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Ustalenie statusu prawnego  

 

Jest to pierwszy krok w przygotowaniu deponowania materiałów w repozytorium. Polega 

na ustaleniu czy utwór może być zamieszczony w repozytorium oraz na jakich 

warunkach. 

Każdy artykuł musi być opatrzony informacją, gdzie został wcześniej opublikowany (jeśli 

był) i kto jest posiadaczem praw majątkowych (który wydawca). Powinien też zawierać 

bezpośredni link do wersji oryginalnej utworu (na przykład na stronie wydawcy). 

 

UTWÓR PUBLIKOWANY 

Każde czasopismo powinno mieć jasno określoną politykę wydawniczą, która pozwoliłaby 

autorowi na określenie zasad dysponowania swoją publikacją w różnych jej fazach (przed 

recenzją, po recenzji). Politykę wydawniczą czasopism i wydawnictw można sprawdzić 

w bazie Sherpa/Romeo (w większości są to czasopisma zagraniczne). 

W bazie Sherpa/Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ wydawcy określają, czy artykuł 

może być umieszczony w repozytorium instytucjonalnym i jak powinien wyglądać 

dokument (patrz: General Conditions i Copyright) 

Poniżej przykład czasopisma, które zezwala na umieszczanie wersji wydawcy 

w repozytorium: 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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Jednak większość wydawnictw zezwala jedynie na archiwizowanie pre- i post-printów: 

 

 

Jeśli w bazie Sherpa/Romeo nie ma informacji na temat polityki wydawniczej 
poszukiwanego wydawcy, należy uważnie przeczytać umowę z wydawcą lub 
skontaktować się z nim bezpośrednio, wg. wzoru zamieszczonego na stronie Sherpa: 
http://www.sherpa.ac.uk/documents/request_template.htm. 
 

http://www.sherpa.ac.uk/documents/request_template.htm
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W przypadku polskich wydawców można wystosować prośbę, zgodnie z poniższym 

wzorem: 

Dotyczy: wyrażenia zgody na opublikowanie artykułów w repozytorium 

cyfrowym 
 

Niniejszym zwracam się do Redakcji o wyrażenie zgody na umieszczenie 
autorskich i współautorskich artykułów opublikowanych na łamach Państwa czasopisma 
(tytuł)............................................ w Repozytorium Instytucjonalnym PJATK.  

Artykuły umieszczone będą w celu umożliwienia do nich dostępu większej rzeszy 
odbiorców oraz w związku z koniecznością gromadzenia danych bibliometrycznych  
w postaci cytowań, niezbędnych do oceny dorobku publikacyjnego. 

Teksty artykułów zamieszczone w repozytorium będą opatrzone afiliacją Państwa 
czasopisma. 

Proszę o przychylne rozparzenie mojej prośby. 
 

                                                           

 

UTWÓR NIEPUBLIKOWANY 

Jeśli utwór nie był dotychczas publikowany, autor może samodzielnie określić politykę 

udostępniania. 

Domyślnie, publikacje w Repozytorium Instytucjonalnym PJATK, udostępniane są do 

użytku niekomercyjnego. Jeśli autor chce rozszerzyć pola eksploatacji utworu, powinien 

wybrać jedną z licencji Creative Commons  http://creativecommons.pl/. 

Na stronie http://creativecommons.org/choose/?lang=pl, można utworzyć graficzny 

symbol wybranej licencji, np. 

 

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported. 

 

Taką ikonę należy umieścić w widocznym miejscu publikacji, np. na początku lub końcu 

utworu. 

 

PUBLIKACJE WIELOAUTORSKIE 

W przypadku publikacji, która jest utworem współautorskim lub składa się z utworów 

połączonych, wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich uprawnionych osób. 

Umieszczenie w otwartym dostępie utworu zbiorowego - wymaga zgody producenta 

(wydawcy) oraz zgód autorów wszystkich utworów składowych. 

 

http://creativecommons.pl/
http://creativecommons.org/choose/?lang=pl
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl


  Opracowanie własne Repozytorium PJATK 4 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach: 

 http://creativecommons.pl/. 

 Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne. 

 

http://creativecommons.pl/
file://win-zet/users/monikad/public_html/Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf

