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Plan prezentacji

Co to jest repozytorium, ile jest repozytoriów
w Polsce  i na świecie, jakie są typy 
repozytoriów.
Jakie są korzyści z umieszczania prac w 
repozytorium.
Co zrobić, aby umieścić pracę w repozytorium.
Deponowanie pracy w repozytorium.



Repozytoria

• Upowszechniają dorobek naukowy w sieci,
• Są narzędziem potencjalnie zwiększającym 

cytowalność dorobku,
• Są narzędziem pomagającym w ocenie 

parametrycznej naukowca i uczelni, 
• Są narzędziem marketingowym zarówno 

dla uczonego jak i jego instytucji 
macierzystej,

• Długoterminowo przechowują prace.



Repozytoria na świecie



Repozytoria w Polsce



Repozytoria w Polsce

Toruń

Nowy 
Sącz

• Repozytorium AMUR
• Repozytorium RUMAK
• Repozytorium RUŁ
• Repozytorium RUW
• Repozytorium RCIN
• Repozytorium IBB PAS
• Repozytorium Wydziału Elektrycznego PWr
• Repozytorium PKr
• Repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu w NS
• Repozytorium CEON - agregator



Typy repozytoriów

• Repozytoria instytucjonalne
• Repozytoria dziedzinowe
• Repozytoria danych 

eksperymentalnych



Repozytorium dziedzinowe

• Jest to archiwum, które gromadzi 
dokumenty spójne tematycznie; jest 
niezależne od instytucji. 

• Repozytoria te nazywane są zwykle 
repozytoriami międzynarodowymi, 
bowiem gromadzą dane z całego 
świata. 





Repozytorium danych 
eksperymentalnych

• Jest to archiwum, które gromadzi surowe dane 
eksperymentalne, np. genomy bakterii, zwierząt czy 
człowieka. 

• Takie repozytoria stanowią niezmiernie ważne 
narzędzie w pracy naukowców:

- pozwalają na redukcję kosztów (fundusze nie 
są przeznaczane na te same badania 
ponownie),
- oszczędzają czas, bowiem raz przeprowadzone 
badania służą całej społeczności naukowców.





Repozytorium instytucjonalne
• Zespół usług, które uniwersytet oferuje członkom 

swojej społeczności,
• Usługi te służą zarządzaniu oraz upowszechnianiu 

cyfrowych dokumentów tworzonych przez 
instytucję i jej członków,

• Repozytorium jest zobowiązaniem instytucji do 
zarządzania materiałami cyfrowymi, 
z uwzględnieniem: 

- długoterminowego zabezpieczenia obiektów,  
- zorganizowania dostępu do nich,
- oraz ich rozpowszechniania.





Upowszechnienie pracy 

w repozytorium

Serwisy agregujące 
dokumenty i 

podające liczbę 
cytowań

Google Scholar Statystyki
Media 

społecznościowe



Widoczność w wyszukiwarkach i 
serwisach podających liczbę cytowań





Profil Google Scholar Citation



Publish or Perish

Publish or Perish jest szczególnie ważnym 
programem dla naukowców  uprawiających 
humanistykę i nauki społeczne, bowiem 
zarówno liczba cytowań jak i indeks H
wyliczone na podstawie PoP są uznawane 
przez Narodowe Centrum Nauki 
w aplikacjach grantowych. 







Statystyki z repozytorium AMUR





Wtyczka społecznościowa w 
repozytorium AMUR





Wskaźniki altmetryczne

• Termin ten oznacza zarówno tworzenie jak i badanie 
nowych wskaźników służących analizie aktywności 
akademickiej opartej o Web 2.0.

• Altmetria to nowy sposób mierzenia wpływu zasobu 
naukowego bazujący na narzędziach współpracy 
między naukowcami (np. Mendeley), mierzący 
zakładkowanie zasobu (np. CiteULike) oraz badający 
jego zasięg w sieci społecznościowej (np. Twitter).



Zasady archiwizowania prac w 
repozytorium

• zasada obligatoryjna
• zasada fakultatywna

183 mandaty 
instytucjonalne

107 mandatów dot. prac 
doktorskich i magisterskich



Kto deponuje prace w repozytorium?

• Deponenci sami archiwizują swoje 
prace (samoarchiwizacja)

• Redaktorzy repozytorium deponują 
prace w imieniu naukowca



Jakie typ obiektów archiwizują repozytoria 
instytucjonalne na świecie?
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Jakie obiekty archiwizowane są w 
repozytorium AMUR?
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Jakie prace możemy umieścić w 
repozytorium?

• Te, do których mamy autorskie prawa 
majątkowe 

• Należy ustalić, kto jest dysponentem tych praw
• Ważne pytanie: czy podpisywaliśmy umowę?
• Jeśli tak, to ustalamy politykę wydawcy

w Portalu Sherpa/Romeo
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/




Sprawdzamy politykę wydawcy



Jaki plik możemy zdeponować w 
repozytorium?

• Przesyłamy plik w formie postprint, preprint
lub ostatecznej wersji wydawcy

• Plik pdf
• Zoptymalizowanie pliku pod kątem 

wyszukiwarek takich jak Google 
czy Google Scholar



Optymalizacja tekstów pod kątem 
wyszukiwarek naukowych (ASEO)

• Zastosowanie odpowiednich słów 
kluczowych,

• Zastosowanie odpowiednich metadanych,
• Prawidłowe zapisy imion i nazwisk w 

bibliografii.



Deponowanie prac
Krok 1

• Zaloguj się na platformie

Krok 2
• Rozpocznij nowe deponowanie

Krok 3
• Wybierz odpowiednią kolekcję

Krok 4
• Podaj informacje bibliograficzne

Krok 5
• Załącz odpowiedni plik pdf

Krok 6
• Zatwierdź licencję



Zaloguj się w repozytorium



Rozpocznij deponowanie



Wybierz kolekcję



Opisz pozycję







Załącz plik



Zatwierdź licencję



Gotowe!



Co o Amurze powiedział Profesor Wydziału 
Anglistyki UAM…

„Zdarza się, że flagi krajów widoczne w 
statystykach nabierają kształtu personalnego -
np. w Japonii, w zeszłym tygodniu ujawniła się 
osoba z Korei, która właśnie z AMUR pobierała 
moje artykuły. Te sympatyczne wydarzenia 
bardzo motywują mnie tak do pisania, jak i do 
udostępniania światu tego, co napisałem.” 



Co o Amurze powiedziała doktorantka 
Wydziału Biologii…

„Chciałam tylko się pochwalić, że dzięki 
repozytorium moja praca z 2010 roku 
została zacytowana w artykule z 
czasopisma "Ticks and tick-borne diseases" 
i dzięki temu wskoczyłam na indeks 
H=1!:) gdyby nie repozytorium, to pewnie 
nikt nigdy by jej nie przeczytał.... „).



Dziękuję za uwagę

Małgorzata Rychlik
rychlik@amu.edu.pl


