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3. Kryteria wyboru czasopisma

A. Zakres tematyczny czasopisma

B. Wybrane miary porównawcze stosowane do oceny czasopism naukowych

C. Polityka otwartości czasopisma

▪ Formy dystrybucji czasopism: zamknięte, otwarte, hybrydowe

▪ Metody zapewnienia otwartego dostępu do artykułu

▪ Sytuacja prawna autora – umowy wydawnicze
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4Formy dystrybucji czasopism

Rodzaje czasopism ze względu na formę ich dystrybucji:

▪ Zamknięte – nie ma wersji elektronicznej lub wersja elektroniczna jest dostępna wyłącznie

w ramach prenumeraty, dla uprawnionych czytelników

▪ Otwarte – jest wersja elektroniczna; dostępne dla czytelników w różnym zakresie

• w pełni otwarte czasopismo – wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie są dostępne dla czytelników

bez opłat

• czasopismo hybrydowe – częściowo otwarte; tylko część artykułów jest udostępniana bezpłatnie (np.

artykuły przy publikacji których autor wniósł dodatkową opłatę)

• otwarte czasopismo z embargiem czasowym – częściowo otwarte; starsze artykuły są dostępne bezpłatnie;

dostęp do najnowszych artykułów jest na początku (np. przez rok) płatny (Kulczycki 2013)



5Otwartość czasopisma a jego jakość

Forma dystrybucji (otwarta czy zamknięta) nie wpływa w żaden sposób na ocenę naukowej jakości periodyku

Zarówno otwarte, jak i zamknięte czasopisma mogą być uwzględnione i indeksowane na tzw. liście filadelfijskiej oraz

mogą być poddane procesowi ewaluacji prowadzonemu przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego (Kulczycki 2013)



CLARIVATE LINKS OPEN ACCESS JOURNAL TITLE LIST – SCIENCE to lista ponad 700 czasopism OA (gold OA). Oprócz
tytułów na tej liście jest jeszcze kilka tysięcy czasopism działających w modelu hybrydowym

6Czasopisma Open Access w WoS

http://ips.clarivate.com/cgi-bin/linksj/opensearch.cgi


W zakładce Sources w Scopus zamieszczono listę czasopism Open Access. Można ją przeglądać
i przeszukiwać. Na liście zamieszczono prawie 4200 tytułów czasopism
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7Czasopisma OA w Scopus

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic


8Sytuacja prawna autora 

Warunki korzystania z utworu przez autora będą zależeć od podpisanej umowy/licencji

Podstawą wszelkich umów są pola eksploatacji (druk, publikacja w Internecie, itd.)

– sposoby i zasady wykorzystania utworu

Zależnie od ustaleń zapisanych w umowie autor będzie lub nie będzie miał w przyszłości możliwości samoarchiwizacji

artykułu, a tym samym jego dalszej promocji



9Sytuacja prawna autora 

Jeżeli autor zdecyduje się opublikować artykuł, może:

zawrzeć z wydawcą umowę o 
przeniesienie autorskich praw 

majątkowych

Wyłączną

zawrzeć z wydawcą umowę 
licencyjną

Na wszystkie pola 
eksploatacji

Na niektóre pola 
eksploatacji Niewyłączną



Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wiąże się z przekazaniem wydawcy uprawnień
do decydowania o wykorzystaniu dzieła. Autor traci możliwość decydowania o swoim utworze na każdym z pól
eksploatacji, do którego prawa przekazał

Umowa o przeniesienie praw musi powstać w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi dokładnie określać pola
eksploatacji (druk, Internet, film, audio). Wybrane pola eksploatacji muszą być wymienione
w umowie. Aby zagwarantować autorowi publikacji możliwość zdeponowania artykułu w repozytorium
lub zamieszczenia na stronie www warto zachować sobie pewne pola eksploatacji. Szczególnie istotna jest możliwość
wydawania w Internecie

Jeżeli udzielono licencji wydawcy, istotne będzie określenie zakresu oraz czasu trwania licencji.
Licencja to czasowe udzielenie zgody na korzystanie z utworu, po której wygaśnięciu pełne prawa do publikacji wracają do
autora

10Sytuacja prawna autora 

Nie można podpisać umowy na wykorzystanie utworu na polach eksploatacji, które nie istnieją. Jeżeli zatem autor wydał
prace przed upowszechnieniem się Internetu (przed drugą połową lat 90.), to ich wydawca nie posiada praw do publikacji
tych utworów w sieci. Autor może je zatem zamieścić w otwartym dostępie,
w repozytorium czy też na swojej stronie domowej (Brzóska 2013)



11Sytuacja prawna autora 

Jeżeli autor nie zachował umowy, wydawnictwo powinno na prośbę autora udostępnić jej kopię. Domyślnie autorskie

prawa majątkowe są zawsze przy autorze publikacji. Na wydawnictwie ciąży ciężar dowodowy

Jeśli wydawnictwo nie potrafi udowodnić, że posiada wyłączność na wykorzystywanie utworów na określonych polach

eksploatacji w określonym czasie, można działać tak, jakby autor swobodnie dysponował pełnią praw majątkowych do

publikacji (Brzóska 2013)

Jeżeli nie podpisano umowy, oznacza to, że autor zachowuje pełnię praw do utworu, może on swobodnie dysponować
swoją publikacją. Tylko licencje niewyłączne nie wymagają pisemnej umowy. Umowa
o przeniesienie praw lub licencja wyłączna muszą zostać utrwalone w formie pisemnej.



12Dwie metody zapewnienia otwartego dostępu do 
artykułu

Autor może zapewnić otwarty dostęp do swojej pracy na kilka sposobów:

▪ Opublikować artykuł w otwartym lub hybrydowym czasopiśmie, tak by był on niezwłocznie

i bezpłatnie dostępny dla czytelników bezpośrednio ze strony wydawcy/czasopisma – złota droga otwartego dostępu

▪ Opublikować artykuł w czasopiśmie zamkniętym, a następnie samodzielnie go zarchiwizować

(o ile umowa z wydawcą na to pozwala) zamieszczając w repozytorium – zielona droga otwartego dostępu (Harnad 2007;

Harnad i in. 2004)

Obie metody będą sprzyjać w dotarciu do treści artykułu większej grupie czytelników

Archiwizowanie - udostępnianie kopii publikacji (samodzielne zdeponowanie preprintu lub postprintu) w repozytorium uczelnianym lub na swojej stronie domowej. Preprint - wersja

tekstu przed procesem recenzji i ostatecznym opracowaniem redakcyjnym. Postprint - ostateczna wersja artykułu po recenzji

i opracowaniu redakcyjnym



13Gdzie sprawdzić czy czasopismo funkcjonuje 
w modelu OA oraz jaką ma politykę odnośnie 
samoarchiwizacji

▪ Sherpa Romeo

▪ katalog umów pomiędzy wydawcami a autorami publikacji. Na platformie rejestrowane są zarówno

czasopisma OA, jak i czasopisma zamknięte

▪ Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

▪ DOAJ

▪ katalog recenzowanych czasopism naukowych publikujących w modelu OA

▪ strona domowa danego czasopisma

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://repo.pw.edu.pl/index.seam
https://doaj.org/


14SHERPA RoMEO

▪ Informacje na temat praw autorów publikacji do zamieszczania swoich prac (preprintów i postprintów)

w innych miejscach poza czasopismem, w którym opublikowano artykuł, np.: w repozytoriach, na stronach domowych

▪ ponad 4 000 wydawców, w tym 88 z Polski (stan na sierpień 2022) 

▪ ponad 31 000 czasopism, w tym 489 z Polski (stan na sierpień 2022)
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Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej 15



16Directory of Open Access Journals (DOAJ)

▪ 18 000 tytułów czasopism (w tym 777 polskich) ze 130 krajów. Polska zajmuje 8 miejsce pod względem liczby

zarejestrowanych w bazie tytułów (stan na sierpień 2022)

▪ Oprócz dostępu do czasopism

zamieszczone są tu informacje na

temat: licencji na jakiej udostępniane

jest czasopismo, kosztów

opublikowania artykułu

i rodzaju recenzji naukowej



17Sprawdzenie polityki wydawniczej na stronie 
domowej czasopisma/wydawcy

W sprawie określenia polityki wydawniczej czasopisma można także przejrzeć stronę domową czasopisma

lub skontaktować się bezpośrednio z redakcją



Name

Web of Science 
Documents
2013-2019

% All Open 
Access 

Documents
2013-2019

% All Open Access Documents

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AGH 13 267 35% 28% 30% 36% 39% 37% 33% 40%

Politechnika Gdańska 6 016 29% 22% 21% 21% 28% 35% 33% 38%

Uniwersytet Warszawski 14 930 37% 32% 34% 35% 37% 40% 39% 38%

Politechnika Warszawska 12 337 29% 19% 23% 24% 29% 32% 34% 43%

Politechnika Wrocławska 9 817 26% 17% 20% 21% 24% 33% 30% 35%

Źródło: Oprac. własne na podst. InCites dataset updated Nov 12 2019. Includes Web of Science content indexed through Sep 30. 

Udział publikacji OA w bazie WoS (InCites)



Wiele badań potwierdza, że tak. 

▪ Opublikowanie artykułu w czasopiśmie otwartym zwiększa szanse na uzyskanie cytowań (Lawrence 2011, Hitchcock
2004, Eysenbach 2006)

▪ Badanie z 2006 r. opublikowane w czasopiśmie PLoS Biology dowiodło, że artykuły zamieszczane w otwartym dostępie
(złota droga OD) w Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) , miały
trzykrotnie większą szansę na cytowanie niż artykuły „zamknięte” i były one także bardziej cytowane niż artykuły
publikowane w PNAS, które były wyłącznie archiwizowane samodzielnie przez autora (zielona droga OD)

▪ Są też głosy podważające tą tezę (Gaulé, Maystre 2011). Badanie z 2010 roku dowodziło, że ten sam efekt uzyska się
publikując w złotym i zielonym modelu dostępu (Gargouri i inni 2010)

19Czy warto publikować w Otwartym Dostępie?



Cytowalność publikacji z lat 2013-2019 dla modelu OA 
i zamkniętego. Na podstawie danych z bazy WoS (InCites)

Name

Model zamknięty Open Access

WoS
Documents

Times 
Cited

Citation
Impact

Category
Normalized

Citation
Impact

WoS
Documents

Times 
Cited

Citation
Impact

Category
Normalized

Citation
Impact

AGH 8 644 39 169 5 0.9 4 623 50 542 11 1.4

Politechnika Gdańska 4 291 22 739 5 1.0 1 725 9 430 5 1.1

Uniwersytet Warszawski 9 450 51 646 5 0.9 5 480 105 812 19 2.3

Politechnika Warszawska 8 734 41 632 5 0.9 3 603 32 234 9 1.5

Politechnika Wrocławska 7 302 32 901 5 0.8 2 515 13 545 5 1.0

Źródło: Oprac. własne na podst. InCites dataset updated Nov 12 2019. Includes Web of Science content indexed through Sep 30. 



21Publikacje open access - koszty

Publikacja artykułu w modelu Open Access może wiązać się z

dodatkową opłatą, tzw. Article Processing Charge (APC),

pobieraną od autora przez wydawnictwo naukowe na rzecz

pokrycia kosztów redakcyjnych:

▪ jednorazowa opłata, która ma na celu zrekompensowanie

wydawcy potencjalnych zysków, które mógłby otrzymać w

ramach subskrypcji

▪ opłata obejmuje koszty przygotowania i udostępniania

artykułu w Internecie, m.in. techniczne i redakcyjne

opracowanie tekstu czy utrzymanie serwera

Źródło: https://otwartanauka.pl/abc/#note-a



22Publikacje open access - finansowanie. Programy publikowania 
otwartego dostępne dla pracowników i doktorantów PW

Koszty publikacji artykułu może ponosić uczelnia - mogą one być pokryte z grantu/projektu lub dofinansowane w ramach

różnych umów i programów, które poza dostępem do publikacji danego wydawcy, umożliwiają autorom

korespondencyjnym afiliowanym w instytucjach członkowskich publikowanie otwarte bez ponoszenia kosztów bądź na

preferencyjnych warunkach.

▪ licencji krajowych (finansowanych bezpośrednio przez MEiN)

▪ licencji konsorcyjnych (wspófinansowanych przez MEiN i uczestniczące w konsorcjum instytucje)

▪ umowy indywidualnej oferującej obniżony koszt publikacji artykułu w ramach otwartego dostępu

W przypadku artykułów, których opublikowanie nie może zostać w pełni sfinansowane w ramach programów krajowych i

konsorcyjnych, jest możliwość skorzystania z programu IDUB Open Science w projekcie IDUB, po spełnieniu warunków

określonych w regulaminie programu

Politechnika Warszawska, za pośrednictwem Biblioteki Głównej, jest uczestnikiem programów otwartego publikowania w
ramach:



23Publikacje open access - finansowanie. Programy publikowania 
otwartego dostępne dla pracowników i doktorantów PW

Informacja o aktualnych programach otwartego publikowania i obowiązujących limitach znajduje się na

stronie BG PW

https://www.bg.pw.edu.pl/index.php/open-access-finansowanie
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