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OPEN ACCESS WEEK
Tydzień Otwartego Dostępu – Open Access Week – to wydarzenie o zasięgu globalnym, 
mające na celu promocję otwartości w nauce. Tegoroczna edycja (24–30 października) 
poświęcona będzie sprawiedliwości klimatycznej i roli, jaką w jej zapewnieniu może peł-
nić otwarta nauka.

PRAWO DO WIEDZY

Inicjatorem wydarzenia jest międzynarodowa 
organizacja SPARC (The Scholarly Publishing 
and Academic Resources Coalition), któ-
ra co roku określa termin i temat przewod-
ni. Koncentrując się na tegorocznym temacie 
przewodnim dotyczącym sprawiedliwości kli-
matycznej, chcemy wspierać nawiązywanie 
kontaktów i współpracy pomiędzy ruchem 
klimatycznym a międzynarodową społeczno-
ścią otwartej nauki. Dzielenie się wiedzą jest 
prawem człowieka, a walka z kryzysem klima-
tycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy 
ponad granicami geograficznymi, gospodar-
czymi i dziedzinowymi – deklarują jej człon-
kowie na stronie poświęconej wydarzeniu 
(www.onenaccessweek.org). 

W tym roku do grona instytucji biorących 
udział w obchodach Tygodnia Otwartego 
Dostępu dołączy po raz pierwszy Biblioteka 
Główna Wojskowej Akademii Technicznej. 
Wydarzenie odbędzie się w formule stacjo-
narnej oraz online. W ramach Tygodnia zapla-
nowano: 
1. Szkolenia online:
• Zarządzanie danymi badaw-

czymi i korzystanie z Repozyto-
rium Otwartych Danych RepOD. 
Poprowadzą je dr Natalia Greunpeter – 
pracownik zespołu Platformy Otwartej 
Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum 
Modelowania Matematycznego i Kom-
puterowego Uniwersytetu Warszawskie-
go, koordynatorka działania Krajowego 
Biura Otwartego Dostępu OpenAIRE oraz 
Krzysztof Siewicz – doktor nauk praw-
nych, mediator i radca prawny specjali-

zujący się w prawnych aspektach prze-
twarzania informacji. Podczas szkolenia 
przedstawione zostaną najważniejsze 
zasady i dobre praktyki zarządzania da-
nymi, polityki instytucji finansujących ba-
dania naukowe, a także prawne aspekty 
udostępniania danych. Omówione zosta-
ną również zasady korzystania z kolekcji 
instytucjonalnej WAT;

• Programy publikowania otwar-
tego Wirtualnej Biblioteki Nauki 
Szkolenie poprowadzi dr Paweł Grochow-
ski – pracownik Interdyscyplinarnego 
Centrum Modelowania Matematyczne-
go i Komputerowego Uniwersytetu War-
szawskiego;

• Otwarty dostęp w praktyce bada-
cza oraz w Polityce Otwartego Dostę-
pu w Wojskowej Akademii Technicznej 
Szkolenie przybliży następujące zagad-
nienia: czym jest otwarty dostęp, dla-
czego warto zapewniać otwarty dostęp 
do publikacji i danych badawczych, jak 
publikować w modelu otwartym oraz jak 
zarządzać danymi badawczymi. Szcze-
gólna uwaga poświęcona zostanie Po-
lityce Otwartego Dostępu w Wojskowej 
Akademii Technicznej oraz obowiązkom 
z niej wynikającym. Szkolenie poprowa-
dzi Ewa Kasperska – specjalista ds. otwar-
tej nauki, pełnomocnik rektora ds. otwar-
tego dostępu.

2.  Akcję informacyjno-promocyjną w me-
diach społecznościowych.

3. Punkt informacyjny dla studentów w holu 
Biblioteki Głównej, gdzie dyżurować będą 
członkowie zespołu ds. otwartej nauki. 

Szczegółowy program wydarzenia znaj-
duje się na stronie Biblioteki Głównej 
(www.bg.wat.edu.pl).

 ● Ewa Kasperska
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