
Działania na rzecz Open Access w 
Turcji

 Cengiz AYDIN

 Ministerstwo Kultury i Turystyki
 Turcja

 IV Konferecja EBIB - Open Access
 7-8 grudnia 2007

 Toruń



Plan prezentacji

• Wstęp
• Zarys historii otwartego dostępu w Turcji
• Instytucje ds. otwartego dostępu
• Inicjatywy otwartego dostępu w Turcji
• Czasopisma otwartego dostępu
• Wnioski



Wstęp

Inicjatywy otwartego dostępu nieustannie usprawniają nieograniczony 
dostęp do informacji w świecie nauki. Inicjatywy te zrodziły się z
głębokiego przekonania środowiska naukowego o konieczności 
rozwiązania problemów systemu komunikacji naukowej.

W Turcji toczy się obecnie dyskusja teoretycznymi i praktycznymi 
aspektami otwartego dostępu. Szereg wiodących uniwersytetów,
instytucji i stowarzyszeń tworzy własne otwarte archiwa, podejmując 
jednocześnie różne inicjatywy, których celem jest rozpropagowanie 
idei otwartego dostępu w całym środowisku. Niniejsza prezentacja 
pozwala przyjrzeć się rozmaitymi działaniom i inicjatywom 
podejmowanym w Turcji na rzecz otwartego dostępu.



Zarys historii otwartego dostępu w Turcji

• Wzmożone dyskusje na temat otwartego dostępu zaczęły się na tureckich 
uczelniach na początku 2005 roku.

• Otwarty dostęp był przedmiotem X Konferencji na temat Internetu 
zorganizowanej w dniach 9-11 grudnia 2005 roku przez University of
Bahçeşehir.

• Wiele sesji zostało poświęconych otwartemu dostępowi podczas Naukowej 
Konferencji Informatycznej, która odbyła się w 2006 roku na University of
Pomukkale.

• Podczas tej samej konferencji sformułowano i ogłoszono “Deklarację w sprawie 
otwartego dostępu”. Podkreślono w niej znaczenie przyjętej przez środowisko 
międzynarodowe Deklaracji Berlińskiej i wyraźnie sformułowano poparcie 
uczelni tureckich dla otwartego dostępu.

• W 2006 roku powstała Komicja Doradcza ds. Otwartego Dostępu
• W tym samym roku ANKOS wydał przewodnik po otwartym dostępie.
• Wiele uczelni i ośrodków informacji rozpoczęło własne inicjatywy OA.



Instytucje ds. otwartego dostępu

 W Turcji istnieją dwie główne instytucje utworzone w
celu propagowania inicjatyw otwartego dostępu:

• Komisja doradcza ds. otwartego dostępu i archiwów 
instytucjonalnych (Open Access and Institutional 
Archives Advisory Board)

• Grupa robocza ds. otwartego dostępu i archiwów 
instytucjonalnych (Open Access and Institutional 
Archives Working Group)



Komisja doradcza ds. otwartego dostępu
i archiwów instytucjonalnych

Komisja doradcza powstała w marcu 2006 roku. Podstawowe cele jej 
działalności to:

• rozpowszechnianie idei otwartego dostępu wśród decydentów,
bibliotek, uczelni wyższych, ośrodków badawczych i wszystkich 
instytucji związanych z informacją naukową;

• współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami w
celu podtrzymania kultury otwartego dostępu, wypracowanie 
ogólnonarodowych założeń i upowszechnienie w Turcji 
archiwów otwartego dostępu;

• doradztwo i pomoc dla projektów dotyczących otwartego 
dostępu.



Komisja doradcza ds. otwartego dostępu
i archiwów instytucjonalnych

Członkowie Komisji doradczej:

• ULAKBIM (Turkish Academic Network and Information
center)

• TKD (Turkish Library Association)

• ÜNAK (University and Research Library Association)

• ANKOS (The Anatolian University Libraries Consortium)



Grupa robocza ds. otwartego dostępu
i archiwów instytucjonalnych

Konsorcjum ANKOS (The Anatolian University Libraries Consortium) w
styczniu 2006 roku utworzyło grupę roboczą ds. otwartego dostępu i
archiwów instytucjonalnych. Jej członkowie wywodzą się z akademickich i
pozaakademickich środowisk. 

Podstawowe cele działalności grupy to:

• rozpowszechnianie idei otwartego dostępu oraz repozytoriów 
instytucjonalnych wśród specjalistów z dziedziny informacji;

• umożliwianie kooperacji ANKOS, specjalistów z zakresu informacji i
badaczy oraz współpraca z rodzimymi i międzynarodowymi 
organizacjami podejmującymi podobne inicjatywy.



Inicjatywy otwartego dostępu

Liczba otwartych archiwów wzrasta przede wszystkim w
środowisku akademickim, jednakże wiele instytucji wspiera 
ideę otwartego dostępu i zaczyna darmowo udostępniać w
Internecie własne prace naukowe. Oto przykłady kilku 
inicjatyw otwartego dostępu:

Hacette University Open Access Platform
Rodzaje gromadzonych dokumentów: rozprawy naukowe oraz 
materiały multimedialne.
Kompatybilność z OAI-PMH: tak



Inicjatywy otwartego dostępu

Ankara University Open Archive
Rodzaje gromadzonych dokumentów: niepublikowane artykuły, referaty,
materiały konferencyjne, projekty, raporty, rozprawy naukowe.
Kompatybilność z OAI-PMH: tak.

Gazi University Open Archive
Rodzaje gromadzonych dokumentów: artykuły, prezentacje, raporty,
materiały konferencyjne, rozprawy naukowe.
Kompatybilność z OAI-PMH: tak.

Sabanci University E-Lit
Rodzaje gromadzonych dokumentów: preprinty, materiały konferencyjne,
prace badawcze.
Kompatybilność z OAI-PMH: nie.



Inicjatywy otwartego dostępu

METU Library Open Access
Rodzaje gromadzonych dokumentów: rozprawy naukowe.
Kompatybilność z OAI-PMH: tak.

Atilim University Institulional Open Archive
Rodzaje gromadzonych dokumentów: preprinty, materiału edukacyjne,
raporty techniczne, materiały konferencyjne, materiały audiowizualne.
Kompatybilność z OAI-PMH: nie.

Çukurova University Open Archive
Rodzaje gromadzonych dokumentów: artykuły, materiały konferencyjne,
raporty, materiały edukacyjne.
Kompatybilność z OAI-PMH: nie.

*OAI-PMH - protokół do zbierania informacji z metadanych umieszczonych w repozytoriach



Inicjatywy otwartego dostępu

Wiodące inicjatywy otwartego dostępu to:

• Hacettepe University Open Access Platform

• The Middle East Technical University Library Open Archive

• Ankara University Open Archive

• Gazi University Open Archive

• ULAKBIM (Turkish Academic Network and Information
Center)



Hacettepe University Open Access Platform

Hacettepe University istnieje od 1967 roku i posiada najwięcej 
recenzowanych artykułów opublikowanych w czasopismach 
naukowych. W 2005 roku wystartował projekt „Hacettepe
University Electronic Theses”, którego celem jest udostępnienie
w Internecie prac magisterskich, doktorskich etc. oraz rozpraw 
naukowych.

Projekt prowadzony jest przez Department of Information and 
Records Management. Wybrane prace i rozprawy, także te 
zawierające elementy multimedialne (obrazki, mapy, pliki audio-
wideo), są skanowane i archiwizowane w formacie PDF. W
archiwum znajduje się obecnie ok. 300 rekordów.



Hacettepe University Open Access Platform

Dla każdej pracy i rozprawy utworzono metadane zgodne ze 
standardem Dublin Core. Oprogramowanie DSpace 
zainstalowano na serwerze Apache Tomcat uruchomionym na 
systemie operacyjnym Linux Fedora Core z dostępem do bazy 
danych PostgreSQL.

Interfejs użytkownika DSpace przetłumaczono na język 
turecki, aby ułatwić wprowadzanie danych i wyszukiwanie 
dokumentów. Jest to pierwsze archiwum w Turcji 
kompatybilne z protokołem OAI-PMH.



Hacettepe University Open Access Platform



The Middle East Technical University Library 
Open Archive

Middle East Technical University (METU), jedna z najbardziej 
obleganych tureckich uczelni wyższych, została założona w 
1956 roku, aby wspierać rozwój Turcji i krajów Środkowego 
Wschodu i kształcić specjalistów z zakresu nauk 
przyrodniczych i społecznych.

W 2003 roku powstał projekt „The Middle East Technical 
University Electronic Theses and Dissertations”, którego 
głównym założeniem jest archiwizowanie w formacie PDF
rozpraw i prac naukowych obronionych na METU.



The Middle East Technical University Library 
Open Archive

Od kwietnia 2004 roku Biblioteka METU jest członkiem
Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
(NDLTD) - inicjatywy, której celem jest wspieranie rozwoju 
szkolnictwa wyższego, poprawa systemu rozpowszechniania 
wiedzy, pomoc w budowie infrastruktury informacyjnej na 
wyższych uczelniach oraz umacnianie znaczenia bibliotek 
cyfrowych.

Repozytorium rozpraw i prac naukowych Biblioteki METU
zgromadziło jak dotąd 2245 rekordów.



The Middle East Technical University Library 
Open Archive



Ankara University Open Archive

Ankara University został założony w 1946 roku i jest jedną z
najlepszych uczelni w Turcji. Głównymi kierunkami 
wykładanymi na tym uniwersytecie są medycyna, nauki 
przyrodnicze i społeczne. 

Ankara University Open Archive to jedna z pierwszych 
inicjatyw otwartego dostępu w Turcji. Open Access Project
ruszył na mocy decyzji administracyjnej w kwietniu 2005 roku, 
a jego zasadniczym zadaniem jest wpieranie badań naukowych.
Projekt wykorzystuje oprogramowanie PHP z MySQL 
posadowione na serwerze przeznaczonym wyłącznie dla celów 
repozytorium.



Ankara University Open Archive

Na mocy decyzji władz uniwersytetu z 2006 roku prace 
obronione na uczelni, rozprawy naukowe oraz artykuły z
czasopism za zgodą autorów są archiwizowanej w
repozytorium. W archiwum znajdują się obecnie 2072
publikacje naukowe i są one udostępniane w Internecie.

Archiwum jest kompatybilne z protokołem OAI-PMH.



Ankara University Open Archive



Ankara University Open Archive



Gazi University Open Archive

Gazi University został założony w 1982 roku i jest krajowym 
liderem w dziedzinie nauk pedagogicznych. Posiada wydziały 
wychowania technicznego, pedagogiki, przygotowania 
zawodowego, nauk technicznych, handlu i turystyki.

Projekt otwartego archiwum ruszył na mocy decyzji władz 
uczelni w lutym 2007 roku.

Archiwum jest kompatybilne z protokołem OAI-PMH. W
repozytorium zgromadzono 189 publikacji naukowych:
artykułów, prezentacji, raportów, materiałów konferencyjnych i
edukacyjnych, rozpraw naukowych.



Gazi University Open Archive



ULAKBIM (Turkish Academic Network 
and Information Center)

Turkish Academic Network and Information Center (ULAKBIM) powstał w 
1996 roku jako jednostka wspierająca Scientific and Technical Council of 
Turkey (TUBITAK). Celem ULAKBIM jest zapewnianie udogodnień
technologicznych (sieci komputerowych, nowoczesnych technologii 
informacyjnych, narzędzi dostarczania informacji i dokumentów)
spełniających oczekiwania wyższych uczelni i ośrodków badawczych i
poprawiających wydajność pracy użytkowników końcowych.

ULAKBIM współpracuje z krajowym konsorcjami i pełni rolę narodowego 
archiwum elektronicznych zasobów informacji. Celem ULAKBIM jest
usprawnienie i upowszechnienie dostępu środowiska naukowego do
elektronicznych zasobów.

W rzeczywistości nie jest to inicjatywa OA, a instytucja wspierająca takie 
inicjatywy i niektóre czasopisma (jedne z wielu zasobów zindeksowanych w
bazie) są darmowo udostępniane.



ULAKBIM (Turkish Academic Network 
and Information Center)



Czasopisma otwartego dostępu

Przeprowadzone badania wykazały, że 238 z 253 (94%)
elektronicznych czasopism naukowych publikowanych w Turcji
to czasopisma otwartego dostępu. 60% czasopism 
elektronicznych wydawanych jest przez wyższe uczelnie. 37%
czasopism to czasopisma medyczne, natomiast 34% -
czasopisma z zakresu nauk społecznych.

Kilka przykładów czasopism otwartego dostępu:
• TUBITAK Open Access Journals
• Turkish Librarianship Journal
• Information World Journal



TUBITAK Open Access Journals
TUBITAK (Scientific and Technical Research Council of Turkey) wydaje 12
recenzowanych czasopism naukowych, indeksowanych przez bazy abstraktowe na 
całym świecie. Pełne teksty artykułów z wydań bieżących i archiwalnych dostępne 
są na stronie: journals.tubitak.gov.tr 
Tytuły czasopism naukowych wydawanych przez TUBITAK:
Agriculture and Forestry
Biology
Botany
Chemistry
Earth Sciences
Electrical Engineering and Computer Sciences
Engineering and Environmental Sciences
Mathematics
Medical Sciences
Physics
Veterinary and Animal Sciences
Zoology



TUBITAK Open Access Journals



TUBITAK Open Access Journals



TUBITAK Open Access Journals



Czasopisma otwartego dostępu -
Turkish Librarianship Journal

„Turkish Librarianship” to kwartalnik wydawany przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Tureckich. Poświęcony jest
nowym trendom w bibliotekoznawstwie, zwłaszcza problemom 
dokumentacji i archiwizacji oraz badaniom naukowym z
zakresu informacji i dziedzin pokrewnych. Pierwszym numer 
kwartalnika ukazał się w 1952 roku.

Wszystkie numery czasopisma dostępne są w Internecie.
Numery archiwalne zostały zdigitalizowane i udostępnione w
sieci.



Turkish Librarianship Journal



Czasopisma otwartego dostępu -
Information World

„Information World” to recenzowane czasopismo wydawane 
przez University oraz Research Librarians Association (UNAK).
Ukazuje się dwa razy do roku i jest udostępniany darmowo w
Internecie.

„Information World” (Bilgi Dünyası) publikuje teksty w języku 
tureckim i angielskim: artykuły, opinie, recenzje wydawnictw 
poświęconych informacji i problemom zarządzania zbiorami,
zamieszcza także aktualności i ogłoszenia o organizowanych 
przez środowisko spotkaniach. “Information World” jest
czasopismem otwartego dostępu, został zarejestrowany w 
DOAJ oraz E-LIS



Information World Journal



Wnioski

Uświadomienie znaczenia otwartego dostępu to najważniejsza 
kwestia, jaką powinno podjąć w Turcji środowisko związane z
informacją naukową.

Obecnie większość instytucji i uczelni wyższych podejmuje 
różnego rodzaju działania na rzecz otwartego dostępu. Celem
jest udostępnianie wszelkich możliwych odmian informacji 
ponad granicami.



Inicjatywy otwartego dostępu w Turcji
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