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Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Europe 
 
To międzynarodowa organizacja non-profit działająca na rzecz open access na terenie 
krajów europejskich. Powstała w 2004 roku w Holandii. Współpracuje z Komisją 
Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach 
Europy mającymi wpływ na kształt polityki open access. SPARC Europe angażuje się w 
różne aspekty otwartości nauki: otwarte szkolnictwo, otwarte recenzowanie, otwarte dane, 
otwarte zasoby edukacyjne, a także ocenę badań i rzetelnością badań. Implementacja 
tych założeń ma docelowo doprowadzić do przyspieszenia tempa odkryć w środowiskach 
akademickich i sektorze prywatnym oraz do usprawnienia procesu uczenia się na 
wszystkich poziomach edukacji.  
 
SPARC Europe reprezentuje interesy tych instytucji badawczych i edukacyjnych w całej 
Europie, które zobowiązały się do spełnienia warunku  zachowania otwartego dostępu i 
otwartej nauki. Do grona tych instytucji należą: biblioteki narodowe, konsorcja biblioteczne 
i uniwersyteckie, europejskie uniwersytety i biblioteki uniwersyteckie, instytuty badawcze, 
instytucje finansujące i wydawcy. 

 
Podstawowe cele SPARC Europe: 

— wprowadzenie otwartego dostępu (open access), 
— rozwój otwartych danych (open data), 
— rozwój otwartej edukacji (open education). 

 
Cele planu strategicznego SPARC Europe na lata 2016-2020: 

— wspieranie ogólnoeuropejskich i krajowych programów otwartego szkolnictwa w 
obszarach otwartego dostępu do publikacji, otwartych recenzji, otwartych danych       
i otwartych zasobów edukacyjnych, a także oceny badań i rzetelności badań; 

— zapewnienie w dłuższej perspektywie wiodącej pozycji Europy w zakresie otwartego 
szkolnictwa przy wykorzystaniu silnych kontaktów z decydentami i europejskimi 
instytucjami badawczymi w całej Europie; 

— wzmocnienie i ujednolicenie kierunku europejskiej współpracy między 
 organizacjami w ramach programu otwartego szkolnictwa i w ramach projektów 
takich jak Platforma Otwartej Nauki, EARMA, LIBER, EIFL, EuroCRIS, Science 
Europe, EUA, Knowledge Exchange i innych; 
— wprowadzanie nowych norm i praktyk w obszarze zmian kulturowych w 
 środowisku akademickim w zakresie komunikacji naukowej – czynienie otwartości 
modelem domyślnym. 

 
Projekty SPARC Europe realizowane są w czterech obszarach programowych: 

1. Wpływ na europejskich polityków oraz naukowców kształtujących prawo  
w zakresie  otwartej nauki i otwartego szkolnictwa. 

2. Wsparcie otwartego szkolnictwa (open scholarship) w Europie. Ułatwianie lepszego 
utrzymywania usług OS w przyszłości. 

3. Zapewnienie rzecznictwa, wskazówek, narzędzi i usług wspierających wdrażanie i 
monitorowanie polityki otwartości. 

4. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji, w tym dzielenie się dobrymi 
praktykami i europejskimi doświadczeniami. 

 
 



Członkami SPARC Europe w Polsce są: 
— Biblioteka Politechniki Gdańskiej, 
— Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

 
Korzyści z członkostwa: 

— popularyzowanie dobrych praktyk otwartego dostępu (open access)  
 i otwartej nauki (open science) wśród profesjonalistów i badaczy w Europie;  

— zwracanie się do sponsorów o pomoc na rzecz wprowadzania i wzmocnienia 
 świadomości w zakresie otwartej nauki (open science) w Europie; 

—  rozmowy z organami zajmującymi się oceną wdrażania otwartego dostępu                    
 i otwartej nauki jako sposobu upowszechniania badań w Europie; 
— identyfikowanie powielanych działań i braków w otwartej nauce w Europie 

 (rzecznictwo i zwiększanie efektywności popularyzowania wiedzy w tym  zakresie); 
— zarządzanie globalną koalicją organizacji, których celem jest podtrzymanie  

 kluczowych usług open science, takich jak DOAJ i Sherpa/Romeo oraz innych w 
przyszłości. 
 

 
 
Oprac. na podstawie SPARC Europe [online], https://sparceurope.org/ [dostęp 
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