
Zarzqdzenie nr 16

Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l6 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

vtyzszym (tj. Dz. U. 22012 r. poz. 572 z p62n. zm.) zarzqdza si7, co nastEpuie:
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Tworzy siE Repozl'torium Uniwersytetu w Bialymstoku, kt6rego zadaniem jest

gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracownik6w.

doktorant6w i student6w Uniwersytetu w Bialymstoku.
W Repozl4orium gromadzone s4 i udostgpniane cyfrowe wersje publikacji naukowych,

material6w dydaktycznych i wydawnictw Uniwersytetu w Bialymstoku.
Repozy4orium prowadzi Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia.
Zasady deponowania, udostgpniania oraz archiwizacji dokument6w zamieszczanych

w Repozyorium okre6la Regulamin Repozytorium Uniwersletu w Bialymstoku,

stanowi4cy Zalqcznlk do niniejszego Zarz4dzenia.

$2
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem I pt2dziemika2}lf r., z zastrze2eniem ust. 2'
W terminie od I pazdziernika 2013 r. do 3l grudnia 2013 r. serwis intemetowy' za

poSrednictwem kt6rego dokumenty deponowane s4 w Repozytorium i udostEpniane,

bedzie dzialal w wersii testowei.
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do T.arzqdzcnia nr 16

lill?'i.",1'1il,,,,.

Regulamin Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku
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Zadaniem Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku, zwanego dalej RUB' jest

gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracownik6w.

doktorant6w i student6w Uniwersytetu w Bialymstoku.
Celem utworzenia RUB jest:
I ) wzrost presti2u i promowanie kadry

Uniwersytetu,
2) zwigkszenie powszechno6ci i latwo5ci

prowadzonych w Uczelni,
3) zwigkszenie c1'towalnoSci dorobku naukowego pracownik6w Uczelni,
4) zabezpieczenie dorobku naukowego dla przyszlych pokoleri, poprzez cyfrow4

archiwizacjE i dlugotrwale przechowywanie prac,

5) wspieranie edukacji student6w poprzez ulatwianie dostqpu do prac naukowych

i material6w dydaktycznych.
W RUB gromadzone s4 i udostgpniane cyfrowe wersje publikacji naukowych,

material6w dydaktycznych i wydawnictw Uniwersytetu w Bialymstoku'

a w szczeg6lnoSci:
l) prac doktorskich,
2) wybranych prac dyplomowych,
3) artykul6w naukowych (preprint, postprint),
4) material6w konferencyjnych,
5) kolekcji material6w dydaktycznych,
6) czasopismuniwersyteckich,
7) sprawozdaf i raport6w,
zwanych dalej dokumentami.
Rektor okre$la odrEbnym zarz4dzeniem rodzaje dokument6w, kt6re s4 przekazywane do

RUB obligatoryjnie.
RUB prowadzi Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. Struktura zbior6w

RUB odpowiada strukturze Uniwersytetu w Bialymstoku.
Niniejszy Regulamin okresla zasady deponowania, udostQpniania oraz

dokument6w zzmieszczanych w RUB.
archiwizacji

$2
Deponowanie dokument6w w RUB oraz ich udostEpnianie odbywa sig on-line za

poSrednictwem serwisu internetowego: http://repozyorium.uwb.edu.pl zgodnie

z zasadami okreSlonymi przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

w Instrukcji deponowania dokument6w w RUB.
Do deponowania dokument6w w RUB upowaZnieni s4 ich autorzy bqd4cy

pracownikami i doktorantami UwB, redaktorzy czasopism UwB oraz Redakcja RUB'

z zastrzeleniem,2e prace doktorskie i wybrane prace dyplomowe deponowane s4 przez

RedakciQ RUB.
W przypadku bezpoSredniego deponowania dokument6w (autoarchiwizacj i) przez ich

autora lub redaktora czasopisma UwB, Redakcja RUB' przed udostqpnieniem

dokument6w, zatwierdza poprawnoSi formatu i metadanych

naukowej, doktorant6w i student6w

dostgpu do wynik6w prac naukowYch
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Uniwersytet w Bialymstoku, archiwizuj4c utwory w wersji cyfrowej' zobowiqzuje sig do:

l) przechowywania utworu w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw

osobistych tw6rcy,
2) zmian formatu, noSnik6w i techniki zapisu tylko w zakresie wynikaj4cym

z metodologii dlugotrwalego przechowywania informacji cyfrovrych oraz

konieczno3ci dostosowania sip do zmian techniki i technologii informatycznych,

3) wykorzystywania utworu tylko w celach archiwizacyjnych i bibliotecznych,
4) nieudostgpniania go do cel6w komercyjnych.

s4
1. Dostgp do opis6w bibl iograficznych dokument6w zdeponowanych w RUB jest otwarty

dla wszystkich zainteresowanych.
2. Opisy bibliograficzne mog4 byi wykorzystane bez zgody wlaSciciela praw autorskich

do dokument6w wyl4cznie w celach niekomercyjnych i pod warunkiem podania

oryginalnego adresu bibliografi cznego Iub identyfi katora obiektu URVDOI.

3. DostEp do pelnych wersji tekst6w dokument6w zarchiwizowanych w RUB jest otwafty

dla zainteresowanych w zakresie okreSlonym udzielon4 licencj4.

4. Kopie dokument6w - bez zgody wla6ciciela praw autorskich - mog4 byi sporz4dzone

wyl4cznie na u2ytek wlasny lub do cel6w naukowych i dydaktycznych, pod warunkrem

powolania siE na 2r6dlo, stosownie do udzielonej przez autora licencji.
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Peln4 odpowiedzialnoSi za $eSt zamieszczonych dokument6w ponosi autor. kt6ry

odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich os6b trzecich oraz zamieszczanie

treSci mogqcych naruszad normy obowi4zuj4cego prawa.

Autorzy i redaktorzy czasopism udostppniaj4 w RUB pubtikacje nieodplatnie, na

podstawie otwartych licencji Creative Commons albo bezterminowej licencji

niewylqcznej udzielonej UwB.
W przypadku clokument6w, kt6re nie s4 przekazywane do RUB obligatoryjnie,

udzielenie licencji ma miejsce w trakcie deponowania dokument6w w RUB, jako jeden

z elementou procesu archiwizowania.
Dokumenty naruszaj4ce przepisy prawa autorskiego mogQ by6 usuniEte przez Redakcjg

RUB bez zgody autora.
Zas6b repozytorium jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem

bezpieczenstwa danych.
Dokumenty zdeponowane w RU B nie podlega.i4 wycofaniu przez autor6w,

z" zaslrzeleniem tsI. 7 .

W wyj 4tkowych sytuacjach, na wniosek autora, moZliwe jest zaktualizowanie lub

usunigcie zdeponowanego dokumentu, wyl4cznie za poSrednictwem Redakcji RUB.

W przypadku usuniqcia zdeponowanego dokumentu identyfikator obiektu URI/DOI
zostanie zachowany bezterminowo i bEdzie kierowal do opisu bibliograficznego

usunigtego dokumentu. 
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