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Vsebina
Zahteve financerjev glede odprtega dostopa (EK, ARRS)
Načini odprtega dostopa do člankov
DOAJ, Sherpa Romeo
Shranitev člankov v Repozitorij UL in odprti dostop
Nacionalni in evropski portal odprtega dostopa
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Definicija odprtega dostopa do publikacij
•

avtor in imetnik materialnih avtorskih pravic vsem uporabnikom v svetovnem
merilu dajeta prosto, nepreklicno in stalno pravico dostopa do publikacije ter
dovoljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in javni prikaz dela,
izdelavo in razširjanje izpeljanih del v katerem koli digitalnem mediju za katerikoli
odgovoren namen (dovoljeno uporabo označita npr. z licencami Creative
Commons) in dopuščata, da uporabniki naredijo manjše število izpisov za lastno
uporabo
• BREZPLAČNO ZA BRALCA
• PODELJENA DOVOLJENJA ZA NADALJNJO UPORABO (CC BY)

•

celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključno z dovoljenji iz prejšnje točke, so
takoj po objavi shranjeni v vsaj en spletni repozitorij, ki omogoča prost dostop,
neomejeno distribucijo, interoperabilnost in trajno hranjenje
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 2003
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Zahteve financerjev
raziskav
(Evropska komisija, ARRS)
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Evropski raziskovalni prostor (ERA)
Razpisi za projekte, objavljeni do decembra 2020
obvezna odprta dostopnost recenziranih člankov
dopusten embargo v repozitoriju

• Nacionalna strategija odprtega dostopa
• Obzorje 2020
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Evropski raziskovalni prostor (ERA)
Razpisi za projekte, objavljeni od januarja 2021
obvezna odprta dostopnost recenziranih člankov
avtorji/univerze ostanejo imetniki materialnih AP + CC BY
takojšen odprti dostop
embargo v repozitoriju ni dopusten

•
•

ARRS/Načrt S (nova RISS?)
Obzorje Evropa/Načrt S
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https://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/20/razp-proj-21.asp
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H2020 Programme: Annotated Model Grant Agreement,
26 June 2019 (1)

Enaka določila so v Nacionalni strategiji odprtega dostopa
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H2020 Programme: Annotated Model Grant
Agreement, 26 June 2019 (2)

= kompatibilnost OpenAIRE
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Načini odprtega
dostopa do člankov
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Odprti dostop preko repozitorija
Zeleni OD = članki objavljeni v naročniških revijah + recenzirani rokopisi shranjeni v repozitorije (ni stroška za
avtorja):
• © 2021 Založnik oziroma Načrt S: © Avtorji
• založnik dovoli shranitev recenziranega rokopisa v repozitorij,začasna nedostopnost vsebine (t.i. embargo)
oziroma Načrt S: brez embarga

Zlati OD = odprte revije (nekatere zahtevajo plačilo APC, = upravičeni stroški evropskih in nacionalnih

projektov)
• © 2021 Avtor1 et al., CC BY
• licenca CC BY dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij,vsebina dostopna takoj, raznolika nadaljnja
uporaba v obsegu prostih licenc CC

Hibridne revije = posamezen članek v naročniški reviji je odprto dostopen (plačilo APC, = upravičeni stroški
evropskih in nacionalnih projektov z razpisov do decembra 2020):
• © 2021 Avtor1 et al., CC BY
• licenca CC BY dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij,vsebina dostopna takoj, raznolika nadaljnja
uporaba v obsegu prostih licenc CC
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https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124127
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UGODNOSTI
GLEDE
ODPRTEGA
DOSTOPA DO
ČLANKOV
AVTORJEV UL V
LETU 2021

https://www.unilj.si/mma/tabela_3/
202101261029413
9/
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https://www.arrs.si/sl/pr
ogproj/rproj/rezultati/20/
inc/rezultati-odprtidostop-20.pdf
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DOAJ,
Sherpa Romeo
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ODPRTO DOSTOPNA REVIJA

V repozitorij se lahko shrani
objavljeni članek
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NAROČNIŠKA REVIJA

Plačilo APC za odprto dostopnost
objavljenega članka in shranitev v
repozitorij
Recenzirani rokopis v repozitorij
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Shranitev v
Repozitorij UL (RUL)
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Možnosti
1. PRIPOROČAMO: najprej zapis za bibliografijo raziskovalca v

COBISS.SI, nato vpis COBISS.SI-ID v RUL in shranitev
datoteke v RUL
2. najprej vpis metapodatkov v RUL in shranitev datoteke v RUL,

nato zapis za bibliografijo raziskovalca v COBISS.SI, nato vpis
COBISS.SI-ID v zapis RUL
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Podatki za zapisa v COBISS-u in Repozitoriju UL
Kompatibilnost OpenAIRE
Tipologija

Podatki o projektu

Ključne besede v slovenščini
Ključne besede v angleščini

Financer
Program financiranja
Naslov projekta
Akronim projekta
Številka projekta

Podatki o članku
Različica članka za RUL je:
o recenzirani rokopis, sprejet v objavo
o objavljeni članek

Datum objave članka
Dolžina obdobja embarga (če
obstaja)
Trajna identifikacijska oznaka
objavljenega članka (npr. DOI)
Povezava URL do objavljenega
članka
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Nacionalni in
evropski portal
odprtega dostopa:
večja vidnost objav
21
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https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/sparceurope-open-access-resources/open-access-citationadvantage-service-oaca/

22

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.023041
6

Abstract
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Nacionalni portal odprte znanosti:
ugotavljanje podobnosti dokumentov
iskalnik po repozitorijih in drugih virih
priporočilni sistem

RUL

DKUM

RUP

RUNG

ADP

dLib.si

DIRROS

VideoLectures.NET

REVIS

Druge
digitalne
zbirke

DKMORS
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Evropska komisija na portalu OpenAIRE zbira metapodatke objav in sklopov
raziskovalnih podatkov iz evropskih projektov ter nacionalnega financiranja
raziskovalne dejavnosti
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Portal OpenAIRE
https://explore.openaire.eu/search/project
?projectId=corda__h2020::32cdcf790c48
4b97a2b902aad770bc2c
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Hvala za
Thank
you!
pozornost!
Mojca Kotar
mojca.kotar@uni-lj.si
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OpenAIRE–Open Access Infrastructure for Research in Europe
Omrežje nacionalnih točk za podporo odprti znanosti
ü

ü

Raznolikost držav zahteva
lokalno podporo
34 National Open Access
Desks (NOADs)
Ø

Usklajenost politik odprtega
dostopa

Ø

Tehnična podpora

Ø

Usposabljanje in podpora za

Is ra e l

odprto znanost

NPR meeting Brussel, Dec. 5th, 2017
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