
 
 
 
 

4 marca 
Godz. 10:00 – 13:00 
Biblioteka Uniwersytecka 
Sala projekcyjna nr 256 (poziom 2) 
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa 

Wydawnictwo Taylor & Francis oraz firma ABE-IPS zapraszają do uczestnictwa w seminarium  
Taylor & Francis Publishing Roadshow, które odbędzie się 4 marca br., we wtorek, w godzinach 10:00 – 
13:00, w Sali projekcyjnej nr 256 (poziom 2) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66, 
00-312 Warszawa). 
 
 
O SEMINARIUM 

 
Spotkanie będzie dedykowane twórcom artykułów, przedstawicielom wydziałów, a także pracownikom 
bibliotek. 
 
Zainteresowanym osobom przedstawione zostaną między innymi użyteczne wskazówki w odniesieniu do 
procesu publikowania artykułów w czasopismach Taylor & Francis. Uczestnicy spotkania będą również 
mogli dowiedzieć się, w jaki sposób Taylor & Francis wspiera  pracowników naukowych w zakresie Open 
Access. 
 
Taylor & Francis to jeden z wiodących, międzynarodowych wydawców książek i czasopism naukowych w 
dziedzinie humanistyki, nauk społecznych oraz ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Wydawnictwo 
wspiera otwarty model publikowania – w ramach Taylor & Francis Open wydawane są 
czasopisma całkowicie otwarte oraz hybrydowe, a twórcom oferowany jest wybór zielonych i złotych opcji 
publikacji otwartego dostępu. 
   
Szkolenie odbędzie się w języku angielskim. 
 
Przybyłym gościom zapewnimy również poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz lunch po 
zakończeniu spotkania. 
 
Wydawnictwo Taylor & Francis Group oraz firmę ABE-IPS reprezentować będą następujące osoby: 

- Gloria Borghetti (Area Sales Executive), 
- Nicolo Pierini (Open Access Business Development Executive), 
- Amy Milligan (Digital Resources Development Editor), 
- Emily Newsome (Marketing Manager), 
- Krzysztof Kowalczyk (przedstawiciel ABE-IPS, koordynator Konsorcjum Taylor & Francis Journals w 

Polsce). 
 

  



 
 
 
 

4 marca 
Godz. 10:00 – 13:00 
Biblioteka Uniwersytecka 
Sala projekcyjna nr 256 (poziom 2) 
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa 

REJESTRACJA 

 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o rejestrację pod linkiem:  
 >> https://think.taylorandfrancis.com/poland_roadshow/ 
 
Lista miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
 
PROGRAM SPOTKANIA 

 
10:00 – 10:15 Powitanie 

 

10:15 – 10:30 Wprowadzenie i przegląd działalności Taylor & Francis w Polsce 

 

10:30 – 11:15 Omówienie procesu tworzenia kolekcji publikacji źródłowych takich jak 

 Cold War Eastern Europe 

 Secret Files from World Wars to Cold War 

 

11:15 – 11:30 Pytania i odpowiedzi 

 

11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 

 

11:40 – 12:15 Publikowanie w czasopismach akademickich 

 

12:15 – 12:25 Pytania i odpowiedzi 

 

12:25 – 12:50 Open Access 

 

12:50 – 13:00 Pytania i odpowiedzi 

 

13:00 Lunch 

 

https://think.taylorandfrancis.com/poland_roadshow/

