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Geneza projektu 



• I kwartał 2018 r. – spotkania robocze, decyzja  

o utworzeniu platformy, zgłoszenia zainteresowanych 

czasopism 

• maj 2018 r. – procedura wyłonienia wykonawcy 

• 14.06.2018 r. – podpisanie umowy z firmą LIBCOM 

• pięciomiesięczny okres wdrażania: projekt graficzny 

platformy, implementacja czasopism, umieszczenie 

platformy na serwerze UO, szkolenie dla redaktorów 

Etap II 
• podpisanie protokołu odbioru i tym samym 

rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności platformy 

oraz 36-miesięcznego okresu wsparcia technicznego 

 

Realizacja projektu 
Etap I 



Współpraca jednostek UO 

Biblioteka 
UO – 

koordynator 
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Redakcje 
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merytorycznej 
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Efekty wdrożenia 

• Profesjonalna platforma czasopism elektronicznych UO – dostosowana do 
aktualnych standardów publikacji naukowych oraz wymagań MNiSW 

• Artykuły publikowane są w modelu open access - dostępne są bezpłatnie dla 
wszystkich zainteresowanych użytkowników na podstawie licencji Creative Commons 
„Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0” 

• Automatyzacja zarządzania procesem wydawniczym: sprawna komunikacja między 
zespołem redakcyjnym, autorami i recenzentami, elektroniczny obieg dokumentów  
w procesie wydawniczym (od przesłania tekstu przez autora, przez proces recenzji  
i korektę aż do opublikowania ostatecznej wersji artykułu w pliku pdf), usprawnienie 
pracy redakcji  



• stworzenie spójnego archiwum dla czasopism 

• zaprezentowanie potencjału naukowego i wydawniczego uczelni 

• upowszechnianie publikowanych treści naukowych - wzrost widoczności 
artykułów 

• zwiększenie wskaźników wpływu czasopism 

• generowanie statystyk: pobrań artykułów 

• cytowania publikacji z baz Scopus i Crossref 

• eksport metadanych do bazy Pol-index 

• zwiększenie indeksacji w naukowych wyszukiwarkach 



Czasopisma dostępne na platformie 

 Do końca 2018 r. – implementacja 13 czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu 

Opolskiego oraz Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego: 

• „Economic and Environmental Studies” ISSN 1642-2597, -  

• „Family Forum” ISSN 2084-1698, 40 pkt. 

• „Liturgia Sacra : Liturgia – Musica – Ars” : półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego ISSN 1234-4214, 20 pkt.  

• „Nomos & Dike” ISSN 1897-7197, - 

• „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” ISSN 1731-8297, 20 pkt.  

• „Pogranicze : Polish Borderlands Studies” ISSN 2353-3781, 20 pkt.  

• „Scriptura Sacra : studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego” 

ISSN 1428-7218, -  

• „Studia et Documenta Slavica” ISSN 1644-4191, - 

• „Studia Krytyczne / Critical Studies” ISSN 2450-9078, - 

• „Studia Miejskie” ISSN 2082-4793, 20 pkt. 

• „Studia Oecumenica” ISSN 1643-2762 , 40 pkt. 

• „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” ISSN 0137-3420, 20 pkt.  

• „Stylistyka” ISSN 1230-2287, 20 pkt. 



Czasopisma objęte finansowaniem w ramach ministerialnego 

programu Wsparcie dla czasopism naukowych 

• „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”  

• „Pogranicze: Polish Borderlands Studies”  

• „Studia Miejskie”  

• „Studia Oecumenica”  

• „Stylistyka” 









Zarządzanie procesem wydawniczym – widok panelu użytkownika 



Widoczność i rozpoznawalność 



Dziękujemy za uwagę! 

Pytania, uwagi: 
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danuta@uni.opole.pl  

Dorota Wierzbicka-Próchniak 

dwierzbicka@uni.opole.pl  
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