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Co to jest Sherpa/RoMEO?

Serwis Sherpa/RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving) to bezpłatny serwis, 
który umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w zakresie praw autora do 
zamieszczania materiałów w repozytoriach, bazach open access oraz na stronie 
własnej. Wyszukiwarka pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy autor ma 
prawo zamieścić swój artykuł z danego czasopisma, w tego rodzaju źródłach.

Serwis obejmuje 2374 wydawców z całego świata (stan na maj 2017 r.)

W bazie zarejestrowanych jest 28 wydawców czasopism polskich (stan na maj 2017 r.)



Porównanie statystyki dotyczącej praw zamieszczania 
materiałów

2011

63% wydawców z wykazu serwisu SHERPA/RoMEO zezwala formalnie na 
pewien sposób archiwizacji, w tym 26% na pełną archiwizację

kolor Polityka 

archiwizowania

Liczba wydawców %

zielony wolno archiwizować pre-

printy i post-printy

241 26

niebieski wolno archiwizować post-

printy

269 29

żółty wolno archiwizować pre-

printy

81 9

biały archiwizowanie nie jest 

formalnie zezwolone

352 37



kolor Polityka 

archiwizowania

Liczba wydawców %

zielony wolno archiwizować pre-

printy i post-printy

978 41

niebieski wolno archiwizować post-

printy

775 33

żółty wolno archiwizować pre-

printy

149 6

biały archiwizowanie nie jest 

formalnie zezwolone

472 20

2017

80% wydawców z wykazu serwisu SHERPA/RoMEO zezwala formalnie na 
pewien sposób archiwizacji, w tym 41% na pełną archiwizację



Jak działa Sherpa/RoMEO?

Wpisując w wyszukiwarce słowa występujące w tytule periodyku lub pełną 
nazwę czasopisma, uzyskamy najważniejsze dane na temat open access.

Kolory oznaczające politykę archiwizowania

kolor Polityka archiwizowania

zielony wolno archiwizować pre-printy

i post-printy

niebieski wolno archiwizować post-printy

żółty wolno archiwizować pre-printy

biały archiwizowanie nie jest formalnie 

zezwolone



Czym jest pre-print i post-print według Sherpa/RoMEO?

Serwis SHERPA/RoMEO charakteryzuje pre-print jako wersję dokumentu przed 
przeglądem (peer-review) oraz post-print jako wersję dokumentu po przeglądzie
z uwzględnieniem zmian dokonanych w czasie procesu recenzowania.

Oznacza to, że ze względu na treść, post-print należy traktować 
jak opublikowany artykuł. Jednak pod względem wyglądu może on nie być taki 
sam on, ponieważ wydawcy często zastrzegają sobie własny układ 
i formatowanie. Zazwyczaj oznacza to, że autor nie może korzystać 
z generowanego przez wydawcę pliku PDF, ale może posługiwać się własną 
wersją pliku PDF w celu umieszczenia go w repozytorium.

Niezależnie od tego, niektórzy wydawcy żądają, aby autorzy używali wersji pliku 
generowanego przez wydawcę, ponieważ chcą, aby ich materiał był 
prezentowany jako profesjonalnie przygotowany w formacie, który pasuje do ich 
stylu.

Źródło: http://www.elka.pw.edu.pl poprzez http://www.sherpa.ac.uk

http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Badania-naukowe/Repozytorium-WEiTI/SHERPA-RoMEO
http://www.sherpa.ac.uk/


Pre-print i post-print w skrócie

• Pre-print – gotowa wersja dokumentu, która nie przeszła jeszcze etapu 
przeglądu i recenzji 

• Post-print – gotowa wersja dokumentu po etapie przeglądu i recenzji, 
z uwzględnieniem zmian dokonanych w czasie procesu recenzowania (wersja, 
którą dysponuje autor lub wersja wydawnicza)



Wyszukiwanie

Bazę można przeszukiwać posługując się polem tytuł czasopisma lub ISSN oraz poprzez nazwę 
wydawcy. Wpisując tytuł można podać go w pełnej formie (Exact title), podać tylko początkowe 
słowa (starts with) lub część tytułu (contains). Możliwe jest też wyszukiwanie zaawansowane.

http://www.sherpa.ac.uk



Wyszukiwanie zaawansowane może odbywać się poprzez indeksy podstawowego wyszukiwania, a także 
poprzez numer ID w bazie RoMEO, kolor określający politykę archiwizacyjną, datę aktualizacji w bazie 
oraz kraj wydawcy.



Polscy wydawcy w bazie Sherpa/RoMEO



Przykładowe czasopisma w bazie Sherpa/RoMEO
„czasopisma zielone”

Transport Problems



• Czasopismo „Transport Problems” oznaczone jest kolorem zielonym, 
określającym czasopismo najbardziej otwarte. Oznacza, to że wydawca 
pozwala na archiwizację zarówno pre-printów jak i post-printów, a także wersji 
PDF pliku stworzonego przez wydawcę. 

• W rubryce General Conditions określono kilka najważniejszych warunków i 
ograniczeń udostępniania materiałów tego czasopisma: możliwość 
deponowania w otwartych repozytoriach, udostępniania wersji PDF 
pochodzącej od wydawcy oraz określenie rodzaju licencji, na zasadach której 
udostępniane są publikacje tego czasopisma (w tym wypadku Creative 
Commons-Uznanie autorstwa 4.0).

• Podano również informacje o dacie ostatniego kontaktu z wydawcą, polityce 
i zasadach publikowania w czasopiśmie, dacie ostatniej aktualizacji, odnośnik 
do strony internetowej periodyku, jego wydawcy oraz strony wydawcy w 
serwisie Sherpa/RoMEO.



Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie



• Czasopismo „Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie” oznaczone jest 
kolorem zielonym, co oznacza, że wydawca pozwala na archiwizację pre-
printów oraz post-printów, ale w tym przypadku jedynie w wersji PDF pliku 
stworzonego przez wydawcę. Nie zezwala się na zamieszczanie post-printu w 
wersji własnej autora.

• Niżej wymieniono kilka najważniejszych warunków udostępniania: możliwość 
deponowania w otwartych repozytoriach, rodzaj licencji Creative Commons, na 
zasadach której udostępniane są publikacje w czasopiśmie (w tym wypadku 
Creative Commons-Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0), 
konieczność udostępniania wersji PDF pochodzącej od wydawcy wraz z 
odniesieniem do źródła, z którego ta wersja pochodzi.



Journal of Thermal Analysis and Calorimetry



• Czasopismo „Journal of Thermal Analysis and Calorimetry” jest udostępniane 
przez dwóch wydawców: uczelnię, w której tworzone jest czasopismo oraz 
koncern wydawniczy Springer, który zajmuje się jego publikowaniem.

• Jest oznaczone kolorem zielonym, co oznacza, że wydawca pozwala na 
archiwizację pre-printów oraz post-printów, ale w tym przypadku jedynie w 
wersji własnego pliku autora. Nie zezwala się na udostępnianie post-printu w 
ostatecznej wersji wydawcy.

• Dodatkowe warunki: pre-printy udostępniane są w bazach gromadzących tego 
typu materiały jak arXiv.org, natomiast post-printy bezpośrednio na stronie 
własnej autora oraz w otwartych repozytoriach po upływie 12 miesięcy od 
publikacji, istnieje konieczność potwierdzenia źródła pochodzenia materiału 
oraz dołączenia odnośnika do wersji wydawcy, poszczególne artykuły w 
niektórych czasopismach tego wydawcy mogą być udostępniane w open 
access po dokonaniu dodatkowej opłaty.



European Journal of Environmental and Civil Engineering



• Czasopismo „European Journal of Environmental and Civil Engineering” jest oznaczone kolorem 
zielonym, co oznacza, że wydawca pozwala na archiwizację pre-printów oraz post-printów, ale w tym 
przypadku jedynie w wersji własnego pliku autora. Nie zezwala się na udostępnianie post-printu w 
ostatecznej wersji wydawcy.

• Wybrane czasopisma wydawcy omawianego periodyku mogą posiadać politykę, która nie zezwala na 
zamieszczanie pre-printów.

• Można zamieścić utwór na stronie własnej autora oraz w repozytorium instytucjonalnym, w tym na 
stronie repozytorium po 12-miesięcznym embargo czasowym.

• Materiał musi zostać posadowiony na bezpłatnym serwerze.

• Autor musi zamieścić źródło publikacji.

• Opis publikacji musi zostać opatrzony odnośnikiem do wersji ostatecznej wydawcy tego materiału.

• Do deponowanego materiału należy dołączyć oświadczenie autora (szczegóły zawarte w zapisach 
dotyczących polityki wydawniczej).

• Wydawca deponuje materiał w imieniu autora do wyznaczonego repozytorium instytucjonalnego (w 
tym PubMed Central, gdzie należy podpisać zgodę na depozyt materiałów według określonych 
zasad).

• Aby zamieścić utwór na stronie wydawnictwa, wydawca może wymagać opłaty od autora. Jeżeli nie 
uiści on opłaty może udostępnić materiał na stronie repozytorium, w tym przypadku na platformie 
Eprints (informacja z odnośnika Taylor & Francis Open Select).



Economics – przykład „czasopisma niebieskiego” 

W przypadku czasopism niebieskich autorzy mogą archiwizować post-printy w wersji autorskiej lub 
w wersji wydawcy, nie mogą natomiast udostępniać tekstu przed jego opublikowaniem. Dodatkowo 
zawarto zapis o rodzaju licencji, na której udostępniane są materiały oraz o konieczności potwierdzenia 
źródła materiału.



Journal of the Acoustical Society of America – przykład „czasopisma żółtego”



• Czasopisma żółte pozwalają na umieszczenie pre-printów, ale zabraniają tego w przypadku 
post-printów czy plików od wydawcy. Niekiedy pojawiają się zapisy o  możliwości 
archiwizacji post-printów po okresie karencji (w tym przypadku możliwe udostępnianie 
post-printów po upływie 6 miesięcy od opublikowania).

• Artykuły można zamieszczać na stronie autora w ramach uczelnianej strony internetowej, 
repozytorium instytucjonalnego oraz repozytorium instytucji finansującej czasopismo.

• Wersja autorska utworu może być udostępniana jedynie na platformie E-print.

• Prawa autorskie oraz źródło publikacji muszą być potwierdzone.

• Wersja ostateczna wydawcy może być zamieszczona jedynie na stronie internetowej 
autora lub pracodawcy.

• Do materiału musi zostać dołączony link do abstraktu wydawcy.

• Zarówno do pre-printów jak i post-printów należy dołączyć odpowiednie oświadczenia.



Artibus et Historiae - przykład „czasopisma białego”

Wydawcy tego rodzaju czasopism charakteryzują się najbardziej restrykcyjną polityka, nie wyrażają 
więc zgody na archiwizację pre-printów, post-printów czy plików wydawcy. Niektóre czasopisma 
oznaczone jako białe umożliwiają udostępnianie pewnych materiałów, ale po okresie karencji.



Najczęściej stosowane zapisy dotyczące polityki 
wydawców w zakresie archiwizowania materiałów



Tekst w języku polskim Tekst w języku angielskim

Możliwość deponowania w otwartych repozytoriach On open access repositories

Możliwość udostępniania wersji PDF pochodzącej od wydawcy Publisher’s version/PDF may be used

Określenie rodzaju licencji, na zasadach której udostępniane są 
publikacje tego czasopisma

Creative Commons

Źródło materiału/prawa autorskie muszą zostać potwierdzone Published source/copyright must be acknowledged

Autorskie post-printy można zamieszczać bezpośrednio na stronie 
własnej autora, repozytorium otwartym/instytucjonalnym oraz 
repozytorium instytucji finansującej czasopismo

Author’s post-print on author’s personal website, open/institutional
repository or funders’ designated repository

Należy dołączyć link do wersji wydawniczej post-printu Must link to publisher version

Poszczególne artykuły w niektórych czasopismach tego wydawcy 
mogą być udostępniane w open access po dokonaniu dodatkowej 
opłaty

Articles in some journals can be made open access on payment of 
additional charge

Należy zamieścić adnotację, że dokument nie stanowi ostatecznej 
wersji wydawniczej publikacji 

Must state that the file is not the final published version of the paper

Niektóre inne czasopisma wydawcy omawianego periodyku mogą 
posiadać politykę, która nie zezwala na zamieszczanie pre-
printów/post-printów

Some individual journals may have policies prohibiting pre-
print/post-print archiving



Tekst w języku polskim Tekst w języku angielskim

Do deponowanego materiału należy dołączyć oświadczenie autora 
(szczegóły zawarte w zapisach dotyczących polityki wydawniczej)

Set statements to accompany deposits (see policy)

Wydawca deponuje materiał w imieniu autora do wyznaczonego 
repozytorium instytucjonalnego

The publisher will deposit it on behalf of authors to a designated
institutonal repository

Wersja autorska utworu może być udostępniana jedynie na 
platformie Eprints

Author’s post-print version only on a free Eprints servers

Wersja ostateczna wydawcy może być zamieszczona jedynie na 
stronie internetowej autora lub pracodawcy

Publisher’s version/PDF may be used on authors own or employers
website only

Do materiału musi zostać dołączony link do abstraktu wydawcy Must link to publisher abstract

Zarówno do pre-printów jak i post-printów należy dołączyć 
odpowiednie oświadczenia

Set statements to accompany pre-print and post-print deposit

Nie do użytku komercyjnego Non commercial use

Należy zamieścić adnotację, że dokument udostępniony w 
repozytorium stanowi jego wersję autorską.

Must state that version on repository is the authors version

Materiał musi zostać posadowiony na bezpłatnym serwerze On a non-profit server

Autor zachowuje prawa autorskie Authors retain copyright


