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5. Maksymalizacji korzyści - publikacje powinny być udostępniane w modelu otwartego dostępu libre, najlepiej
na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC-BY) lub licencji Creative Commons Uznanie autorstwa
– Na tych samych warunkach (CC-BY-SA).
W lutym 2016 r. ukazał się raport opracowany przez Platformę Otwartej Nauki - Otwarty dostęp w instytucjach
naukowych, skierowany do osób odpowiedzialnych za upowszechnianie dorobku instytucji naukowych - kadry kierowniczej, redaktorów repozytoriów i bibliotekarzy, pracowników
działów promocji, centrów transferu technologii oraz działów
prawnych. Ma charakter praktyczny i wspomaga realizację zaleceń zawartych w Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do
publikacji i wyników badań naukowych w Polsce16 (uzupełnia
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wcześniejszy raport Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza).
Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki to czas na
wspólne inicjatywy, a także skoordynowaną akcję informacyjną skierowaną do środowisk naukowych i edukacyjnych.
Zapraszamy do współpracy, ale też do skorzystania z propozycji biblioteki działającej na rzecz otwartości od wielu
lat.
Tydzień Otwartej Nauki 2016 będzie okazją do zaprezentowania uczelnianego repozytorium, opartego podobnie
jak Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa na oprogramowaniu
dLibra. Uczelniane repozytorium powstało zgodnie z zaleceniami Ministerstwa.

Zob. Uwolnij Naukę http://uwolnijnauke.pl/polityka-naukowa/

Wakacje… i po wakacjach
Sezon wakacyjno-urlopowy dobiega końca. Pomimo tego,
iż był to czas odpoczynku, w Parku Naukowo-Technologicznym UZ Sp. z o.o. wiele się działo. Sezon wakacyjny
rozpoczęliśmy od uczestnictwa w Święcie Województwa
Lubuskiego, które odbyło się 25 czerwca br. w Parku Mużakowskim, pod hasłem „Natura. Nauka. Kosmos”. Innym
znaczącym dla nas wydarzeniem, była wizyta wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, Piotra Dardzińskiego,
odpowiedzialnego za innowacje oraz współpracę nauki
z przemysłem. Jest to kolejny przedstawiciel tego resortu,
który w krótkim czasie odwiedził Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej z wizytą
na uczelni był minister Jarosław Gowin). Wiceminister odwiedził laboratoria w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Centrum Technologii Informatycznych.
W drugiej połowie lipca PNT UZ Sp. z o.o. uczestniczył
w I Pikniku Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Park
ma również dwóch nowych rezydentów: są to firma Hertz
Systems, która działa w obszarach systemów bezpieczeństwa, wojskowych systemów teleinformatycznych, systemów nawigacji satelitarnej GPS i systemów kosmicznych
oraz firma Studio Bozon, która tworzy niezwykłe efekty specjalne wprowadzające produkcje wideo w trzeci wymiar.
Firma zajmuje się również animacjami komputerowymi,
grafiką i wizualizacją oraz projektowaniem reklamowym.
We wrześniu PNT UZ Sp. z o.o. rozpoczął sezon międzynarodowym spotkaniem: to Forum Miast Bliźniaczych, które
odbyło się w auli Centrum Budownictwa Zrównoważonego
i Energii. Poza tym rozpoczynamy cykl spotkań seminaryjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który potrwa aż do maja przyszłego roku. My ze swojej
strony, nadal będziemy robić wszystko, aby łączyć naukę
z biznesem, wspierając tym samym sektor MŚP. Oznacza to
nowe projekty B+R, szkolenia oraz stałą współpracę z jed-
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nostkami władz lokalnych, takimi jak Urząd Marszałkowski
oraz Urząd Miasta. Aktualnie pracujemy nad cyklem szkoleń dla firm z sektora MŚP i w związku z tym, w IV kwartale
tego roku, planujemy otworzyć Akademię PNT UZ Sp. z o.o.
Wszystkich zainteresowanych wydarzeniami w Parku oraz
naszą ofertą zapraszamy na stronę www.pnt.uz.zgora.pl
oraz na www.facebook.com/PNT.UZ.Sp.zoo/
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7 |236|

październik 2016

