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• Zrozumieć OA

• Ile kosztuje OA

• Wpływ OA

• Program Elsevier OA



Open Access (OA)
Zrozumieć Otwarty Dostęp
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About Open Access and Open Science 
survey in Poland
The survey results featured in this presentation come from:
 Online survey
 Responses: 

 36 Librarians

 425 published researchers (2015-2018, Scopus database)
 Collection: 29th Oct’19 to 5th Nov’ 19. 

 The data collection lasted for 1 weeks with a survey reminder sent in between.
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This study has been carried out under the terms of the Market Research Society Code of Conduct. 
https://www.mrs.org.uk/standards/code_of_conduct
Due to rounding errors, percentages in charts / tables may not sum to 100



OA awareness of basic concepts in PL
57% librarians and
73% researchers have very good understanding or understand OA

Librarians
 80% know what is Green, Gold, Hybrid OA
 Around 30% know what is Diamond and Platinum OA



Jaki jest udział publikacji OA na świecie?
W 2018 było około 2.1 milliona artykułów w subskrypcji i 0.5 

milliona artykułów w złotym dostępie na całym świecie.

14-1-2020

Open access
• Artykuły opublikowane w pełnym złotym dostępie i 

czasopismach hybrydowych stanowiły 20%

wszystkich publikacji w 2018

Subskrypcja
• 80% udziału we wszystkich artykułach w 2018 

Elsevier
• W 2018, Elsevier opublikował około 470,000 artykułów

• Z czego 34,000 w złotym dostępie artykułów, wzrost 

rok do roku wyniósł 26%

Wzrost liczby publikacji wg modelu czasopisma



OA w Polsce 2014-2018

14.01.2020Source Scopus

7

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

23000

2014 2015 2016 2017 2018

non OA

OA

Linear (non OA)

Linear (OA)



Open Access (OA)
Ile kosztuje OA
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APCs - Częste Pytania i Odpowiedzi
• Kiedy płacę za APC? 
Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji 
• Czy są opłaty za nadesłanie publikacji w OA? 
Opłata za nadesłanie artykułu aktualnie nie istnieje.
• Czy muszę zapłacić żeby opublikować z Elsevier? 
Nie. 
Chyba że autor wybierze publikowanie w czasopismie Gold OA lub OA w 
czasopismie hybrydowym. Opłata APC jest wnoszona tylko po ostatecznym 
zaakceptowaniu artykułu do publikacji.

• Czy Elsevier oferuje rabaty APCs?

• Czy mogę kupić „pakiet” APCs, które wykorzystam później?
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A zatem…

Czym jest czasopismo hybrydowe? Sposób na podwójne zarabianie 
dla wydawców?



Elsevier nie pobiera opłat od subskrybentów za artykuły z otwartym dostępem. 
Kalkulując cen subskrypcji, bierzemy pod uwagę wyłącznie artykuły objęte 
subskrypcją. Stosujemy zasadę nie pobierania podwójnych opłat. 

Przestrzegamy zasady „unikania pobierania podwójnych 
opłat”
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• Cena subskrypcji zależy m.in. od
ilości artykułów objętych subskrypcją
jak również od innych czynników (np. 
takich jak jakość czy konkurencja).

• Ponieważ publikacje w subskrypcji 
wzrosły w niemal wszystkich naszych 
tytułach, cena subskrypcji również 
wzrosła, choć w mniejszym stopniu.

• W przypadku gdzie ilość artykułów w 
subskrypcji zmalała a inne czynniki 
pozostały bez zmian, ceny są zmniejszane.
Tak się stało dla 12 czasopism in 2018.

Wpływ artykułów OA na ceny czasopism hybrydowych:



Open Access (OA)
Wpływ OA
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Importance of academic activities for careers in research
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2017-2018 EUA Open Access Survey

https://eua.eu/downloads/publications/2017-2018%20open%20access%20survey%20results.pdf


Polish researchers and OA
47% of Polish researchers already published in Gold OA.

They have been asked to publish in Gold OA by:
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A journal/ journal editor

Co-author

Department head / direct manager

International funding organization

Institutions senior management

Local funding organization

Other

I haven’t been asked to publish Gold OA 63%

2%

2%

2%

3%

3%

11%

23%

0% 50% 100%



Experience with Gold OA in PL
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Value for money 16%
Reputation 59%
Impact Factor 56%
Refereeing standard 71%
Visibility of my article and impact 35%
Audience/Readership 39%
Final quality (how the article looked online) 77%
Communication of the journal aims/approach 68%
Publishing services 52%
Ease of submitting manuscript 79%
Copyright/ reuse rights for authors 56%
Refereeing speed 48%

9%
12%

25%
14%

59%
55%

18%
28%

45%
18%

41%
50%

Gold OA is WorseGold OA is Better

About 
the 

same
75%

30%
18%
15%

6%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%

Gold OA has 
reputation and 
value concerns

Gold OA has the 
same or better 
publishing services 
experience

Gold OA is considered 
much better for 
visibility, impact and 
availability for readers.



Why haven't you ever published in a Gold OA journal?
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I do not want to pay / don't have resources to pay the fee 

I prefer to submit to traditional (subscription) journals 

Gold OA journals are not widely read (in my field)

Gold OA is not mandated by my institution/ funding bodies 

Gold OA are not as prestigious

Open access format is still too new 

Gold OA journals are not as reliable

Other 7%

7%

8%

15%

16%

17%

25%

70%

0% 50% 100%



When do you plan to publish next?
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Subscription based journal 
Any journal awarding me points1

Open access journal 
Conferences and posters 
Academic social networking site 
Hybrid journal 
Pre-print server
Institutional repository 
Subject repository
My own website 
Other
I am not planning to publish 2%

2%
4%
5%
6%
8%

20%
23%

40%
48%
49%

57%

0% 50% 100%
1 in the Polish evaluation system.



Obawy naukowców
• Obawy finasowe (kto zapłaci za publikację mojego artykułu?) 
• Wpływ transformacji Gold OA

• Biurokracja, nowe przepisy --> dodatkowe obciążenie pracą

• Moje czasopisma lub sposoby publikacji mogą zniknąć.
• Czy to ma charakter globalny? (Nie chcę sponsorować freeriderów).
• Zła motywacja dla autorów i  wydawców (słabe publikowanie dla zysku / 

drapieżne publikowanie)
• Zapewnienie dalszej możliwości publikacji OA ubogim krajom 
• Jeszcze większy zalew publikacji. Jeśli zaniknie stopniowanie jakości 

czasopism/metryk, znacząco zwiększy się trudność w ocenie wiarygodności 
czasopism. “Facebookisation of science“.
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Source: Jan Konvalinka: Open Access at Charles University - Opportunities and Challenges. 
KRECon 2019: Open Access – Seeking balance.



Elsevier 2.0 – droga do 
otwartego dostępu!
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Implementacja pilotażowego 
programu publikowania otwartego -
Opcje publikowania A i B
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Autor 
korespondencyjny 

wybiera swoją afiliację, 
którą wykorzystujemy 

do identyfikacji 
autorów i dopasowania 
ich do umowy w Polsce



23

Autor 
korespondencyjny 

dodaje również 
szczegóły afiliacji 

współautora
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Autor może dodać 
szczegóły kto zapewnił 

finansowanie. Moze to być 
afiliowana instytucja lub 

dowolna inna.
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• OPCJA A

• Na podstawie 
szczegółów afiliacji 
autor widzi Opcje 
publikowania. Po opcji 
Gold OA następuje 
opcja Subskrypcji i 
wyjaśniamy, że umowa 
obejmuje pełne APC

UWAGA: ta strona 
formularza pojawia się 
w przypadku publikacji 
w czasopiśmie 
hybrydowym
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• OPCJA A

UWAGA: ta strona 
formularza pojawia się w 
przypadku publikacji w 
czasopiśmie typu gold OA
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• OPCJA B

UWAGA: ta strona 
formularza pojawia się w 
przypadku publikacji w 
czasopiśmie typu gold OA
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W przypadku OA autor 
wybiera licencję CC



29

Autor określa swoje prawa 
(lub swój status)
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Umowa licencyjna
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Autor akceptuje warunki 
umowy licencyjnej
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• To jest strona 
podsumowująca 
wyjaśniająca wybory 
dokonane przez autora 
podczas procesu

• Autor 
korespondencyjny 
otrzymuje kopię 
streszczenia pocztą 
elektroniczną
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• Ekran potwierdzenia 
pokazujący, że proces 
został zakończony



Pytania?
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Dziękuję za uwagę
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