OTWARTA NAUKA
PRAKTYCZNY INFORMATOR
1. Ogólne materiały o charakterze wprowadzającym
a. Krzysztof Siewicz, “Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne”,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013. Książka zwięźle
omawiająca prawne aspekty otwartego dostępu do treści naukowych.
b. Peter Suber, “Otwarty dostęp”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2014, http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=14. Książka
stanowiąca ogólne wprowadzenie do zagadnień otwartego dostępu.
c. Paweł Szczęsny, Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych, Stowarzyszenie
EBIB 2013.
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/issue/view/15/showToc.
d. Baza wiedzy o open access w portalu Uwolnij Naukę
http://uwolnijnauke.pl/baza-wiedzy/ KOED 2015.
e.

Serwis Otwarta Nauka http://otwartanauka.pl/

f.

Serwis Platformy Otwartej Nauki http://pon.edu.pl/

g.

Koalicja Otwartej Edukacji: http://koed.org.pl/pl/

2. Otwarte repozytoria
a.
Pakiet repozytoryjny CeON: http://ceon.pl/pl/otwarta-nauka/rozwiazania-dlaotwartych-repozytoriow. Oprogramowanie DSpace oraz wzory dokumentów
pozwalających na uruchomienie otwartego repozytorium instytucjonalnego od strony
technicznej i prawnej. ICM UW 2015.
b.
Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
“Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań
własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych”. Poznań 2008 UAM.
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/120/1/Karwasi%C5%84ska_Rychlik
_model.pdf
c.
Emilia Karwasińska, Małgorzata Rychlik, AMUR - Budowanie repozytorium.
Poznań UAM 2012. https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2874
d.
Bednarek-Michalska, Bożena „Repozytorium instytucjonalne UMK”. Toruń
UMK 2012.
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/386/repozytorium%20umk1.pdf?se
quence=1.

3. Otwarte czasopisma.
a.
Bożena Bednarek-Michalska, “Modele biznesowe otwartego publikowania
naukowego. Informator dla polskich wydawców uczelnianych”, Stowarzyszenie EBIB,
https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/850.pdf
b.
Emanuel Kulczycki, Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych
oraz transformacja czasopism zamkniętych. Stowarzyszenie EBIB, Toruń 2013
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/issue/view/17/showToc.
c.
Michał Starczewski “Polskie czasopisma a otwarty dostęp” [w:] “PAUza
Akademicka”, Tryb dostępu: http://pauza.krakow.pl/300_2&3_2015.pdf
d.
Bożena Bednarek-Michalska, Transformacja czasopism tradycyjnych do
postaci elektronicznej otwartej, Toruń UMK 2012.
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=75727. - praktyczne porady.

4. Zalecenia i rekomendacje.
a.

Rekomendacje KE dla państw narodowych nt. polityki open access:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:PL:PDF

b.
Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych,
MNiSW 2015:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf

c.
Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w
sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych.
Warszawa 2013. Tryb dostępu:
http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Wiadomo%C5%9Bci_biez/stanowisk
o_KRASP-PAN_open_access.pdf.

d.
OpenAIRE Guidelines. https://guidelines.openaire.eu/en/latest/ - przewodniki
w zakresie budowania otwartych zasobów i wymagań w Horyzoncie 2020.
e.
DRIVER Guidelines. http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER
_Guidelines_v2_Final_2008-11-13.pdf. Przewodniki dla dostawców treści do systemu
driver.
f.
Rekomendacje Koalicji Otwartej Edukacji dla nauki polskiej dotyczące reguł
otwartości. Warszawa KOED 2012. Tryb dostępu:
http://koed.org.pl/blog/2010/10/18/rekomendacje-otwartosci-dla-swiata-nauki/.

5. Raporty
a.
Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza, red. J. Szprot, Wydawnictwa ICM,
Warszawa 2014, http://pon.edu.pl/index.php/naszepublikacje?pubid=13 (tłumaczenie na język angielski: “Open Science in Poland 2014.
A Diagnosis” http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=16)

b.
Bo-Christer Björk, Wojtek Sylwestrzak, Jakub Szprot, „Analysis of Economic
Issues Related to Open Access to Scientific Publications”, Wydawnictwa ICM,
Warszawa 2014, http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=15
c.
Geoffrey Crossick “Monografie i Open Access”, Raport z badań w Wielkiej
Brytanii: London HEFCE (Higher Education Funding Council for England) 2015.
http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/year/2015/monographs/

6. Istotne bazy danych
a.
Directory of open access journals (DOAJ) - https://doaj.org/ - baza informacji o
otwartych czasopismach z całego świata.
b.
Directory of open access books - http://www.doabooks.org/ - baza informacji o
książkach w otwartym dostępie.
c.

OpenDoar – http://www.opendoar.org/ - baza rejestrująca repozytoria świata.

d.
SHERPA/ROMEO - http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ - baza informacji o
politykach wydawców w zakresie samodzielnej archiwizacji.
e.
Sherpa/Juliet - baza danych polityk instytucjonalnych z obszaru nauki.
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php

7. Korzyści z OA dla naukowców i porady praktyczne
Emanuel Kulczycki, Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań
oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących.
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/issue/view/16/showToc

