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Danes je v svetu:
• okoli 15,000 recenziranih znanstvenih revij – po G.
Garfieldu;
• takih revij je 24.000 (Ulrichov katalog), ki objavijo
okoli 2,5 milijona clankov letno - po S. Harnadu
Podatki iz:
http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsc
i/2983.html
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Elektronsko objavljanje…
…žal še ni prineslo pricakovanega napredka
v znanstveni publicistiki:
– stroški za uporabnika še naprej rastejo,
dobicki založb prav tako,
– informacijski pretok v znanosti pa se ni
pomembno izboljšal

Danes je v svetu:
• okoli 15,000 recenziranih znanstvenih revij – po G.
Garfieldu;
• takih revij je 24.000 (Ulrichov katalog), ki objavijo
okoli 2,5 milijona clankov letno - po S. Harnadu

• Do 55% naj bi jih bilo v elektronskem dostopu

Podatki iz:
http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsci/2983.html
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Kljub temu ni tehtnejšega premika v
smer virtualnega objavljanja…
Raziskovalci smo žal še vedno talci
papirnate revijalike oz. njenega
uredniško-publicisticne establišmenta

Omejen dostop : omejen vpliv ( po Harnadu, 2003)

12-18 mesecev

Zacetek kroga
vpliva:
Opravljena
raziskava

Raziskovalci pripravijo
osnutek objave t.i.
preprint, namenjen
ocenjevanju

Odpošljejo v revijo
Preprint ocenijo sovrstniki –
“Peer-Review”
Preprint avtor(ji)
popravi(jo)
Ocenjen “postprint” je sprejet
in objavljen v reviji

Raziskovalci si lahko ogledajo
postprint (clanek), ce je
njihova ustanova narocena na
revijo

Nov krog vpliva: nove
raziskave nastajajo na
ramenih obstojecih
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Nov pristop…

“Open access” – odprt dostop

Definicija (Bethesda Statement, 2003)
Publikacije v Odrtem dostopu (Open Access)
imajo naslednje znacilnosti:
• avtorji in nosilci avtorskih pravic omogocajo
vsem uporabnikom odprto, nepreklicno,
globalno in stalno pravico dostopa…
• popolna verzija dela in vseh dodatkov, se
odloži v ustreznem elektronskem formatu v
racunalniškem depozitnem arhivu…
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Omejen dostop : omejen vpliv ( po Harnadu, 2003)

Odprt dostop:

• maksimira dostop
• maksimira vpliv

Povecanje raziskovalnega vpliva s samoarhiviranjem ( po Harnadu, 2003)
Zacetek kroga
vpliva:
opravljena
raziskava

Raziskovalci pripravijo
osnutek objave t.i.
“preprint”namenjen
ocenjevanju

Preprinte avtor
samoarhivira na
univerzitetnem (ali
osebnem) spletu

12-18 mesecev

Odpošljejo v revijo
Preprint ocenijo sovrstniki “Peer-Review”
Preprint avtor(ji)
popravi(jo)
Ocenjen “postprint” je
sprejet in objavljen v
reviji

Raziskovalci si lahko ogledajo
postprint (clanek), ce je
ustanova narocena na reviijo

Postprinte arhivirajo
na univerzitetnem
spletu
Nov krog vpliva:
Vpliv samoarhiviranih
objav je vecji (in
hitrejši) ker je dostop
maksimiran (in
pospešen)

Nov krog vpliva: Nove
raziskave nastajajo na
ramenih obstojecih
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Omejen dostop : omejen vpliv ( po Harnadu, 2003)

Odprt dostop:

• maksimira dostop
• maksimira vpliv

Povecanje raziskovalnega vpliva s samoarhiviranjem ( po Harnadu, 2003)

ODPRT DOSTOP

MAKSIMALNI
VPLIV
OMEJEN DOSTOP

OMEJEN VPLIV
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“Online or Invisible?” (Lawrence 2001)

“v poprecju za 336% vec citatov za online clanke v primerjavi z
offline clanki v istem casovnem oknu”
Lawrence, S. (2001) Free online availability substantially increases
a paper's impact Nature 411 (6837): 521.
http://www.neci.nec.com/~lawrence/papers/online-nature01/

In zakaj lahko klasicna publicistika
preživi?
– standardizirana založniška politika in praksa
(število strani, zvezkov, obseg clankov…)
– avtor ima malo vpliva…
– strošek spremljanja literature je problem
knjižnice…
– strošek objavljanja direktno ne bremeni avtorja…
– avtorji so karierno odvisni od sistema
ocenjevanja…
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Odprt dostop (Open Access - OA) seveda
ni nacin dostopa do informacije brez
stroška

znacilnosti OA pa so:
–
–
–
–

v spremenjenem dostopu do znanja,
bolj “polnokrvnem” dostopu do informacij,
povecana je informacijska vidnost in
izgubljena ni nobena pomembna korist
klasicnih objav na papirju :
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Naloge znanstvenega objavljanja
registriranje

uveljaviti intelektualno prvenstvo

certificiranje

dokazati kvaliteto/ocena raziskave

opaznost

zagotoviti dostopnost raziskave

arhiviranje

ohranjanje raziskav za kasnejšo rabo

nagrajevanje

vrednotenje & nagrajevanje dosežka

(Roosendaal & Geurts)

Danes je v svetu:
• okoli 15,000 recenziranih znanstvenih revij – po G.
Garfieldu;
• takih revij je 24.000 (Ulrichov katalog), ki objavijo
okoli 2,5 milijona clankov letno - po S. Harnadu

• Do 55% naj bi jih bilo v elektronskem dostopu in med
temi jih je med 500 in 1000 v odprtem dostopu
Podatki iz:
http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsci/2983.html
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naj parafraziram Mandelo (1994):

“…nismo nemocni, je le vprašanje ali je
naša moc dovolj ocitna… “

Odprt dostop (OA) …
Revije v odprtem dostopu:
– nove elektronsko koncipirane revije
– klasicne revije, ki omogocijo prost
elektronski dostop do vsebin

Samoarhiviranje avtorjev:
– arhivi e-printov
– institucionalni arhivi
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Živece pobude OA …

– SPARC
– Public Library of Science
– Budapest Initiative

Open Access
revije:
SPARC

Koalicija podpore
znanstvenemu
publiciranju
• delovanje:
– promocija
– alternativna revijalika

• dosežki:
http://www.arl.org/sparc/

– zmanjševanje stroškov
– zagotavljanje kvalitete
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Open Access revije:
Public Library
of Science - PLoS
Open Access Journals: Public Library of Science
• globalno gibanje raziskovalcev
• odprto pismo >30,000 raziskovalcev iz
180+ držav
http://www.publiclibraryofscience.org/

Budapest OA iniciativa - BOAI
S sestankom Open Society Institute
(OSI) leta 2001 v Budimpešti se
pricenja mocna, s strani Georga Sorosa
tudi financno dobro podprta iniciativa
odprtega dostopa
• Podpora vzporednim publikacijam
http://www.soros.org/openaccess/
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Izvedba OA – primer revij …
–
–
–
–

Public Library of Science
PubMed Central
HighWire Press
BioMed Central

Open Access revije:
PubMed Central
• Odprt javni arhiv za
biomedicinske vede,
• za arhiviranje pre-printov in z
vrstniki (peer review) ocenjenih
clankov v revijah.
• Arhivira objave elektronske
založbe BioMed Central in drugih
založb
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Open Access revije: HighWire
Press
Obsežen arhiv clankov iz klasicnih, placljivo
dostopnih revij in revij v odprtem dostopu v
Univerzitetni knjižnici Stanford

Open Access revije:
BioMed Central
Komercialni založnik izkljucno elektronskih revij v
odprtem dostopu:
• standardi visoke kvalitete (hitra objava, peer
review ocenjevanje, kvalitetna arhivska podpora)
• avtorski prispevek
• institucionalno clanstvo (npr. vse britanske
univerze…)
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“Directory of Open Access Journals” je
servis, ki indeksira ocenjevane
znanstvene revije:
• trenutno je v njem registriranih 532
revij
http://www.doaj.org/

Izvedba OA - arhivi…
–
–
–
–
–
–

Open Archives Initiative
Open Citation Project (Citebase)
Los Alamos arXiv.org
CogPrints
PubMed Central
…
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OAI depozitni arhivi
Ta cas je v svetu 114 depozitnih arhivov :
• http://oaisrv.nsdl.cornell.edu/Register/
BrowseSites.pl
106 znanih arhivov uporablja programsko opremo EPrints:
http://software.eprints.org/

Open Archives
Initiative
• Open Archives Initiative
razvija in promovira standarde
za prosto dostopne arhive
clankov in podatkovnih baz
• Podprta je z javnimi (NSF) in
donatorskimi sredstvi
http://www.openarchives.org/
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• razvoj racunalniške podpore vzporednih
servisov npr. citacijske analize v okviru Open
Archives Initiative (OAI).
http://opcit.eprints.org/
• znacilen servis je Citebase
http://citebase.eprints.org/cgi-bin/search

Open Access News
novice o odprtem dostopu

Peter Suber vzdržuje t. i. “(we)blog” novice o
dogajanju na sceni odprtega dostopa
http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.h
tml
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The Open Archives
Forum
je evropska razlicica iniciative v
podporo razvoju in uveljavljanju
odprtega objavljanja
http://www.oaforum.org/

Domaci resursi:
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta
Goricarja, ki pripravlja Družboslovna
besedila
(http://www.odk.fdv.uni-lj.si/ )
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Domaci resursi:
Odložišce diplomskih, magistrskih in doktorskih
tez v polnem tekstu, ki nastaja v okviru
Inštituta za Biomedicinsko Informatiko
(IBMI) na MF v projektu Elektronske teze in
disertacije (eTDmf - http://pelin.mf.unilj.si/ETD-mf/)

Domaci resursi:
Tudi Centralna ekonomska knjižnica
ponuja Diplome, magisteriji in
specialisticna dela "on-line"
(http://rcul.uni-lj.si/~efcek/index.html)
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COBISS je pripravil zasnovo
“Nacionalnega elektronskega arhiva
znanstvenih in strokovnih dokumentov”
(junij 2003)
(mag. T. Seljak – osebna informacija)

Domaci resursi:
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Domaci resursi:
Pomembna izkušnja, a žal še ne dovolj podprta z
zasluženo pozornostjo doma je vezana na
evropski projekt SciX (Scientific Information
Exchange http://www.scix.net/ ), v katerem
ima kljucno vlogo Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo UL.
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