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Proč se zajímat o politiku otevřeného přístupu Evropské komise?
Infrastruktura OpenAIRE sbírá všechen otevřený vědecký obsah evropského výzkumu, čímž přispívá k naplnění 
mandatorní politiky otevřeného přístupu v Horizontu 2020. Jste správce otevřeného repozitáře? Čtěte dál 
a dozvíte se, jak repozitář připojit k síti OpenAIRE a tím zviditelnit obsahu repozitáře a zároveň splnit povinnost 
otevřeného přístupu.

Stále rostoucí síť OpenAIRE nyní tvoří přes 600 repozitářů.
Připojte se také!

Instrukce pro: 

správce repozitáře
Co určují Pravidla OpenAIRE?

Pravidla OpenAIRE pomáhají správcům 
repozitářů vytvořit správnou strukturu 
bibliografických metadat. Pravidla respektují 
a podporují zavedená metadatová schémata:
 1) Dublin Core pro repozitáře publikací,
 2) Schéma Datacite pro datové repozitáře,
 3) CERIF-XML pro CRIS systémy.

Pravidla OpenAIRE vyžadují navíc pouze 
metadata identifikující: 
1) poskytovatele  a projekt (číslo grantové 
   smlouvy projektů FP7 a H2020);

2) práva a režim zpřístupnění;
3) datum konce embarga;
4) publikace a datové soubory (persistentní 
   identifikátory).

  
Pravidla jsou zpětně kompatibilní s předchozími 
verzemi, ale doporučujeme je aktualizovat, 
abyste splňovali požadavky OpenAIRE2020.

1. Vytvořte si účet na validator.openaire.eu.
  

2. Ujistěte se, že je váš repozitář registrovaný 
   v OpenDOAR (www.opendoar.org).

  

3. Upravte repozitář podle pravidel OpenAIRE 
   (viz http://hdl.handle.net/10084/101324).

  

4. Ověřte si kompatibilitu repozitáře pomocí
   validator.openaire.eu. 
  

To je vše!

správce datového repozitáře
1. Vytvořte si účet na validator.openaire.eu.

2. Ujistěte se, že je váš repozitář registrovaný 
   v re3data (www.re3data.org).

3. Upravte repozitář podle pravidel OpenAIRE 
   (viz http://hdl.handle.net/10084/101323).

4. Ověřte si kompatibilitu repozitáře pomocí
   validator.openaire.eu. 
  

To je vše!

Co nabízí OpenAIRE?

Otevřený přístup a otevřená data 
v Horizontu 2020



Být součástí interoperabilní evropské sítě repozitářů znamená zviditelnění výzkumu.
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Zvyšte viditelnost vašeho obsahu

Jaký repozitář patří do OpenAIRE?
Každý institucionální nebo oborový repozitář, který zpřístupňuje 
otevřený obsah nebo vědecké výstupy (publikace nebo vědecká 
data) z podpořených projektů.
   

OpenAIRE sbírá jakékoli otevřené recenzované vědecké publikace, 
ale hlavně ty, které uvádějí informaci o financování (např. EK nebo 
národními dotačními programy). Nepřístupné publikace jsou 
akceptovány v případě, že odkazují na zdroj financování.
    

Repozitáře zapojené do DRIVERu přešly pod OpenAIRE, čímž vznikl 
jeden centrální přístupový bod k otevřeně přístupným publikacím 
evropského výzkumu. OpenAIRE nyní třídí repozitáře podle různé 
úrovně kompatibility v závislosti na implementované verzi pravidel 
OpenAIRE a typu obsahu sdíleného  prostřednictvím OAI setů.

Jaké informace OpenAIRE sbírá?

1) Všeobecně všechny otevřeně 
přístupné vědecké výstupy.
   

2) Dostupné informace o zdroji 
financování.
   

3) Neotevřené publikace, pokud 
se odkazují na financování EK nebo 
obdobným národním programem.
   

4) Metadata vědeckých datových 
souborů souvisejících s financovanými 
projekty nebo s publikacemi 
uloženými do OpenAIRE. 

OpenAIRE rozšíří svoji současnou 
politiku o další typy datových souborů 
(otevřená data).

Spolupráce dává smysl: Zapojte se!

Jaké má spolupráce výhody?

Rychle roste počet mandatorních politik otevřeného přístupu a je důležité obohatit metadatové
záznamy o informace o zdroji financování.

OpenAIRE dále nabízí:
Znalostní služby - rozšíření metadatových záznamů o odkazy na ostatní výzkumné výstupy.
Textové vytěžování - OpenAIRE umí identifikovat informace o financování.
API - strojový přístup k agregovaným a obohaceným metadatům včetně informací o projektech, podpora 
pro platformy DSpace a Eprints: http://api.openaire.eu. 
Doplňky - dostupné pro standardní platformy: www.openaire.eu/data-providers/rep-man-toolkit.

O projektu OpenAIRE
Infrastrukturu OpenAIRE financuje 
Evropská komise na podporu své 
politiky a pravidel otevřeného přístupu.
   

Další informace naleznete na:
   

www.openaire.eu

Užitečné odkazy

Není-li uvedeno jinak, všechny materiály vytvořené konsorciem OpenAIRE jsou licencovány Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pravidla OpenAIRE: http://guidelines.openaire.eu
   

Testování a registrace repozitáře: http://validator.openaire.eu
   

Podpora: http://www.openaire.eu/support/helpdesk
   

Provideři dat: https://www.openaire.eu/search/openaire-data-providers


