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cel

• Widoczność w Google Scholar (zwiększanie liczby cytowań
ocena jednostki naukowej  finansowanie)

• Światowy Ranking Repozytoriów Webometrics (prestiż)

• Centralne gromadzenie pełnotekstowego dorobku naukowego 
PŁ

• Standardy (wymiana danych z innymi repozytoriami, 
harvestowanie przez portale np. na poziomie UE)

• Uniezależnianie się od komercyjnych wydawców

• Archiwizacja lokalna i wieczysta



http://repozytorium.p.lodz.pl/



http://repozytorium.p.lodz.pl/



upload pełnych tekstów publikacji
• mechanizm „Pełny tekst (upuść tu plik)” 

• artykuły, 
• książki, rozdziały, 
• materiały konferencyjne,
• referaty.



upload pełnych tekstów publikacji
• mechanizm „Pełny tekst (upuść tu plik)” 

• 1 publikacja = 1 plik 
• format .pdf lub .doc(x) – przeszukiwalny pełnotekstowo
• opcjonalnie format .zip
• brak limitu wielkości pliku
• typ dokumentu: gł. artykuły w wersji postprint (publisher’s)



upload pełnych tekstów publikacji

*kontakt z OTZC

• przeszukiwalna
warstwa tekstowa

• warstwa tekstowa 
wygenerowana niepoprawnie*



polityki wydawców (OA)
• Dostęp do pełnego tekstu publikacji

• preprint (wersja autorska)
• postprint:

• (peer-reviewed, publisher’s pdf)



polityki wydawców (OA)

• Rodzaj licencji



polityki wydawców (OA)

• Sposób udostępnienia



polityki wydawców (OA)

• Wersja tekstu



• Czas 
udostępnienia

• Embargo (data)



polityki 
wydawców 
(OA)

• poziom obiektu 
(artykułu)

• poziom tytułu
czasopisma

• wtyczka 
SHERPA/ROMEO



polityki wydawców (OA)

Instrukcja do korzystania z 
bazy na stronie BPŁ

• http://bg.p.lodz.pl/OPI/Instrukc
jaRoMEO.pdf

• pracownik naukowy – autor
• bezpośrednio u wydawcy

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



DOI oraz lokalizacja
• Numer DOI - ang. digital object identifier:

• unikalny dla wydawcy
• niezależny od lokalizacji pliku
• np. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2006.07.043.

• stopka, nagłówek lub metadane zawarte we 
właściwościach pliku



streszczenia-słowa kluczowe

• Słowa kluczowe 
(powtarzalne – dwie 
wersje językowe)

• Streszczenie (dwie 
wersje językowe)



streszczenia-słowa kluczowe

*kontakt z OTZC

• Sprawdzenie jakości 
warstwy tekstowej 
przed wprowadzeniem 
do systemu SKRYBA

• Sprawdzenie jakości 
warstwy tekstowej 
przed wprowadzeniem 
do systemu SKRYBA



mroz@lib.p.lodz.pl
upload pełnych tekstów; polityki wydawców (OA); streszczenia-słowa 
kluczowe

M. Rożniakowska-Kłosińska
-----------------------------------------------------------
Oddział Tworzenia Zasobów Cyfrowych
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
-----------------------------------------------------------
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