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1. El moviment Open Access

Els repositoris institucionals s’emmarquen en el canvi de paradigma que
suposa el moviment d'accés obert (Open Access, OA) en la comunicació
científica: impulsen l’accés lliure a la literatura cientificotècnica i acadèmica
i incrementen així l’impacte del treball i la visibilitat de la recerca dels
investigadors i de les institucions acadèmiques i científiques.

Declaracions en què es basa l’OA:

Budapest Open Access Initiative (2001)

Declaració de Berlín (2003)

Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)

Moderador
Notas de la presentación
El concepte d’accés obert no és nou: ja a finals del segle XIX científics destacats, com Pierre i Marie Curie, Wilhelm Röntgen o J.C. Bose rebutjaven limitar l’accés als seus descobriments al·legant motius ètics i amb la voluntat de difondre el coneixement a tota la comunitat científica. “Gratis and libre open access�In February 2002, the Budapest Open Access Initiative called for a kind of online access to research literature that was free of charge and free of most usage restrictions.  It offered a name ("open access") for the unified concept, but it didn't suggest names for the two component parts.  �http://www.soros.org/openaccess/read.shtml�In a February 2003 article, I distinguished those two parts and called them the "removal of price barriers" and the "removal of permission barriers".  But those were negative terms, and I didn't think to offer matching positive ones describing kinds of access rather than kinds of access barriers.�http://www.earlham.edu/~peters/writing/acrl.htm�When the Bethesda and Berlin statements came out (June and October 2003) they followed the Budapest statement in calling for the removal of both price and permission barriers.  As a result, all three components of the Budapest-Bethesda-Berlin (BBB) definition of OA now call for both sorts of free online access.�http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm�http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html”(Suber, 2008)

http://www.soros.org/openaccess
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm


1. El moviment Open Access: rutes

Ruta daurada (Gold route) Publicació en revistes en accés obert.
OJS de la UOC
RACO, Revistes Catalanes amb Accés Obert
DOAJ, Directory of Open Access Journals

Ruta verda (Green route) autoarxivament en repositoris
Repositoris temàtics (arXiv, E-LIS…) algunes editorials com Elsevier

no permeten el dipòsit en aquests (Harnad 2010).
Repositoris per tipologia documental: de tesis (TDX), de materials

docents (MDX), de recerca (RECERCAT)
Repositoris nacionals (HISPANA)
Recol·lectors (DRIVER, OpenAIRE)
Directoris (OpenDOAR, ROAR)

Moderador
Notas de la presentación
14/010/2011: DOAJ incloïa 5985 revistes, de les quals 2551 són cercables aquí a text complet. RACO, Revistes Catalanes amb accés obertROAR, Registry of Open Access Repositories

http://www.uoc.edu/ojs/
http://www.raco.cat/
http://www.doaj.org/
http://arxiv.org/
http://eprints.rclis.org/
http://www.tesisenxarxa.net/
http://www.mdx.cat/
http://www.recercat.net/
http://hispana.mcu.es/
http://search.driver.research-infrastructures.eu/
http://www.openaire.eu/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/


tecnològiques
interessos privats 

1. El moviment Open Access: gratis vs. Libre (Suber, 2008)

econòmiques econòmiques
ni de drets d’ús

Gratis 
OA

Libre
OA

Revistes de 
pagament

Formats oberts
no propietaris

Sense barreres

Moderador
Notas de la presentación
“Gratis and libre open access�In February 2002, the Budapest Open Access Initiative called for a kind of online access to research literature that was free of charge and free of most usage restrictions.  It offered a name ("open access") for the unified concept, but it didn't suggest names for the two component parts.  �http://www.soros.org/openaccess/read.shtml�In a February 2003 article, I distinguished those two parts and called them the "removal of price barriers" and the "removal of permission barriers".  But those were negative terms, and I didn't think to offer matching positive ones describing kinds of access rather than kinds of access barriers.�http://www.earlham.edu/~peters/writing/acrl.htm�When the Bethesda and Berlin statements came out (June and October 2003) they followed the Budapest statement in calling for the removal of both price and permission barriers.  As a result, all three components of the Budapest-Bethesda-Berlin (BBB) definition of OA now call for both sorts of free online access.�http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm�http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html”(Suber, 2008)3. Els format oberts: -Estan basats en estàndardsExisteix programari lliure que permet manipular-losFomenten la preservació a llarg terminihttp://wikipedia.org/wiki/Open_format Minguillón et al., 2010Un formato abierto es una especificación para almacenar datos digitales, publicada y patrocinada, habitualmente, por una organización de estándares abiertos, y libre de restricciones legales de uso. Un formato abierto debe poder ser implementable por programas privativos o libres, usando las licencias típicas de cada uno. Por contraste, los formatos propietarios son controlados y definidos por intereses privados. Los formatos abiertos son un subconjunto de los estándares abiertos.La meta fundamental de los formatos abiertos es garantizar el acceso a largo plazo a los datos almacenados sin la incertidumbre actual o futura respecto a los derechos legales de uso de la tecnología de acceso, a la disponibilidad de esta tecnología, o a la especificación técnica del formato de almacenamiento de los datos. Una meta secundaria común de los formatos abiertos es fomentar la competencia, en vez de permitir que el control que un vendedor ejerce sobre un formato propietario inhiba el uso de los productos de la competencia. Por estos motivos, diversos gobiernos y compañías privadas han demostrado cada vez más interés en promover el uso y desarrollo de formatos abiertos.http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_abierto



1. El moviment Open Access: repositoris institucionals

«Un repositori institucional és un arxiu digital de la producció intel·lectual
produïda pel professorat, el personal de recerca i els estudiants d’una
institució, accessible per als usuaris finals tant de la pròpia institució com de
fora, sense pràcticament cap barrera d’accés.

En altres paraules, el seu contingut és:

institucionalment definit,
d’àmbit acadèmic,
acumulatiu i perpetu,
obert i interactiu.»

Crow, 2002

Moderador
Notas de la presentación
 Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC position paper



1. El moviment Open Access: avantatges de l’AO

Nombrosos estudis demostren que les publicacions d'accés obert obtenen
més citacions que les publicacions en paper o les de subscripció o d'accés
restringit, en un percentatge que pot variar molt segons l'àrea de
coneixement.

Swan, 2010, p. 17



1. El moviment Open Access: avantatges de l’AO

Els principals avantatges de l'accés obert, basant-nos en Harnad (2005) i
Swan (2010), podem descriure’ls com a:

L'avantatge general de l'accessibilitat (General OA Advantage).

L'avantatge de l'ús o de baixades (Usage Advantage).

L'avantatge de l'anticipació (Early Advantage).

L'avantatge competitiu (Competitive Advantage).

L'avantatge del biaix de selecció (Selection Bias).

L'avantatge de la qualitat (Quality Advantage).

OA Impact Advantage = EA + (AA) + (QB) + QA + (CA) + UA
(Harnad, 2005).

Moderador
Notas de la presentación
L'avantatge general de l'accessibilitat (General OA Advantage). Si es fa que els articles citables siguin disponibles per a audiències més grans que abans no hi tenien accés, també se n'incrementa el nombre de possibles citacions.L'avantatge de l'ús o de baixades (Usage Advantage). Els documents d'accés obert es baixen més que els que són d'accés restringit, ja que arriben a un públic molt més ampli.L'avantatge de l'anticipació (Early Advantage). Com més ràpid es faci accessible un article a l'audiència potencial, més aviat es pot afectar el patró de citacions, i això és especialment significatiu en el cas de les publicacions preliminars.L'avantatge competitiu (Competitive Advantage). Els articles d'accés obert competeixen amb articles d'accés restringit, i, com que són més accessibles, poden ser més citats.L'avantatge del biaix de selecció (Selection Bias). La tendència dels autors és publicar de més bon grat els seus millors articles amb accés obert.L'avantatge de la qualitat (Quality Advantage). Els articles de més qualitat per definició ja obtenen més citacions i s'amplifica encara més l'efecte de l'avantatge general.AA= Arxiv Advantage

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/index.php?/archives/29-OA-Impact-Advantage-EA-+-AA-+-QB-+-QA-+-CA-+-UA.html


1. El moviment Open Access: avantatges OER

Avantatges dels recursos educatius en obert

Minguillón et al., 2010

Moderador
Notas de la presentación
L'avantatge general de l'accessibilitat (General OA Advantage). Si es fa que els articles citables siguin disponibles per a audiències més grans que abans no hi tenien accés, també se n'incrementa el nombre de possibles citacions.L'avantatge de l'ús o de baixades (Usage Advantage). Els documents d'accés obert es baixen més que els que són d'accés restringit, ja que arriben a un públic molt més ampli.L'avantatge de l'anticipació (Early Advantage). Com més ràpid es faci accessible un article a l'audiència potencial, més aviat es pot afectar el patró de citacions, i això és especialment significatiu en el cas de les publicacions preliminars.L'avantatge competitiu (Competitive Advantage). Els articles d'accés obert competeixen amb articles d'accés restringit, i, com que són més accessibles, poden ser més citats.L'avantatge del biaix de selecció (Selection Bias). La tendència dels autors és publicar de més bon grat els seus millors articles amb accés obert.L'avantatge de la qualitat (Quality Advantage). Els articles de més qualitat per definició ja obtenen més citacions i s'amplifica encara més l'efecte de l'avantatge general.



2. La política institucional d’accés obert de la UOC (mandat)

Què és un mandat institucional d’accés obert?
És una política adoptada per una institució de recerca (universitat o facultat,
centre de recerca, societat científica, etc.), un organisme finançador (NIH,
MRC) o un govern (Comunidad Autónoma de Madrid, Principado de
Asturias) que obliga als seus investigadors (personal docent i de recerca o
becaris) a publicar en accés obert mitjançant el dipòsit en repositoris
institucionals o centrals.

Perquè un mandat a la UOC?
EUA , Associació Universitària Europea (2008)
OpenAIRE, Open Access Infrastructure for Research in Europe (2009)
Futura Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació impulsada pel

Ministeri de Ciència i Innovació
Acord del CIC, Consell Interuniversitari de Catalunya (2009)

Moderador
Notas de la presentación
L'Associació Universitària Europea (EUA) va aprovar en el plenari celebrat a Barcelona el 26 de març de 2008 les recomanacions, Recommendations from the EUA Working Group on Open Access, i sobretot les recomanacions adreçades a les universitats pel que fa a la creació de repositoris institucionals i el desenvolupament de polítiques per a la promoció de l'AO: «III. A. Recomanacions per a la direcció de la universitat1. Les universitats han de desenvolupar polítiques i estratègies institucionals que fomentin la disponibilitat dels seus resultats de recerca amb control de qualitat (en la forma d'articles de recerca i altres resultats) per al ventall més ampli possible d'usuaris, i maximitzar-ne la visibilitat, l'accessibilitat i l'impacte científic.2. L'enfocament bàsic per a aconseguir-ho seria la creació d'un repositori institucional o la participació en un repositori compartit. Aquests repositoris s'haurien d'establir i gestionar d'acord amb les millors pràctiques actuals (seguint les recomanacions i les pautes de DRIVER i projectes similars), complint el protocol de l'OAI-PMH i permetent la interoperabilitat i el futur treball en xarxa per a un ús més ampli.3. Les polítiques institucionals universitàries requeririen que els seus investigadors dipositessin (autoarxivessin) les seves publicacions científiques en el seu repositori institucional en el moment de l'acceptació per a publicació. Les prohibicions lícites de divulgació serien aplicables només a la data de la provisió en accés obert, i no a la data de dipòsit. Aquestes polítiques haurien d'estar d'acord amb les polítiques de recerca d'agències de finançament per a la recerca d'àmbit nacional i europeu, com ara l'ERC.4. Les polítiques universitàries han d'incloure drets d'autor en la gestió de drets de propietat intel·lectual institucional (IPR). Serà responsabilitat de la universitat informar els seus docents investigadors sobre la gestió d'IPR i drets d'autor per tal d'assegurar la compartició més àmplia i la reutilització del contingut de recerca digital que hagin produït. Això haurà d'incloure una clara política de propietat i gestió de drets d'autor que cobreixi les publicacions acadèmiques i defineixi els procediments per a assegurar que la institució té dret a utilitzar el material produït pel seu personal per a propòsits d'aprofundiment de la recerca, l'ensenyament i la formació.5. Les polítiques institucionals universitàries hauran d'estudiar de quina manera es podrien trobar recursos i la manera de posar-los a disposició dels autors per a les quotes d'autoria necessàries per a sostenir el model de "pagament per part de l'autor" de l'accés obert.»   --plasmació en els VI i VII programa marc R+D de la Unió Europea, que en aquest sentit el mes d'agost de 2008 va iniciar el programa Open Access pilot in FP7 i, el desembre de 2009, el projecte Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE). -- Futura Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació impulsada pel Ministeri de Ciència i Innovació en l'esborrany de l'avantprojecte de la qual ja es fomenta clarament la publicació en accés obert de la recerca finançada amb fons públics, com també se'n preveu la difusió en accés obert tant en repositoris temàtics com en institucionals. -- A CatalunyaEl Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar dur a terme diferents actuacions amb la finalitat d'impulsar l'accés obert a la recerca de Catalunya i va encarregar a la Comissió General de Política Universitària el seguiment i la implantació d'aquestes actuacions. El pla d'actuacions per a l'accés obert a Catalunya té com a fita clau l'horitzó 2012, quan «en els processos d'avaluació de projectes d'investigació, d'acreditació del professorat, d'avaluació de la recerca (sexennis) o de concursos de promoció interna es tindran en compte exclusivament les publicacions incloses en un repositori d'accés obert». Aquest informe va ser aprovat en el plenari del CIC en data de 22 de juny de 2009.



2. La política institucional d’accés obert de la UOC (mandat)

El mandat institucional de la UOC

Català: http://hdl.handle.net/10609/4965

Castellà: http://hdl.handle.net/10609/4967

Anglès: http://hdl.handle.net/10609/4966

Acompliment de l’acord del CIC

Som l’única universitat catalana, a més de la UPC, que acomplim amb
els terminis establerts pel CIC al road-map.

Seguint l’acord del CIC a partir de l’any 2012 només s’avaluarà la
recerca dipositada en repositoris d’accés obert.

Moderador
Notas de la presentación
En l'àmbit català, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar dur a terme diferents actuacions amb la finalitat d'impulsar l'accés obert a la recerca de Catalunya i va encarregar a la Comissió General de Política Universitària el seguiment i la implantació d'aquestes actuacions. El pla d'actuacions per a l'accés obert a Catalunya té com a fita clau l'horitzó 2012, quan «en els processos d'avaluació de projectes d'investigació, d'acreditació del professorat, d'avaluació de la recerca (sexennis) o de concursos de promoció interna es tindran en compte exclusivament les publicacions incloses en un repositori d'accés obert». Aquest informe va ser aprovat en el plenari del CIC en data de 22 de juny de 2009.

http://hdl.handle.net/10609/4965
http://hdl.handle.net/10609/4967
http://hdl.handle.net/10609/4966


2. La política institucional d’accés obert de la UOC (mandat)

ROARMAP (Registry of Open Access Repository Material Archiving
Policies) http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/

http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/


2. La política institucional d’accés obert de la UOC (mandat)

MELIBEA (Directorio y estimador a favor del acceso abierto a la producción
científica) http://www.accesoabierto.net/politicas/

Moderador
Notas de la presentación
Equip de treball per a la redacció del mandat: Mari Vállez, Mònica Bonich, Cristina López i Cristina Vaquer

http://www.accesoabierto.net/politicas/


2. La política institucional d’accés obert de la UOC (mandat)

MELIBEA (Directorio y estimador a favor del acceso abierto a la producción
científica) http://www.accesoabierto.net/politicas/

http://www.accesoabierto.net/politicas/


2. La política institucional d’accés obert de la UOC (mandat)

Q
U
I I
 Q
U
È Els membres de la comunitat de recerca de de Catalunya han de dipositar les seves publicacions de recerca (articles de revista,

textos presentats en congressos, documents científico‐tècnics, llibres o capítols de llibres, informes de cerca, etc.) dutes a terme en
el marc de la seva activitat a al repositori institucional de la Universitat.
Els membres de la comunitat acadèmica de de Catalunya han de dipositar les seves publicacions acadèmiques (materials docents o
mòduls didàctics) fetes en el marc de l'activitat docent de la UOC al repositori institucional de la Universitat. Alhora, també es
promou el dipòsit en accés obert d'altres objectes d'aprenentatge que puguin interessar els estudiants o els professors (PAC,
exàmens, exercicis, etc.).

Els doctorands de de Catalunya que són beneficiaris d'una beca predoctoral competitiva (com les beques IN3‐UOC per a la
realització de tesis doctorals o les concedides per altres entitats, com el Ministeri de Ciència i Innovació i l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca de Catalunya), és a dir, que estan subjectes a la modalitat d'ensenyament presencial i a temps complet,
estan obligats a dipositar una còpia electrònica de les tesis doctorals llegides a al repositori institucional.

Els estudiants de de Catalunya, tal com indica la normativa de pràcticums i treballs o projectes de fi de màster, grau o carrera estan
subjectes a l'obligació de dipòsit en el repositori institucional d'aquests treballs, que seran de lliure consulta per al seu ús docent i
de divulgació. En cas que hi hagi dades que s'hagin de protegir, tals com dades personals o de secret empresarial, aquesta
informació s'haurà de retirar abans del seu dipòsit o bé se'n pot restringir la consulta als usuaris de la comunitat UOC.

CO
M Per a fer‐ho, es tindran en compte, si escau, les condicions establertes per les editorials amb relació a l'arxivament dels documents

en repositoris d'accés obert. Si aquestes condicions no permeten incloure la darrera versió de la publicació, cal incloure la
publicació preliminar o, com a mínim, les metadades completes que la descriuen i el text complet, que quedarà en accés restringit
amb un embargament de 12 mesos com a màxim.
L'arxivament dels documents s'ha de dur a terme just després de l’acceptació per a la seva publicació i en qualsevol cas en un
termini no superior a 12 mesos.
De manera complementària, la Universitat recomana a la seva comunitat acadèmica la publicació, quan sigui possible, en revistes
d'accés obert.

La Universitat tindrà en compte el nombre de documents dipositats com un dels barems de finançament dels grups de recerca i, a
partir de l'1 de gener de 2012, només es consideraran les publicacions dipositades en el repositori en els concursos i convocatòries
internes de la Universitat, tal com preveu el Consell Interuniversitari de Catalunya per a totes les universitats catalanes.

Moderador
Notas de la presentación
[1] Els materials didàctics que es desenvolupen a la UOC amb llicència d'accés obert es publiquen a l'OCW de la UOC (http://ocw.uoc.edu)  i el repositori institucional de la UOC es retroalimenta d'aquests materials, sense duplicar gestions ni esforços. [2] La Normativa de pràcticums i treballs i projectes de final de carrera indica sota l'epígraf «Publicació i arxiu dels treballs»: «Una còpia del treball que hagi elaborat l'estudiant per a superar els crèdits del pràcticum o del treball o projecte de fi de carrera quedarà arxivada a la Biblioteca de la UOC i serà de lliure consulta per al seu ús docent i de divulgació, fora que en el treball l'autor manifesti explícitament el seu caràcter confidencial.L'estudiant podrà publicar els treballs sota la protecció de la propietat intel·lectual i industrial o segons la llicència escollida; copyleft –GNU/Linux–, Creative Commons, etc.»[3] Cal tenir en compte que aquesta recomanació, que no obligació, comporta que la Universitat hagi de facilitar, si s’escau, a qui ho vulgui un pressupost que pot anar d'entre 500 a 2.000 euros, quota que marquen els diferents editors internacionals per a optar a la publicació del seu treball de recerca en opció Open Choice. 



2. La política institucional d’accés obert de la UOC
D'altra banda, la Universitat, respecte als documents de la seva comunitat acadèmica i de recerca dipositats al repositori de la
institució, es compromet a les accions següents:

CO
M
PR

O
M
IS
O
S

Vetllar pel respecte als drets de propietat intel∙lectual dels autors.

Vetllar per la integritat de les dades i metadades introduïdes pels autors.

Seguir les normatives i els criteris internacionals per a repositoris d'accés obert.

Coordinar‐se amb la resta d'institucions del sistema universitari per tal que els recol∙lectors de producció científica i acadèmica
d'àmbits nacional i internacional (RECERCAT, MDX, TDX, OCW, RECOLECTA, DRIVER, etc.) puguin recollir el coneixement generat
per la Universitat i donar‐hi accés.

Incrementar la visibilitat i la interoperabilitat de la producció científica incorporant el repositori a cercadors acadèmics, portals,
directoris, etc. (Scirus, GoogleScholar, OAISTER, OpenDOAR, etc.).

Preservar i mantenir l'accés perpetu als documents dipositats en el repositori.

Es compromet a deixar en mans de l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la seva obra. En cap cas el fet de publicar al
repositori institucional no és incompatible amb la publicació del document amb editorials comercials, atès que es compromet a
no fer renunciar els autors als seus drets morals o d'explotació. només adquireix els drets necessaris per a la difusió de l'obra i per
a fer canvis de versió digital del document per a propòsits de seguretat i preservació.

Moderador
Notas de la presentación
[1] Els materials didàctics que es desenvolupen a la UOC amb llicència d'accés obert es publiquen a l'OCW de la UOC (http://ocw.uoc.edu)  i el repositori institucional de la UOC es retroalimenta d'aquests materials, sense duplicar gestions ni esforços. [2] La Normativa de pràcticums i treballs i projectes de final de carrera indica sota l'epígraf «Publicació i arxiu dels treballs»: «Una còpia del treball que hagi elaborat l'estudiant per a superar els crèdits del pràcticum o del treball o projecte de fi de carrera quedarà arxivada a la Biblioteca de la UOC i serà de lliure consulta per al seu ús docent i de divulgació, fora que en el treball l'autor manifesti explícitament el seu caràcter confidencial.L'estudiant podrà publicar els treballs sota la protecció de la propietat intel·lectual i industrial o segons la llicència escollida; copyleft –GNU/Linux–, Creative Commons, etc.»[3] Cal tenir en compte que aquesta recomanació, que no obligació, comporta que la Universitat hagi de facilitar, si s’escau, a qui ho vulgui un pressupost que pot anar d'entre 500 a 2.000 euros, quota que marquen els diferents editors internacionals per a optar a la publicació del seu treball de recerca en opció Open Choice. 



3. Drets d’autor i repositoris

Més informació
Melero, Remedios (2010.) Guia pràctica sobre els drets patrimonials o
d'explotació (copyright) i la seva relació amb l'autoarxiu en repositoris
d'accés obert. Grup de recerca Accés Obert a la Ciència.
La guia de REBIUN: ¿Conoces tus derechos como autor? La finalitat d'aquest
tutorial és donar a conèixer als recercaires el paper dels drets d'autor en relació a
la publicació en obert (open access) i els avantatges derivats de l'autoarxiu de la
producció científica en repositoris institucionals. Conté molta informació i enllaços
d'interès.

Moderador
Notas de la presentación
Ajuda del repositori amb informació sobre Drets d’autor Des de la Biblioteca de la UOC hem traduït 

http://biblioteca.uoc.edu/docs_elec/repositori/melero_guia-derechos_cat.pdf
http://biblioteca.uoc.edu/docs_elec/repositori/melero_guia-derechos_cat.pdf
http://biblioteca.uoc.edu/docs_elec/repositori/melero_guia-derechos_cat.pdf
http://biblioteca.uoc.edu/docs_elec/repositori/Tutorial Conoces tus derechos como autor_cat.pdf


3. Drets d’autor i repositoris: desmuntant mites

Primera llegenda urbana: els autors no volen publicar en accés obert

“The vast majority of authors (81%) would willingly comply with a mandate
from their employer or research funder to deposit copies of their articles in
an institutional or subject-based repository. A further 13% would comply
reluctantly; 5% would not comply with such a mandate.”

Swan, 2005

Moderador
Notas de la presentación
El repositori institucional de la UOC conté les publicacions digitals en accés obert produïdes per la UOC en les activitats de recerca, docència i gestió. Es pot accedir a l’O2 des del portal de la UOC (només consulta però no publicació) o bé des de la pàgina priincipal de la Biblioteca (accés total a consulta i a publicació).Aprofitar per exposar els avantatges de la publicació en AO i la política d’AO de la UOC que, en el cas dels docents, promou la publicació en AO de qualsevol objecte d’aprenentatge 



3. Drets d’autor i repositoris: desmuntant mites

Segona llegenda urbana: les revistes en accés obert no tenen impacte

El dipòsit en accés obert (AO) no és incompatible amb publicar en revistes
d’impacte. El millor exemple per a entendre que són dos aspectes
complementaris i no excloents és que Nature i Science, les dues millors
revistes científiques del món, permeten als autors dipositar o publicar en
accés obert.

Models de revistes en accés obert (http://www.doaj.org)
Model 1; creada i gestionada per una universitat o departament, només en format
electrònic, editada i avaluada per experts ex. Artnodes, Digithum, RUSC, etc.
Model 2: com l’anterior però a més rep ajuts o patrocinis ex. D-Lib Magazine
Model 3: author pays, l’autor paga una quota ex. PLoS, Biomed Central
Model 4: author pays hybrid, una revista amb alguns materials OA pagats pels
autors accessibles a tothom, i d’altres accessibles a subscriptors o de pagament,
per als quals els autors no paguen OA choice. ex. Nature, El Profesional de la
Información, PNAS

Oppenheim, 2010

Moderador
Notas de la presentación
Nature: Science: The Science website also gives free access to some articles (principally original research articles and editorials) as well as the complete table of contents of the current and past issues, a year after their publication. TA=toll-access o de pagament. Curiositat: toll també vol dir peatge en anglès. Però hi ha múltiples i molts diversos models de negoci per a la publicació en accés obert en revistes científiquesModels 1 i 2: Tots dos models impliquen costos d'oportunitat.Model 3: This is the so-called “author pays” model, though in practice it is not the author who pays, but his/her institution or funder. TA: toll-access

http://www.doaj.org/


3. Drets d’autor i repositoris: desmuntant mites

Tercera llegenda urbana: no tinc drets per a publicar-lo en accés obert

El dipòsit en accés obert (AO) no és incompatible amb publicar en revistes
indexades, el 90% de les revistes científiques permet que es puguin
publicar els preprints o postprints de l'autor en un repositori, un 60%
permeten el dipòsit immediat del postprint i un 40% del preprint.

Harnad et al, 2004

Per saber si una revista o editor permet l’autoarxivament s’ha de mirar:

Revistes espanyoles: Dulcinea http://www.accesoabierto.net/dulcinea/

Revistes estrangeres: SHERPA/RoMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Metacercador australià CAIRSS = SHERPA/RoMEO + OAKList + AcqWeb
: http://cairss.caul.edu.au/www/search/open_access_policies_search.htm

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://cairss.caul.edu.au/www/search/open_access_policies_search.htm


3. Drets d’autor i repositoris: problemes amb les versions

Quarta llegenda urbana: aquest no era el preprint?

Entre els problemes més freqüents que ens trobem és que en alguns casos
els autors no trameten la versió “legal” dels articles al repositori.

Com distingim el preprint, del postprint de l’autor i del postprint de l’editor?

Preprint, esborrany o versió d’un document científic que encara no ha
passat el procés de revisió d’experts (peer-review), probablement no
segueix el disseny o el format de la revista.

Postprint de l’autor: ja revisat per experts, si té numeració de pàgines són
consecutives a partir de l’1.

Postprint de l’editor: conté la numeració de les pàgines tal com estan
publicades a la revista, sol tenir informació del copyright i/o el logo de
l’editor.

Moderador
Notas de la presentación
Postprint de l’editor i el DOI si s’escau.



3. Com poden els autors conservar els seus drets 
d’explotació abans de publicar?

http://scholars.sciencecommons.org/ 

genera un PDF que es pot annexar als acords de copyright dels
editors, una eina amb valor legal que permet als autors retenir
determinats drets.

http://scholars.sciencecommons.org/


4. Llicències: com usar-les

S’ha de ser l’autor o el titular dels drets d’explotació

No es pot assignar una llicència CC a un article publicat a una
revista amb ©, per molt que la versió a penjar sigui anterior,
ex. preprint.

Preferentment s’hauria de marcar el document que es penjarà
al repositori amb la llicència.

Moderador
Notas de la presentación
3. Així independentment d’on accedeixin els usuaris (Google Scholar…), podran saber-ne les condicions d’ús i possible reutilització 



4. Llicències: Creative Commons (CC)

http://cat.creativecommons.org/llicencia/

Reconeixement (Attribution BY)

No Comercial (Non Commercial)

Sense Obres Derivades (No Derivate works)

Compartir Igual (Share Alike) 

Moderador
Notas de la presentación
Les 6 llicències permeten: ReproduccióDistribucióComunicació pública (sense finalitat comercial) Les 6 llicències requereixen: -reconeixement (la legislació espanyola no permet el copyleft, o la llicència cc zero o sense drets reservats atès que hi ha una sèrie de drets irrenunciables com és l’autoria)-avís de llicència

http://cat.creativecommons.org/llicencia/


4. Llicències del Repositori O2

Documents

CC
GNU-GPL, General Public License
GNU-FDL, Free Documentation License
LGPL, The GNU Lesser or Library General Public License

Berkeley Software Distribution, FreeBSD
Massachusetts Institute of Tecchnology (MIT) X11 license
The Apache Software License, ASL 2.0
Mozilla Public License, MPL 1.1
Open Source License, OSL 3.0

Programari

GNU

Altres

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php
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