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Directory of Open Access Books 

• Start: 12 kwietnia 2012 (www.doabooks.org). 
 
• Instytucja sprawcza: Fundacja OAPEN (Open Access Publishing in 

European Networks). 
 
• Start: 20 wydawców, 750 tytułów książek i rozdziałów. 
 
• Stan na dzień pobierania danych: 196 wydawców, 7563 książki i rozdziały 
 
• Cel: upowszechnianie oraz zwiększenie sieciowej widoczności i 

dostępności książek naukowych wydawanych w modelu otwartym. 
 

• Model funkcjonowania:  udostępnianie informacji bibliograficzno-
abstraktowej o książkach i rozdziałach otwartych – brak możliwości 
deponowania tekstów + odsyłacze do pełnych tekstów. 
 

• Dwie wersje językowe serwisu. 
 

 



DOAB – warunki indeksowania 

• Otwartość publikacji – książka lub rozdział muszą być udostępnione w 
całości na licencji otwartej, 
 

• Niezależna recenzja naukowa tekstu. 
 

• Oba te warunki  podlegają weryfikacji – nie są jedynie deklaratywne. 



Rekord książki w DOAB 

• Elementy obowiązkowe: 
 

• Tytuł książki, 
• ISBN, 
• Rok wydania, 
• Języki, 
• Wydawca, 
• Informacja o rodzaju 

licencji otwartej. 
 

• Elementy opcjonalne: 
 

• Autor, 
• Seria, 
• ISSN serii, 
• Rocznik, 
• Liczba stron, 
• DOI, 
• Źródło finansowania 

publikacji, 
• Temat, 
• Abstrakt, 
• Słowa kluczowe. 

 
 



Rekord książki w DOAB 



Rekord książki w DOAB 

• Rekord rozdziału nie 
różni się od rekordu 
całej książki. 
 

• O tym, że w otwartym 
dostępie funkcjonuje  
fragment(y) publikacji 
użytkownik dowiaduje 
się dopiero po jej 
otwarciu. 



Rekord książki w DOAB 
 

Funkcjonalności dostępne              

w rekordzie publikacji: 

 

• Wolny dostęp, 

• Opcje zakupu publikacji, 

• Opcje eksportu cytowań, 

• Opcje udostępniania. 

 

 

 

 



Wyszukiwanie i nawigacja w DOAB 

• Tryb wyszukiwania: prosty, zaawansowany. 

• Pola indeksowane: 

• Tytuł, 

•ISBN/ISSN, 

• Autor,  

• Słowa kluczowe, 

• Abstrakt, 

• Wydawca, 

• Rok wydania. 

• Zawężanie wyników: 

• Filtrowanie (2), 

• Wyszukiwanie w wynikach (1). 

 



Wyszukiwanie i nawigacja w DOAB 

   

 

 



Wyszukiwanie i nawigacja w DOAB - indeksy 

 Dostępne indeksy: 

 

• alfabetyczny tytułów, 

• rzeczowy rozwijany, 

• alfabetyczny wydawców. 



Wyszukiwanie i nawigacja w DOAB - indeksy 

  



Rekord wydawcy w DOAB 

•  



Wydawcy w DOAB 

• 196 wydawców (7563 książek i rozdziałów), 

• 39 wydawców ma w DOAB tylko jedną książkę lub rozdział, 

• 19 wydawców ma trzycyfrową liczbę książek w serwisie, 

• Średnia arytmetyczna: 38,6 publikacji na wydawcę, 

• Mediana: 8 publikacji na wydawcę. 

 

 

 



Wydawcy w DOAB 

 

 

 

Nazwa wydawcy 
Liczba publikacji  

w DOAB 

Frontiers 733 

Presses universitaires de Rennes 517 

ANU Press 452 

De Gruyter 355 

Amsterdam University Press 292 

Universitätsverlag Göttingen 275 

Springe 270 

Böhlau 209 

Brill 209 

MDPI AG –  
Multidisciplinary Digital Publishing Institute 177 

Editora UNESP 167 

Bloomsbury Academic 141 

Collège de France 141 

Manchester University Press 128 

Punctum 128 

Presses de l’Ifpo 126 

Editora FIOCRUZ 126 

Anthabasca University Press 121 

Centro Edelstein 114 



Tryb dostępu do pełnych tekstów poprzez DOAB 

• Pięć podstawowych trybów dostępu: 

• Pobieranie bezpośrednie pliku na urządzenie użytkownika, 

• Otwieranie pliku bezpośrednio w przeglądarce, 

• Przekierowanie do rekordu książki w serwisie wydawcy (jedną z opcji jest 

pobranie książki w różnych formatach), 

• Przekierowanie do struktury treści lub podglądu treści w serwisie wydawcy, 

• Przekierowanie do struktury treści lub rekordu książki z opcją pobierania do 

serwisu zewnętrznego niebędącego stroną wydawcy. 

• Tryb mieszany. 

• Błąd zaindeksowania książek jednego wydawcy przy próbie dostępu (30 

książek). 

 



Tryb dostępu do pełnych tekstów poprzez DOAB 

1. Pobieranie bezpośrednie pliku na urządzenie użytkownika: 

• 114 wydawców (58,2%), 

• 2566 publikacji (33,9%), 

• Średnia: 22,5 publikacji, 

• Mediana: 5 publikacji. 

 



Tryb dostępu do pełnych tekstów poprzez DOAB 

2. Przekierowanie do treści lub rekordu książki w serwisie zewnętrznym: 

• 36 wydawców (18,4%), 

• 1885 publikacji (24,9%), 

• Średnia: 52,4 publikacji, 

• Mediana: 27 publikacji. 

 



Tryb dostępu do pełnych tekstów poprzez DOAB 

3. Tryb mieszany: 

• 20 wydawców (10,2%), 

• 1121 publikacji (14,8%), 

• Średnia: 56,1, 

• Mediana: 26, 

• Brak jednolitego 

modelu.  

 



Tryb dostępu do pełnych tekstów poprzez DOAB 

3. Tryb mieszany. 

 



Tryb dostępu do pełnych tekstów poprzez DOAB 

4. Przekierowanie do rekordu publikacji w serwisie internetowym 

wydawcy: 

• 12 wydawców (6,1%), 

• 1082 publikacji (14,3%), 

• Średnia: 90,2, 

• Mediana: 19.  

 



Tryb dostępu do pełnych tekstów poprzez DOAB 

5. Przekierowanie do treści książki w serwisie wydawcy – brak 

możliwości pobrania jednolitego pliku publikacji: 

• 7 wydawców (3,6%), 

• 777 publikacji (10,3%), 

• Średnia: 111, 

• Mediana: 95.  

 



Tryb dostępu do pełnych tekstów poprzez DOAB 

6. Otwieranie pliku książki bezpośrednio w przeglądarce: 

• 6 wydawców (3,1%), 

• 102 publikacje (1,3%), 

• Średnia: 17, 

• Mediana 14,5. 



Podsumowanie 

Mocne strony DOAB: 

• 5 lat – ciągły rozwój, 

• Stabilne podstawy (OAPEN  Foundation, zespół ludzi znanych z 

innych projektów otwartych), 

• Przejrzystość i rzetelność indeksowania, 

• Kooperanci i sponsorzy. 

 

Słabe strony DOAB: 

• Braki w metadanych, 

• Niejenolite metadane, 

• Nieliczne błędy. 



Dane kontaktowe 
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