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Deponējiet rakstu brīvpieejā.
Dalieties pētniecības rezultātos.
Izmantojiet pētniecības
rezultātus.

1. Nodrošina pētniecības rezultātu
vairākkārtēju izmantošanu un
brīvpieeju.
2. Publikāciju meklēšanu.
3. Publikāciju un pētniecības datu
sasaisti.
4. Izmantošanas statistiku.
5. Iespēju arhivēt pētniecības
rezultātus.

PAR OPEN ACCESS
EK vēlas nodrošināt iespējami
plašāku izplatību un piekļuvi
pētniecības rezultātiem. Jūs varat
nodrošināt brīvu piekļuvi rakstam:
iesniedzot rakstu Jūsu izvēlētā
žurnālā
kad raksts akceptēts publicēšanai,
ievietot to repozitārijā
OpenAIRE atbildēs uz Jūsu
jautājumiem, arī par autortiesībām.

“

Brīva piekļuve
jūsu pētniecības
rezultātiem
palielinās to
popularitāti un
izmantojamību.
OpenAIRE
nodrošina Jūsu
publikācijas
sasaisti ar
pētniecības
datiem, piedāvā
izmantošanas
statistiku un
saglabā jūsu
pētniecības
rezultātus

“

KO PIEDĀVĀ OpenAIRE?

PALIELINIET SAVU SAVAS
PĒTNIECĪBAS NOZĪMĪBU AR
OpenAIRE
Brīva piekļuve jūsu pētniecības
rezultātiem palielinās to popularitāti un
izmantojamību. OpenAIRE portālā Jūs
varat sasaistīt publikāciju ar pētījumā
izmantotajiem vai iegūtajiem datiem,
iegūt izmantošanas statistiku un
saglabāt jūsu pētniecības rezultātus.
Pētniecības piemēri:
Džons ir pētnieks Eiropas dzīvības
zinātņu projektā. Viņa raksts ir brīvi
pieejams OpenAIRE. Rakstā aprakstītas
un sniegtas atsauces uz pētniecības
datiem.
Sofija ir pētniece, kas meklē padziļinātu
informāciju par noteiktu gēnu.
OpenAIRE piedāvāja saiti uz Džona
rakstu. Pateicoties informācijai par
projektu, viņa var labāk izprast gēna
atbilstību, atrast arī citas savam
pētījumam atbilstošās publikācijas no
projekta publikāciju saraksta. Viņa var
izmantot arī sev noderīgo informāciju
no Džona raksta.

1.

Portālā var meklēt un izmantot
brīvpieejas publikācijas. Jūs varat
meklēt visas Eiropas pētniecības
telpas (ERA) publikācijas.

2.

OpenAIRE saista dažādu
infrastruktūru un zinātņu
nozaru publikācijas un
pētniecības datus, lai veicinātu
pētniecības rezultātu
vairākkārtēju izmantošanu.

3.

OpenAIRE var uzglabāt jūsu
publikācijas un pētniecības
datus savā repozitārijā.
Informācija šķita noderīga? Tad
ielūkojies OpenAIRE portālā!

PAR OpenAIRE
Iniciatīva EK Open
Access nostādņu
atbalstam. OpenAIRE
apkopo 7. ietvara
programmas
publikācijas no
repozitāriju tīkla.
Projekta darbības lauks
paplašinās, aptverot arī
citu programmu
finansētos pētniecības
rezultātus.
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