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 Otwarty dostęp 

 Polityka otwartego dostępu w Polsce 

 Otwarty dostęp – złoty i zielony 

 Otwarty dostęp – libre i gratis 

 Serwisy DOAJ i ROAD 

______________________________________________ 

 

 Scopus: zawartość, dostęp do zasobów, czasopisma OA 

 ScienceDirect: zawartość, dostęp do zasobów, 

czasopisma OA 
 

Otwieranie nauki 
praktyka i perspektywy 
        



 

 Zalecenie KE z dn. 17.07.2012 r. w sprawie dostępu do 

informacji naukowej oraz jej ochrony (2012/417/UE) 

 

 Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i 

wyników badań naukowych w Polsce (MNiSW, 

23.10.2015) 

 

 Otwarty dostęp do  wyników badań jest wymagany  

w Programie Horyzont 2020 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0417&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0417&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0417&from=PL
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf


Budapesztańska Inicjatywa Otwartego Dostępu  

Budapest Open Access Initiative (BOAI) 

 Literatura, którą naukowcy dają światu, nie oczekując za nią zapłaty, winna 

być swobodnie dostępna online. Odnosi się to przede wszystkim do 

recenzowanych artykułów w czasopismach, ale także do nierecenzowanych 

preprintów zamieszczanych online przez naukowców celem uzyskania 

komentarzy lub zainteresowania innych naukowców ważnymi wynikami 

badań.  

 

Istnieje wiele stopni i rodzajów szerszego i łatwiejszego dostępu do tej 

literatury. Przez „otwarty dostęp” do tej literatury rozumie się swobodny 

dostęp w publicznym Internecie, zezwalający każdemu użytkownikowi na 

czytanie, ściąganie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, 

wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów, sczytywanie ich  

w celu indeksowania, przekazywanie danych do oprogramowania lub 

wykorzystywanie ich w jakikolwiek legalny sposób bez finansowych, 

prawnych czy technicznych barier.                                                               
 
                                                                                             2002 r. 
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 wolny i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym wraz z udzieleniem każdemu 

licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie 

z niego oraz z jego ewentualnych opracowań;  

 licencja może zawierać postanowienia nakładające na 

korzystającego zobowiązania nienaruszające istoty uprawnienia 

do nieograniczonego, nieodpłatnego i niewyłącznego 

korzystania, takie jak obowiązek przekazania odbiorcy informacji 

o twórcy, producencie lub wydawcy, przedmiocie licencji oraz  

o jej postanowieniach, lub obowiązek udostępnienia odbiorcom 

przedmiotu licencji lub jego opracowania na takiej samej licencji 

(wolna licencja) 
Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce 
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 darmowy i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz 

możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie 

korzystania z niego zgodnie z właściwymi przepisami 

 
Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce 
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OA Libre – wolny dostęp rozumiany podobnie jak w BOAI    

OA Gratis – możliwość czytania i pobierania treści bez opłat 



 

 droga złota – zapewnienie otwartego dostępu  

gratis albo libre przez wydawcę, w szczególności 

poprzez publikację utworu w czasopiśmie naukowym  

lub książce 

 

 droga zielona – zapewnienie otwartego dostępu gratis 

albo libre przez autora poprzez zdeponowanie utworu  

w repozytorium 
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 Narzędzie informatyczne służące do deponowania, 

przechowywania i udostępniania w Internecie bieżącego 

dorobku naukowego instytucji naukowych (repozytoria 

instytucjonalne) lub określonych dziedzin nauki 

(repozytoria dziedzinowe)  

 

 Repozytoria mogą służyć do deponowania zarówno 

publikacji, jak i wyników badań naukowych 

Otwieranie nauki 
praktyka i perspektywy 
        



Otwieranie nauki 
praktyka i perspektywy 
        

OA w rozumieniu BOAI 

https://doaj.org/
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http://road.issn.org/


Największa na świecie bibliograficzno-abstraktowa 

 baza recenzowanej literatury naukowej 

 zaopatrzona w narzędzia umożliwiające 

 śledzenie, analizowanie i wizualizację informacji o badaniach naukowych. 



 
 

 

 

 

 

 
>21,500 czasopism 
recenzowanych 
361 czasopism o znaczeniu 
handlowym 
 
• pełne metadane, abstrakty 

i bibliografia załącznikowa 
(po1995 r.),  

• informacje o finansowaniu 
badań 

• cytowania od 1970 r. 

Physical  
Sciences 

7,443 

Health  
Sciences 

6,795 

Social 
Sciences 

8,086 

Life 
Sciences 

4,492 
 

 
90K konferencji 
7.3M materiałów 
konferencyjnych 
 
 
 
głównie z inżynierii 
i informatyki 

 

 
531 serii książkowych 
30K woluminów / 1.2 
mln rekordów 
119,882 
indywidualnych 
książek 
974 tys. rekordów 
 

nacisk na nauki 
humanistyczne 
i społeczne 

62 mln rekordów  z >22 tys. tytułów czasopism,  

90 tys. materiałów konferencyjnych, 120 tys. książek 

• Codzienna aktualizacja 

• Rekordy od 1823 r. 

• „Articles in Press” z > 3,750 tytułów 

• 40 różnych języków 

• > 4 200 zaindeksowanych aktywnych czasopism Gold Open Access 

książki konferencje 

Source: November 2015 title list at https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content 

czasopisma 

 
27 mln 
patentów 
z 5 największych 
biur patentowych 
- WIPO 
- EPO 
- USPTO 
- JPO 
- UK IPO 

 

patenty 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content


Medline (since 1966; later: OLDMEDLINE 1949-1965) 

2004 1970 1996 1823 2016 

2016: 22,460 aktywne 

tytuły 

Add new titles via 

evaluation process 

by the Content 

Selection & Advisory 

Board (CSAB) 
 

Dodanie bibliografii załącznikowej do artykułów od1970 r. 

i uzupełnienie zasobów wstecz do pierwszego numeru 

2004: inauguracja Scopusa 

1996: bibliografia 

załącznikowa wstecz do 

publikacji od 1996 r. 

1970:  proces dodawania 

cytowań wstecz do publikacji 

od 1970 r. 

1823: zasoby 

sięgają wstecz do 

1823 r. 

Bibliografia załącznikowa wstecz do publikacji od 1996 r. 



Scopus 
22,245 

Web of Science 
12,140 

Scopus 

7,443 (+73%) 

WoS 

4,291 

Scopus 

6,795 (+96%) 

WoS 

3,472 

Scopus 

4,492 (+50%) 

WoS 

3,002 

Scopus 

8,086 (+99%)  

WoS 

4,060 

Physical Sciences Health Sciences Life Sciences Social Sciences 

~12 tys. tytułów  

(Core Collection) 

 

3,300 wydawców 

 

Aktualizacja co tydzień 
 
 

~22 tys. tytułów 

 

>5,000 wydawców 

 

Aktualizacja codziennie 
 
 
 

Źródło: Web of Science Real Facts,     Web of Science title list and Scopus’ own data (kwiecień 2015) 



  

artykuł autor 

afiliacja 

> 12 mln 

profili 

autorów 

> 62 mln 

rekordów 

artykułów, 

konferencji  

i książek 

> 9 mln 

profili  

instytucji 

Artykuły są pisane przez autorów, którzy affiliują je do instytucji  

Relacyjny model danych w Scopusie 
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Open Access 



 

 Spośród > 21 tys. tytułów indeksowanych w Scopusie 

ok. 3785 to czasopisma zarejestrowane jako OA. 

 

 OA odnosi się do tytułów, w których wszystkie 

recenzowane artykuły są dostępne online bez żadnych 

ograniczeń. 

 

 Czasopisma są rejestrowane jako OA tylko wtedy, gdy 

są one zarejestrowane jako „Gold OA” lub „Subsidized 

OA” w  DOAJ lub ROAD 
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OA jest rejestrowany na poziomie czasopism, a nie artykułów 
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Typy czasopism ujętych na listach 

czasopism OA 

Definicje 

Gold OA & Gold OA (waived) 

Journals 

 

Czasopisma, w których wszystkie recenzowane 

artykuły są dostępne online bez żadnych 

ograniczeń i dla których opłacono koszty 

przetwarzania artykułu (Article Processing Charge –

APC) 

Subsidized Journals 

czasopisma dotowane 

Czasopisma, które nie pobierają opłat za 

przetwarzanie artykułów, ale są na różne sposoby 

dotowane (np. przez uczelnie, instytucje rządowe, 

agencje, korporacje, subskrypcje wersji 

drukowanych, reklamy) 
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Typy czasopism wyłączonych  

z list czasopism OA 
Definicja 

Hybrid OA journals 

(czasopisma hybrydowe) 

Czasopisma oparte na subskrypcji, 

oferujące płatną opcję OA  (APC) 

Delayed hybrid OA journals 

(czasopisma hybrydowe z 

opóźnionym dostępem)  

Czasopisma oparte na subskrypcji, 

oferujące wolny dostęp online po 

upływie określonego czasu od chwili 

publikacji (embargo) 

Subscription journals 

(czasopisma objęte subskrypcją) 

Czasopisma pokrywające koszty 

publikacji stosując opłaty za dostęp do 

publikowanych treści, np. opłatę 

subskrypcji 
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Rozwijany indeks 
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Od 2010 r. obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka, obecnie w ramach 

umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018. Obejmuje ona 

wszystkie czasopisma z listy  ScienceDirect Freedom Collection:  

▪ 1810 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego  

▪ archiwa ponad 420 tytułów nie kontynuowanych lub kontynuowanych pod 

inną nazwą 

▪ czasopisma OA 

▪ dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom 

Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The 

Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology) 

▪ prawo archiwizacji i obniżone ceny wersji drukowanej – zwykle 25% ceny 

katalogowej (Deep Discount Price). Katalog DDP na rok 2017 dostępny 

będzie prawdopodobnie w paździeniku br. 

Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct,  

które są wydawane przez Elseviera na rzecz towarzystw naukowych  

(np. Cell i Clinics).  

Od połowy 2015 r. w ramach tej samej licencji dostępne są także niektóre książki 

Elsevier. 



 

Czasopisma są dostępne równolegle na serwerze Science 

Direct należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM.  

Oba serwery zapewniają codzienną aktualizację zawartości.  

Stara platforma ScienceServer w ICM została już zamknięta. 

 

Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje  

o czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją  

na zasadzie Free Access lub OpenAcess oraz listę Freedom Collection 

w formacie excel. 

 

Każdy uczestnik licencji Elsevier ma dodatkowo prawo zakupu 

dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obniżonej (Deep 

Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny 

katalogowej, patrz katalog DDP na rok 2016 (katalog na rok 2017 

dostępny będzie prawdopodobnie w październiku br.). 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.infona.pl/
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/content/journals/titles
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2016/Elsevier/2016_DDP_list_Elsevier.xlsx


W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona  

o 1. Pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 

2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych 

(handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze 

wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM  

z prawem bezterminowego dostępu krajowego.  

 

W styczniu 2016 licencja została rozszerzona o 2. Pakiet 

książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014,  

także z prawem krajowym archiwizacji i bezterminowym dostępem.  

 

Zakup obu pakietów pozwala dodatkowo na dostęp w okresie do końca 

roku 2016 do książek Elsevier z lat 2010-12 i 2015-16. W sumie w roku 

2016 jest dostępne ponad 5000 tytułów książek z lat 2010-16; 

patrz pełna lista. 

Więcej informacji: Wirtualna Biblioteka Nauki 

http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#elsevier 

 

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Elsevier/elsevier_ksiazki_pakiet1.xls
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Elsevier/elsevier_ksiazki_pakiet2.xls
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Elsevier/elsevier_ksiazki_pakiet2.xls
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Elsevier/ebooks2016.xls
http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html
http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html
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  Gold open access Green open access 

Opcje 

• opublikuj artykuł w otwartym 

czasopiśmie 

• opublikuj artykuł w czasopiśmie 

hybrydowym, wspierającym OA  

• zamieść link do swojego artykułu 

• wybierz czasopismo, które zasila otwarte 

archiwum 

•samodzielnie zarchiwizuj odpowiednią 

wersje swojego artykułu 

Dostęp • publiczny dostęp po 

opublikowaniu ostatecznej wersji 

artykułu 

• natychmiastowy dostęp 

• bezpłatny dostęp do wersji Twojego artykułu 

• dostęp może podlegać opóźnieniu 

(embargo period) 

Opłaty 

•opłata z tyt. OA jest wnoszona 

przez autora, jego instytucję lub 

np. grantodawcę 

• opłaty wahają się między 500$  

a 5,000 $ zależnie od czasopisma, 

ceny są jasno określone na APC 

price list i na stronach czasopism. 

• brak opłat ze strony autorów, koszty 

publikacji ponoszą biblioteki z tyt. subskrypcji 

Wykorzystanie 

• autorzy wybierają licencje 

zezwalającą lub zabraniającą 

wykorzystania w celach 

komercyjnych – user license. 

• zaakceptowane manuskrypty 

(postprinty)  powinny mieć licencję  

CC-BY-NC-ND 

• autorzy zachowują prawo ponownego 

wykorzystania swoich artykułów  

do różnych celów 

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
http://cdn.elsevier.com/promis_misc/j.custom97.pdf
http://cdn.elsevier.com/promis_misc/j.custom97.pdf
http://cdn.elsevier.com/promis_misc/j.custom97.pdf
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/copyright
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Elsevier zapewnia bezpłatny dostęp do wybranych czasopism  po 

upływie okresu objętego embargiem.   Link do otwartego archiwum 

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive


 Scopus Blog: https://blog.scopus.com/ 
 

 ScienceDirect Blog: https://blog.sciencedirect.com/ 
 
 Tabelaryczne zestawienie uprawnień do korzystania z publikacji 

w ScienceDirect w zależności od statusu użytkownika: Standing 
on the shoulders of giants: sharing research responsibly 
 

 Przewodnik dla autorów Elseviera: Publishing OA with Elsevier 
 

 Elsevier Publishing Campus (w szczególności dla młodych 
pracowników nauki): 
https://www.publishingcampus.elsevier.com 
 

 Mendeley (program do zarządzania bibliografią): 
www.mendeley.com 
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https://blog.scopus.com/
https://blog.sciencedirect.com/
https://blog.sciencedirect.com/posts/standing-on-the-shoulders-of-giants-sharing-research-responsibly
https://blog.sciencedirect.com/posts/standing-on-the-shoulders-of-giants-sharing-research-responsibly
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/181433/openaccessbooklet_May.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/181433/openaccessbooklet_May.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/181433/openaccessbooklet_May.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/181433/openaccessbooklet_May.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/181433/openaccessbooklet_May.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/181433/openaccessbooklet_May.pdf
https://www.publishingcampus.elsevier.com/
http://www.mendeley.com/
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