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Nowoczesne technologie i nowe zadania

• Digitalizacja zbiorów
• Open Access 
• Ewaluacja i bibliometria
• Zarządzanie danymi badawczymi



Biblioteka naukowa – nauka w bibliotece

• Inicjowanie i wdrażanie innowacji
• Badanie zjawisk i ich skutków
• Badania dotyczące jakości usług i narzędzi 
• Opisywanie i wdrażanie standardów 
• Współpraca z organizacjami międzynarodowymi
• Projekty badawcze, popularyzujące naukę, infrastrukturalne



Trendy w bibliotece akademickiej

• Współpraca krajowa i międzynarodowa
• Udział w pracach badawczych i eksperckich
• Dostęp do szkoleń i rozwoju zawodowego
• Budowanie wizerunku 
• Studia i kursy we współpracy z praktykami
• Śledzenie i wdrażania globalnych trendów



Otwarta Nauka



Otwarta Nauka



BE Open

European forum and oBsErvatory
for OPEN science in transport

Akronim projektu: BE OPEN

Finansowanie projektu: HORYZONT 2020

Porozumienie:

Partnerstwo:

H2020-MG-2018-SingleStage-INEA z dnia 2018-12-03
FOUNDATION WEGEMT - A EUROPEAN ASSOCIATION OF 
UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY AND RELATED 

Okres realizacji: 2019-01-01 - 2021-06-30

Kierownik projektu na PG: dr Anna Wałek

Realizowany w:
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
(we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej 
i Okrętownictwa)

Wartość projektu: 1 997 283.75 EUR

Typ zgłoszenia: Międzynarodowy Program Badawczy

Pochodzenie: Projekt zagraniczny/międzynarodowy

https://mostwiedzy.pl/pl/anna-walek,1132072-1
https://mostwiedzy.pl/pl/unit/biuro-biblioteki-glownej,11927574-1


BE Open

European forum and oBsErvatory
for OPEN science in transport

BE OPEN to 30 miesięczny projekt finansowany w ramach unijnego programu w zakresie badań 
naukowych oraz innowacji Horyzont 2020. 

Głównym celem projektu jest promowanie otwartej nauki oraz wspieranie regulacji i 
standardów dotyczących Open Science w badaniach nad transportem. Otwarty dostęp do 
publikacji zostanie zapewniony dzięki rozwiązaniom systemowym European Open Science 
Cloud, które będą kluczowym czynnikiem w udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu 
danych badawczych przez naukowców prowadzących badania w dziedzinie transportu.



MOST Wiedzy – MOST Danych



MOST DANYCH

Projekt
współfinansowany jest

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020
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MOST DANYCH

Monografia opisująca wyniki prac zespołu 
projektowego.

47 artykułów w tym 40 data deskryptorów 
opisujących praktyki tworzenia i udostępniania 
danych w różnych dyscyplinach.

Techniczne i organizacyjne praktyki związane z 
tworzeniem narzędzi i usług dla Otwartej Nauki

Dostępna na licencji CC-BY



Centrum Kompetencji Otwartej Nauki

Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center) 
GENEZA
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Dane badawcze

Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center)

GŁÓWNE ZADANIA:

• szkolenia oraz konsultacje dla naukowców obejmujące tematykę Open Science pod

kątem różnorodności praktyk komunikacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach

naukowych

• pomoc w tworzeniu Planu Zarządzania Danymi pod kątem wymagań agencji 

fundingowych

• doradztwo w zakresie prawa autorskiego 

• indeksacja danych badawczych 

• dbanie o jakość metadanych 

• pomoc w zakresie cytowania danych badawczych 

• promocja dorobku naukowego 

• ewaluacja dorobku naukowego 



Centrum Kompetencji Otwartej Nauki

MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy– etap II: 

Open Research Data” Centrum Kompetencji



Centrum Kompetencji Otwartej Nauki

MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy– etap II: 

Open Research Data” Centrum Kompetencji



DMP

Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan)

dokument opisujący czynności wykonywane na każdym etapie pracy z danymi badawczymi.



Organizacje międzynarodowe

Bezpośrednia współpraca:
•CESAER
•CODATA
•EOSC
•GO FAIR
•IATUL
•LIBER Europe
•OpenAIRE
•RDA
•SPARC Europe

Inne organizacje:
•COAR
•COPIM
•DCC
•FORCE11
•IFLA
•OASPA





Współpraca BPG 



Biblioteka Politechniki Gdańskiej  

International Association of University Libraries
(dawniej International Association of Technical University Libraries)
Dostęp: https://www.iatul.org/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uniwersyteckich. Stowarzyszenie powstało w 
1955 r. w Düsseldorfie, w Niemczech. Jako międzynarodowa, pozarządowa organizacja 
stanowić miało forum dla wymiany doświadczeń. Działania IATUL zasadniczo koncentrują się 
wokół zagadnień związanych z informacją naukową i usługami dla użytkowników. Od 2014 r. 
do stowarzyszenia przystąpić mogą biblioteki uczelni o profilu innym niż techniczny.
Biblioteka Politechniki Gdańskiej należy do IATUL od marca 2017 r. W grudniu 2019 r. oraz w 
grudniu 2021 r. (online) Biblioteka Politechniki Gdańskiej była organizatorem i gospodarzem 
IATUL Seminar.

https://www.iatul.org/
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Biblioteka Politechniki Gdańskiej  

Stowarzyszenie EOSC jest podmiotem prawnym powołanym do zarządzania europejską 
chmurą otwartej nauki (EOSC). Został utworzony 29 lipca 2020 r. z czterema członkami 
założycielami i od tego czasu rozrósł się do ponad 200 członków i 
obserwatorów.Członkostwo w Stowarzyszeniu jest wspólnie odpowiedzialne za realizację 
celów uzgodnionych w Memorandum of Understanding podpisanym przez Unię Europejską 
i Stowarzyszenie EOSC w celu utworzenia oficjalnego Partnerstwa. Ekosystem EOSC jest 
współtworzony w ramach szeregu projektów i inicjatyw finansowanych przez państwa 
członkowskie i kraje stowarzyszone. 
Stowarzyszenie EOSC odgrywa ważną rolę, pomagając koordynować i sterować tymi 
inwestycjami za pośrednictwem swoich grup zadaniowych i innych struktur zarządzania.



Biblioteka Politechniki Gdańskiej  

Grupa zadaniowa ds. zarządzania danymi, programy nauczania i ścieżki kariery 
skoncentruje się na roli stewardów danych i ich podstawowych działaniach. Aby pomóc 
naukowcom w tworzeniu danych FAIR, niezbędny jest profesjonalny personel. Aby 
utrzymać profesjonalną kadrę, musimy mieć wspólny program nauczania dla ich 
umiejętności i możliwości ścieżek kariery.

Data stewardship, curricula and career paths Task Force
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Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
Dostęp: https://sparceurope.org/
Międzynarodowa organizacja non-profit lobbująca na rzecz Open Access na terenie krajów 
europejskich, działa od 2004 r. SPARC Europe współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem 
Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy kształtującymi politykę 
Open Access. SPARC Europe oprócz otwartej nauki promuje także otwarte szkolnictwo w Europie. 
Ponadto, organizacja zajmuje się otwartym dostępem do publikacji, otwartą recenzją, otwartymi 
danymi, otwartymi zasobami edukacyjnymi, a także oceną badań i rzetelnością badań. Otwarcie 
dostępu do europejskich badań dla wszystkich, ma docelowo doprowadzić do przyspieszenia 
tempa odkryć w środowiskach akademickich i prywatnych oraz do usprawnienia procesu uczenia 
się na wszystkich poziomach edukacji. 

https://sparceurope.org/
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Korzyści z udostępniania danych



Korzyści z udostępniania danych

„Crowther offered everyone who shared at least a 
certain volume of data with his forest initiative the 
chance to be a co-author of a study that he and a 
colleague led. Published in Science in 2016, the paper 
used more than 770,000 data points from 44 countries 
to determine that forests with more tree species are 
more productive”
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Nauka Obywatelska

Jest to możliwość dobrowolnego uczestnictwa osób 
niezajmujących się zawodowo badaniami naukowymi w 
projekcie naukowym na każdym z jego etapów: zbieranie 
danych, analiza danych, wybór metody i przetwarzanie danych, 
wyciąganie wniosków.

Możliwe są również projekty 
zupełnie oddolne  

James Surowiecki amerykański 
ekonomista i publicysta w książce 
„Mądrość tłumu” dowodzi, że we 
właściwych warunkach grupy okazują się 
niezwykle inteligentne i są często 
mądrzejsze od najbardziej błyskotliwych 
swoich członków. James Surowiecki fot Mark Schierbecker CC – BY – SA 3.0



Nauka Obywatelska

Różne wymiary obywatelskiej nauki 

Zbieranie danych – stanowiska ptaków 

Opisywanie danych – opisywanie ciał niebieskich Analiza danych – odręczne listyZbieranie danych – poziom opadów



Otwarta edukacja

European Network of Open Education Librarians – ENOEL

https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/enoel/


Dziękuję za uwagę




