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DOAJ – geneza, historia, współczesność

• start: 2003 r.
• największy, powszechnie znany i zaufany katalog czasopism
otwartych
• baza referencyjna czasopism w wykazie MNiSW
• obecnie w bazie zarejestrowano ponad 9400 czasopism
• Polska na 7. miejscu pod względem liczby zaindeksowanych
czasopism
• początkowo sterowanie ręczne katalogiem i zgłoszeniami
(uproszczona
ankieta,
ręczna
weryfikacja,
duża
samodzielność recenzentów)
• obecnie przyjęte są znormalizowane zasady – dobre praktyki
publikowania naukowego, zasady prootwartościowe,
weryfikacja ISSN oraz trójstopniowy system recenzji
• ok. 80 ankiet tygodniowo w serwisie

Trójstopniowy model recenzji ankiety czasopisma w DOAJ

Standardy w DOAJ

• Zasady przejrzystości i dobrych praktyk publikowania
naukowego:
• przyjęte w 2014 r. z inicjatywy:
• The Committee on Publication Ethics,
• The Directory of Open Access Journals (DOAJ),
• The Open Access Scholarly Publishers Association,
• The World Association of Medical Editors .
• aktualna wersja zasad pochodzi z 2015 r.:
https://doaj.org/bestpractice

Standardy minimum dla indeksowania w DOAJ

• Czasopismo powinno być periodykiem naukowym publikującym
pełne teksty online (co najmniej 5 rocznie).
• Czasopismo musi posiadać numer ISSN.
• Co najmniej jedna trzecia czasopisma powinna zawierać oryginalne
artykuły naukowe (badawcze).
• Całość treści poszczególnych numerów powinna być zamieszczona w
otwartym dostępie bez embarga czasowego (opłaty za dostęp mogą
dotyczyć wersji drukowanej).
• Od sierpnia 2016 r. czasopisma wymagające bezpłatnej rejestracji
przy dostępie do treści nie mogą być indeksowane w DOAJ.
• Czasopismo powinno posiadać dedykowaną stronę internetową z
zamieszczonymi wymaganymi przez serwis informacjami i dostępem
do pełnych tekstów.

Standardy w DOAJ

• Jakość otwartości czasopisma wg DOAJ jest mierzona i nagradzana:
• Warunki otwartości:
1. umowa na długoterminowe archiwizowanie treści z podmiotem zewnętrznym
2. stałe identyfikatory w publikowanych artykułach
3. dostarczanie do DOAJ metadanych artykułów (nie później niż 3 miesiące po
zaakceptowaniu)
4. umieszczanie w metadanych artykułów odczytywanej maszynowo licencji CC
5. zezwalanie na użytkowanie i przetwarzanie treści zgodnie z licencjami CC BY,
CC BY‐SA lub CC BY‐NC
6. polityka deponowania zarejestrowana w katalogu rejestrującym zasady
archiwizacji
7. zachowanie pełni praw autorskich przez autora (warunek nie obowiązywał w
pierwszej wersji wytycznych DOAJ Seal)

Standardy w DOAJ

DOAJ – ankieta czasopisma

• ankieta czasopisma – 54 pytania:
• Podstawowe informacje o czasopiśmie – 35 pytań
• Jakość i przejrzystość procesu redakcyjnego – 8 pytań
• Jaką politykę open access stosuje czasopismo – 1 pytanie
• Licencjonowanie treści – 7 pytań
• Prawo autorskie i uprawnienia – 3 pytania
• dostępna pod adresem: https://doaj.org/application/new

Przyjęta deklaracja otwartego dostępu

• Budapesztańska deklaracja otwartego dostępu (BOAI):
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai‐10‐translations/polish
• wydawca zezwala odbiorcom na wolne i bezpłatne:
•

czytanie,

• pobieranie,
• kopiowanie,
• rozpowszechnianie,
• drukowanie,
• przeszukiwanie,
• podłączanie (linkowanie),
• każdy użytek zgodny z przepisami prawa.

Deklaracja otwartego dostępu – studium przypadku

• Czasopismo posiada deklarację otwartości – przejrzysta sytuacja dla
użytkownika i systemów weryfikujących otwartość (serwisy OA).
• Deklaracja otwartości niewiele mówi, zwłaszcza wtedy, kiedy jest
lakoniczna i nie towarzyszy jej jasny i przejrzysty system licencjonowania
treści.
• Czasopisma polskie aplikujące do DOAJ i odrzucone najczęściej mają
problem z przyjętym przez redakcję katalogu systemem oznaczania
otwartości i licencjonowania treści.

Deklaracja otwartego dostępu – studium przypadku

• Na bocznej ilustracji deklaracje licencji
otwartych w polskich ankietach
odrzuconych przez redakcję Directory of
Open Access Journal.
• Na dolnej ilustracji przykład dobrych
praktyk w zakresie deklaracji otwartości.

Deklaracja otwartego dostępu – studium przypadku

• Jaka jest polityka wydawcy?

Kilka refleksji o publikowaniu otwartym w Polsce

• Strona WWW czasopisma:
• platforma wydawnicza
• platforma publikacyjna
• repozytorium uczelniane
• pliki z artykułami wprost na stronie WWW
• dowolny miks tych wersji
• Dobre praktyki: uporządkowanie, brak chaosu!
• Dobre praktyki publikowania naukowego: chwal się każdą z nich! Ważne
jest także przejrzyste rozplanowanie informacji na stronie WWW oraz
uporządkowane wersje językowe witryny.
• Natychmiastowość publikacji.
• Łatwy dostęp do archiwum.
• Wskaźniki i identyfikatory: DOI, handless, ISSN, eISSN – nie warto dużo,
warto w sposób uporządkowany
• Jeśli nie pobierasz opłat od autorów tekstów za proces przyjęcia czy
przygotowania tekstu do druku – napisz o tym jasno na stronie.

DOAJ – dlaczego warto

• Polski zespół recenzencki, kontakt i poradnictwo w języku polskim
• Wskazówki wypełniania ankiety czasopisma w języku polskim:
https://doaj.org/translated
• Zapraszam bibliotekarzy i środowisko naukowe do współtworzenia DOAJ:
• dodawanie własnych czasopism do DOAJ;
• upowszechnianie katalogu w środowisku naukowym (nowe tytuły,
nowe redakcje);
• propagowanie dobrych praktyk w zakresie publikowania otwartego;
• współtworzenie polskiej grupy recenzenckiej
zaangażowanie to godzina tygodniowo) .
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Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do kontaktu:
napa@umk.pl

