
 PROBLEM

NIE MASZ DOSTĘPU  
DO INFORMACJI NIEZBĘDNYCH 
DLA TWOJEGO ROZWOJU  

    
      

  

> 40%

SKUTKI

Czasopisma naukowe to źródło 
najaktualniejszej wiedzy z każdej dziedziny, od 
historii po medycynę. Mimo to studentom, 
badaczom, wykładowcom, lekarzom, 
przedsiębiorcom i innym osobom codziennie 
odmawia się dostępu do ważnych informacji 
ponieważ nie stać ich na nie.

Czasopisma ciągle drożeją i grozi nam, że 
nawet bogate instytucje nie będą mogły sobie 
pozwolić na dostęp do nich.

Jedna prenumerata często kosztuje 5, 10 albo 
nawet 20 tysięcy dolarów rocznie. Rok po roku 
przyrost ich cen jest szybszy niż inflacja.

Ponad 40% badaczy z jednego z 
najbogatszych krajów świata, 
Wielkiej Brytanii, mówi w 
ankiecie, że nie może mieć 
regularnego dostępu do 
niezbędnych im treści.

Spowolniony proces badawczy, trudniejsza wymiana 
wiedzy, braki w wykształceniu studentów.

Nie widząc całości dorobku naukowego, trudno 
znajdować nowe dane, uczyć się i poszerzać granice 
naszej wiedzy.

Nie musi tak być.

STUDENCI BADACZE LEKARZE PACJENCI PRZEDSIĘBIORCY

SPOŁECZEŃSTWO LUDNOŚĆ
 KRAJÓW 

ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

IM WSZYSTKIM 
ODMAWIA SIĘ DOSTĘPU 
DO NIEZBĘDNYCH 
WYNIKÓW BADAŃ

ROZWIĄZANIE
Dziesiątki organizacji studenckich, 
reprezentujących prawie 7 milionów studentów z 
całego świata i ze wszystkich dyscyplin 
naukowych, walczą o lepszy system: o Otwarty 
Dostęp (Open Access).

WWW.RIGHTTORESEARCH.ORG

 WESPRZYJ NAS

Co trzeba zrobić?

Otwarty Dostęp oznacza bezpłatny, natychmiastowy 
dostęp online do prezentujących wysoką jakość, 
recenzowanych prac naukowych, a także 
nieograniczone prawo do wykorzystywania ich na 
nowe, innowacyjne sposoby.

Otwarty Dostęp to przełom w rozpowszechnianiu 
prac naukowych. Pozwala każdemu poznawać i 
rozwijać najnowsze badania. Instytucje takie jak 
Komisja Europejska czy Narodowy Instytut Zdrowia 
USA wsparły Otwarty Dostęp jako projekt kluczowy 
dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w XXI 
wieku. Już blisko 20% artykułów w czasopismach 
naukowych dostępnych jest nieodpłatnie w sieci.

Kiedy istnieje nieodpłatny, natychmiastowy dostęp 
online do pełni dorobku naukowego ludzkości, 
otwierają się ogromne możliwości. Studenci 
docierają do badań, które pozwalają im się 
efektywniej kształcić; badacze mogą liczyć na to, że 
ich prace będą częściej czytane i cytowane.

Miliony artykułów mogą być przetworzone na formę 
cyfrową i zanalizowane przez komputery, co 
poprawia wyniki wyszukiwania oraz przyspiesza 
proces kojarzenia i syntezy faktów, a tym samym 
zwiększa liczbę odkryć naukowych.

Otwarty Dostęp ma potencjał by usprawnić proces 
badań i rozwoju nauki oraz stworzyć nowe ścieżki 
odkryć naukowych na sposoby, które trudno sobie 
jeszcze w pełni wyobrazić.

Rola studentów w upowszechnianiu Otwartego 
Dostępu jest kluczowa. Prowadzona przez nich 
międzynarodowa Koalicja na Rzecz Prawa do Badań 
(Right to Research Coalition), reprezentująca prawie 
7 milionów studentów, pracuje nad 
rozpowszechnianiem wiedzy na temat wagi 
Otwartego Dostępu oraz nad promowaniem strategii, 
które ułatwią dostęp do badań naukowych na 
poziomie uniwersyteckim, krajowym i 
międzynarodowym.

Na obecnym etapie studenci z całego świata 
dyskutują ze sobą, przekonują swoje rządy, 
tworzą uregulowania w ramach organizacji 
studenckich, podpisują nasze petycje i 
działają na wiele innych sposobów, aby 
Otwarty Dostęp stał się codziennością.

WWW.OPENACCESSWEEK.ORG

Włącz się w obchody Międzynarodowego 
Tygodnia Open Access 24-30.10.2011


