Warszawa, 18 czerwca 2010 r.

Szanowni Państwo,
Rozwój nowych technologii otwiera przed polską nauką ogromne możliwości.
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW stara się
te możliwości wykorzystywać i działa na rzecz rozwoju otwartej nauki w Polsce. Budujemy
infrastrukturę otwartej nauki, realizujemy projekty dotyczące pozyskiwania treści naukowych,
współpracujemy z bazami danych z różnych dziedzin wiedzy, oferujemy narzędzia prawne
służące otwartości w nauce, uczestniczymy w europejskich projektach dotyczących
otwartości (http://otwartanauka.pl/).
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w budowaniu ogólnopolskich otwartych zasobów
naukowych. Tym samym proponujemy udostępnianie pełnych tekstów artykułów i danych
bibliograficznych w zyskującym coraz większą popularność modelu Open Access. ICM
stworzyło platformę YADDA, umożliwiającą edycję i przetwarzanie metadanych oraz
przechowywanie pełnych tekstów artykułów wraz z metadanymi, w celu udostępniania ich
użytkownikom za pośrednictwem interfejsu WWW (http://yadda.icm.edu.pl/).
Udostępniając pełne teksty artykułów, przyczynią się Państwo do tworzenia największych w
Polsce cyfrowych zasobów wiedzy. Będzie to znakomita okazja do budowania prestiżu
Państwa Wydawnictwa, dzięki prezentowaniu publikacji w wersji elektronicznej, zgodnie z
najwyższymi standardami. Standardy te zapewnia kilkunastoletnie doświadczenie ICM w
prowadzeniu Wirtualnej Biblioteki Nauki (http://www.wbn.edu.pl/), umożliwiającej polskim
naukowcom dostęp do publikacji najbardziej renomowanych wydawców w Europie
Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Korzyścią z zamieszczania pełnych tekstów artykułów w serwisie ICM będzie też znaczne
zwiększenie liczby ich czytelników - a co za tym idzie, również liczby cytowań
(dysponujemy przykładami wyraźnego wzrostu tzw. Impact Factor, wynikającego z
publikowania w modelu Open Access). Umieszczenie tekstów z Państwa czasopisma lub
czasopism w na platformie internetowej ICM będzie więc oddziaływało na dziedzinę wiedzy,
której one dotyczą. Zwiększy się także rozpoznawalność tytułów Państwa czasopism. Liczba
odwiedzin na Państwa stronach internetowych wzrośnie dzięki odnośnikom do nich na
platformie YADDA.
Udostępnienie pełnych tekstów publikacji nie będzie wymagało od Państwa żadnych
nakładów finansowych ani dodatkowej pracy. Współpracujące z ICM Konsorcjum BazTech,
tworzące Bazę danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech
(http://baztech.icm.edu.pl/) - w której indeksowane jest również Państwa czasopismo – jest
odpowiedzialne za opracowanie metadanych, niezbędnych do efektywnego wyszukiwania

publikacji na platformie YADDA. Konsorcjum BazTech będzie również odpowiedzialne za
zamieszczanie w repozytorium elektronicznych tekstów artykułów otrzymanych od Państwa.
Dalszymi szczegółami oraz wzorem umowy precyzującej prawne warunki proponowanej
współpracy dysponuje Konsorcjum BazTech (http://baztech.icm.edu.pl/kontakt.html).
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