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Nowe modele komunikacji naukowej na świecie

Nowa wizja biblioteki akademickiej według COAR

Upowszechnianie dorobku pracowników uczelni

Wzmocnienie znaczenia repozytoriów

Realizacja polityki otwartego dostępu

Procesy wydawnicze w repozytoriach

Długoterminowa archiwizacja

Dzielenie się wiedzą i informacją (komentowanie, recenzowanie, 
rozpowszechnianie)

Źródło: Rodrigues, E., Shearer, K. (2017). Next Generation Repositories: Behaviours and Technical Recommendations of the COAR Next 
Generation Repositories Working Group. COAR Confederation of Open Access Repositories. Pobrano 05 maja 2018, z https://www.coar-
repositories.org/files/NGR-Final-Formatted-Report-cc.pdf
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Nowe modele komunikacji naukowej na świecie

Źródło: Directory of Open Access Repositories. http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html (dostęp: 14.11.2018)
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Nowe modele komunikacji naukowej w Polsce

Brak jednoznacznej polityki państwowej w zakresie rozwoju 

repozytoriów

Brak polityk otwartości lub wprowadzane w znikomym 

zakresie

Mała liczba repozytoriów

Brak polityki finansowej związanej z rozwojem otwartego 

dostępu

Źródło: Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017 (2018). 
http://www.bip.mnisw.gov.pl/g2/oryginal/2018_04/7ed78f459cb760b267b19f8f38f8bb22.pdf (dostęp: 12.11.2018)
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Repozytoria na świecie

Dwa rodzaje systemów
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CRIS
(Current Research

Information System)

Częścią systemu jest repozytorium

Repozytorium
instytucjonalne
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Repozytoria w Polsce - 43
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CRIS REPOZYTORIUM

9 wdrożeń 34 wdrożenia
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Repozytoria w Polsce
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instytucjonalny
CRIS

Repozytorium
instytucjonalne

Lepsza widoczność zasobów w internecie
Możliwe zwiększenie cytowalności

Wysoka pozycja w rankingach webometrycznych
Rozpoznawalność i promocja dorobku naukowca na świecie

Poprawa wizerunku uczelni
Realizacja polityki otwartości (Komisja Europejska i MNiSW)

Możliwość raportowania do POL-on
Tworzenie wizytówki naukowca
(informacja o osiągnieciach)
Informacja o projektach
Informacja o konferencjach

Możliwość raportowania do PBN
Możliwość raportowania do POL-index
Realizacja procesów wydawniczych
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Nowe funkcje w repozytoriach – CRIS – przykłady
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Nowe funkcje w repozytoriach - przykłady
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Realizacja 
procesów 

wydawniczych

Rejestracja 
ORCID przez 

repozytorium

Ocena 
parametryczna 

jednostek i 
pracowników

Jednoznaczna 
identyfikacja 
pracowników 

uczelni

Oficjalna 
bibliografia 
publikacji 

pracowników UJ

Dane o 
afiliacji

Dane o 
punktacji

Generowanie
raportów na

potrzeby
władz UJ
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Nowe funkcje w repozytoriach - przykłady

Biblioteka Jagiellońska



.

.

.

Nowe funkcje w repozytoriach - przykłady
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Realizacja procesów 
wydawniczych

digitalizacja

Funkcje 
repozytorium 

instytucjonalnego

Funkcje 
repozytorium 

instytucjonalnego

Pracownicy zajmują 
się również 
digitalizacją

Funkcje 
repozytorium 

instytucjonalnego

Eksport 
metadanych do 

POL-index

Źródło: Szafrański L. (2018). Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich.
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Dziękuję za uwagę

dr Leszek Szafrański
l.szafranski@uj.edu.pl
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Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
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