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Pievienojieties Open Access
tīklam.
Palieliniet datu redzamību.
Ietekmējiet Atvērto zinātni
(Open Science).

lielāka pētniecības rezultātu
redzamība / OpenAIRE apkopo
datus no identificētiem un tehniski
sadarbspējīgiem repozitārijiem.
OpenAIRE piedāvā tūlītēju
piekļuvi Eiropas pētniecības telpas
(ERA) publikācijām.
OpenAIRE nodrošina
repozitāriju tīkla veidošanu un
tam atbilstošu pakalpojumu
pieejamību, t. sk. pētniecības
ietekmes novērtēšanu.
OpenAIRE piedāvā
izmantošanas statistikas
vizualizāciju: repozitāriju
rakstu izmantošanas statistika
piedāvā alternatīvu veidu
pētniecības tendenču
novērtēšanai.

“

Sadarbspēja
tehniski nodrošina
iespēju virtuāli
savienot
repozitārijus…
un pārsūtīt
informāciju1

“

JŪSU IEGUVUMI

ATVĒRTĀS ZINĀTNES
(OPEN SCIENCE) IETEKMĒŠANA
Iekļaujoties Eiropas pētniecības
infrastruktūrās, OpenAIRE veido
repozitāriju tīklu, kas apkopo Eiropas
finansētās pētniecības rezultātus. Tas
aptver visus DRIVER reģistrētos
repozitārijus.
Izmantojot jau izveidoto
publikāciju deponēšanas
infrastruktūru, mēs vēlamies piesaistīt
tai arī informāciju par pētniecības
datiem un tās finansēšanu.
Ja Jūs esat izdevējs, pārstāvat
institucionālo vai nozaru
repozitāriju (kas satur publikācijas vai
datus), tad, izmantojot OpenAIRE, Jūs
varat palielināt publicētā satura
redzamību un padarīt brīvpieeju
pētniecībai par zināšanu
menedžmenta ikdienas realitāti.

JA JŪS VADĀT PUBLIKĀCIJU
VAI DATU REPOZITĀRIJU

Ja Jūs esat ieinteresēts
sadarboties, sazinieties ar mums.

1
The Current State of Open Access Repository
Interoperablity (2012) www.coar-repositories.org.

Nodrošiniet sava repozitārija
sadarbspēju ar OpenAIRE, izmantojot
Vadlīnijas repozitāriju menedžeriem.
OAI-PMH standartam atbilstošiem
repozitārijiem nepieciešams izpildīt
dažas prasības metadatu
noformēšanā. OpenAIRE ir
spraudmoduļi (plug-in) DSpace,

Eprints un Open Journal Systems
programmām.
skatīt papildus informācijai un
konsultatīvajiem pakalpojumiem
http://www.openaire.
eu/en/support/guides/repository-ma
nagers. OpenAIRE importē datus
izmantojot DOI un sadarbojas ar
DataCITE. Tā kā OpenAIRE ir
savietojams ar CERIF standartu, tas ir
sadarbspējīgs ar CRIS sistēmām un
projektu informāciju.

SAITES UZ DATU
INFRASTRUKTŪRĀM
OpenAIRE veido atvērtās zinātnes
infrastruktūru apkopojot pētniecības
rezultātus (publikācijas) un sasaistot
tās ar pētniecības datiem.
OpenAIRE nodrošinās publikāciju un
datu mašīnlasīšanu un to hipersaišu
pieejamību pētniekiem. Citas
aplikācijas varēs izmantot šīs plašās
kontekstuālās saites, izmantojot
lietojumprogrammu saskarni (API).

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.

www.openaire.eu

