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Ανοικτή Πρόσβαση

Ανοικτό περιεχόμενο:
«Ψηφιακό περιεχόμενο, ελεύθερο από τέλη και περιορισμούς
αδειοδότησης. Γίνεται πραγματικότητα μέσω του διαδικτύου
& της συναίνεσης των δημιουργών του» P. Suber
Tα μοντέλα δημοσίευσης με Ανοιχτή Πρόσβαση είναι :
• Αποθετήρια / με αυτοαρχειοθέτηση (πράσινος δρόμος)
• Δημοσίευση σε περιοδικά ΑΠ (χρυσός δρόμος)
Η επιστημονική πληροφορία, με ανοικτή πρόσβαση, (αξιολογημένα άρθρα σε περιοδικά ή επιστημονικά δεδομένα)
παρέχεται χωρίς τέλη και έχει την δυνατότητα της επανάχρησης . Αποτελεί δε απάντηση στην κρίση της
ακαδημαϊκής «επικοινωνίας» (publishing crisis ή serials crisis), γιατί το εκδοτικό μοντέλο είναι μη βιώσιμο.

Τί είναι τα ψηφιακά αποθετήρια

Πρόκειται για ψηφιακές βάσεις δεδομένων που
παρέχουν ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση
σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό, δημοσιεύσεις ή
συλλογές δεδομένων (με μεταδεδομένα που σχετίζονται
και περιγράφουν το περιεχόμενο).
Προσφέρουν υπηρεσίες συλλογής, οργάνωσης,
διάχυσης και μακροχρόνιας διατήρησης.
Υπάρχουν δυο τύποι αποθετηρίων:
• Θεματικά αποθετήρια
(με συγκεκριμένη θεματική)

• Ιδρυματικά αποθετήρια

(υλοποιούνται και υποστηρίζονται από κάποιο
ακαδημαϊκό οργανισμό ή ερευνητικό φορέα)

Σύντομη Ιστορία

•
•
•
•
•
•
Berlin Declaration

•

1999 - Η αρχή έγινε με το “LANL”- preprint αρχεία
του Los Alamos National Laboratory γνωστό
αργότερα ως arXiv (physics & mathematics)
2000 - PubMed Central (published biomedical)
2000 - PLoS (Public Library of Science)
2001 – Budapest Open Access Initiative
2003 – Berlin Declaration
2005 – National Institute of Health (NIH) (όσοι
χρηματοδοτούνται υποχρεώνονται να καταθέσουν
ηλεκτρονικά με ΑΠ)
Horizon 2020 – Υποχρεωτική κατάθεση με ανοιχτή
πρόσβαση

Ένα ψηφιακό αποθετήριο
& η απλοποιημένη δομή του:
Όλα τα ψηφιακά projects έχουν κοινά βασικά στοιχεία:
•Ένα αποθετήριο αρχείων ή ψηφιακά στοιχεία (assets)
•Δομή ή «αρχιτεκτονική» στην πληροφορία
•Ένα πακέτο υπηρεσιών
•Τρόπο παρουσίασης (display) για τον χρήστη
Περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Χρήση

Αρχεία (files)

Επεξεργασία
(processing)

Αναζήτηση

Βάση Δεδομένων

Αλληλεπίδραση

Μεταδεδομένα
(Metadata)
Ταξινόμηση
(Classification)
Δεδομένα (Data)

Ανάλυση κλπ

Προβολή

Υπηρεσίες των αποθετηρίων

Συλλογή & αποθήκευση ερευνητικού & ακαδημαϊκού υλικού
Οργάνωση της πληροφορίας
Μακροχρόνια διατήρηση

Διανομή & πρόσβαση
•

Λειτουργούν σωρευτικά , ανοιχτά και δίνουν την δυνατότητα επανάχρησης.

•

Δεν λειτουργούν ως μέσα δημοσίευσης άρθρων ή υλικού, ούτε πρόκειται για μέσα προσωπικής δημοσίευσης (self
publishing).

•

Παίζουν έναν σημαντικότατο ρόλο στη μακροχρόνια ψηφιακή διατήρηση των ερευνητικών δεδομένων και της
παγκόσμιας γνώσης.

•

Αποτελεί υποχρέωση και υπευθυνότητα των φορέων παραγωγής γνώσης, η ψηφιακή διατήρηση και η παροχή
πρόσβασης στην συλλογική ή ατομική πολιτιστική και κοινωνική κληρονομιά .

Οφέλη για τον φορέα

•

Αποτελούν βάση για τη διαχρονική παρουσίαση του έργου του φορέα
προβάλλοντας την ιστορία και την επιρροή του στην κοινωνία

•

Αυξάνουν το κύρος και την αναγνωρισιμότητα του φορέα προβάλλοντας
το πνευματικό επιστημονικό του κεφάλαιο (intellectual capital)

•

Συμβάλλουν στην αναγνώριση και στην ηθική ανταμοιβή των δημιουργών

•

Ενισχύουν την προσέλκυση ενδιαφέροντος στις δραστηριότητες του φορέα και σε

ενδεχόμενη χρηματοδότηση αυτών

•

Αυξάνουν την απόδοση των επενδύσεων των χρηματοδοτών της έρευνας
(κυβέρνηση, φορολογούμενοι, ιδρύματα).

Οφέλη για ερευνητές & ακαδημαϊκούς

•

Αναγνωρισιμότητα του επιστημονικού έργου

•

Αύξηση της διάθεσης, χρήσης και

επικοινωνίας μεταξύ των μελών της

αναγνωσιμότητας των δημοσιευμάτων

ερευνητικής κοινότητας

•
•

Άμεση πρόσβαση στα ερευνητικά

•

Διαλειτουργικότητα και αύξηση της

Ασφάλεια, συντήρηση και διαρκής

αποτελέσματα

διαθεσιμότητα του υλικού σε μακροχρόνια

Διαρκής προβολή του περιεχομένου μέσω

βάση

πολλαπλών μηχανών αναζήτησης στο

•

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως:

διαδίκτυο (τα αποθετήρια έχουν

άμεση εξαγωγή στοιχείων κίνησης και χρήσης των

πολλαπλασιαστικά οφέλη καθώς το

δημοσιευμάτων (επισκεψιμότητα, αναγνωσιμότητα,

επιστημονικό υλικό εντοπίζεται από όλες τις
μηχανές αναζήτησης)

•

•

Δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε
άλλα διαθέσιμα αποθετήρια

ανάκτηση υλικού, citation rates), συντήρηση και
ανανέωση καταλόγων δημοσιεύσεων, αυτόματη
μεταβίβαση στοιχείων σε άλλα αποθετήρια και διαθέτες

περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Καλές πρακτικές αποθετηρίων
Από την πλευρά του χρήστη:

•
•
•
•
•
•

Αναγνωρισιμότητα
Προσβασιμότητα

Χρηστικότητα
Επικαιροποίηση
Εύκολη πλοήγηση
Ποιότητα και ικανοποίηση του χρήστη

Από την πλευρά των δημιουργών-συγγραφέων :

•
•
•

Πολιτικές
Νομικά ζητήματα
Ασφάλεια-authentication

Από την πλευρά των αξιολογητών:
Κάθε τεκμήριο να έχει τις πληροφορίες: Τίτλος, συγγραφείς, οργανισμός,
χώρα, πηγή, έτος δημοσίευσης, τύπος, γλώσσα, θέμα, format, file size.
Εξαγωγή Στατιστικών Χρήσης :
αρ. αναφορών, χωρών, επισκέψεων, μεταφορτώσεων (downloads)

Ζητήματα με την ανοιχτή πρόσβαση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ οι ακαδημαϊκές και
ερευνητικές βιβλιοθήκες «επενδύουν» σημαντικούς
πόρους και προσπάθεια στα αποθετήρια οι
ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές δεν δείχνουν την ίδια
«αφοσίωση» στην ανοιχτή πρόσβαση.

•

Το ποσοστό υιοθέτησης των μοντέλων της ανοιχτής
πρόσβασης στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες είναι χαμηλότερο εκείνου των ΦυσικώνΤεχνολογικών και των Επιστημών Υγείας.

R. Cullen & B. Chawner

•

Πρέπει να πεισθούν οι ερευνητές που έχουν

προσκόλληση στη παραδοσιακή κουλτούρα των
δημοσιεύσεων, και να αλλάξει αυτή η αντίληψη

•

Υπάρχει φόβος της λογοκλοπής

•

Υπάρχει άγνοια για το πώς γίνεται η
αυτοαρχειοθέτηση

•

Σκεπτικισμός για την αξιοπιστία των αποθετηρίων

Μερικά αριθμητικά στοιχεία

•

Το 35% των περιοδικών που εκδίδονται παγκόσμια
είναι ανοιχτής πρόσβασης, 10.000 περίπου περιοδικά,
με περιεχόμενο πάνω από 1,7 εκ. άρθρα

•

Πάνω από 3.215 αποθετήρια (βλ. OpenDOAR)
που περιέχουν περίπου 64 εκ. τεκμήρια διαφόρων τύπων

•

PubMedCentral περιέχει πάνω 3.5

•

arXiv 1,1

εκ άρθρα πλήρους κειμένου

εκ. τεκμήρια με ετήσια αύξηση 11%

Το ΕΚΤ και η ανοικτότητα

Η Ανοικτή Στρατηγική του ΕΚΤ στοχεύει
στη συσσώρευση και ανοικτή
διάθεση επιστημονικού
&πολιτιστικού περιεχομένου
και δεδομένων, με ανοικτή πρόσβαση
& ανοικτές άδειες

Υπηρεσίες SaaS

Οι υπηρεσίες SaaS είναι σύγχρονες ψηφιακές
υπηρεσίες Κατάθεσης, Διαχείρισης, Διαφύλαξης
και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και
Ψηφιακού Περιεχομένου προς ένα ευρύ φάσμα
φορέων

Υπηρεσίες SaaS

Ιδρυματικό Αποθετήριο
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Το Αποθετήριο συλλέγει, οργανώνει και διαθέτει
την επιστημονική εκροή (επιστημονικά άρθρα,
βιβλία, κλπ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων του EIE.
Συλλογές :

Σύνολο τεκμηρίων
στις συλλογές του «Ήλιου»: 7.435

Υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας

• Πλοήγηση tag cloud (θεματικές κατηγορίες, τύποι, Keywords)
• Υπηρεσίες αναζήτησης & διαχείρισης περιεχομένου
• Εξαγωγή βιβλιογραφικών στοιχείων βάση κριτηρίων (Ινστιτούτο, Συγγραφέας κα) σε πρότυπα (Harvard, Chicago,
κα) και μορφότυπα (pdf, html, MS Word, text)
• Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε προγράμματα διαχείρισης (RIS, Endnote, CSV, BibTeX)
• Αξιοποίηση & επανάχρηση για επιστημονικούς σκοπούς (CV’s, δημοσιεύσεις, εκθέσεις αριστείας, απολογιστικές
εκθέσεις, δείκτες, ιστότοποι του Ινστιτούτου, προσωπικοί ιστότοποι κλπ.)
• Authority file συγγραφέων
• Ανάδειξη πρόσφατων υποβολών
• Διάθεση του έργου με άδεια χρήσης (Creative Commons κ.α.)
• Ηλεκτρονική ενημέρωση για νέες εγγραφές, επεξεργασία προφίλ κλπ.
• «Ζητείστε αντίγραφο» όταν δεν διατίθεται το πλήρες κείμενο
• Ενσωμάτωση πολυμεσικού υλικού (πχ βίντεο)
• Σηματοδότηση της διαθεσιμότητας ψηφιακών τεκμηρίων (βίντεο, αρχείο, ΑΠ)

Τι είναι τα E-prints

•

Pre-print ή Pre-referred version:

•

Post-print ή Post-referred version:

•

Published version:

η μορφή της δημοσίευσης πριν υποβληθεί
στη διαδικασία της επιστημονικής αξιολόγησης
(peer-review)

η μορφή της δημοσίευσης μετά τη διαδικασία της
επιστημονικής αξιολόγησης (peer-review).
Έχει συμπεριλάβει όλες τις αναθεωρήσεις από το
συγγραφέα και βρίσκεται ένα βήμα πριν τη τελική
έκδοση, χωρίς τη μορφοποίηση του εκδότη (logo,
σελιδοποίηση)

H τελική μορφή της δημοσίευσης του εκδότη

75% των εκδοτών επιτρέπουν την αυτο-αρχειοθέτηση
των pre-prints και post-prints , με προϋπόθεση να
αναφέρεται ρητά ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, η
εκδοχή του πλήρους κειμένου και τα στοιχεία δημοσίευσης
στον εκδότη (DOI, URL), ενώ ολοένα και περισσότεροι
επιτρέπoυν και τη published version. Το 52% των
αποθετηρίων αρχειοθετούν την δημοσιευμένη εκδοχή,το
30% την postprint, ενώ μόλις το 18% την preprint,

Ενημερωθείτε για τη πολιτική του εκδότη και του περιοδικού ©

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Αναζητείστε τον εκδότη ή το όνομα του περιοδικού και ενημερωθείτε
για τα δικαιώματα και τις πρακτικές αυτο-αρχειοθέτησης

Άλλα Ψηφιακά αποθετήρια ΕΚΤ

•

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών:

•

Πανδέκτης : Θεματικό Αποθετήριο Ανθρωπιστικών Επιστημών¦

•

το σύνολο
των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ¦ 34.700 διατριβές οι 30.000 με πλήρες
κείμενο

40.000 τεκμήρια, 11 συλλογές, 25.000 με πλήρες περιεχόμενο

Aποθετήριο Eκπαιδευτικού Περιεχομένου για την
Ακρόπολη υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης , απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές

•

•

Ψηφιακή Ζωφόρος του Παρθενώνα

Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ : τεκμήρια της Εταιρείας
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Άλλα Ψηφιακά αποθετήρια ΕΚΤ

•

Αποθετήριο Ιστορικού Αρχείου Αιγαίου
«Εργάνη»: αρχειακό υλικό που αποτυπώνει 200 χρόνια
τοπικής ιστορίας, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας στο
βορειοανατολικό Αιγαίο, αλλά και την καθημερινότητα της
αστικής τάξης της Λέσβου του 19ου και 20ου αιώνα .

•

Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο «Ευτέρπη»

•

Αρχείο Ιδρύματος Κ. Σημίτη

διαδικτυακή συλλογή τραγουδιών για εκπαιδευτική χρήση, με τη
συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση
(E.E.M.E.) και της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
«Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

ένα πολιτικό αρχείο με τεκμήρια ποικίλου περιεχομένου, όπως
χειρόγραφα κείμενα και σημειώσεις, δημόσιες ομιλίες, άρθρα,
αλληλογραφία κα

Searchculture.gr

Ανοικτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση
σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από 41 έγκριτους
φορείς. 52 συλλογές με 157.000 τεκμήρια

Openarchives.gr

Ψηφιακά Αποθετήρια για Ανθρωπιστικές Επιστήμες

www.clarosnet.org

pelagios-project.blogspot.gr

Σας ευχαριστώ

