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ETAPY PROJEKTU

Most Wiedzy 

Most Danych

Baza polityk 
wydawniczych 

polskich 
czasopism 
naukowych

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy

Faza I 

- 2014-2017 MOST Wiedzy

- platforma umożliwiająca gromadzenie 

zasobów nauki, wiedzy i technologii 

Politechniki Gdańskiej i jednostek 

współpracujących

Faza II 

- 2018-2021 MOST Danych

- platforma pozwalająca na gromadzenie, 

wyszukiwanie, analizowanie                        

i udostępnianie otwartych danych 

badawczych
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BAZA POLITYK WYDAWNICZYCH

- prezentacja 

Baza gromadzi informacje o politykach wydawniczych 

w zakresie 

otwartego 
dostępu

model czasopisma |

rodzaj stosowanej licencji|

embargo | 

dysponowania 
prawami 

autorskimi

| informacja                     
o korzystaniu z licencji 
niewyłącznej

| linki do dostępnych 
umów prawno-autorskich

praw do 
wykorzystywa

nia 

treści 
publikacji 

praktyki 

samoarchiwizacyjne |

wersje artykułów |

miejsca samoarchiwizacji|
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BAZA POLITYK WYDAWNICZYCH

- prezentacja 

Źródła informacji nt. polityk wydawniczych

strony 
internetowe 
czasopism

bazy 
indeksujące

| Arianta

| DOAJ

| Sherpa RoMEO

kontakt 
mailowy lub 
telefoniczny

formularz rejestracyjny |
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WSPÓŁPRACA Z REDAKCJAMI I WYDAWCAMI

Napotkane wyzwania

stosunek      
do bazy          

w 
korespondencji

czy poniosą koszty? |

czy baza jest 
komercyjna? |

nie dostrzegają korzyści      
z obecności swoich 

tytułów w bazie | 

brak kontaktu 
lub utrudniony 

kontakt

| brak odpowiedzi na 
wiadomości

| brak wyznaczonych 
osób odpowiedzialnych 
za kwestie związane      
z polityką wydawniczą

| przekształcenia 
zachodzące                       
w wydawnictwach

niewielka 
znajomość 
zagadnień 

związanych z 
Otwartą Nauką

definicje związane z OA |

aspekty prawne |

licencje CC |

dane badawcze |
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WSPÓŁPRACA Z REDAKCJAMI I WYDAWCAMI

Sukcesy

stosunek      
do bazy            

i zespołu ds. 
polityk

informacje                        
o indeksowaniu  w bazie |

konsultacje merytoryczne|

liczne słowa uznania dla 
inicjatywy | 

stały kontakt    
z redakcjami

| porządkowanie / 
ujednolicanie zapisów na 
stronach

| zmiana lub 
wprowadzanie zapisów 
nt. embargo, 
samoarchiwizacji

| pomoc w rejestracji         
w bazie DOAJ

wzrost wiedzy 
z zakresu 

Otwartej Nauki

świadome korzystanie          
z licencji CC |

świadome stosowanie 
pojęć z zakresu OS |

wprowadzanie zapisów 
nt. danych badawczych |
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WSPÓŁPRACA Z REDAKCJAMI I WYDAWCAMI

Szkiełko i oko

dodanie 
informacji        
o polityce 

samoarchiwiza
cyjnej

22

zmiana typu 
licencji 

(większość na 
CC BY)

58

zmiana lub 
przejście na 
nową stronę 

WWW

15

1436 czasopism z uzupełnioną polityką wydawniczą

wprowadzenie 

licencji CC

22

zmiany         

w embargo 

(skrócenie 

lub brak)

4

indeksowanie 

w MOŚCIE 

Wiedzy

5
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Projekt
„MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy

– etap II: Open Research Data”
współfinansowany jest

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020



Dziękuję za uwagę

e-mail: kamila.kokot@pg.edu.pl


