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W roku 2018 Polskie Towarzystwo Teologiczne zakończyło realizację 4 zadań
wydawniczych finansowanych w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
W ramach realizacji pierwszego zadania pt. Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–2
wszystkie teksty zgłoszone do czasopisma w języku polskim i przyjęte przez
redakcję do publikacji były na bieżąco tłumaczone na język angielski i publikowane online w otwartym dostępie równolegle z wersją polską. Równocześnie
realizowano zadanie 3: Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny
70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–4, którego efektem jest opublikowanie całej
zawartości wskazanych w nazwie zadania numerów czasopisma w trybie
otwartego dostępu za pośrednictwem Open Journal Systems na stronie czasopisma https://rbl.ptt.net.pl. Każdy tekst został oznaczony publicznym identyfikatorem DOI, co umożliwi jego stabilne cytowanie w wersji elektronicznej.
Drugie zadanie pt. Digitalizacja archiwalnych numerów czasopisma naukowego Analecta Cracoviensia 1–24 (1969–1992) i ich publikacja w otwartym
dostępie polegało na digitalizacji i opublikowaniu online 24 tomów czasopisma z lat 1969–1992. Rocznik „Analecta Cracoviensia” był w latach 1969–1992
publikowany przez Polskie Towarzystwo Teologiczne, a od tomu 25 (1993)
jest publikowany przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie (obecnie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Od 2014 roku czasopismo
ukazuje się również w wersji online w otwartym dostępie na platformie
czasopism Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dlatego
w ramach realizacji niniejszego zadania Polskie Towarzystwo Teologiczne
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przekazało opracowane cyfrowo 24 tomy z lat 1969–1992 Uniwersytetowi
Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie do opublikowania na stronie czasopisma. Zostały one najpierw zeskanowane, a poszczególne strony zapisane do
plików graficznych, które następnie oczyszczono i przetworzono za pomocą
oprogramowania do rozpoznawania tekstów, by uzyskać dwuwarstwowe pliki
PDF umożliwiające odczyt wzrokowy, a także przeszukiwanie i kopiowanie
zaznaczonych fragmentów. We wszystkich plikach zapisano podstawowe
metadane: autora i tytuł. Wszystkie opracowane w ramach realizacji zadania
teksty zostały wraz metadanymi i identyfikatorami DOI opublikowane online
na stronie czasopisma http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia
przy użyciu Open Journal Systems, w którym prowadzona jest platforma
czasopism Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Ostatnie z czterech zadań finansowanych w latach 2017–2018 ze środków na działalność upowszechniającą naukę to Uruchomienie i konfiguracja
repozytorium instytucjonalnego Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz
digitalizacja pierwszych 20 archiwalnych publikacji naukowych. W efekcie
realizacji tego zadania Polskie Towarzystwo Teologiczne posiada od 2018 roku
w pełni funkcjonalne Repozytorium Instytucjonalne (https://repozytorium.
ptt.net.pl). Repozytorium jest wykorzystywane jako narzędzie formalnego
publikowania online recenzowanych monografii naukowych w otwartym
dostępie oznaczonych osobnym numerem ISBN dla wersji elektronicznej
oraz publicznym identyfikatorem DOI, które ukazują się w Wydawnictwie
UNUM prowadzonym przez Sekcję Wydawniczą towarzystwa. Dla tych publikacji w repozytorium utworzono zbiór Wydawnictwo UNUM. Uruchomienie
repozytorium umożliwiło między innymi wzorcową publikację wyników
projektów naukowych realizowanych przez Polskie Towarzystwo Teologiczne
i finansowanych ze środków publicznych. Repozytorium będzie też wykorzystywane do stworzenia bibliografii archiwalnych publikacji wydawanych
przez Polskie Towarzystwo Teologiczne przed organizacyjnym wyodrębnieniem Sekcji Wydawniczej i Wydawnictwa UNUM w 1990 roku. W tym
celu w repozytorium utworzono zbiór Polskie Towarzystwo Teologiczne. Do
utworzenia repozytorium zostało wybrane oprogramowanie DSpace (https://
duraspace.org/dspace). Zgodnie z wnioskiem o finansowanie w roku 2018
wykonano digitalizację i opublikowano w otwartym dostępie 20 archiwalnych
publikacji o łącznej objętości 5218 stron. W repozytorium zamieszczono też
ponad 40 nowych publikacji, dzięki czemu na koniec 2018 roku w repozytorium udostępniono ich ponad 60.

