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Interesujące jest porównanie otwartości czaso-
pism z liczbą punktów z wykazu czasopism MNiSW 
(por. Wykres 2). Dwa czasopisma na trzy spośród naj-
wyżej punktowanych (mających 20 punktów lub więcej) 
udostępniają bezpłatnie bieżące numery. Zdecydowanie 
rzadziej udostępniane są czasopisma, które otrzymały 
mniej punktów. Embargo stosowane jest praktycznie wy-
łącznie przez te drugie czasopisma.

Raczej duża liczba polskich czasopism naukowych 
jest otwarta. Otwartości powinna towarzyszyć jednak 
dobra widoczność. Tymczasem wiele czasopism jest 
dostępnych tylko na swojej witrynie internetowej, a całe 
numery umieszczone są w jednym pliku PDF. Umiesz-
czanie całych numerów w jednym pliku skutkuje tym,  
że poszczególne artykuły są w praktyce nie do znalezienia 
dla osób, które skądinąd o nich nie wiedzą. Wydawcy 
postępujący w ten sposób nie odniosą pełni korzyści  
z otwartości.

Z drugiej strony, liczna grupa wydawców stara się 
udostępnić swoje czasopisma w wielu miejscach: na wi-
trynie internetowej czasopisma, platformie czasopism 
wydawcy, w bazach polskich i zagranicznych. Artykuły 
dostępne w odrębnych plikach i opisane starannymi me-
tadanymi sprawiają, że treści te są lepiej widoczne i tra-
fiają do szerszego grona odbiorców. Niebagatelną rolę 

odgrywają tu metadane. Dobry opis artykułów jest jed-
nym z najważniejszych czynników warunkujących dobrą 
widoczność w wyszukiwarkach internetowych.

Niewielu wydawców zdecydowało się na udostęp-
nianie czasopism na licencjach Creative Commons (CC),  
które dają czytelnikom większy zakres uprawnień  
niż udostępnianie na zasadach dozwolonego użytku.  
Licencje CC ułatwiają rozpowszechnianie się publikacji,  
a także umożliwiają np. maszynowe analizy dużej liczby 
tekstów (tzw. text mining), awangardowe metody badaw-
cze dające interesujące wyniki. W czasie badania ziden-
tyfikowaliśmy tylko 71 tytułów korzystających z jednej  
z licencji CC.

Redaktorzy czasopism, zapytani o korzyści z otwar-
tego udostępniania, wskazują jednak nie tylko na lepszą 
widoczność i wyższe wskaźniki cytowań. Wielokrotnie 
powtarzało się spostrzeżenie, że odkąd czasopismo 
stało się dostępne w sposób otwarty, pojawili się nowi 
autorzy, często z zagranicy. Respondenci naszego badania 
mają więc poczucie podniesienia się ogólnej jakości pe-
riodyku w efekcie zastosowania modelu otwartego.

Wnioski z badania potwierdzają, że polscy naukowcy 
i wydawcy sięgają po dostępne narzędzia, by zwiększyć 
wpływ swoich publikacji. Udostępniają je w sposób otwarty, 
choć często nawet nie są tego świadomi. 
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►

... Nie jest słuszne określenie, iż mamy tu do czynienia z kroniką nieznaną; 
zwrócono na nią uwagę już sto pięćdziesiąt lat temu, zaś wydano ją drukiem 
przed ponad czterdziestu laty. Niestety, z uwagi na to, iż opublikowana została  
w mało popularnym wydawnictwie, w bardzo niewielkim stopniu weszła do obiegu 
naukowego. Można ją więc nazwać: zapomnianą.

Z tego powodu zdecydowałem się opracować ją i wydać ponownie. Brak 
źródeł był powodem, iż nie wzbogaciłem informacji o okolicznościach, w jakich 
ta kronika powstawała, natomiast w oparciu o miejscowe księgi sądowe wiejskie 
rozbudowałem nieco jej tekst. Upoważnił mnie do tego sposób, za pomocą którego 
skompletowany został tekst kroniki.

STANISŁAW GRODZISKI

Wydawnictwo PAU poleca...
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