Σημεία Ανοικτής
Πρόσβασης
Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://
plato.stanford.edu/)
arXiv.org– Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Βιολογία, Στατιστική (http://arxiv.org/)
RePEc – Research Papers in Economics (http://
repec.org/)
CogPrints – Cognition Science (http://cogprints.org/)
DOAJ - Directory of Open Access Journals (http://
www.doaj.org/)
OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories (http://www.opendoar.org/)
OpenArchives.gr – Μηχανή αναζήτησης ελληνικών
ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης (http://
openarchives.gr/)

ΠΕΣ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Σήμερα εκδίδονται περισσότερα από 3,800 ελεύθερα
προσβάσιμα περιοδικά, ελεγμένα για την ποιότητά
τους (peer-reviewed). Βρες εκείνα που αφορούν το
γνωστικό σου πεδίο και χρησιμοποίησε τα!
Επισκέψου τη σελίδα Ανοικτή Πρόσβαση – Γνώση για
Όλους (www.openaccess.gr) για πληροφόρηση και
συμβουλές σε ζητήματα ανοικτής πρόσβασης.
Μπες στη σελίδα του SPARC – Scholarly Publishing
and Academic Resources Coalition (http://
www.arl.org/sparc/), του διεθνούς αυτού οργανισμού
που προωθεί την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και τα
ερευνητικά αποτελέσματα στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.

Διάθεσε

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διάδωσε τη δουλειά σου!
Γράφεις ένα άρθρο για περιοδικό;
Γράφεις την πτυχιακή σου ή τη διατριβή σου;
Είσαι εκδότης φοιτητικού περιοδικού;
Μπορείς να πετύχεις μεγαλύτερη απήχηση μάθε πως να διαθέτεις ελεύθερα τη δουλειά
σου.

Ελεύθερη Πρόσβαση τη Γνώση
Για ‘Όλους
Δείξε έμπρακτα τη στήριξή σου στην προσπάθεια των βιβλιοθηκών για ελεύθερη πρόσβαση στη
γνώση.

Ανοικτή Πρόσβαση
Για Όλους

Μέσα αλλά και έξω από το πανεπιστήμιο.
Ενημερώσου για τους σκοπούς και τα οφέλη της
ελεύθερης πρόσβασης και δράσε υπέρ της!


Κατέβασε άρθρα από ψηφιακές βιβλιοθήκες και περιοδικά ανοικτής πρόσβασης



Ζήτησε περισσότερες πληροφορίες από
τους βιβλιοθηκονόμους στο Πανεπιστήμιο
σου



Ανάρτησε τη δική σου δουλειά ελεύθερα
στο Internet

Αυτό το φυλλάδιο βασίζεται σε έργο του Scholarly Publishing and
Academic Resources Coalition—SPARC και μπορεί να τροποποιηθεί
και να διανεμηθεί τοπικά. Η μετάφραση του φυλλαδίου στα ελληνικά
έγινε από τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου
Πανεπιστημίου.

The Right to Research

THE RIGHT TO RESEARCH
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Γνωρίζεις ότι οι φοιτητές οφείλουν να αναφέρονται σε
άρθρα επιστημονικών περιοδικών όταν γράφουν τις εργασίες τους. Άλλωστε το πιθανότερο είναι πως κι εσύ το
έχεις ήδη κάνει.
Εξίσου πιθανό είναι το να βρήκες άρθρα που θα ήθελες
να διαβάσεις- ίσως πολύ σημαντικά άρθρα - αλλά δεν
είχες ελεύθερη online πρόσβαση στο περιοδικό.
Δε χρειάζεται να είναι έτσι.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Η αρχή πως η έρευνα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη μέσω του internet βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο
διακινείται η γνώση και η πληροφορία.
ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ
ΝΑ
ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ

Δεν έχεις ελεύθερη online πρόσβαση
στα άρθρα που θέλεις γιατί τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά είναι
διαθέσιμα μόνο σε συνδρομητές.

Οι συνδρομές, όμως, στα επιστημονικά περιοδικά κοστίζουν χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο, ενώ κάποιες συνδρομές
φτάνουν μέχρι και τις 20.000 ευρώ.
Η βιβλιοθήκη σου συμμετέχει σε μια πανελλήνια κοινοπραξία (HEAL-link) προκειμένου να μειώσει το κόστος
και να παρέχει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους.
Επιπλέον αγοράζει κι άλλους τίτλους για να καλύψει σε
ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τα επιστημονικά πεδία του
Πανεπιστημίου. Ακόμη κι έτσι όμως, δεν τα καταφέρνει
να παρέχει πρόσβαση σε όλα όσα θα επιθυμούσαν οι
φοιτητές και οι σχολές.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Με τον όρο ανοικτή πρόσβαση εννοούμε την ελεύθερη,
χωρίς συνδρομή, online πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά που πληρούν τα ίδια κριτήρια ποιότητας με τα συνδρομητικά (όπως για παράδειγμα, έλεγχος ποιότητας των
άρθρων από κριτές - peer review).

Οι συγγραφείς διαθέτουν ελεύθερα τα άρθρα τους
δημοσιεύοντας τα σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης ή
σε κάποια ιστοσελίδα ή αποθετήριο (repository), πριν ή
μετά τη δημοσίευση τους σε συνδρομητικό περιοδικό.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Κάνε τις σπουδές σας ευκολότερες!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ;

Η ιστορία είναι γνωστή:

Οι συγγραφείς των άρθρων, όπως οι καθηγητές σου
αλλά και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, δεν πληρώνονται από τους εκδότες για τα άρθρα που γράφουν.

Έχεις αναλάβει μια εργασία για το μάθημα και χρειάζεσαι βιβλιογραφία από έγκριτα περιοδικά. Τελικά,
βρίσκεις ένα άρθρο που σου κάνει- συνήθως χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης, ή μια παραπομπή
από άλλη πηγή ή βιβλιογραφία.

Δημοσιεύουν τη δουλειά τους δωρεάν (και κάποιες
φορές πληρώνουν οι ίδιοι) για να προάγουν την επιστήμη τους και να καταξιωθούν ως ερευνητές και επιστήμονες. Επιπλέον, είναι οι ίδιοι ερευνητές που αξιολογούν, ελέγχουν για την ποιότητα τους, και συχνά κρίνουν άλλα άρθρα χωρίς αμοιβή πριν αυτά δημοσιευθούν.
Και ενώ κάποια περιοδικά χρεώνουν λογικές τιμές για
την παροχή πρόσβασης στο περιεχόμενο τους (ειδικά
εκείνα που εκδίδονται από επιστημονικές ενώσεις και
άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς), κάποια άλλα
που εκδίδονται από εμπορικούς οίκους αφήνουν πάνω
από 30% κέρδος στους εκδότες τους, σύμφωνα με
έρευνα του SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

Ψάχνεις στο διαδίκτυο για το πλήρες κείμενο αλλά το
μόνο που μπορείς να δεις είναι η περίληψη. Ελέγχεις
το site της Βιβλιοθήκης μόνο για να ανακαλύψεις ότι
το Πανεπιστήμιο δεν έχει συνδρομή στο συγκεκριμένο
περιοδικό.
Απογοήτευση. Ίσως αυτό το άρθρο να ήταν ότι χρειαζόσουν - αλλά δεν έχεις πρόσβαση.
Η ανοικτή πρόσβαση αλλάζει αυτό ακριβώς! Δε θα
ανησυχείς πια για το αν είσαι συνδεδεμένος με το δίκτυο του Πανεπιστημίου ή αν η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή.
ΑΝ ΕΙΣΑΙ ONLINE, ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Οι φοιτητές - που διαβάζουν, βασίζονται, και
γράφουν τα επιστημονικά άρθρα- έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύεται και διακινείται η έρευνα.

Η ανοικτή πρόσβαση καθιστά διαθέσιμα τα αποτελέσματα των ερευνών σε όποιον ενδιαφέρεται να τα
διαβάσει. Οι ερευνητές εντοπίζουν και έχουν πρόσβαση στη σχετική με το αντικείμενο τους δουλειά από
όλο τον κόσμο, χωρίς κανένα οικονομικό εμπόδιο.

ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη πρόοδο της
επιστήμης.

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Τα 3.800 ελεγμένα για την ποιότητα τους περιοδικά τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στο Ευρετήριο των Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης (Directory of Open Access
Journals) αντλούν πόρους από χορηγίες, δωρεές, αμοιβή δημοσίευσης, διαφήμιση κ.λ.π.
Με την ανοικτή πρόσβαση όλοι στον κόσμο έχουν τη
δυνατότητα online πρόσβασης στα σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν
συνδρομή.
Κι αυτός είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί ερευνητές,
βιβλιοθήκες, και πανεπιστήμια στηρίζουν την Ανοικτή
Πρόσβαση, και άλλοι τόσοι συγγραφείς και περιοδικά
ακολουθούν το ρεύμα και αλλάζουν πολιτική.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΗΧΗΣΗ
Σκέφτεσαι πως ίσως θα ακολουθήσεις ερευνητική πορεία. Σε αυτή την περίπτωση, θα γράφεις άρθρα με
σκοπό τη δημοσίευση κάποια μέρα - αν δεν το κάνεις
ήδη!
Επιλέγοντας την ανοικτή πρόσβαση διαθέτεις τη δουλειά σου ελεύθερα σε όλους όσους αναζητήσουν βιβλιογραφία στον τομέα σου. Αυτό πρακτικά σημαίνει,
περισσότεροι αναγνώστες, περισσότερη αναγνώριση,
μεγαλύτερη απήχηση των ιδεών σου. Οι έρευνες έχουν
αποδείξει ότι τα άρθρα ανοικτής πρόσβασης αναφέρονται - τεκμηριώνονται από άλλους συγγραφείς συχνότερα σε σχέση με όσα δε διατίθενται ελεύθερα.

