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Abstrakt 

 

 Politechnika Krakowska należy do uczelni promujących ideę otwartego dostępu w środowisku naukowym w Polsce. Promocja otwartego 
dostępu odbywa się na różnych płaszczyznach, np. poprzez utworzenie przed dziesięciu laty uczelnianej biblioteki cyfrowej, jednej  
z pierwszych w Polsce, udostępniającej zasoby na otwartych licencjach, a także przez organizowanie szkoleń i kursów internetowych na temat 
Open Access. 

 W 2006 r. na Politechnice Krakowskiej ukazało się Zarządzenie Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  
z dnia 9 marca 2006 r., akt. z dnia 23 maja 2012 r.  w sprawie zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania rozpraw doktorskich 
bronionych na Politechnice Krakowskiej, zobowiązujące autorów do przekazywania rozprawy doktorskiej również w wersji elektronicznej  
oraz udzielenia zgody na zamieszczenie jej w Repozytorium PK (RPK) na warunkach określonych w umowie licencyjnej. 

 Platforma SUW, której część stanowi Repozytorium PK, jest otwartym systemem komunikacji naukowej opartym na inicjatywie Open 
Access, umożliwiającym wymianę wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz tworzenie zasobów cyfrowych. RPK plasuje się na 4 pozycji  
w Polsce według Ranking Web of Repositories (lipiec 2016 r.). Jest indeksowane przez ogólnodostępne przeglądarki internetowe,  
co w statystykach przekłada się na dużą liczbę pobrań. 

 Dziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu kolekcji cyfrowych, początkowo w Bibliotece Cyfrowej PK, obecnie  
w Repozytorium PK – potwierdza rosnące zainteresowanie zbiorami udostępnionymi w otwartym dostępie. Obserwowany trend poszerzania 
dostępu do zasobów nauki zachęca środowisko naukowe do dzielenia się wynikami pracy w modelu OA. Ważną rolę w tym procesie odgrywa 
Biblioteka Politechniki Krakowskiej, zapewniając naukowcom techniczne warunki udostępniania wyników ich pracy,  a także merytoryczne 
wsparcie działań związanych z licencjonowaniem dostępu.  
 Poster ilustruje doświadczenia w otwieraniu dostępu do publikacji naukowych na przykładzie Repozytorium Politechniki Krakowskiej. 

Zadania RPK 
 

 umożliwienie archiwizacji i autoarchiwizacji publikacji (naukowych, materiałów dydaktycznych) 

pracowników i studentów PK 

 zapewnienie wszystkim zainteresowanym, bezpłatnego, otwartego dostępu w Internecie do publikacji 

zamieszczonych w repozytorium na zasadzie wolnych licencji (Creative Commons) 

 stworzenie otwartego systemu komunikacji naukowej użytkowników publikacji z zakresu nauk 

technicznych działającego w oparciu o inicjatywę Open Access 

Korzyści modelu OA w RPK 

 

 zasób udostępniany nieograniczonej grupie użytkowników  

     (większa  rozpoznawalność i cytowalność autorów) 

 wzrost widoczności dorobku naukowego pracowników uczelni 

 powszechny dostęp do wyników badań naukowych 

 promocja oraz wzrost znaczenia uczelni na świecie 

 

 

 

 zachowanie praw autorskich przez twórców 

 szybszy obieg wiedzy  

 lepsza komunikacja pomiędzy autorami i odbiorcami  

 kompleksowe wyszukiwania literatury fachowej 

 wzrost publicznej odpowiedzialności za  naukę  
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