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Cel funkcjonowania repozytorium ECNISCel funkcjonowania repozytorium ECNISCel funkcjonowania repozytorium ECNISCel funkcjonowania repozytorium ECNISCel funkcjonowania repozytorium ECNISCel funkcjonowania repozytorium ECNISCel funkcjonowania repozytorium ECNISCel funkcjonowania repozytorium ECNIS

Cyfrowa archiwizacja publikacji naukowychCyfrowa archiwizacja publikacji naukowychCyfrowa archiwizacja publikacji naukowychCyfrowa archiwizacja publikacji naukowych

Szerokie udostSzerokie udostSzerokie udostSzerokie udostęęęępnianie publikacji przez Internetpnianie publikacji przez Internetpnianie publikacji przez Internetpnianie publikacji przez Internet

Zapewnienie wyszukiwania, wyZapewnienie wyszukiwania, wyZapewnienie wyszukiwania, wyZapewnienie wyszukiwania, wyśśśświetlania i drukowania pracwietlania i drukowania pracwietlania i drukowania pracwietlania i drukowania prac

RozwRozwRozwRozwóóóój kolekcji tematycznej po zakoj kolekcji tematycznej po zakoj kolekcji tematycznej po zakoj kolekcji tematycznej po zakońńńńczeniu programu ECNISczeniu programu ECNISczeniu programu ECNISczeniu programu ECNIS
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ECNIS ECNIS ECNIS ECNIS ECNIS ECNIS ECNIS ECNIS (Environmetal Cancer Risk, Nutrition and Indywidual Susceptibility)

WpWpWpWpWpWpWpWpłłłłłłłływ ryw ryw ryw ryw ryw ryw ryw róóóóóóóóżżżżżżżżnorodnych warunknorodnych warunknorodnych warunknorodnych warunknorodnych warunknorodnych warunknorodnych warunknorodnych warunkóóóóóóóów ekspozycji w ekspozycji w ekspozycji w ekspozycji w ekspozycji w ekspozycji w ekspozycji w ekspozycji śśśśśśśśrodowiskowej na rozwrodowiskowej na rozwrodowiskowej na rozwrodowiskowej na rozwrodowiskowej na rozwrodowiskowej na rozwrodowiskowej na rozwrodowiskowej na rozwóóóóóóóój nowotworj nowotworj nowotworj nowotworj nowotworj nowotworj nowotworj nowotworóóóóóóóówwwwwwww (uwarunkowania 

genetyczne, zanieczyszczenia środowiska, nawyki żywieniowe, klimat)

Multidyscyplinarny zespół 200200200200 naukowców z 24242424 instytucji partnerskich z 13131313 krajów Europy

TematykaTematykaTematykaTematykaTematykaTematykaTematykaTematyka: toksykologia, epidemiologia, żywienie i żywność, chemia, biologia molekularna

Inne działania Sieci ECNIS: 

Szkolenie nowych kadr naukowych

Informowanie opinii publicznej o metodach zapobiegania powstawania nowotworów

Doradztwo w zakresie oceny ryzyka raka

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami przemysłu
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Kalendarz dziaKalendarz dziaKalendarz dziaKalendarz dziaKalendarz dziaKalendarz dziaKalendarz dziaKalendarz działłłłłłłłaaaaaaaańńńńńńńń

luty 2007 r.  luty 2007 r.  luty 2007 r.  luty 2007 r.  luty 2007 r.  luty 2007 r.  luty 2007 r.  luty 2007 r.  –––––––– propozycja budowy repozytorium przez Bibliotekę IMP ze strony 

koordynatora programu ECNIS

marzec 2007 r. marzec 2007 r. marzec 2007 r. marzec 2007 r. marzec 2007 r. marzec 2007 r. marzec 2007 r. marzec 2007 r. –––––––– wstępne rozpoznanie możliwości realizacji projektu 

(oprogramowanie, koszty, wymagania sprzętowe, administrowanie, aspekty 

prawne funkcjonowania)

kwieciekwieciekwieciekwieciekwieciekwieciekwieciekwiecieńńńńńńńń, maj 2007 r.  , maj 2007 r.  , maj 2007 r.  , maj 2007 r.  , maj 2007 r.  , maj 2007 r.  , maj 2007 r.  , maj 2007 r.  –––––––– wybór oprogramowania, budowanie założeń

projektowych

czerwiec, lipiec  2007 r.  czerwiec, lipiec  2007 r.  czerwiec, lipiec  2007 r.  czerwiec, lipiec  2007 r.  czerwiec, lipiec  2007 r.  czerwiec, lipiec  2007 r.  czerwiec, lipiec  2007 r.  czerwiec, lipiec  2007 r.  –––––––– wersja testowa w sieci wewnętrznej IMP

sierpiesierpiesierpiesierpiesierpiesierpiesierpiesierpieńńńńńńńń -------- grudziegrudziegrudziegrudziegrudziegrudziegrudziegrudzieńńńńńńńń 2007 r.  2007 r.  2007 r.  2007 r.  2007 r.  2007 r.  2007 r.  2007 r.  –––––––– dopracowanie wersji testowej



WybWybWybWybWybWybWybWybóóóóóóóór oprogramowaniar oprogramowaniar oprogramowaniar oprogramowaniar oprogramowaniar oprogramowaniar oprogramowaniar oprogramowania

ePrintsePrintsePrintsePrintsePrintsePrintsePrintsePrints instalacja nie powiodinstalacja nie powiodinstalacja nie powiodinstalacja nie powiodinstalacja nie powiodinstalacja nie powiodinstalacja nie powiodinstalacja nie powiodłłłłłłłła sia sia sia sia sia sia sia sięęęęęęęę ????????

DSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpace instalacja testowa w IMP i BPinstalacja testowa w IMP i BPinstalacja testowa w IMP i BPinstalacja testowa w IMP i BPinstalacja testowa w IMP i BPinstalacja testowa w IMP i BPinstalacja testowa w IMP i BPinstalacja testowa w IMP i BPŁŁŁŁŁŁŁŁ VVVVVVVV

DSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpace::::::::

IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP IMP –––––––– system operacyjny Windows system operacyjny Windows system operacyjny Windows system operacyjny Windows system operacyjny Windows system operacyjny Windows system operacyjny Windows system operacyjny Windows (instalacja trudniejsza)(instalacja trudniejsza)(instalacja trudniejsza)(instalacja trudniejsza)(instalacja trudniejsza)(instalacja trudniejsza)(instalacja trudniejsza)(instalacja trudniejsza)

BPBPBPBPBPBPBPBPŁŁŁŁŁŁŁŁ –––––––– system operacyjny system operacyjny system operacyjny system operacyjny system operacyjny system operacyjny system operacyjny system operacyjny LinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinux (zalecany)(zalecany)(zalecany)(zalecany)(zalecany)(zalecany)(zalecany)(zalecany)



Stosowane oprogramowanie Stosowane oprogramowanie Stosowane oprogramowanie Stosowane oprogramowanie Stosowane oprogramowanie Stosowane oprogramowanie Stosowane oprogramowanie Stosowane oprogramowanie wg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROAR



Rozmieszczenie geograficzne Rozmieszczenie geograficzne Rozmieszczenie geograficzne Rozmieszczenie geograficzne Rozmieszczenie geograficzne Rozmieszczenie geograficzne Rozmieszczenie geograficzne Rozmieszczenie geograficzne wg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROAR



Typ repozytoriTyp repozytoriTyp repozytoriTyp repozytoriTyp repozytoriTyp repozytoriTyp repozytoriTyp repozytorióóóóóóóów w w w w w w w wg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROARwg ROAR



DSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpaceDSpace

Opracowany przez: Opracowany przez: Opracowany przez: Opracowany przez: Opracowany przez: Opracowany przez: Opracowany przez: Opracowany przez: MITMITMITMITMITMITMITMIT--------HPHPHPHPHPHPHPHP (Massachusetts (Massachusetts (Massachusetts (Massachusetts (Massachusetts (Massachusetts (Massachusetts (Massachusetts InstituteInstituteInstituteInstituteInstituteInstituteInstituteInstitute ofofofofofofofof TechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnologyTechnology

przy wspprzy wspprzy wspprzy wspprzy wspprzy wspprzy wspprzy wspóóóóóóóółłłłłłłłpracy laboratoripracy laboratoripracy laboratoripracy laboratoripracy laboratoripracy laboratoripracy laboratoripracy laboratorióóóóóóóów w w w w w w w HewlettHewlettHewlettHewlettHewlettHewlettHewlettHewlett PackardPackardPackardPackardPackardPackardPackardPackard) 2000) 2000) 2000) 2000) 2000) 2000) 2000) 2000--------20022002200220022002200220022002

Pracuje w Pracuje w Pracuje w Pracuje w Pracuje w Pracuje w Pracuje w Pracuje w śśśśśśśśrodowisku: Windows, rodowisku: Windows, rodowisku: Windows, rodowisku: Windows, rodowisku: Windows, rodowisku: Windows, rodowisku: Windows, rodowisku: Windows, LinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinuxLinux, , , , , , , , SolarisSolarisSolarisSolarisSolarisSolarisSolarisSolaris

Baza danych: Baza danych: Baza danych: Baza danych: Baza danych: Baza danych: Baza danych: Baza danych: ProstresqlProstresqlProstresqlProstresqlProstresqlProstresqlProstresqlProstresql lub Oraclelub Oraclelub Oraclelub Oraclelub Oraclelub Oraclelub Oraclelub Oracle

Serwer: Serwer: Serwer: Serwer: Serwer: Serwer: Serwer: Serwer: ApacheApacheApacheApacheApacheApacheApacheApache, , , , , , , , TomcatTomcatTomcatTomcatTomcatTomcatTomcatTomcat

JJJJJJJJęęęęęęęęzyk programowania: Java i XMLzyk programowania: Java i XMLzyk programowania: Java i XMLzyk programowania: Java i XMLzyk programowania: Java i XMLzyk programowania: Java i XMLzyk programowania: Java i XMLzyk programowania: Java i XML

Interfejs uInterfejs uInterfejs uInterfejs uInterfejs uInterfejs uInterfejs uInterfejs użżżżżżżżytkownika: XHTMLytkownika: XHTMLytkownika: XHTMLytkownika: XHTMLytkownika: XHTMLytkownika: XHTMLytkownika: XHTMLytkownika: XHTML

Cyfrowa identyfikacja obiektCyfrowa identyfikacja obiektCyfrowa identyfikacja obiektCyfrowa identyfikacja obiektCyfrowa identyfikacja obiektCyfrowa identyfikacja obiektCyfrowa identyfikacja obiektCyfrowa identyfikacja obiektóóóóóóóów: CNRI Handle Systemw: CNRI Handle Systemw: CNRI Handle Systemw: CNRI Handle Systemw: CNRI Handle Systemw: CNRI Handle Systemw: CNRI Handle Systemw: CNRI Handle System



Wymagania sprzWymagania sprzWymagania sprzWymagania sprzWymagania sprzWymagania sprzWymagania sprzWymagania sprzęęęęęęęętowetowetowetowetowetowetowetowe

W czasie testW czasie testW czasie testW czasie testW czasie testW czasie testW czasie testW czasie testóóóóóóóów:w:w:w:w:w:w:w:

Windows XP ProfessionalWindows XP Professional

Procesor Procesor IntellIntell CeleronCeleron 2.4 2.4 GHzGHz

512 MB pami512 MB pamięęci RAMci RAM

40 GB dysk twardy40 GB dysk twardy

Proponowane docelowo:Proponowane docelowo:Proponowane docelowo:Proponowane docelowo:Proponowane docelowo:Proponowane docelowo:Proponowane docelowo:Proponowane docelowo:

nowoczesny system operacyjnynowoczesny system operacyjny

dwa procesory/rdzenie (min dwa procesory/rdzenie (min 

2GHz)2GHz)

2 GB pami2 GB pamięęci RAMci RAM

5050--100 GB dysk twardy100 GB dysk twardy

system system backupbackup’ó’óww danychdanych



Pracownicy przygotowujPracownicy przygotowujPracownicy przygotowujPracownicy przygotowujPracownicy przygotowujPracownicy przygotowujPracownicy przygotowujPracownicy przygotowująąąąąąąący wersjcy wersjcy wersjcy wersjcy wersjcy wersjcy wersjcy wersjęęęęęęęę testowtestowtestowtestowtestowtestowtestowtestowąąąąąąąą

2 osoby z  biblioteki i informatyk



Architektura bazyArchitektura bazyArchitektura bazyArchitektura bazyArchitektura bazyArchitektura bazyArchitektura bazyArchitektura bazy



Konfiguracja repozytoriumKonfiguracja repozytoriumKonfiguracja repozytoriumKonfiguracja repozytoriumKonfiguracja repozytoriumKonfiguracja repozytoriumKonfiguracja repozytoriumKonfiguracja repozytorium

Ustawienia dla administratora: Ustawienia dla administratora: Ustawienia dla administratora: Ustawienia dla administratora: Ustawienia dla administratora: Ustawienia dla administratora: Ustawienia dla administratora: Ustawienia dla administratora: rejestracja przy pomocy adresu

e-mail i dowolnego hasła

Ustawienia indywidualne dla danego repozytorium: Ustawienia indywidualne dla danego repozytorium: Ustawienia indywidualne dla danego repozytorium: Ustawienia indywidualne dla danego repozytorium: Ustawienia indywidualne dla danego repozytorium: Ustawienia indywidualne dla danego repozytorium: Ustawienia indywidualne dla danego repozytorium: Ustawienia indywidualne dla danego repozytorium: 

definiowanie tzw. Zespołów i Kolekcji (Communities & Collections)

Rozbudowa hierarchicznej struktury repozytoriumRozbudowa hierarchicznej struktury repozytoriumRozbudowa hierarchicznej struktury repozytoriumRozbudowa hierarchicznej struktury repozytoriumRozbudowa hierarchicznej struktury repozytoriumRozbudowa hierarchicznej struktury repozytoriumRozbudowa hierarchicznej struktury repozytoriumRozbudowa hierarchicznej struktury repozytorium



Hierarchiczna struktura  repozytoriumHierarchiczna struktura  repozytoriumHierarchiczna struktura  repozytoriumHierarchiczna struktura  repozytoriumHierarchiczna struktura  repozytoriumHierarchiczna struktura  repozytoriumHierarchiczna struktura  repozytoriumHierarchiczna struktura  repozytorium

ZespZespóółł

PodzespPodzespóółł

Kolekcja Kolekcja 

Dokument (Dokument (itemitem) ) 

Dane cyfrowe (Dane cyfrowe (bitstreambitstream))

MoMożżliwoliwośćść poruszania siporuszania sięę w dw dóółł i w gi w góórręę w hierarchii danychw hierarchii danych

Dokument (Dokument (itemitem) mo) możże bye byćć przypisany do wiprzypisany do więęcej nicej niżż jednej jednej 

kolekcjikolekcji



Strona gStrona gStrona gStrona gStrona gStrona gStrona gStrona głłłłłłłłóóóóóóóówna repozytorium ECNISwna repozytorium ECNISwna repozytorium ECNISwna repozytorium ECNISwna repozytorium ECNISwna repozytorium ECNISwna repozytorium ECNISwna repozytorium ECNIS



Typy uTypy uTypy uTypy uTypy uTypy uTypy uTypy użżżżżżżżytkownikytkownikytkownikytkownikytkownikytkownikytkownikytkownikóóóóóóóówwwwwwww

AdministratorAdministratorAdministratorAdministratorAdministratorAdministratorAdministratorAdministrator

Konfiguruje ustawienia repozytorium

RedaktorRedaktorRedaktorRedaktorRedaktorRedaktorRedaktorRedaktor

W repozytorium ECNIS zadania redaktora i administratora wykonuje pracownik 

Biblioteki IMP

DepozytariuszDepozytariuszDepozytariuszDepozytariuszDepozytariuszDepozytariuszDepozytariuszDepozytariusz

Deponowania publikacji może dokonać sam autor lub za pośrednictwem redaktora

UUUUUUUUżżżżżżżżytkownik koytkownik koytkownik koytkownik koytkownik koytkownik koytkownik koytkownik końńńńńńńńcowycowycowycowycowycowycowycowy

Dowolny użytkownik wyszukujący informacji w repozytorium (z dodatkowymi 

uprawnieniami na podstawie  logowania lub bez logowania)



Rejestracja w repozytoriumRejestracja w repozytoriumRejestracja w repozytoriumRejestracja w repozytoriumRejestracja w repozytoriumRejestracja w repozytoriumRejestracja w repozytoriumRejestracja w repozytorium

WybraWybraWybraWybraćććć zakzakzakzakłłłładkadkadkadkęęęę My My My My DSpaceDSpaceDSpaceDSpace

WprowadziWprowadziWprowadziWprowadzićććć dane: dane: dane: dane: eeee----mailmailmailmail i wi wi wi włłłłasne hasasne hasasne hasasne hasłłłłoooo

Komunikat o poprawnym dokonaniu rejestracji Komunikat o poprawnym dokonaniu rejestracji Komunikat o poprawnym dokonaniu rejestracji Komunikat o poprawnym dokonaniu rejestracji 

i dosti dosti dosti dostęęęępnych uprawnieniachpnych uprawnieniachpnych uprawnieniachpnych uprawnieniach

Potwierdzenie o rejestracji na konto Potwierdzenie o rejestracji na konto Potwierdzenie o rejestracji na konto Potwierdzenie o rejestracji na konto eeee----mailmailmailmail

Logowanie do systemu na podstawie adresu Logowanie do systemu na podstawie adresu Logowanie do systemu na podstawie adresu Logowanie do systemu na podstawie adresu eeee----mailmailmailmail

i  hasi  hasi  hasi  hasłłłłaaaa

Aktywowanie systemu powiadamiania o nowo dodanych Aktywowanie systemu powiadamiania o nowo dodanych Aktywowanie systemu powiadamiania o nowo dodanych Aktywowanie systemu powiadamiania o nowo dodanych 

publikacjachpublikacjachpublikacjachpublikacjach



Deponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacji

Logowanie w systemieLogowanie w systemieLogowanie w systemieLogowanie w systemie

Opracowanie opisu bibliograficznego (Opracowanie opisu bibliograficznego (Opracowanie opisu bibliograficznego (Opracowanie opisu bibliograficznego (metadanemetadanemetadanemetadane standard standard standard standard 

Dublin Dublin Dublin Dublin CoreCoreCoreCore))))

PodPodPodPodłąłąłąłączenie peczenie peczenie peczenie pełłłłnego tekstu dokumentunego tekstu dokumentunego tekstu dokumentunego tekstu dokumentu

Weryfikacja wprowadzonego opisuWeryfikacja wprowadzonego opisuWeryfikacja wprowadzonego opisuWeryfikacja wprowadzonego opisu

Akceptacja licencji na udostAkceptacja licencji na udostAkceptacja licencji na udostAkceptacja licencji na udostęęęępnianie dokumentu pnianie dokumentu pnianie dokumentu pnianie dokumentu onlineonlineonlineonline

Po zatwierdzeniu dokument widziany jest w repozytoriumPo zatwierdzeniu dokument widziany jest w repozytoriumPo zatwierdzeniu dokument widziany jest w repozytoriumPo zatwierdzeniu dokument widziany jest w repozytorium

z moz moz moz możżżżliwoliwoliwoliwośśśściciciciąąąą wyszukiwania i publicznego udostwyszukiwania i publicznego udostwyszukiwania i publicznego udostwyszukiwania i publicznego udostęęęępnianiapnianiapnianiapniania



Deponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacjiDeponowanie publikacji



Rodzaje dokumentRodzaje dokumentRodzaje dokumentRodzaje dokumentRodzaje dokumentRodzaje dokumentRodzaje dokumentRodzaje dokumentóóóóóóóów do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacji

PreprintyPreprintyPreprintyPreprintyPreprintyPreprintyPreprintyPreprinty, , , , , , , , postprintypostprintypostprintypostprintypostprintypostprintypostprintypostprinty

Raporty techniczneRaporty techniczneRaporty techniczneRaporty techniczneRaporty techniczneRaporty techniczneRaporty techniczneRaporty techniczne

PrezentacjePrezentacjePrezentacjePrezentacjePrezentacjePrezentacjePrezentacjePrezentacje

MateriaMateriaMateriaMateriaMateriaMateriaMateriaMateriałłłłłłłły konferencyjney konferencyjney konferencyjney konferencyjney konferencyjney konferencyjney konferencyjney konferencyjne

Wyniki badaWyniki badaWyniki badaWyniki badaWyniki badaWyniki badaWyniki badaWyniki badańńńńńńńń

……………………........



Format dokumentFormat dokumentFormat dokumentFormat dokumentFormat dokumentFormat dokumentFormat dokumentFormat dokumentóóóóóóóów do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacjiw do archiwizacji



PrzykPrzykPrzykPrzykPrzykPrzykPrzykPrzykłłłłłłłład opisu dokumentu w repozytorium ECNISad opisu dokumentu w repozytorium ECNISad opisu dokumentu w repozytorium ECNISad opisu dokumentu w repozytorium ECNISad opisu dokumentu w repozytorium ECNISad opisu dokumentu w repozytorium ECNISad opisu dokumentu w repozytorium ECNISad opisu dokumentu w repozytorium ECNIS



Wyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacji

Wykorzystanie systemu cyfrowej identyfikacji obiektWykorzystanie systemu cyfrowej identyfikacji obiektWykorzystanie systemu cyfrowej identyfikacji obiektWykorzystanie systemu cyfrowej identyfikacji obiektWykorzystanie systemu cyfrowej identyfikacji obiektWykorzystanie systemu cyfrowej identyfikacji obiektWykorzystanie systemu cyfrowej identyfikacji obiektWykorzystanie systemu cyfrowej identyfikacji obiektóóóóóóóówwwwwwww

CNRI Handle System (Corporation for CNRI Handle System (Corporation for NationalNational ResearchResearch

InitiativesInitiatives Handle System)Handle System)

Przydzielenie kaPrzydzielenie każżdej pracy stadej pracy stałłych identyfikatorych identyfikatoróów umow umożżliwia liwia 

wyszukiwanie ich w Interneciewyszukiwanie ich w Internecie



Wyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacjiWyszukiwanie publikacji

•• SearchSearchSearchSearch:::: wyszukiwanie proste i zaawansowane 

(np. autor, słowo kluczowe …)

•• BrowseBrowseBrowseBrowse:::: przeglądanie bazy wg indeksów

(np. nazwa kolekcji, tytuł publikacji, data …)



Aspekty prawneAspekty prawneAspekty prawneAspekty prawneAspekty prawneAspekty prawneAspekty prawneAspekty prawne

AkceptujAkceptująąc umowc umowęę licencyjnlicencyjnąą autor udziela organizatorom autor udziela organizatorom 

repozytorium praw niewyrepozytorium praw niewyłąłącznych na udostcznych na udostęępnianie dziepnianie dziełła a 

w dowolnym formacie cyfrowym i pow dowolnym formacie cyfrowym i pośświadcza oryginalnowiadcza oryginalnośćść pracy.pracy.

Repozytorium Repozytorium DSpaceDSpace dostarcza przykdostarcza przykłładowadowąą wersjwersjęę umowyumowy

licencyjnej, ktlicencyjnej, któórrąą momożżna dostosowana dostosowaćć do wdo włłasnych potrzeb.asnych potrzeb.

Zasady dotyczZasady dotycząące archiwizacji w repozytoriach  ce archiwizacji w repozytoriach  OpenOpen Access Access 

wg zalecewg zaleceńń wydawcwydawcóów w bazie:w w bazie:

SHERPA (http//SHERPA (http//www.sherpa.ac.ukwww.sherpa.ac.uk//romeo.phpromeo.php))



DylematyDylematyDylematyDylematyDylematyDylematyDylematyDylematy

Umocowania prawne miUmocowania prawne mięędzynarodowej sieci doskonadzynarodowej sieci doskonałłoośści ci 

Koordynator programu a instytucja macierzystaKoordynator programu a instytucja macierzysta

Prawo do wPrawo do włłasnoasnośści intelektualnejci intelektualnej

RzetelnoRzetelnośćść w dostarczaniu w dostarczaniu preprintpreprintóóww z lat wczez lat wcześśniejszych niejszych 

(2005, 2006)(2005, 2006)

Koszt utrzymania i zarzKoszt utrzymania i zarząądzaniadzania

RzetelnoRzetelnośćść i wiarygodnoi wiarygodnośćść danych medycznych zawartych danych medycznych zawartych 

w  w  preprintachpreprintach



PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie

Nowy model komunikacji naukowej w bibliotece Nowy model komunikacji naukowej w bibliotece ––

co nam daje budowa repozytorium???co nam daje budowa repozytorium???

•• RozwRozwóój umiejj umiejęętnotnośści udostci udostęępniania dokumentpniania dokumentóów cyfrowychw cyfrowych

•• Poznanie nowego narzPoznanie nowego narzęędzia do archiwizacji dokumentdzia do archiwizacji dokumentóów w 

•• WdroWdrożżenie zasad enie zasad OpenOpen AccessAccess

•• RozwRozwóój umiejj umiejęętnotnośści zawodowychci zawodowych

•• Doradztwo dla Doradztwo dla śśrodowiska naukowego w zakresie rodowiska naukowego w zakresie 

organizowania dostorganizowania dostęępu do wiedzypu do wiedzy


