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Dotyczy: otwartego dostępu do publikacji naukowych 

 

Szanowni Państwo, 

 Otwarta nauka i otwarty dostęp do publikacji naukowych pełnią ważną rolę w procesie 

upowszechniania wiedzy w społeczeństwie. Organizacje finansujące badania oraz wiodące 

uniwersytety i ośrodki badawcze na świecie przyjmują polityki otwartego dostępu zgodnie  

z założeniem, że otwieranie wyników badań naukowych (publikacje, dane badawcze) sprzyja 

rozwojowi nauki i innowacji oraz przyczynia się do lepszego rozumienia znaczenia nauki 

przez obywateli. Mając na względzie społeczną odpowiedzialność nauki Minister Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego popiera działania na rzecz otwartego dostępu i otwartej nauki.  

 W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o realizację przez jednostki 

naukowe i uczelnie rekomendacji MNiSW w zakresie otwartego dostępu zawartych  

w dokumencie pn. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań 

naukowych w Polsce. W szczególności proszę o realizację zaleceń dotyczących przyjmowania 

instytucjonalnych polityk otwartego dostępu, wyznaczania pełnomocników ds. otwartego 

dostępu, szkolenia pracowników naukowych, wykorzystania potencjału bibliotek 

akademickich, deponowania pełnych tekstów artykułów naukowych w otwartych 

repozytoriach oraz tworzenia infrastruktury otwartego dostępu, w tym repozytoriów.  

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie kontynuować w 2017 r. działania  

w zakresie otwartego dostępu, w tym działania informacyjne i szkoleniowe. Na stronie 

internetowej MNiSW w sekcji „Otwarty dostęp do publikacji naukowych” zamieszczono 

przykładowy wzór polityki otwartego dostępu oraz poradnik nt. otwartej nauki. Prowadzone 

są rozmowy z NCN, NCBR i innymi instytucjami na temat uwzględniania otwartego dostępu  

w ich działaniach. W celu uzyskania wiedzy na temat skali stosowania otwartego dostępu  
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w Polsce przygotowana została anonimowa ankieta internetowa. Bardzo proszę o jej 

wypełnienie w trybie on-line w terminie do 6 marca 2017 r.  

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/R9fM53vPLANO2zXz1. Wyniki ankiety zostaną 

opublikowane na stronie internetowej MNiSW po ich opracowaniu. 

 Oprócz szkoleń i warsztatów dotyczących otwartego dostępu rozważane będą dalsze 

działania, w tym: wspieranie obiegu treści naukowych w modelu otwartym, analiza 

możliwości uwzględnienia otwartego dostępu w ewaluacji jednostek naukowych oraz 

rozwijanie infrastruktury otwartego dostępu. 

 Dodatkowe pytania i uwagi w sprawie otwartego dostępu, wykraczające poza zakres 

ww. ankiety, można kierować drogą mailową na adres: cyfryzacja@mnisw.gov.pl.    

          

Z wyrazami szacunku 

/-/ Jarosław Gowin  
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