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Kilka informacji o…

★ Projektach realizowanych przez Bibliotekę PK:

SUW – Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich

Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych, zakończony (2009-2012);

EDT – Europejskie Dziedzictwo Techniczne – upowszechnianie historycznych

i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku

informatycznym, w trakcie realizacji (2016-2019);

★ Międzynarodowym Tygodniu Otwartego Dostępu – podstawowe informacje o otwartym

dostepie i jego korzyściach.



SUW

Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania 

Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych

2009-2012

suw.biblos.pk.edu.pl



SUW
★ Repozytorium PK

instytucjonalne cyfrowe archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych 

z działalnością PK;

★ Bibliografia Publikacji Pracowników
opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez pracowników PK w źródłach naukowych, popularno-

naukowych i innych;

★ Bazy Bibliograficzne
bazy dziedzinowe, zawierają dane bibliograficzno-abstraktowe:

○ Konferencje Krynickie - Referaty,

○ Architektura i Sztuka Krakowa;

★ Baza Przedmiotów
wykazy lektur obowiązkowych i zalecanych na poszczególnych przedmiotach w toku studiów na PK; 

do opisu przedmiotu wykładowcy mogą samodzielnie dodawać wykazy lektur i materiałów do zajęć;

opisy lektur zawierają dane bibliograficzne oraz informacje o ich dostępności w Repozytorium lub Bibliotece PK;



★ otwarty dostęp do prac pracowników, doktorantów 

i studentów PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki PK; 

★ lepsza widoczność publikacji i materiałów w internecie;

★ stabilność, bezpieczeństwo i długotrawała archiwizacja;

★ autor zalogowany – samodzielnie deponuje materiały 

i publikacje na wybranej przez siebie licencji;

★ autor: możliwość śledzenia ilości pobrań;

★ czasopisma Open Access w RPK:

Technical Transactions (lista B 2013-2014: 6 pkt.; 

2015-2016: 13 pkt.)

Środowisko Mieszkaniowe (lista B 2013-2014: 2 pkt.; 

2015-2016: 8 pkt.),

Wiadomości Konserwatorskie (lista B 2013-2014: 5 pkt.; 

2015-2016: 13 pkt.);

Przestrzeń – Urbanistyka – Architektura – nowe;

★ rozprawy doktorskie w RPK na mocy zarządzenia Rektora 

PK nr 18 z dnia 23 maja 2012 r.: 

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej jest publicznie 

dostępna w Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK). 

Repozytorium PK
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Bibliograficzna baza danych obejmująca publikacje pracowników wydane w czasie zatrudnienia ich na pełnym lub części

etatu w PK oraz doktorantów PK.

Podstawa prawna opracowania bibliografii Zarządzenie nr 16 Rektora PK z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji

publikacji pracowników PK.

Pracownicy PK – autorzy publikacji:

• od stycznia 2014 r. samodzielnie rejestrują opis publikacji w BPP (warunek: aktywne konto w Bibliotece PK),

• zarejestrowana publikacja podlega korekcie i uzupełnianiu przez pracowników Biblioteki PK,

• skorygowany w Bibliotece PK opis wraca do pracownika PK do ostatecznej weryfikacji i akceptacji,

• oryginał publikacji nieopublikowanej w Internecie (np. wersja drukowana, na CD lub na innym nośniku danych)

pracownik PK na czas korekty dostarcza do Biblioteki PK (OIN, BWM).

W BPP pracownicy mogą rejestrować publikacje naukowe (monografie, rozdziały w książkach, materiały konferencyjne,

artykuły w czasopismach i repozytoriach naukowych), podręczniki i skrypty, publikacje popularno-naukowe, rozprawy

doktorskie, ale również publicystykę ogólnospołeczną i utwory literackie.

Ponad 36 tys. opisów bibliograficznych.

Baza aktualizowana codziennie.

Bibliografia Publikacji Pracowników PK (BPP)

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1683


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (BPP)

Generowanie raportów

na poziomie wydziału PK

• jednostki organizacyjne wydziału – wykaz, 

• pracownicy jednostki – wykaz, 

• liczba publikacji w poszczególnych latach,

• liczba publikacji wg rodzaju publikacji,

• publikacje w czasopismach 

z list MNiSW (A, B, C),

• publikacje indeksowane 

w Web of Science, Scopus.

7.08.2015 r. uruchomiono Moduł Sprawozdawczy PBN (MS

PBN) – obowiązek importu danych w celach sprawozdawczych

przez jednostki naukowe.

Zestawienia publikacji do sprawozdań jednostek PK

przygotowywane są przez Bibliotekę PK na podstawie zawartości

bazy Bibliografia Publikacji Pracowników PK.

Za import danych do MS PBN odpowiedzialni są Importerzy

Publikacji wyznaczeni na wydziałach PK.



Bibliografia Publikacji Pracowników PK (BPP)

Generowanie raportów

na poziomie pracownika PK

• ankieta okresowa oceny pracownika PK –

dostępna po zalogowaniu,

• prace doktorskie promowane na PK,

• liczba publikacji w poszczególnych latach,

• liczba publikacji wg rodzaju publikacji,

• publikacje w czasopismach  

z list MNiSW (A, B, C),

• publikacje indeksowane 

w Web of Science, Scopus.

• Profil autora w bazie Scopus.

7.08.2015 r. uruchomiono Moduł Sprawozdawczy PBN (MS PBN)

– obowiązek importu danych w celach sprawozdawczych przez

jednostki naukowe.

Zestawienia publikacji do sprawozdań jednostek PK

przygotowywane są przez Bibliotekę PK na podstawie zawartości

bazy Bibliografia Publikacji Pracowników PK.

Za import danych do MS PBN odpowiedzialni są Importerzy

Publikacji wyznaczeni na wydziałach PK.



Bibliografia Publikacji Pracowników PK (BPP)

Pracownicy Biblioteki PK

BPP–indeks czasopism: * dołączana punktacja list ministerialnych od 2013 r.

* dołączane wartości Impact Factor od 2013 r.

* wykaz publikacji pracowników PK w danym tytule czasopisma; 

BPP–indeks projektów



Bibliografia Publikacji Pracowników PK (BPP)



Informacja o projekcie: www.biblos.pk.edu.pl/edt

Blog: https://edt2016blog.wordpress.com/



★ Politechnika Krakowska (beneficjent projektu) i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (partner);

★ Cel: udostępnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych,

w sposób otwarty, nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego wykorzystania,

○ udostępnianie unikatowej kolekcji książek i czasopism (kolekcja Lwowiana, kolekcja druków

wydanych między XVIII-XX w., czasopisma z kolekcji historycznej Biblioteki AGH),

○ upowszechnianie osiągnięć europejskiej techniki i nauki,

○ udostępnianie twórczości naukowej uczelni wyższych,

○ promocja otwartej nauki.

★ czas realizacji: 1 sierpnia 2016 r. – 30 kwietnia 2019 r.



Realizacja projektu 2016–2017

★ opracowanie koncepcji systemu oraz rozbudowa 

i utrzymanie infrastruktury ICT (informacyjno-komunikacyjnej);

★ fumigacja zbiorów – wysyłka zbiorów do specjalistycznej 

pracowni konserwacyjnej w Warszawie;

★ odkwaszanie – wyodrębnienie książek wymagających 

odkwaszenia oraz ich transport do Biblioteki Jagiellońskiej;

★ wybór oraz przygotowanie księgozbioru wymagającego 

oprawy i konserwacji;



★ adaptacja czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego na pracownię digitalizacji Biblioteki PK 

(w ramach projektu zakupiony został sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni: komputery oraz 

profesjonalne skanery do obróbki dokumentów w formatach A1, A2, A3 i A4);

★ przygotowanie zbiorów do digitalizacji, digitalizacja oraz obróbka i opracowanie zasobów cyfrowych 

do udostępniania.



Realizacja projektu 2016–2017

★ 15 maj 2017 Dzień Otwarty Projektu EDT – dzień promocyjny, 25 pracowników Politechniki i Biblioteki PK mogło

przyjrzeć się wyodrębnionym w ramach projektu zbiorom oraz zwiedzić pracownię digitalizacji.

Spotkanie w Oddziale Zbiorów Zwartych w budynku głównym Biblioteki – zaprezentowano najcenniejsze wyróżnione

w projekcie książki.

Zwiedzanie pracowni digitalizacji (w Bibliotece Wydziału Mechanicznego) – można było przyjrzeć się procesowi

skanowania i samodzielnie zeskanować wybrane fragmenty książek.

★ 21-25 wrzesień 2017 r. Prawo autorskie w działalności bibliotek – szkolenie

Szkolenie z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych dla członków zespołu.

Zagadnienia: utwór, podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, czas ochrony praw autorskich, dozwolony użytek,

podmioty uprawnione.



Tegoroczne hasło wiodące Tygodnia Otwartej Nauki

Otwórz, aby…



Naukowcy i instytucje naukowo-badawcze otwierają dostęp do…?

- publikacji i materiałów naukowych;

- danych badawczych;

- zasobów edukacyjnych;

- baz danych;

- oprogramowania;

Naukowcy i instytucje naukowo-badawcze otwierają dostęp, bo…?

Dostęp do aktualnego stanu nauki stanowi jeden z filarów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego społeczeństwa. 

Instytucje finansujące badania naukowe 

np. National Institutes of Health, Wellcome Trust, Research Councils UK, European Research Council

oraz instytucje akademickie 

np. Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, Eidgenössische Technische

Hochschule Zürich, Magyar Tudományos Akadémia

przyjęły w ostatnich latach tzw. otwarte mandaty, czyli regulacje zobowiązujące pracowników naukowych lub 

beneficjentów grantów do otwartego udostępniania recenzowanych artykułów naukowych, prac dyplomowych i danych 

badawczych.



Polityka otwartego dostępu w dokumentach kształtujących politykę naukową

Amsterdam Call for Action on Open Science – wskazano na dwa cele do osiągnięcia przez Europę

do 2020 r.:

1. pełen otwarty dostęp do wszystkich publikacji naukowych,

2. wypracowanie całkowicie nowego podejścia do ponownego wykorzystania danych badawczych;

Przejście na system otwartej nauki – Konkluzje Rady UE z 27 maja 2016 r.;

Europejski program Horyzont 2020 – pojawił się tu wymóg otwartego upowszechniania wyników badań

w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych

(datasets, row data, research data);

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce – przedstawiono

założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji

i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe,

uczelnie i wydawców.

https://wiki.surfnet.nl/display/OSCFA/Amsterdam+Call+for+Action+on+Open+Science
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/pl/pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/kierunki-rozwoju-otwartego-dostepu-do-publikacji-i-wynikow-badan-naukowych-w-polsce.html


Naukowcy – korzyści z otwierania dostępu…

• szybkie i łatwe docieranie do wyników badań i publikacji naukowych innych naukowców;

• lepsza widoczność i większa poczytność prac naukowo-badawczych;

• wzrost ilości cytowań oraz indeksu Hirscha naukowców;

• wzrost oddziaływania w środowisku naukowym, czy też życiu społecznym i gospodarczym;

• możliwość nawiązywania kontaktów i rozwijania współpracy naukowców o zbieżnych

zainteresowaniach lub interesach;

• możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych oraz współpraca nauki i gospodarki;

• promocja badań i publikacji własnych;

• wzrost prestiżu naukowców.



Instytucje naukowo-badawcze – korzyści z otwierania dostępu…

• poprawa widoczności na świecie;

• wzrost znaczenia i prestiżu (repozytorium instytucjonalne powoduje wzrost liczby odwiedzin na 

stronach uczelni – zob. zasoby zdeponowane w Repozytorium PK); 

• ewaluacja i zarządzanie zasobami powstałymi w instytucji;

• monitorowanie i wspomaganie oceny zakresu oraz jakości prowadzonych badań;

• wyznaczanie zainteresowań, trendów i nowych kierunków naukowo-badawczych;

• efektywna i szersza współpraca z instytucjami o podobnym profilu i zakresie badań 

(m.in. poprzez współdzielenie wyników);

• wzrost postępu i innowacyjności w nauce, przemyśle i gospodarce; 

• maksymalizacja zwrotu kosztów z inwestycji w badania naukowe;

• racjonalizacja kosztów dystrybucji wiedzy; 

• popularyzacja osiągnięć nauki wśród obywateli i włączanie nienaukowców, 

wolontariuszy w proces naukowy (tzw. citizen science).



5 zasad otwartego dostępu w polityce narodowej MNiSW

• zasada otwartości: publikacje naukowe, które powstają w wyniku badań finansowanych ze środków

publicznych, powinny być publicznie dostępne;

• zasada równoległych dróg: dostęp może być zapewniony zarówno poprzez publikację

w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych (droga złota), jak i deponowanie

publikacji w repozytoriach (droga zielona);

• zasada szybkiego dostępu: publikacje powinny zostać udostępnione po upływie jak najkrótszego

czasu od daty ich publikacji, najlepiej natychmiastowo;

• zasada maksymalizacji jakości treści: udostępniane publikacje powinny być jak najbliższe wersji

opublikowanej; najlepiej, aby udostępniana była tzw. ostateczna wersja wydawcy, czyli ta wersja

artykułu naukowego, która ukazała się w czasopiśmie naukowym, lub ta wersja książki, która została

opracowana przez wydawcę;

• zasada maksymalizacji korzyści: publikacje powinny być udostępniane w modelu otwartego dostępu

libre, najlepiej z wykorzystaniem światowych standardów prawnych licencji Creative Commons Uznanie

autorstwa (CC-BY) lub licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach

(CC-BY-SA).



Licencje Creative Commons

oferują twórcom licencje, które pozwalają im zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją

twórczością z innymi,

działają na zasadzie „pewne prawa zastrzeżone” – granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze,

niż te wytyczone na zasadzie „wszelkie prawa zastrzeżone”.

Podstawowe warunki licencji CC

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem

autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie

przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem

autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów

niekomercyjnych.

Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej

do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie

w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

https://creativecommons.pl/



Dziękujemy za uwagę 

Zapraszamy do Biblioteki PK

www.biblos.pk.edu.pl


