1. Deklaracja Budapesztańska (Budapest Open Access Inititative) – 2002    

Stanowi ona podstawę działania Ruchu Otwartej Nauki na całym świecie.  

 

 

          

                           ZŁOTA DROGA           ZIELONA DROGA 

2. Deklaracja z Bethesda (Bethesda Statement on Open Access Publishing), 
20 czerwca 2003 – określająca zasady szybkiego i darmowego dostępu do 
prymarnej wiedzy naukowej oraz tego, kto mógłby wesprzeć inicjatywę. 

 

3.    Deklaracja Berlińska (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in 
the Sciences and Humanities), 22 października 2003 – deklaracja otwartego 
dostępu w naukach ścisłych i humanistycznych. 



http://farm8.staticflickr.com/7049/6956020057_73a5f1a1f0.jpg 
Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu do wiedzy po dziesięciu latach: ustawienie domyślne – otwartość, Tryb 
dostępu http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/polish [10.12.2013] 

„Uczelnie posiadające instytucjonalne repozytoria powinny wymagać deponowania w 

nich wszystkich artykułów badawczych branych pod uwagę przy nadaniu stopnia 

naukowego, gwarantowaniu zatrudnienia bądź przy innych formach wewnętrznej oceny 

czy recenzowania.” 
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UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

 Każda  z ważniejszych  definicji Open  Access  stanowi,  iż  autorzy  i 
właściciele  praw  autorskich  dają wszystkim użytkownikom: 

 
   darmowe, nieodwołalne, szerokie i trwałe (ang. free, 

 irrevocable, worldwide, perpetual)  prawo dostępu  do  dzieła; 
   
  licencję  na  kopiowanie, wykorzystanie,  rozpowszechnianie, 

 przetwarzanie  i  publiczne  odtwarzanie;  
 
  tworzenie  i  rozpowszechnianie  dzieł  zależnych  na wszelkich  

 nośnikach  cyfrowych,  dla  wszelkiego  rodzaju  
 odpowiedzialnego  użycia,  z  zachowaniem atrybucji   autorskich  
 (w  znaczeniu  podania  nazwiska  autora).  

 
 

 
Szczepańska Barbara, Prawne aspekty publikowanie obiektów cyfrowych w modelu Open Access, Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/10975/1/szczepanska.pdf 
[10.12.2013]  

http://eprints.rclis.org/10975/1/szczepanska.pdf�


RODZAJE REPOZYTORIÓW 

NARODOWE 
• CEON  
•DARE Digital 
Academic 
Repositories  
 

DZIEDZINOWE 
•arXiv 
•CogPrints 
• E-LIS 
•ECNIS 

INSTYTUCJONALNE 
•eScholarship  
•AMUR DANYCH 

EKSPERYMENTALNYCH 
•Fly Base 
•GenBank 
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REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE 
DEFINICJA 

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) 
 
Emilia Kaczmarek, Małgorzata Rychlik , Czy repozytoria będą wspierać naukę w Polsce? Tryb dostępu: 
http://eprints.rclis.org/10822/1/Czy_repozytoria_b%C4%99d%C4%85_wspiera%C4%87_nauk%C4%99_w_Polsce.pdf [23.09.2013] 

 

 

 
 

 

http://eprints.rclis.org/10822/1/Czy_repozytoria_b%C4%99d%C4%85_wspiera%C4%87_nauk%C4%99_w_Polsce.pdf�


 

REPOZYTORIA NA ŚWIECIE 
 
 

WEDŁUG KRAJÓW RODZAJE REPOZYTORIÓW 

OpenDOAR Charts -Worldwide http://www.opendoar.org/find.php?format=charts  

http://www.opendoar.org/find.php?format=charts�


REPOZYTORIA W POLSCE 

 

1. CEON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki 

2. RUW – Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego 

3. AMUR – Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

4. RUMAK – Repozytorium Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

5. RUŁ – Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego 

6. ENY – Repozytorium Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej 

7. RPK – Repozytorium Politechniki Krakowskiej 

8. IBB PAS Repository - Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

9. RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN 

10. Biblioteka Cyfrowa KLF – Repozytorium Katedry Lingwistyki Formalnej UW 

11. PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe  

12. WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu 

13. ECNIS – Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility 
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  REPOZYTORIUM  
 UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU  
   
               http://repozytorium.uwb.edu.pl 
 

RUB 



POCZĄTKI  

 
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność  
1 października 2013 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu w 
Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Repozytorium 
Uniwersytetu w Białymstoku. 
 
Wersja testowa RUB - 1.10 – 31.12 2013 r.  
• eliminacja ewentualnych błędów 
• uzupełnienie struktury informacyjnej 
• zapoznanie pracowników naukowych i doktorantów UwB  z ideą Otwartego Dostępu 
oraz działaniem RUB 
• badania ankietowe 

Od stycznia 2014 roku RUB jest dostępny w pełnej wersji. 
 



CELE 

 

 
bezterminowe magazynowanie i archiwizacja 
dorobku naukowego pracowników Uczelni 

promocja  osiągnięć naukowych uczelni 

upowszechnianie dorobku naukowego kadry 
naukowej, doktorantów i studentów 

zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do 
prac naukowych prowadzonych na uczelni 

1. 

2. 

3. 

4. 



OPROGRAMOWANIE 

Dla repozytorium UwB zostało wybrane oprogramowanie 
DSpace, wybierane przez większość repozytoriów na świecie. 

 

OpenDOAR Charts -Worldwide http://www.opendoar.org/find.php?format=charts  
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 pozwala gromadzić i przechowywać dokumenty cyfrowe w najróżniejszych formatach 

 umożliwia hierarchiczną strukturę bazy (odzwierciedlenie jednostki w świecie rzeczywistym) 

 umożliwia dostosowanie interfejsu do potrzeb danej instytucji (personalizacja serwisu; rozmieszczenie 

elementów graficznych, kolorystyka, layot) 

 prostota obsługi 

 włączenie użytkowników w tworzenie serwisu i szeroka dostępność wpływają na zmianę roli 

użytkownika z biernego odbiorcy treści na aktywną formę kreowania zawartości serwisu (technologia Web 2.0) 

 indywidualna przestrzeń robocza dla zalogowanego użytkownika 

 możliwość subskrypcji; powiadamianie użytkownika o nowych materiałach, wykorzystanie kanałów RSS 
 
 
1. Jolanta Przyłuska, Repozytorium – magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność? Tryb dostępu: 
http://eprints.rclis.org/11855/1/Przyluska_Jolanta_Repozytorium.pdf [7.12.2013] 
2. Jolanta Przyłuska, Anna Radomska, Rafał Kłosiński, Budowanie repozytorium dziedzinowego - doświadczenia Biblioteki Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w 
Łodzi i Biblioteki Politechniki Łódzkiej Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat18/przyluska_radomska_klosinski.php [7.12.2013]  
3. DSpace http://dspace.org/ [7.12.2013] 
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PLATFORMA 

http://repozytorium.uwb.edu.pl/�


1.  wyszukiwanie 

2.  rejestracja oraz logowanie 

3.  informacje o RUB 



STRUKTURA  

 

 

 
 

ZESPOŁY 

Wydziały i jednostki 
międzywydziałowe 

KOLEKCJE 
Typy dokumentów deponowanych w 

RUB  

DOKUMENTY  

Cyfrowe wersje dokumentów 
przyporządkowane wybranym 

kolekcjom (preprinty i postprinty) 



TYPY DOKUMENTÓW W REPOZYTORIACH 
NA ŚWIECIE 

OpenDOAR Charts -Worldwide http://www.opendoar.org/find.php?format=charts  
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KOLEKCJE 

FAKULTATYWNE 

Artykuły  naukowe 
(preprinty, postprinty) 

Książki/Rozdziały 

Materiały dydaktyczne 

Materiały konferencyjne 

Sprawozdania/Raporty 

Varia 

OBLIGATORYJNE 

 

 

Prace doktorskie 
Zarządzenie 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 UwB. 

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



REJESTRACJA / LOGOWANIE 

1. Wejdź na stronę RUB: http://rub.uwb.edu.pl 

2. W zakładce MOJE KONTO wybierz przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ 

3. Podaj swój adres e-mail, na który zostanie wysłany link 

4. Wejdź na konto email i kliknij na przesłany link 

 

KLIKNIJ NA TEN LINK 

WYBIERZ 
ZAREJESTRUJ  SIĘ  

http://rub.uwb.edu.pl/�


5. Wypełnij formularz 
 

6. Poczekaj na e-mail 
potwierdzający nadanie 
uprawnień do deponowania 
 



DEPONOWANIE 
krótkie, proste, wygodne 

 
 
 

 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 

 

Deponowanie i udostępnianie dokumentów 
odbywa się przez Internet  

zgodnie z INSTRUKCJĄ DEPONOWANIA 



1. Jeśli masz już utworzone konto kliknij w zakładce MOJE KONTO przycisk MÓJ RUB, a następnie 
wpisz podany w trakcie rejestracji e-mail oraz hasło 

2. Aby zdeponować pracę,  kliknij DODAJ NOWĄ POZYCJĘ 

WPISZ E-MAIL oraz HASŁO 



3. Wybierz kolekcję ze skrótem 
swojego zespołu 
(jednostka/wydział). 
Następnie wybierz przycisk 
DALEJ 
 

4. Wybierz jedną z podanych 
opcji przyporządkowującą Twoją 
pracę do odpowiedniej kategorii:  

WYBIERZ KOLEKCJĘ ZE SKRÓTEM 
SWOJEGO ZESPOŁU 



5. Opisz pozycję – wprowadź 
dane bibliograficzne 
deponowanej pracy 
 



6. Wprowadź pozostałe elementy 
opisu:  
•SŁOWA KLUCZOWE  
•ABSTRAKT 
•SPONSORÓW  
 



 
7. Prześlij właściwy plik PDF (nazwa pliku powinna być krótka, nie może zawierać 
znaków specjalnych m.in. polskich znaków)  

2. WYBIERZ ODPOWIEDNI PLIK PDF  

1. OTWÓRZ RZEGLĄDAJ 

3. PRZEJDŹ DALEJ 



 
8. Sprawdź i ewentualnie popraw/uzupełnij wprowadzone dane bibliograficzne  

JEŻELI ZAUWAŻYŁEŚ BŁĄD W OPISIE 
KLIKNIJ POPRAW JEDNO Z NICH 



9. Zatwierdź:  
 
• wybraną LICENCJĘ  
CREATIVE COMMONS 
 

• i/lub bezterminową licencję 
niewyłączną udzielonej UwB 
OŚWIADCZENIE 
DEPOZYTARIUSZA 



10. Deponowanie został zakończone 



11. Opis zdeponowanej pracy zostanie sprawdzony i zatwierdzony przez Redakcję RUB.  
W momencie pojawienia się pracy w zasobach repozytorium, zostaniesz poinformowany 
mailowo. 



Każdy dokument będzie posiadał stały identyfikator – URI/DOI, 
ułatwiający ich wyszukiwanie w Internecie. 

 

WYSZUKIWANIE 



ASPEKTY PRAWNE 

• Autorowi przysługuje niezbywalne prawo do autorstwa utworu, czyli autorskie prawo 
osobiste.  

• Drugim prawem,  które  przysługuje  autorowi  jest  prawo  do  rozporządzania  utworem i  
otrzymywania wynagrodzenia  za korzystanie  z niego,  zwane majątkowym prawem 
autorskim. Jest ono  zbywalne  i  może  zostać  przeniesione  zgodnie  z wolą  autora  na  inne  
podmioty.   

• Przeniesienie  autorskich  praw majątkowych następuje po podpisaniu umowy, w której 
autor przekazuje autorskie prawa majątkowe innemu  podmiotowi  (umowa  o  przeniesienie  
autorskich  praw  majątkowych  pozbawia  autora możliwości  dalszego  rozporządzania  
dziełem)  lub  też  po  podpisaniu  umowy  o  korzystanie  z  utworu (licencji).  

 

Licencje 
 

 

wyłączna  niewyłączna 

Szczepańska Barbara, Prawne aspekty publikowanie obiektów cyfrowych w modelu Open Access, Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/10975/1/szczepanska.pdf [10.12.2013]  

http://eprints.rclis.org/10975/1/szczepanska.pdf�


ASPEKTY PRAWNE 
DEPONOWANIE  BEZPOŚREDNIE (AUTOARCHIWIZACJA) 

 
 
• 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 

 

 

 

 

Wolne licencje CREATIVE COMMONS 3.0 Polska  

Bezterminowa licencja niewyłączna udzielona UwB 
(OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA) 

http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/�
http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/�


Wolne licencje CREATIVE COMMONS 3.0 Polska  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg/600px-
LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg/600px-LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg/600px-LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg�


Wolne licencje CREATIVE COMMONS 3.0 Polska  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg/600px-
LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg/600px-LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg/600px-LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg�


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 



ASPEKTY PRAWNE 
DEPONOWANIE POŚREDNIE 

 
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�


POLITYKA WYDAWCY 

ZGODA WYDAWCY jest potrzebna w przypadku opublikowanych dokumentów, do 
których prawa majątkowe autor przekazał wydawcy lub udzielił mu licencji wyłącznej. 
 

Politykę wydawcy można sprawdzić w serwisie SHERPA (Romeo) 
  
 pełną zgodę na publikację preprintów lub postprintów lub  ostatecznych 
 plików od wydawcy  

  zgodę na publikację postprintów lub ostatecznych plików od wydawcy  

  zgodę na publikację preprintów  

  brak zgody na archiwizację  

 

Zawsze jest możliwość negocjacji umowy z wydawcą 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/�




W ramach projektu SHERPA opracowano również wytyczne dotyczące 
zapisów w umowach na przechowywanie i udostępnianie materiałów w 
repozytoriach. 

WARUNKI DOTYCZĄCE  
AUTOARCHIWIZACJI  

OKREŚLONE PRZEZ WYDAWCĘ 
EMERALD 



SZKOLENIA, WARSZTATY 

 SZKOLENIA dla grup pracowników, doktorantów oraz redaktorów 
 wydawnictw akademickich UwB o RUB, z zakresu otwartego dostępu oraz
 Creative  Commons 
 
 WARSZTATY grupowe dla zainteresowanych pracowników naukowych  
 i redaktorów z zakresu technicznej obsługi repozytorium i autoarchiwizacji, 
 które pomogą im zrozumieć proces deponowania dokumentów w 
 repozytorium  
 
  INDYWIDUALNE SZKOLENIA z zakresu technicznej obsługi repozytorium  
 i autoarchiwizacji 



KORZYŚCI 

 

 

możliwość śledzenia statystyk 

zabezpieczenie dokumentów - unikalny identyfikator URI/DOI 

wspieranie edukacji studentów 

promocja  międzynarodowej współpracy 

powszechność i  szybkość dostępu do badań 

skrócenie czasu upowszechnienia wyników badań 

wzrost cytowalności prac 

wzrost widoczności dorobku naukowego (np. Google Scholar) 

wzrost prestiżu uczelni 



REPOZYTORIUM A BIBLIOTEKA CYFROWA 

 

 
REPOZYTORIUM 

•Mniejsze kolekcje (fragmenty książek, 
rozdziały, pojedyncze artykuły) 

•Różne wersje tego samego dokumentu - 
wersje pośrednie (etapy pracy), 
dokumenty pomocnicze (załączniki), 
wyniki badań, notatki, zdjęcia, mapy, 
pliki muzyczne 

•Mniej sformalizowana struktura 
•Aktywny udział autorów w tworzeniu 

kolekcji 
•Dokumenty w wersji cyfrowej 

BIBLIOTEKA CYFROWA 

•Duże kolekcje (głównie całe 
dokumenty) 

•Kompletne zbiory tematyczne 
•Odpowiednik zbiorów drukowanych lub 

wyłącznie zbiory cyfrowe 
•Struktura sformalizowana 
•Materiały zamieszczają tylko 

bibliotekarze 
•Zajmują się głównie digitalizacją 

drukowanych dokumentów 

Jolanta Przyłuska, Repozytorium – magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność? Tryb dostępu: 
http://eprints.rclis.org/11855/1/Przyluska_Jolanta_Repozytorium.pdf [7.12.2013] 

http://eprints.rclis.org/11855/1/Przyluska_Jolanta_Repozytorium.pdf�


Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik, Doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im.  
Adama Mickiewicza w Poznaniu Tryb dostępu: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6498/4/E.Karwasi%C5%84ska%20M.Rychlik%20-
%20prezentacja.pdf [23.10.2013]  

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6498/4/E.Karwasi%C5%84ska M.Rychlik - prezentacja.pdf�
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6498/4/E.Karwasi%C5%84ska M.Rychlik - prezentacja.pdf�


DZIAŁANIA NA RZECZ OTWARTEJ NAUKI 
W POLSCE 

Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz     
Polskiej Akademii Nauk w sprawie zasad otwartego dostępu  
do treści publikacji naukowych i edukacyjnych 

Krajowe Biuro Otwartego Dostępu (ICM)   

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji –  
przygotowania założeń projektu ustawy o otwartych zasobach 

Koalicja Otwartej Edukacji 



Agnieszka Gałecka-Golec, Iwona Sztabkowska 

Biblioteka Uniwersytecka  

im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku 
 

rub@uwb.edu.pl 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/�
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