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Strokovno srečanje Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru, 18. 6. 2015

Evropska komisija: znanost 2.0
Public consultation »Science 2.0«: science in transition (background document), 2014
Towards open and excellent European science – follow up to the Science 2.0 public consultation, maj 2015
(razprava ministrov za znanost držav članic EU na Svetu za konkurenčnost)

Določila glede odprtega dostopa v Evropskem
raziskovalnem prostoru
Obzorje 2020:
• obvezna odprta dostopnost recenziranih člankov iz sofinanciranih projektov, monografije
„strongly encouraged“
• dostopnost raziskovalnih podatkov iz recenziranih publikacij
• upravljanje raziskovalnih podatkov
• pilot za odprte raziskovalne podatke, vsebuje tudi načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data
Management Plan)
Fact sheet: Open Access in Horizon 2020, 9. 12. 2013
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 11. 12. 2013
Guidelines on Data Management in Horizon 2020, 11. 12. 2013

Nacionalno financiranje:
• države članice EU naj sprejmejo enaka določila, kot veljajo za Obzorje 2020 (do konca 2014)
Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information

Odprti dostop v Sloveniji 20152020
Načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih
podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020
Enaka določila kot za Obzorje 2020:

• obvezna odprta dostopnost vseh recenziranih člankov iz sofinancirane raziskave
(„financer močno spodbuja upravičence tudi k zagotavljanju odprtega dostopa do drugih vrst znanstvenih
publikacij“)

• pred uveljavitvijo določila o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov bo izveden
nacionalni pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Obzorje 2020: tipska pogodba o sofinanciranju
General Multi-beneficiary Model Grant Agreement for the Horizon 2020 Programme
(H2020 General MGA -Multi_V2.0), September 2014, AGA - Annotated Model
Grant Agreement, Version 2.0, 30 March 2015

General Multi-beneficiary Model Grant Agreement for the Horizon 2020
Programme (H2020 General MGA -Multi_V2.0), September 2014, AGA Annotated Model Grant Agreement, Version 2.0, 30 March 2015

Odprti recenzirani znanstveni članki
Zeleni OD = članki objavljeni v (naročniških) revijah + recenzirani prednatisi shranjeni v
repozitorije:
• © 2014 Založnik
• založnik dovoli shranitev avtorjeve končne recenzirane različice v repozitorij, časovni zamik
dostopnosti vsebine (t.i. embargo)

Zlati OD = odprte revije (nekatere zahtevajo plačilo objave = upravičeni stroški EU projekta)
• licenca CC-BY: © 2014 Avtor1 et al.
• licenca CC-BY dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij, vsebina dostopna takoj,
raznolika nadaljnja uporaba v obsegu pravic prostih licenc CC

Hibridne revije = posamezen članek v naročniški reviji je odprto dostopen (plačilo objave):
• licenca CC-BY: © 2014 Avtor1 et al.
• licenca CC-BY dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij, vsebina dostopna takoj,
raznolika nadaljnja uporaba v obsegu pravic prostih licenc CC

Dve možnosti:
1. najprej zapis za bibliografijo
raziskovalca v COBISS.SI:
vpis COBISS.SI-ID izpolni
polja v zapisu repozitorija
2. najprej oddaja v repozitorij:
vpis polj
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