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Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki
OTWARTOŚĆ DLA KOGO? POWSZECHNY DOSTĘP DO WIEDZY

Otwarty	dostęp	(open	access)	do	publikacji	na-
ukowych,	jak	i	otwarta	nauka	zdobywają	coraz	
większe	znaczenie	w	kręgach	naukowych	na	ca-
łym	świecie.	Idea	otwartego	dostępu	zakłada,	że:	
podstawą	rozwoju	nauki	jest	otwartość,	należy	
korzystać	z	potencjału	nowoczesnych	technolo-
gii,	które	umożliwiają	szybki	i	nieograniczony	do-
stęp	do	wyników	badań	naukowych	oraz	dążyć	
do	transformacji	modelu	publikowania	naukowe-
go	na	całkowicie	otwarty.

Od	10	lat,	co	roku,	organizowany	jest	międzynarodowy	
Tydzień	Otwartej	Nauki	w	Polsce.	W	tym	roku	obcho-
dzony	był	w	dniach	21–27	października	pod	hasłem:	Open 
Knowledge. Otwartość dla kogo? Powszechny do-
stęp do wiedzy1.	Koordynatorem	przedsięwzięcia	była	
Koalicja	Otwartej	Edukacji	(KOED).

To	globalne	wydarzenie	propaguje	amerykańska	orga-
nizacja	non-profit	SPARC	(the	Scholarly	Publishing	and	
Academic	Resources	Coalition),	a	w	Europie	jej	filie	m.in.	
w	Chorwacji,	Francji,	Hiszpanii,	Austrii,	Niemczech,	Sło-
wacji,	Czechach,	Finlandii,	Norwegii	i	w	Polsce.	Polskimi	
członkami	tego	stowarzyszenia	są:	Biblioteka	Uniwer-
sytecka	w	Toruniu	i	Biblioteka	Politechniki	Gdańskiej.

Otwarta	nauka	(open sciences)	oznacza	otwarty	dostęp	
do	publikacji	 i	do	danych	badawczych,	obejmuje	także	
otwarte	recenzowanie	oraz	otwarte	laboratoria	(pro-
mocja	idei	otwartości	dotyczy	szczególnie	działań	finan-
sowanych	ze	środków	publicznych).	Należy	podkreślić,	
że	otwarta	nauka	rekomenduje	również	postulaty	nauki	
obywatelskiej	(citizen	science),	w	tym	np.	włączania	wo-
lontariuszy	w	projekty	badawcze,	 i	większego	zaanga-
żowania	naukowców	w	działania	na	rzecz	informowania	
społeczeństwa	o	badaniach	naukowych.	Otwarty	dostęp	
jest	obowiązkowym	wymogiem	w	europejskim	progra-
mie	Horyzont	2020	(finansowanym	przez	UE).

Otwarty	dostęp	do	publikacji	naukowych	jest	w	prakty-
ce	realizowany	zazwyczaj	za	pośrednictwem	tzw.	drogi	
zielonej	lub	drogi	złotej.

Zielona droga	–	polega	na	samodzielnym	udostępnia-
niu	(samodeponowanie	–	ang.	self-archi-ving)	tekstów	na-
ukowych	(również	tych	nierecenzowanych)	przez	auto-
rów	–	pod	warunkiem,	że	polityka	wydawnicza	danego	
czasopisma	na	to	zezwala.	Autor	może	samodzielnie	udo-

1 https://sparcopen.org/news/2019/theme-of-2019-intern-
ational-open-access-week-to-be-open-for-whom-equity-in-
open-knowledge.

stępnić	preprint	lub/i	postprint	artykułu	opublikowanego	
w	czasopiśmie	naukowym	na	swojej	stronie	interneto-
wej,	w	repozytorium	lub	w	innej	bazie	pełnotekstowej,	
która	posiada	politykę	otwartego	dostępu.

Złota droga	 –	 polega	 na	 publikowaniu	 artykułów	
w	otwartych	czasopismach,	które	zapewniają	dostęp	
do	wszystkich	artykułów	na	swojej	stronie	internetowej,	
bez	ograniczeń	technologicznych,	prawnych	i	finansowych.	
Niektóre	czasopisma	stosują	tzw.	model	hybrydowy,	czyli	
mogą	zawierać	zarówno	artykuły	otwarte,	jak	i	tradycyj-
ne	–	dostępne	w	ramach	płatnej	subskrypcji	czasopism.

Opublikowanie	artykułów	w	otwartych	czasopismach	
wiąże	się	zazwyczaj	z	obowiązkiem	pokrycia	przez	au-
tora	kosztów	redakcyjnych	(tzw.	opłaty	APC	–	article	
processing	charge).	Jednak	w	Polsce,	dzięki	finansowaniu	
Ministerstwa	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego,	większość	
otwartych	czasopism	nie	wymaga	wniesienia	opłat	APC.

Otwarty	dostęp,	nawet	w	przypadku	konieczności	ponie-
sienia	kosztów	publikacji,	niesie	ze	sobą	wymierne	korzyści.	
Umożliwia	rozpowszechnianie	informacji	na	bezprecedenso-
wą	skalę,	jednocześnie	redukując	znacząco	koszty	dostępu	
do	wiedzy	i	jej	dystrybucji.	Najistotniejsze	korzyści,	jakie	
płyną	dla	społeczeństwa	z	publikowania	w	otwartym	dostę-
pie,	to:	„lepszy	obieg	cyfrowych	treści	naukowych	(publika-
cje,	dane	badawcze),	podnoszenie	jakości	badań	(przeciw-
działanie	plagiatom	poprzez	kontrolę	ze	strony	środowiska	
naukowego),	promocja	nauki	w	społeczeństwie,	efektyw-
niejsze	wydatkowanie	środków	publicznych”2.	Otwartość	
nauki	to	także	konkretne	korzyści	dla	naukowców.	Poprzez	
zastosowanie	nowych	technologii	znikają	bariery	w	dystry-
buowaniu	rzetelnej	wiedzy.	Badania	naukowe	prowadzone	
są	szybciej	i	lepiej,	a	wyniki	pracy	naukowej	stają	się	bardziej	
miarodajne.	Oprócz	tego	zwiększają	się	szanse	na	nawią-
zanie	nowych	kontaktów	naukowych.

Główne	inicjatywy	dotyczące	polityki	otwartego	dostę-
pu	w	Polsce	to:

• wspólne	stanowisko	Prezydium	Konferencji	Rekto-
rów	Akademickich	Szkół	Polskich	(KRASP)	i	Prezy-
dium	Polskiej	Akademii	Nauk	(PAN)	z	5	lipca	2013	
roku	ws.	zasad	otwartego	dostępu	do	treści	publi-
kacji	naukowych	i	edukacyjnych,

• powołanie	przez	ministra	nauki	i	szkolnictwa	wyższe-
go	(w	2015	roku)	Zespołu	doradczego	ds.	otwartego	
dostępu	do	treści	naukowych,

• uznanie	przez	MNiSW,	23	października	2015	roku,	
dokumentu	„Kierunki	rozwoju	otwartego	dostępu	
do	publikacji	i	wyników	badań	naukowych	w	Polsce”,	
który	ma	charakter	zaleceń	dotyczących	wprowadza-
nia	otwartego	dostępu	przez	podmioty	finansujące	
badania	(NCN,	NCBR,	MNiSW),	jednostki	naukowe,	
uczelnie	oraz	wydawców.

2 Otwarty dostęp do publikacji naukowych, https://www.ar-

chiwum.nauka.gov.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-nauko-
wych [dostęp 5.11.2019].

Spanie
TiPS-y	przybliżyły	warunki	spania,	jednak	war-

to	zwrócić	uwagę	na	postawy,	jakie	się	
przyjmuje.	Jest	ich	wiele,	a	co	wykład	
podchorążowie	odkrywają	nowe,	wy-
godniejsze	i	bardziej	skryte,	by	efektyw-
niej	odtwarzać	zdolność	bojową.	Celem	
zagadnienia	jest	nauka	przyjmowania	
prawidłowych	postaw	spania.	Przyjmo-
wanie	prawidłowej	postawy	spania	jest	

niezbędne	do	właściwego	odtwarzania	zdol-
ności	bojowych.	

Warunki bezpieczeństwa:
Zabrania	się	spania	w	miejscach	niedozwolonych,	nie-
bezpiecznych,	na	urządzeniach	niesprawnych;	wydawa-
nia	głośnych,	niepokojących	dźwięków;	przeszkadzania;	
na	komendę	lub	na	pojawienie	się	wykładowcy	czynność	
przerywa	się.	Kierunek	bezpieczny	–	w	stronę	tablicy.

Postawy spania:
• „na	 glonojada”	 –	 szkolony	 ściśle	 współpracuje	
z	oknem,	twarz	oparta	o	szybę,	usta	lekko	otwarte,	
okolica	najlepiej	nawilżona	własną	śliną;

• „na	Supermena”	–	szkolony	rozkłada	się	na	ławce,	
głowę	układa	wzdłuż	wysuniętej	ręki	zakończonej	
pięścią,	druga	ręka	zazwyczaj	wzdłuż	ciała,	gore-tex/
bechatka	zawieszona	na	ramionach	(żeby	nikt	z	wie-
szaka	nie	„pożyczył”).	Oczy	zamknięte.	Postawa	zbli-
żona	do	pozycji	bocznej	ustalonej,	drogi	oddecho-
we	zostają	udrożnione,	małe	prawdopodobieństwo	
chrapania,	możliwość	wycieku	płynów	z	jamy	ustnej;	

• „na	myśliciela”	–	szkolony	przyjmuje	postawę	zadu-
manego	i	zainteresowanego	wykładem,	zazwyczaj	
podpiera	się	jedną	ręką,	a	dwa	palce	(kciuk	i	wskazu-
jący)	symbolizują	pełne	skupienie.	Aby	otoczenie	nie	
rozpraszało	koncentracji,	oczy	pozostają	zamknięte.	
Ręka	ma	za	zadanie	stabilizować	ciało.

• „na	woźnicę”	–	postawa	ta,	jak	sama	nazwa	wskazu-
je,	zaczerpnięta	została	z	pozycji	siedzącego	woźni-
cy.	Wymaga	dużej	koordynacji	i	silnych	mięśni	karku.	
Poprzez	mocno	pochyloną	w	dolne	położenie	brodę	
i	wywinięte	usta	możliwe	wydawanie	dźwięku	sygnali-
zującego	odtwarzanie	zdolności	bojowych	szkolonego;

• „na	kumpla”	–	postawa	wymagająca	współpracy	co	naj-
mniej	dwóch	szkolonych.	Szkoleni	ustawieni	w	małej	
odległości,	opierają	się	o	siebie	wzajemnie,	co	pozwala	
utrzymać	komfort	termiczny	i	stabilną	postawę.	Wy-
maga	zaufanej	osoby	i	dobrej	koordynacji	obu	stron;

• klasyczna	–	szkolony	standardowo	chowa	głowę	po-
między	ręce	(UWAGA!	Możliwe	pojawienie	się	„mapy	
snów”	na	czole);

• „na	czuja”	–	postawa	dla	zaawansowanych.	Wymaga-
ne	duże	skupienie,	stabilność	ciała,	silne	mięśnie	szyi	
oraz	otwarte	oczy.	Szkolony	siedzi	w	ławce	wyprosto-
wany,	wzrok	skierowany	na	tablicę,	bez	oznak	życia;

• „na	popielniczkę”	–	szkolony	siedzi	na	krześle,	plecy	
proste,	głowa	odchylona,	usta	otwarte	(UWAGA!	
Możliwe	zadławienie	się	śliną!);

• „na	chowanego”	–	szkolony	wykorzystuje	„podcho-
rążego”	–	figurę	bojową	nr	1,	kryje	się	za	nią,	by	unik-
nąć	przeważających	sił	przeciwnika	(w	liczbie	wykła-
dowcy);

• „na	szukającego”	–	szkolony	kładzie	głowę	na	ławce	
(użycie	poduszki	skrajnie	niebezpieczne),	ręce	prosto-
padle	do	podłogi,	w	nieznacznym	ruchu.	Pozycja	imi-
tująca	szukanie	długopisu	na	podłodze	jest	ograniczo-
na	czasowo;	warto	użyć	przyborów	piśmienniczych;

• „na	cwaniaka”	–	szkolony	udaje	się	do	ostatniego	
rzędu	ławek	i	ma	nadzieję,	że	wykładowca	nie	się-
gnie	go	wzrokiem;

• „pod	latarnią”	–	szkolony	udaje	się	do	pierwszego	
rzędu	ławek	i	ma	nadzieję,	że	„pod	latarnią	będzie	
najciemniej”;

• „na	taktyka”	–	szkolony	zajmuje	środkowy	rząd	ła-
wek,	chowając	się	wśród	innych	szkolonych	w	nadziei,	
że	nie	zostanie	dostrzeżony;

• na	stojąco	–	szkolony	w	postawie	stojącej	odtwarza	
zdolności	bojowe;	możliwe	nieznaczne	bujanie	ciała,	
postawa	stosowana	najczęściej	na	zbiórkach.

Najczęściej	popełniane	błędy	to	niezauważenie	wykła-
dowcy	oraz	wydawanie	niepokojących	dźwięków.	Najle-
piej	ćwiczącymi	są	osoby	mające	najwięcej	zajęć.	Ćwicze-
nia	do	pełnego	opanowania	realizować	na	terenie	WAT.	
Samokształcenie	zalecane	w	rejonie	zakwaterowania.

Dominika Daria Góralska

Ciemność
Było	zimno
Śnieg	otulał	cały	świat
Ciemność	zapadła	i	zburzyła	raj!
Prezentem	pod	choinkę	miałeś	być!	
Nie	wiedziałam,	czy	to	bajka,	czy	koszmar	na	jawie	się	śni?

CIEMNOŚĆ
Tak	długo	po	omacku	szukaliśmy	się,

Mimo	że	wciąż	mijaliśmy	się.
Wierzyłam,	błagałam,	że	to	nie	jest	błąd.
Rozmawiaj,	kochaj…
A	idź	już	stąd!
Bez	słowa,	w	emocjach	zburzyłeś	raj.
I	zniknął	gdzieś	uśmiechu	czar.

CIEMNOŚĆ
Była,	jest	i	będzie	z	nami.
Tylko	jak	my	ją	wykorzystamy
Daliśmy	się	zjeść
Zabić	nawzajem
A	przecież	kochać	się	nie	przestaje…
CIEMNOŚĆ
zapadła	w	sercu	Twym.	
Zburzyłeś	raj!	
Mimo	tych	kilku	przykrych	słów	–	wybaczyć	się	chce
Lecz	nie	ma	już…
Zastała	ciemność	i	jej	władanie
Pamiętaj,	że	kocham	Cię	KOCHANIE

Monika Wrona
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Kluczowe	zalecenia	skierowane	do	uczelni,	zawarte	w	do-
kumencie	„Kierunki	rozwoju	otwartego	dostępu	do	pu-
blikacji	i	wyników	badań	naukowych	w	Polsce”	dotyczą:

• stworzenia	polityki	instytucjonalnej	otwartego	dostępu	
(OD),	wyznaczenia	pełnomocników	ds.	OD,

• zapewnienia	otwartego	dostępu	do	publikacji	powstają-
cych	dzięki	finansowaniu	lub	współfinansowaniu	ze	środ-
ków	publicznych,

• upowszechnienia	surowych	danych	badawczych	(o	ile	
to	możliwe),

• upowszechnienia	doktoratów	w	otwartym	repozyto-
rium	instytucjonalnym,

• wprowadzenia	zapisów	dotyczących	OD	do	regulami-
nów	własności	intelektualnej,

• budowania	repozytoriów	i	transformowania	czasopi-
sma	do	formy	otwartej,

• wykorzystywania	potencjału	bibliotek	akademickich,
• monitorowania	liczby	otwartych	publikacji	powstałych	
w	uczelni,

• stosowania	międzynarodowych	standardów	metadanych.

Nawiązując	do	idei	open sciences,	przypominamy	o	pro-
gramach	otwartego	publikowania,	które	umożliwiają	au-
torom	afiliowanym	w	Wojskowej	Akademii	Technicznej	
bezpłatne	zamieszczenie	swoich	artykułów	w	czasopi-
smach	Open	Access.

PILOTAŻOWY PROGRAM PUBLIKOWANIA 
OTWARTEGO ELSEVIER
W	ramach	licencji	krajowej	Elsevier	2019–2021,	od	2	wrze-
śnia	2019	roku,	działa	program	pilotażowy	publikowania	
otwartego	dotyczący	polskich	autorów	korespondencyj-
nych.	Program	składa	się	z	części	A	i	B.	Część	A	obej-
muje	publikację	określonej	liczby	artykułów	otwartych,	
które	zostaną	w	całości	sfinansowane	z	krajowej	opłaty	
licencyjnej:	500	artykułów	w	roku	2019,	1000	artyku-
łów	w	roku	2020	i	1500	artykułów	w	roku	2021.	Część	
B	obejmuje	publikację	dowolnej	liczby	dalszych	artyku-
łów	otwartych	–	za	opłatą	ponoszoną	przez	instytucję,	
w	której	afiliowany	jest	autor,	z	wykorzystaniem	zniżki	
w	stosunku	do	cennika	standardowego.	Zniżka	ta	wynosi	
30%	w	roku	2019,	20%	w	roku	2020	i	10%	w	roku	2021.	
Elsevier	udostępnił	do	programu	1777	czasopism	hybry-
dowych	oraz	gold	open	access,	przy	czym	strona	polska	
ma	możliwość	dalszej	selekcji	czasopism	do	części	A	i	B.	
W	sierpniu	2019	roku	MNiSW	zdecydowało,	że	przygo-
tuje	taką	selekcję	na	rok	2020,	natomiast	do	końca	roku	
2019	selekcji	nie	będzie.	W	konsekwencji	2	września	zo-
stała	uruchomiona	tylko	część	A,	w	ramach	której	można	
publikować	artykuły	we	wszystkich	1777	czasopismach	
z	 listy	Elsevier	na	zasadzie	pierwszeństwa	zgłoszenia.	
Gdy	pula	500	artykułów	wyczerpie	się	przed	końcem	
roku	2019,	część	A	zostanie	wyłączona,	a	uruchomiona	
zostanie	(do	końca	br.)	część	B.	Sposób	działania	części	

A	i	B	od	stycznia	2020	roku	będzie	zależał	od	selekcji	
czasopism,	którą	przygotuje	MNiSW.
Więcej	informacji	na:	http://www.bg.wat.edu.pl/compo-
nent/k2/item/563-pilotazowy-program-publikowania-
otwartego-elsevier.

PROGRAM SPRINGER OPEN CHOICE – 
LICENCJA COMPACT
Program	Springer	Open	Choice	dla	Polski	pozwala	auto-
rom	afiliowanym	w	polskich	instytucjach	akademickich	
publikowanie	artykułów	otwartych	na	licencji	CC	BY	(Cre-
ative	Commons	–uznanie	autorstwa)	w	czasopismach	hy-
brydowych	Springera.	Koszty	publikacji	w	ramach	progra-
mu	są	pokrywane	centralnie	poprzez	WBN	ze	środków	
pochodzących	z	MNiSW.	W	latach	2010–2018	program	
był	finansowany	jako	dodatek	do	krajowej	licencji	akade-
mickiej	na	dostęp	do	czasopism	Springera.	Od	1	stycznia	
2019	roku	w	Polsce	działa	nowa	licencja	krajowa	Springer	
w	tzw.	wersji	Compact,	która	od	2016	roku	jest	stop-
niowo	wprowadzana	w	coraz	większej	 liczbie	krajów.	
W	licencji	Compact	większa	część	opłaty	licencyjnej	jest	
przeznaczona	na	publikowania	otwarte,	a	mniejsza	część	
stanowi	opłatę	za	dostęp	do	artykułów	subskrypcyjnych,	
czyli	odwrotnie	niż	to	było	dotychczas.	Nowe	rozwiąza-
nie	polega	na	stopniowym	wzroście	udziału	artykułów	
otwartych	w	czasopismach	hybrydowych,	aż	do	całko-
witej	transformacji	czasopism	do	modelu	otwartego,	
co	jest	zgodne	z	tzw.	Planem	S	(jest	inicjatywą	11	naro-
dowych	agencji	finansujących	badania	naukowe,	w	tym	
Narodowego	Centrum	Nauki.	Priorytetem	koalicji	jest	
udostępnianie	w	sposób	otwarty	publikacji	powstałych	
w	ramach	grantów.	Plan	zakłada,	że	wymóg	otwartości	
wejdzie	w	życie	już	z	początkiem	2020	roku).

Liczba	artykułów,	które	mogą	być	sfinansowane	w	roku	
2019	została	ograniczona	do	2091.	Gdy	pula	się	wyczer-
pie	z	końcem	roku,	autorzy	pozostałych	artykułów	będą	
mogli	wybrać	tradycyjną	bezpłatną	publikację	artykułu	
subskrypcyjnego	lub	publikację	otwartą	za	opłatą	indy-
widualną.	
Więcej	informacji	na:	http://www.bg.wat.edu.pl/compo-
nent/k2/item/552-program-springer-open-choice.

Bibliotekarze	mają	do	odegrania	istotną	rolę	w	zapoczątko-
waniu,	propagowaniu	i	intensyfikacji	idei	otwartości	w	na-
uce.	Z	racji	wykonywanego	zawodu	znają	sytuację	na	rynku	
wydawniczym	i	związane	z	dostępem	do	wiedzy	potrzeby	
naukowców	oraz	studentów.	Często	to	bibliotekarze	ini-
cjują	w	swojej	uczelni	(instytucji)	dyskusje	dotyczącą	po-
trzeby	zmiany	modelu	dostępu	do	wiedzy	i	współpracują	
z	pracownikami	naukowymi	w	kwestii	otwartego	dostępu.

Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
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Kluczowe	zalecenia	skierowane	do	uczelni,	zawarte	w	do-
kumencie	„Kierunki	rozwoju	otwartego	dostępu	do	pu-
blikacji	i	wyników	badań	naukowych	w	Polsce”	dotyczą:

• stworzenia	polityki	instytucjonalnej	otwartego	dostępu	
(OD),	wyznaczenia	pełnomocników	ds.	OD,

• zapewnienia	otwartego	dostępu	do	publikacji	powstają-
cych	dzięki	finansowaniu	lub	współfinansowaniu	ze	środ-
ków	publicznych,

• upowszechnienia	surowych	danych	badawczych	(o	ile	
to	możliwe),

• upowszechnienia	doktoratów	w	otwartym	repozyto-
rium	instytucjonalnym,

• wprowadzenia	zapisów	dotyczących	OD	do	regulami-
nów	własności	intelektualnej,

• budowania	repozytoriów	i	transformowania	czasopi-
sma	do	formy	otwartej,

• wykorzystywania	potencjału	bibliotek	akademickich,
• monitorowania	liczby	otwartych	publikacji	powstałych	
w	uczelni,

• stosowania	międzynarodowych	standardów	metadanych.

Nawiązując	do	idei	open sciences,	przypominamy	o	pro-
gramach	otwartego	publikowania,	które	umożliwiają	au-
torom	afiliowanym	w	Wojskowej	Akademii	Technicznej	
bezpłatne	zamieszczenie	swoich	artykułów	w	czasopi-
smach	Open	Access.

PILOTAŻOWY PROGRAM PUBLIKOWANIA 
OTWARTEGO ELSEVIER
W	ramach	licencji	krajowej	Elsevier	2019–2021,	od	2	wrze-
śnia	2019	roku,	działa	program	pilotażowy	publikowania	
otwartego	dotyczący	polskich	autorów	korespondencyj-
nych.	Program	składa	się	z	części	A	i	B.	Część	A	obej-
muje	publikację	określonej	liczby	artykułów	otwartych,	
które	zostaną	w	całości	sfinansowane	z	krajowej	opłaty	
licencyjnej:	500	artykułów	w	roku	2019,	1000	artyku-
łów	w	roku	2020	i	1500	artykułów	w	roku	2021.	Część	
B	obejmuje	publikację	dowolnej	liczby	dalszych	artyku-
łów	otwartych	–	za	opłatą	ponoszoną	przez	instytucję,	
w	której	afiliowany	jest	autor,	z	wykorzystaniem	zniżki	
w	stosunku	do	cennika	standardowego.	Zniżka	ta	wynosi	
30%	w	roku	2019,	20%	w	roku	2020	i	10%	w	roku	2021.	
Elsevier	udostępnił	do	programu	1777	czasopism	hybry-
dowych	oraz	gold	open	access,	przy	czym	strona	polska	
ma	możliwość	dalszej	selekcji	czasopism	do	części	A	i	B.	
W	sierpniu	2019	roku	MNiSW	zdecydowało,	że	przygo-
tuje	taką	selekcję	na	rok	2020,	natomiast	do	końca	roku	
2019	selekcji	nie	będzie.	W	konsekwencji	2	września	zo-
stała	uruchomiona	tylko	część	A,	w	ramach	której	można	
publikować	artykuły	we	wszystkich	1777	czasopismach	
z	 listy	Elsevier	na	zasadzie	pierwszeństwa	zgłoszenia.	
Gdy	pula	500	artykułów	wyczerpie	się	przed	końcem	
roku	2019,	część	A	zostanie	wyłączona,	a	uruchomiona	
zostanie	(do	końca	br.)	część	B.	Sposób	działania	części	

A	i	B	od	stycznia	2020	roku	będzie	zależał	od	selekcji	
czasopism,	którą	przygotuje	MNiSW.
Więcej	informacji	na:	http://www.bg.wat.edu.pl/compo-
nent/k2/item/563-pilotazowy-program-publikowania-
otwartego-elsevier.

PROGRAM SPRINGER OPEN CHOICE – 
LICENCJA COMPACT
Program	Springer	Open	Choice	dla	Polski	pozwala	auto-
rom	afiliowanym	w	polskich	instytucjach	akademickich	
publikowanie	artykułów	otwartych	na	licencji	CC	BY	(Cre-
ative	Commons	–uznanie	autorstwa)	w	czasopismach	hy-
brydowych	Springera.	Koszty	publikacji	w	ramach	progra-
mu	są	pokrywane	centralnie	poprzez	WBN	ze	środków	
pochodzących	z	MNiSW.	W	latach	2010–2018	program	
był	finansowany	jako	dodatek	do	krajowej	licencji	akade-
mickiej	na	dostęp	do	czasopism	Springera.	Od	1	stycznia	
2019	roku	w	Polsce	działa	nowa	licencja	krajowa	Springer	
w	tzw.	wersji	Compact,	która	od	2016	roku	jest	stop-
niowo	wprowadzana	w	coraz	większej	 liczbie	krajów.	
W	licencji	Compact	większa	część	opłaty	licencyjnej	jest	
przeznaczona	na	publikowania	otwarte,	a	mniejsza	część	
stanowi	opłatę	za	dostęp	do	artykułów	subskrypcyjnych,	
czyli	odwrotnie	niż	to	było	dotychczas.	Nowe	rozwiąza-
nie	polega	na	stopniowym	wzroście	udziału	artykułów	
otwartych	w	czasopismach	hybrydowych,	aż	do	całko-
witej	transformacji	czasopism	do	modelu	otwartego,	
co	jest	zgodne	z	tzw.	Planem	S	(jest	inicjatywą	11	naro-
dowych	agencji	finansujących	badania	naukowe,	w	tym	
Narodowego	Centrum	Nauki.	Priorytetem	koalicji	jest	
udostępnianie	w	sposób	otwarty	publikacji	powstałych	
w	ramach	grantów.	Plan	zakłada,	że	wymóg	otwartości	
wejdzie	w	życie	już	z	początkiem	2020	roku).

Liczba	artykułów,	które	mogą	być	sfinansowane	w	roku	
2019	została	ograniczona	do	2091.	Gdy	pula	się	wyczer-
pie	z	końcem	roku,	autorzy	pozostałych	artykułów	będą	
mogli	wybrać	tradycyjną	bezpłatną	publikację	artykułu	
subskrypcyjnego	lub	publikację	otwartą	za	opłatą	indy-
widualną.	
Więcej	informacji	na:	http://www.bg.wat.edu.pl/compo-
nent/k2/item/552-program-springer-open-choice.
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cjują	w	swojej	uczelni	(instytucji)	dyskusje	dotyczącą	po-
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