MOKSLINĖS INFORMACIJOS PAIEŠKA

ATVIROS PRIEIGOS
IŠTEKLIAI

Atviroji prieiga – tai nemokama ir laisva prieiga, kuri leidžia
visiems ieškoti, skaityti, dalintis, cituoti ir nekomerciniais
tikslais naudoti įvairią elektroninę mokslinę literatūrą:
straipsnius, disertacijas, konferencijų pranešimus, tyrimų
duomenis ir kitą publikuotą ir nepublikuotą medžiagą.

Atvirosios prieigos nauda – didesnis autoriaus mokslinio
darbo matomumas, o jo publikuota mokslinė informacija
gali būti dažniau panaudojama, cituojama kituose mokslo
darbuose.
Atviros prieigos siekis – užtikrinti nemokamą prieigą prie
mokslinės literatūros

ATVIROSIOS PRIEIGOS ĮGYVENDINIMO BUDAI
AUKSINIS KELIAS
Kai autorius paskelbia savo mokslinį
straipsnį atvirosios prieigos žurnale ir
pats arba institucija sumoka už
publikavimą.

ŽALIASIS KELIAS
Kai autorius įkelia jau publikuotą arba
dar nepublikuotą savo straipsnį į
atvirosios prieigos mokslinės
informacijos saugyklą

ATVIROSIOS PRIEIGOS ŽURNALAI
Atvirosios prieigos žurnalų sąrašas pateikiamas Atvirosios prieigos žurnalų kataloge DOAJ (angl. Directory of
Open Access Journals). Į šį katalogą įtraukti žurnalai užtikrina nemokamą prieigą prie viso teksto straipsnių.
Straipsnių kokybę prižiūri žurnalų redakcinės kolegijos.
Atvirosios prieigos žurnalai pažymėti simboliu
Pastaraisiais metais daugėja ir komercinių leidėjų, kurių žurnalai prieigą prie viso teksto straipsnių užtikrina
pasitelkdami mišrųjį arba vėlesnės atvirosios prieigos būdus:
❑ mišriosios prieigos žurnalai suteikia atvirąją prieigą tik prie tų straipsnių, kurių leidybos išlaidas apmokėjo
patys autoriai ar juos finansuojančios institucijos. Tokie straipsniai yra laisvai prieinami internete visiems
interneto vartotojams. Kiti to paties žurnalo straipsniai yra prieinami tik prenumeratoriams arba už atitinkamą
mokestį.
❑ vėlesnės prieigos žurnalai suteikia galimybę laisvai naudotis naujausiais viso teksto straipsniais tik praėjus
tam tikram laikotarpiui nuo to laiko, kai jie buvo paskelbti (angl. period of embargo).

LIETUVOS ATVIROSIOS PRIEIGOS ŽURNALAI
Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis
http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
•

Į sąrašą įtraukiami recenzuojami mokslo žurnalai.

•

Leidinio buvimas duomenų bazėse skelbiamas remiantis žurnale pateikta informacija.

UŽSIENIO ATVIROSIOS PRIEIGOS ŽURNALAI
Bioline International – besivystančių šalių elektroninių žurnalų rinkinys (biologija, chemija, gamtos mokslai,
medicina, visuomenės sveikata);

BioMed Central – biologijos ir medicinos mokslų elektroninių žurnalų rinkinys;
BMJ Journals Online – medicinos ir visuomenės sveikatos sričių moksliniai žurnalai;
Co-Action Publishing – tarptautinis mokslinių žurnalų ir knygų rinkinys (etnologija, filologija, filosofija, istorija,
medicina, menas, politologija, sociologija);
Elsevier Open Access Journals – Elsevier leidyklos moksliniai žurnalai (gamtos ir fiziniai mokslai);
Free medical Journals – medicinos mokslų žurnalų rinkinys (biologija, chemija, farmacija, informatika, istorija,
medicina, odontologija, psichologija, slauga, visuomenės sveikata, zoologija, veterinarinė medicina);
Herbert Open Access Journals (HOAJ) – mokslinių žurnalų rinkinys (chemija, klinikinė medicina, biomedicina,
gyvybės mokslai, mikrobiologija, ekologija);
Highwire Press – Stanfordo universiteto leidyklos HighWire Press mokslinių žurnalų archyvas (astronomija,
biologija, botanika, chemija, ekologija ir aplinkotyra, ekonomika, farmacija, filologija, filosofija, fizika, gamtos
mokslai, inžinerija ir technologijos, komunikacija ir informacija, matematika, medicina, odontologija,
politologija, psichologija, slauga, sociologija, teologija, verslas ir administravimas, žemės ūkis, zoologija,
veterinarinė medicina);

UŽSIENIO ATVIROSIOS PRIEIGOS ŽURNALAI
Hindawi – Hindawi korporacijos leidžiamų žurnalų rinkinys (biologija, chemija, ekologija ir aplinkotyra, farmacija,
fizika, inžinerija ir technologijos, matematika, medicina, odontologija, slauga, žemės ūkis);
IEEE Open Access – šiuolaikinių technologijų srities mokslinių žurnalų rinkinys;
International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Open Access Journals – informacijos ir
komunikacijos srities mokslinių žurnalų rinkinys;
Libertas Academica – atvirosios prieigos žurnalų rinkinys (biologija, chemija, farmacija, fizika, medicina);

PLoS – ne pelno organizacijos Public Library of Science publikuojami septyni aukšto lygio medicinos ir gamtos mokslų
žurnalai;
PubMed Central – biomedicinos ir gamtos mokslų žurnalų straipsnių archyvas;
Revistas-CSIC – Ispanijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos (CSIC) leidžiamų mokslo žurnalų archyvas
(architektūra, botanika, filologija, geografija, geologija, istorija, matematika, menas, sociologija);
Scientific Journals International (SJI) – straipsnių paieška atvirosios prieigos moksliniuose žurnaluose (visos
pagrindinės mokslo šakos);
SpringerOpen – Springer leidyklos moksliniai žurnalai (biologija, chemija, fizika, gamtos mokslai, matematika,
medicina, teisė);
Wiley Open Access – Wiley leidyklos moksliniai žurnalai (biologija, chemija, medicina, veterinarinė medicina,
ekologija, aplinkotyra, sveikatos mokslai, inžinerija, psichologija, žemės ūkio mokslai).

ATVIROSIOS PRIEIGOS KNYGOS
OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)
Atvirosios prieigos visatekstės akademinės knygos humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.

Cambridge University Press
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.
DOAB (Directory of Open Access Books)
Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos visatekstės elektroninės knygos
įvairių mokslų temomis.
Knowledge Unlatched
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.
MRU eBooks
Mykolo Romerio universiteto atvirosios prieigos knygos.
Project MUSE ebooks
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

ATVIROSIOS PRIEIGOS TALPYKLOS
LIETUVOS ATVIROSIOS PRIEIGOS TALPYKLOS
eLABa – Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.
ETD – Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos.
Lituanistikos duomenų bazė – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra
Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

LIETUVOS INSTITUCINĖS TALPYKLOS, UŽREGISTRUOTOS
OPENDOAR IR ROAR REGISTRUOSE
Aleksandro Stulginskio universiteto talpykla

ISM ekonomikos ir vadybos universiteto talpykla
Kauno kolegijos talpykla
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto talpykla
Mykolo Romerio universiteto talpykla
Vilniaus Gedimino technikos universiteto talpykla
Vytauto Didžiojo universiteto talpykla

UŽSIENIO ATVIROSIOS PRIEIGOS TALPYKLOS
arXiv – biologijos, ekonomikos, fizikos, informatikos, matematikos, inžinerijos ir technologijų mokslų teminė
talpykla
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – humanitarinių ir socialinių mokslų teminė talpykla;
CiteSeer – teminė talpykla ir paieškos sistema su automatizuotu citavimo indeksavimu (inžinerija ir
technologijos, komunikacija ir informacija);

DART-Europe E-theses Portal – įvairių Europos universitetų elektroninių tezių registras (archeologija,
architektūra, astronomija, biologija, chemija, edukologija, ekonomika, filologija, filosofija, fizika, gamtos mokslai,
geografija, geologija, informatika, inžinerija ir technologijos, istorija, matematika, medicina, menas, politologija,
psichologija, sociologija, teisė, teologija, verslas ir administravimas, žemės ūkis, zoologija, veterinarinė
medicina);
E-LIS – bibliotekininkystės, informacijos mokslų bei susijusių disciplinų mokslinių ir techninių dokumentų
archyvas;
ICRISAT – Tarptautinio atogrąžų klimato zonos grūdų tyrimų instituto elektroninė preprintų talpykla (biologija,
botanika, chemija, ekologija ir aplinkotyra, gamtos mokslai, geografija, informatika, inžinerija ir technologijos,
žemės ūkis);
Oxford Text Archive

Oksfordo universiteto archyvas – grožinės literatūros ir lingvistikos (25 kalbomis) talpykla;
RePEc – ekonomikos mokslų literatūros teminė talpykla su nuorodomis į visateksčius straipsnius;
SSRN – socialinių mokslų talpykla (edukologija, ekonomika, politologija, psichologija, sociologija, teisė, verslas ir
administravimas, visuomenės sveikata).

MOKSLO DUOMENŲ TALPYKLOS
Zenodo
Mokslo duomenų talpykla, finansuojama ES lėšomis.
DataCite
Mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų
matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis
skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama
jų paieška.
PANGAEA
Atvirosios prieigos talpykla aplinkos apsaugos tematika.
Registry of Research Data Repositories
Mokslo duomenų talpyklų registras.

ATVIRIEJI MOKYMOSI IŠTEKLIAI
LieDM atvirų švietimo išteklių kaupykla
Lietuvos nuotolinio mokymo tinklo atvirųjų švietimo išteklių kaupyklos tinklalapis.

OER Commons
Atvirieji švietimo ištekliai.
OpenStax
Nemokama mokymo(si) medžiaga.
Curriki
Mokymo(si) šaltiniai iš viso pasaulio.
Open Textbook Library
Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai.
Stanford Online
Stanfordo universiteto nemokami virtualūs kursai.

open.liedm.lt
open.ktu.edu

LieDM partnerių teikiamų atvirų kursų katalogas
Lietuvos nuotolinio mokymo tinklo partnerių teikiamų atvirųjų kursų katalogas.
Mokomoji medžiaga „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“
Mokomąją medžiagą sudaro 12 temų, kiekvienoje iš jų yra vaizdo klipai ir paskaitos, teorinė dalis,
pateiktys, savikontrolės testai, nuorodos į informacijos šaltinius bei rekomenduojamą medžiagą.

DIDIEJI DUOMENYS
Zenodo
ES projekto OpenAIR finansuojama didžiųjų duomenų talpykla.
DataCite
Ne pelno organizacija, teikianti skaitmeninio objekto identifikatorius didžiųjų duomenų atpažinimui
ir kitas paslaugas.
re3data.org: Registry of Research Data Repositories
Mokslinių tyrimų duomenų talpyklų registras.
LIDA
Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) – virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo,
ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra.
MIDAS
Nacionalinis atvirosios prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas.
COD
Kristalografinė duomenų bazė

ATVIRASIS MOKSLAS
Open Science Monitor
Atvirojo mokslo monitoringas.
FOSTER
ES finansuojamas projektas FOSTER (angl. Facilitate Open Science Training for
European Research).
Research GATE
Mokslininkų socialinis tinklas.

ATVIROSIOS PRIEIGOS INICIATYVOS

Open Music Library
Atviroji muzikos biblioteka.

Open Knowledge Maps
Atvirieji žinių žemėlapiai.

Atvirosios prieigos šaltinių paieškai patariame
naudoti talpyklų katalogus.

Daugiau informacijos apie atvirosios prieigos
talpyklas:

DOAB – atvirosios prieigos knygų katalogas;
DOAJ – atvirosios prieigos žurnalų katalogas;
OpenDOAR – atvirosios prieigos talpyklų katalogas;
ROAR – atvirosios prieigos talpyklų registras;
WorldWideScience – jungtinė paieškos sistema, kurioje
paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios
prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

DRIVER – Europos mokslinių tyrimų skaitmeninių
talpyklų infrastruktūros vizija;
ROARMAP – duomenų archyvavimo atvirosios prieigos
talpyklose nuostatų registras.

Išsamią informaciją apie atvirąją prieigą skaitykite:
• Leidinio „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais: mokomoji knyga“ (ISBN
978609-95149-2-5) pirmajame skyriuje „Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios
technologijos“;
• Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos svetainės dalyje, skirtoje atvirajai prieigai;
• Lietuvos mokslo tarybos puslapyje.

Vaizdo medžiaga apie atvirąją prieigą:
• Kas yra atviroji prieiga?
• Kodėl svarbi atviroji prieiga?
• Kaip skatinti atvirąją prieigą?

