
Repozytorium AWF w Krakowie jest cyfrową kolekcją dokumentów powstałych w 

wyniku pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej Uczelni oraz innych związanych z 

działalnością AWF w Krakowie (m. in. książki, rozdziały w książkach, czasopisma, artykuły, 

raporty, materiały edukacyjne, materiały konferencyjne, dane badawcze). 

Repozytorium pełni funkcję cyfrowej platformy do deponowania,  przechowywania, 

archiwizowania, udostępniania w Internecie i ochrony cyfrowych kolekcji dokumentów 

będących wynikiem działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej pracowników i 

doktorantów AWF w Krakowie, wydawnictw AWF w Krakowie oraz cyfrowych wersji 

zbiorów Biblioteki AWF w Krakowie (Zarządzenie Nr 33/2016 Rektora AWF w Krakowie z 

dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Repozytorium Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie). 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie zadanie upowszechniania i 

pomnażania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki.  Repozytorium uczelniane jest 

narzędziem pozwalającym realizować to zadanie. 

Celem Repozytorium jest upowszechnianie i zwiększenie dostępności dorobku naukowego 

pracowników Uczelni, promowanie wyników badań naukowych, prowadzonych na Uczelni, 

umożliwienie szybkiego publikowania poprzez autoarchiwizację, zapewnienie 

bezpieczeństwa, trwałości archiwizowanych danych.  

 

Korzyści z publikowania w Repozytorium dla autorów: 

• skrócenie czasu przeznaczonego na prezentowanie wyników pracy naukowej, 

badawczej, 

• wzrost ilości cytowań, zwiększenie widoczności i poczytności publikacji naukowych, 

prace umieszczone w Repozytorium, dzięki zastosowaniu standardowych protokołów 

metadanych, są indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe, m. in. przez 

Google Scholar,   

• łatwiejsze nawiązywanie kontaktów naukowych,  

• dokumenty zdeponowane są trwale archiwizowane i zabezpieczone, otrzymują 

cyfrowe  identyfikatory dokumentu elektronicznego (URI), dzięki którym nie giną w 

sieci,  

• udostępnienie publikacji w otwartym dostępie w repozytorium często jest warunkiem 

koniecznym do uzyskania dofinansowania prowadzonych prac naukowych lub grantu.  

Korzyści z publikowania w Repozytorium dla Uczelni: 

• wspomaganie oceny pracy naukowej i dydaktycznej pracowników Uczelni,  

• wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwienie dostępu do materiałów 

dydaktycznych, promowanie działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej 

Uczelni, 

• trwała archiwizacja dorobku Uczelni  i długotrwałe przechowywanie prac.  

Utworzenie Repozytorium AWF w Krakowie jest elementem realizacji polityki zapewnienia 

otwartego dostępu do publikacji oraz danych badawczych ( Open Access) , zgodnie z 

zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  Kierunki rozwoju otwartego 



dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce 

(http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/kierunki-rozwoju-otwartego-dostepu-do-publikacji-i-

wynikow-badan-naukowych-w-polsce.html). 

Na realizację projektu utworzenia Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego im. 

Bronisława Czecha w Krakowie przeznaczono środki finansowe Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego przyznane na w/w projekt w ramach Działalności 

Upowszechniającej Naukę. 


