
Polityka wydawnicza - Editorial politics 

Polityka wydawnicza In ynierii Mineralnej wynika z realizacji podstawowego celu istnienia 
czasopisma naukowego – nauka to publikowanie. 

In ynieria Mineralna zak ada przede wszystkim wsparcie dla autorów oraz m odych naukowców 
(st d bardzo liberalne regu y publikowania w IM) oraz na upowszechnianiu nauki w najszerszy 

mo liwy sposób. 

In ynieria Mineralna tworzy a sw  polityk  wydawnicza w oparciu o model trój sektorowy, 
wynikaj cy ze statutu wydawcy: mamy ambicj czy  samorz d, polityk , ngosy, przemys  oraz 
nauk , w poszukiwaniu najefektowniejszych rozwi za  w zakresie in ynierii mineralnej i nauk 
pokrewnych. 

Co istotne, wydawca In ynierii Mineralnej dzia a non-profit, w dodatku cz sto wspiera organizacj  
konferencji naukowych. 

Polityka wydawnicza In ynierii Mineralnej opiera si  o trzy g ówne filary: 

 1. AUTHOR FIRST/DOBRO AUTORA: 

Wspacie dla autorów, zw aszcza m odych, powinno by  celem istnienia ka dego czasopisma 
naukowego. Niestety nieuczciwi wydawcy (agresywni) zazwyczaj korzystaj  z autorów, oferuj c im 
zamiast wsparcia rezygnacj  z cz ci maj tkowej w asnego tekstu, a potencjalnym odbiorcom bardzo 
wysokie stawki 

Nasze zasady 

 Autor zachowuje pe nie maj tkowych praw autorskich do swojego tekstu 

 Ma prawa do tekstu po korekcie – wersja wydawnicza. 

 Nie podpisujemy umowy, autorzy przyjmuj  jedynie polityk  wydawnicz /deklaracj  
warto ci, wytyczne dla autorów i o wiadczaj  o oryginalno ci artyku u (antyplagiat)  

 Zach camy jednocze nie i umo liwiamy bezpo redni  kontaktu z autorami, cho by w celu 
uzyskania prawa do publikacji ich tre ci 

 Autor przy apany na plagiacie traci do ywotnio prawo do publikacji w IM 

 2. OPEN ACCESS: BROADER TOUCH/SZEROKI WOLNY DOST P 

Otwarty dost p (Open Access) oznaza wolny, powszechny, trwa y i natychmiastowy dost p dla 
ka dego do cyfrowych form zapisu danych i tre ci. Otwarty dost p nie jest równoznaczny z domen  
publiczn , gdy  twórcy publikacji nie zrzekaj  si  swoich praw autorskich w cz ci maj tkowej 

Open Acces to koncepcja z lat 90., zak adaj ca publikacj  wersji cyfrowych tre ci naukowych tak, 
aby dost p do nich by  otwarty  



Realizujemy poprzez: publikacj  pe nych artyku ów w wersji wydawniczej bezp atnie na stronie 
wydawcy oraz na stronie czasopisma (OJS) oraz dba  o odpowiednie rozpowszechnianie tego faktu 
w Internecie, poprzez obecno  w wiod cych wiatowych bazach danych. 

 3. WOLNE LICENCJE/FREE LICENSING/COPYLEFT  

Wolne Licencje to rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalaj cy na modyfikacj  
pracy i jej dalsz  redystrybucj  na identycznych warunkach. 

Ca a twórczo  wydawcy jest licencjonowana w oparciu o licencje creatice commons CC BY SA 
3.0, to najogólniejsza licencja CC dostosowana do nauki oraz polskiego prawodawstwa. 

Oznacza to, e In ynieria Mineralna zawsze rezygnuje z cz ci maj tkowej praw autorskich i 
zezwala na nieograniczony dost p do tekstów. 

 



 

1. Czy czasopismo zezwala autorom na samoarchiwizacj  tekstów? Je li tak, to gdzie autor mo e 
zdeponowa  artyku ? (repozytorium instytucjonalne, repozytorium dziedzinowe, strona domowa 
instytucji zatrudniaj cej, strona domowa autora, strona instytucji finansuj cej badania, serwisy 
komercyjne np. Research Gate) 

Czasopismo zezwala na nieograniczon  samoarchiwizacj  tekstów, zach caj c do niej autorów.  

2. Czy przy samoarchiwizacji obowi zuje embargo? Je li tak, to jak d ugo? 

Nie obowi zuje, In ynieria Mineralna nie podpisuje umowy z autorem.  

3. Je li istnieje mo liwo  samoarchiwizacji, to której wersji tekstu ona dotyczy? 

Wersji wydawniczej; wersji postprint i preprint w wyj tkowych okoliczno ciach 

Odpowiedzi  na to pytanie jest tak e nas sposób licencjonowania tre ci – wydawnictwo udost pnia 
wszelkie teksty w oparciu o licencje copyleft/free licensing, w formule Creative Commons.  

 

 

 


