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OPERAS to międzynarodowe konsorcjum na rzecz budowania europejskiej 
infrastruktury badawczej dla nauk humanistycznych i społecznych. 

W 2021 r. OPERAS zostało wpisane na europejską mapę infrastruktur badawczych 
ESFRI. Obecnie trwają prace nad aplikacją o status ERIC. Istnieje od czerwca 2016 r.

OPERAS-PL to część konsorcjum OPERAS, koordynowana przez sekcję otwartej nauki 
działającą przy Centrum Humanistyki Cyfrowej.

Czym jest OPERAS-PL?

OPERAS-PL



Sekcja otwartej nauki przy CHC IBL PAN od września tego roku realizuje dwuletni 
projekt „OPERAS-PL: Innowacyjna komunikacja naukowa 
w humanistyce. Rozwój, ewaluacja, kompetencje" dofinansowany w ramach 
programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa". 

Nasze wcześniejsze badania (OPERAS-P) pokazują, że istnieją kwestie 
szczególnie istotne dla nauk humanistycznych i społecznych (HS), jak 
wielojęzyczność i częsta lokalność prowadzonych badań czy postrzegany prestiż 
monografii.

Wsparcie innowacji
w komunikacji naukowej
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Rozwój modeli open
access w polskiej
humanistyce

Jak wspieramy innowacyjną 
komunikację naukową w HS

Umiędzynarodowienie
dorobku polskich
humanistów

Wsparcie innowacji
(OPERAS Lab)
i wdrożenie usług
OPERAS w Polsce
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Analiza modeli utrzymania
infrastruktur

Open Access dla
książek

Pilotaż współpracy
wydawnictwa IBL PAN z
platformą OpenEdition.

Analiza potrzeb
wydawców

Ankiety, wywiady i warsztaty
design thinking dla
wydawców.

Analiza sustainability
models dla OA

Opracowanie raportu na temat modeli
open access w Europie i na świecie.
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Rozwój innowacyjnych
publikacji

Monografie
cyfrowe

Opracowanie książki na
temat humanistyki cyfrowej
w Polsce w formie
monografii cyfrowej.

Blogi i notatniki z
badań

Wdrożenie zwinnych metod
pracy w projektach
badawczych poprzez
tworzenie bloga z badań. 

Rzecznictwo dla
humanistyki

Otwarta komunikacja za
pośrednictwem mediów
społecznościowych 
i publikacji w open access. 
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IBL PAN na Open
Edition

Umiędzynarodowienie
monografii WIBL na
platformie OpenEdition.



Rozwój kompetencji

Narzędzia
cyfrowe dla
badaczy

Infrastruktura
dla wydawców 
i redakcji
czasopism

Discovery
services dla
humanistów

Seminaria dla
humanistów
cyfrowych

Wróć do strony programuOPERAS-PL



Zmiany w ewaluacji

Propozycja nowych
kryteriów ewaluacji

projektów, wyników 
i monografii cyfrowych

w humanistyce Przygotowanie propozycji
zmian w ewaluacji

Spotkanie z udziałem
przedstawicieli
ministerstwa

Współpraca 
z ministerstwem

Analiza kryteriów
ewaluacji  humanistyki

cyfrowej na świecie
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otwartanauka@ibl.waw.pl

operas.pl
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