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Streszczenie



Otwartość w ewaluacji nauki
prof. Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Otwarta nauka jest jednym z priorytetów polityki naukowej w Europie. Jednocześnie fundamenty otwartości (otwarty dostęp, otwarte dane itd.) 
są niemalże całkowicie pomijane w krajowych systemach ewaluacji nauki. W swojej prezentacji będę argumentował, dlaczego otwarta nauka nie 
jest wspierana przez ewaluację oraz czy warto to zmieniać. Będę również pokazywał, że otwarta nauka niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw 
z perspektywy rozwoju naukowego i zawodowego pojedynczych badaczy. 

Budowanie wizerunku czasopism akademickich  
w oparciu o otwarty dostęp na przykładzie Platformy 
Czasopism Elektronicznych Uniwersytetu Opolskiego
Danuta Szewczyk-Kłos, Starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka Główna, Uniwersytet Opolski

Narodowe Centrum Nauki we wrześniu 2018 r. zadeklarowało udział w realizacji Panu S, który przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie 
publikacje naukowe powstałe w wyniku finansowania ze środków publicznych muszą być publikowane w czasopismach Open Access lub 
na platformach Open Access. Na Uniwersytecie Opolskim trwały już wtedy prace nad uruchomieniem platformy, która zapewniłaby otwarty 
dostęp do uczelnianych czasopism naukowych. Docelowo posadowiono na niej trzynaście tytułów wydawanych przez uczelnię. Zadanie to 
powierzono do realizacji Bibliotece Głównej UO, jako jednostce koordynującej wszelkie prace związane z jej powstaniem. Jest to kolejna forma, 
po repozytorium uczelnianym, aktywnego uczestnictwa biblioteki w realizowaniu polityki otwartego dostępu na opolskiej Alma Mater. Platformę 
uruchomiono w listopadzie 2018 r. Wszystkie prace związane z jej utworzeniem nie zostały jednak jeszcze zakończone. Celem prezentacji 
jest przedstawienie etapów budowy platformy przy udziale redakcji czasopism, wydawnictw uczelnianych, Centrum Informatycznego, firmy 
zewnętrznej oraz zespołu pracowników Biblioteki. Stanowi on też omówienie zakresu prac, które będą realizowane przez uczestników projektu, 
tak aby zapewnić płynne funkcjonowanie platformy i wysoki poziom widoczności zasobów w bazach indeksujących treści naukowe.

Otwarta nauka i otwarty dostęp w Polsce
Tomasz Psonka, Director Poland, Baltics, Ukraine; Lucie Boudova, Senior Marketing Manager EE

This session will present data about awareness and practicing of open access and open science in Poland, based on a survey run 
in Poland prior the event. It will also present results of the workshop Fakty, mity i praktyka: Otwarta nauka i otwarty dostęp w Polsce. 
Lastly it will feature interesting statistics about uptake of open access and open science globally and within Elsevier.

Open Science, Open Access:  
Driving open science innovation with thriving open  
access publishing programs
Promita Chatterji, Product Manager Digital Commons Journals

Open Science is a growing movement across research communities and libraries are playing a central role. Digital Commons has 
partnered with over 600 institutions to support thriving and sustainable open access and open science programs. Digital Commons 
Product Manager, Promita Chatterji will share how libraries are driving innovation and supporting open access to knowledge via 
a suite of services including Publishing Open Access journals, enabling open educational resources, creating visibility and impact for 
faculty and student outputs. 



Implementing Open Science Principles  
in Research Institutions
Ignasi Labastida, Head of the Research Support at the Library of the University of Barcelona

Open Science practices are increasing around the academic community and research institutions must analyse how to implement 
them. Some of the principles like sharing research outputs are quite mature, especially in publications, but other principles are far away 
to be stable. Among the later there are the required changes in assessment or the substitution of the metrics based on journals. In the 
presentation I would like to provide some recommendations and to show some examples of best practices in institutions.

Spokojnie, to tylko ewaluacja! Opowieść o przygodach  
bibliotekarza akademickiego w Krainie Nowej Ewaluacji
Maja Bogajczyk, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW

Kiedy w prasie naukowej i nienaukowej debatowano nad pakietem zmian w szkolnictwie wyższym, zwanym „Konstytucja dla 
nauki”, w zakamarkach bibliotek uniwersyteckich bibliotekarze rozpoczęli przygotowania do operacji pod kryptonimem „ustawa 2.0”. 
Świadomi, że muszą być krok przed, przygotowywali szkolenia, materiały informacyjne i odpowiedzi na jeszcze nie zadane przez 
naukowców pytania. Błądząc w gęstwinie nowych przepisów, zmagając się z tajemniczymi Orcidami i slotami, mozolnie torowali drogę 
do wiedzy o zasadach rządzących w Krainie Nowej Ewaluacji. Czy i jak sprostali zadaniu? Czy stali się przewodnikami wspierającymi  
pracowników naukowych? O tym i o innych wyzwaniach, które przyniosła nam „ustawa 2.0” opowie bibliotekarz akademicki z Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie.

Instytucjonalne polityki otwartości
Jakub Szprot, Platforma Otwartej Nauki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego

Otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych jest realizowany nie tylko przez badaczy i wydawców czasopism naukowych, 
lecz również przez instytucje naukowe i finansujące badania. Prezentacja będzie poświęcona przedstawieniu głównych kierunków rozwoju 
instytucjonalnych polityk otwartości oraz omówieniu wybranych przykładów takich polityk, ze szczególnym uwzględnieniem Planu S. 

Infrastruktura i kompetencje: w stronę zasad FAIR  
w zarządaniu danymi badawczymi
Natalia Gruenpeter, Platforma Otwartej Nauki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentacja poświęcona będzie zasadom FAIR w zarządzaniu danymi badawczymi, w szczególności omówione zostaną standardy wdrażane 
w repozytoriach danych oraz kompetencje, dobre praktyki i wymogi związane z deponowaniem i udostępnianiem danych. W prezentacji 
uwzględnione zostaną ponadto przykłady rozwiązań, które angażują w proces zarządzania danymi badawczymi bibliotekarzy, zarówno w aspekcie 
ogólnym, jak i dziedzinowym.


