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Biblioteka Główna PW przeprowadziła w 2011 r. badanie
ankietowe nt. repozytorium prac naukowych pracowników
PW. Celem badania było poznanie nastawienia środowiska
akademickiego PW do idei utworzenia repozytorium
uczelnianego. Ankieta przeprowadzono za pośrednictwem
kwestionariuszy w 2 formach: elektronicznej on-line i
papierowej. Odpowiedziało 228 respondentów.
Ankieta miała charakter anonimowy, składała się z 14
pytań, w tym 7 obligatoryjnych.
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• Repozytorium uczelniane jest potrzebne
• Powinno być zarządzane centralnie
• Dostępne w OA
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Ankieta: repozytorium uczelniane PW
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• Repozytorium powinno gromadzić
obligatoryjnie prace doktorskie, rozprawy
habilitacyjne, materiały dydaktyczne,
publikacje pracowników PW
Projekt repozytorium – wersja pilotowa
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Projekt realizowany na Politechnice Warszawskiej to wersja pilotowa systemu
repozytorium dla prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich i doktorskich
oraz publikacji naukowych pracowników PW. Uczestnicy projektu: Wydział
Elektroniki, Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Biblioteka
Główna PW. Repozytorium w swej docelowej formie ma służyć do archiwizacji
publikacji tworzonych przez pracowników i studentów PW, a także jako
platforma umożliwiająca pełnotekstowe przeszukiwanie oraz udostępnianie
dokumentów drogą on-line, zarówno pracownikom uczelni jak też użytkownikom
zewnętrznym.

Cele projektu
 Budowa repozytorium
 Prace dyplomowe, doktoraty,
habilitacje
 Prace opublikowane pracowników PW
 Rozproszenie wprowadzania danych – zasada:
praca jest wprowadzana tam, gdzie powstała
 Centralizacja wyszukiwania (portal BG PW)
 Wyszukiwanie pełnotekstowe
 Udostępnienie prac innym systemom (OAI-PMH)
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