
Zapraszamy do deponowania publikacji w Repozytorium UMK 

Dzięki działaniom podjętym przez zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej 

uruchomiona została usługa, służąca dokumentacji oraz promocji dorobku naukowego i 

dydaktycznego społeczności akademickiej UMK - Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika: http://repozytorium.umk.pl/.  

Repozytorium wspomaga działalność dokumentacyjną wszystkich zatrudnionych na UMK 

pracowników naukowych oraz doktorantów,  gromadząc, przechowując i udostępniając w 

formie elektronicznej bieżące prace, które powstały i powstaną w efekcie działań badawczych 

czy dydaktycznych. Repozytorium ułatwia pracownikom naukowym porządkowanie i 

zarządzanie własnym dorobkiem naukowym. Usługa ta będzie pomocna także w ocenie 

parametrycznej pracowników, wydziałów i uczelni jako całości, ponieważ prace 

poszczególnych jednostek są gromadzone w jednym miejscu. 

Celem i zadaniem repozytorium jest promowanie dorobku naukowego oraz badań 

prowadzonych na uniwersytecie. W repozytorium każdy pracownik może samodzielnie, w 

dowolnym czasie, deponować w celu archiwizacji swoje preprinty, publikacje naukowe, 

materiały dydaktyczne, prezentacje, dane surowe, nagrania audio/wideo z wykładów, czy 

innego typu materiały.  

Zasób repozytorium podzielony jest na zespoły, odpowiadające wydziałom i innym jednostkom 

uczelni. W ramach zespołów deponowane materiały trafiają do jednej z kolekcji: artykuły, 

doktoraty, książki i rozdziały, materiały dydaktyczne, sprawozdania i raporty oraz varia.  

Wszystkie archiwizowane w repozytorium prace są udostępniane za darmo w Internecie 

zgodnie z wolą autorów, którzy deponując materiały wybierając konkretną licencję określają 

zakres ochrony. Deponent, czyli autor pracy, jest odpowiedzialny za autentyczność i 

wiarygodność danych powierzanych archiwizacji w repozytorium. Bibliotekarze zajmują się 

jedynie opieką i melioracją zasobu. 

Materiały zgromadzone w repozytorium będą przechowane wieczyście, w razie potrzeby pliki 

zostaną przeniesione do nowych formatów. Tym samym deponentom odpada konieczność 

zapewnienia i stałej aktualizacji oprogramowania do przechowywania danych. Kopie cyfrowe 

materiałów udostępnianych w repozytorium są przetwarzane przez roboty wyszukujące czy 

indeksujące, a każdy zainteresowany może  prace: cytować, przetwarzać do celów osobistych, 

edukacyjnych, naukowych i innych, zgodnie z licencją, jaką wyznaczy autor i w zakresie 

dozwolonego użytku.  

Biblioteka Uniwersytecka dokłada starań by zasoby repozytorium były widoczne w 

najważniejszych światowych wyszukiwarkach i naukowych bazach danych. 

 

Aktualnie w repozytorium zamieszczonych jest ponad 1600 różnych publikacji z UMK w tym 

29 prac pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego. 

 

http://repozytorium.umk.pl/

