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Kas tai yra Atviroji prieiga (Open 
access)?

Nemokama, 
nuolatinė prieiga
prie recenzuotų 
mokslinių 
publikacijų 
internete

Hulda Nelson  pav.



Ar tai teisinga?
• Mokslas finansuojamas mokesčių 
mokėtojų 

• Mokslas kuriamas mokslo 
institucijose, t.y. ne pelno siekiančiose 
organizacijose 

• Autorius perduoda turtines teises 
leidejui, t.y. negauna jokio pelno

• Recenzentas negauna atlygio

• Pelną gauna komercinis leidėjas

• Visuomenė turtas atsiduria privačiose 
rankose

• Valstybė finansuoja mokslą antrą 
kartą  per bibliotekas, 
prenumeruojančias tas pačias DB



Atviros prieigos iniciatyvos ir politika
• 34 000 mokslininkų laiškas leidėjams, 2000

• Budapešto atviros prieigos iniciatyva (BOAI), 2001

• Berlyno deklaracija, 2003

• Europos mokslo taryba (ERC Guidelines) ,2007 

• Europos komisijos FP7 , Horizon 2020 programos

• LSMU AP mandatas, 2013

• Paskelbta atviros prieigos

mandatų – 425; 

• 83 mokslo fundatoriai

reikalauja AP
www.eprints.org

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_scc_guidelines_open_access.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300
http://roarmap.eprints.org/963/


Tradicinis publikavimo būdas
.

Rankraštis Leidėjas

Autorius perduoda autorines teises
komerciniam leidėjui

©

Rezulatas:
laisva

prieiga
Gali skaityti tik žurnalo ar DB 
prenumeratoriai



Publikavimas Atviroje prieigoje

Rankraštis Leidėjas

$

Sumoka fundatorius, institucija ar autorius  už straipsnio 
publikavimą, recenzavimą ir kt. 

Rezultas: OPEN

@CCESS
Autorius išsaugo 

savo teises

Visi laisvai gali skaityti,
Didėja autorių, institucijų matomumas, 

Prestižas, citavimo rodikliai



http://www.sherpa.ac.uk/juliet/

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/


Du atviros prieigos būdai

Auksinis (Gold OA)

• Publikavimas atviros 
prieigos žurnaluose 
arba komerciniuose 
su AP statusu

• Mokamas modelis

Žaliasis (Green OA)

• Straipsnių kopijų 
talpinimas 
institucinėse, 
dalykinėse, 
valstybinėse, kt. 
Talpyklose

• Nemokamas modelis

15 November, 2013



Atviros prieigos leidėjai



• Mokslo, medicinos ir technologijų ir  virtuali leidykla (259
recenzuojami žurnalai)

• 469 nariai iš 52 šalių (2 Lietuvos)

• Greitas straipsnio publikavimas (6 sav.)

• Indeksuojami ISI 200 žurnalų, IF turi 150 žurnalų

• Indeksuojami Google Sholar, Scopus, PubMed ir kt.

• Straipsnių archyvavimas PubMedCentral

• Teikia peržiūrų skaičių, citavimą, skaitytojų ir redaktoriaus 
komentarus 

• Moka institucija nario mokestį (69%) arba autorius (28%)

• Galimybė pradėti naują ar perkelti leidžiamą žurnalą 
(nemokama programinė įranga)

www.biomedcentral.com

http://www.biomedcentral.com/




www.doaj.org

• Lundo universiteto iniciatyva, 2002
• 9967 AP žurnalų, 1 521 584 straipsniai, 5675 žurnalų 

galima straipsnio paieška DB
• Žurnalai iš 123 šalių 

– 31 Lietuvos žurnalas
– JAV -1231, UK - 629,...
– Rumunija -158, Lenkija - 170,...
– Ukraina - 58

• Scholar Google indeksuoja 78% str., Scopus 10%. 
• 52,8% žurnalų autorius nemoka už str. Recenzavimą*

*Kaufman-Wills Group, LLC. The facts about open access

http://www.doaj.org/


www.plos.org

• Ne komercinė mokslo ir medicinos leidykla
• Recenzuoja ir publikuoja straipsnius
• Leidžia 7 pavadinimų mokslo žurnalus:

– PLoS Biology IF 11,452
– PLoS ONE (Clinical trials) IF 4,7
– PLoS Medicine IF 15,23
– PLoS Genetics IF 8,7
– PLoS Pathogens IF 9,127
– PLoS Computational Biology 5,215
– PLoS Neglected Tropical Deseases 4,716

• Finansinis modelis - mokamas institucijos nario 
mokestis arba autorius moka už publikavimą 
(~2900$)

http://www.ploc.org/


Kiek kainuoja publikuoti straipsnį AP?

• PLoS – 2250-2900$

• BioMedCentral – 1350 - 2500$

• Wiley-Blackwell – 3000$

• BMJ -2220-3145$

• Cambridge University Press – 2700$

• Springer/Kluwer – 3000$

• Nature Publishing Group – 3000-5000$ (ne visi)

• Taylor&Francis – 3250$

• Elsevier – 500-5000$

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php


Žaliasis AP kelias (green open access)
http://OpenDOAR.org

• Talpyklos (e.repositories) – 2200 registre

• PubMedCentral (JAV) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

• Europe PubMedCentral (JK) http://europepmc.org

• OpenAIRE (EK) http://www.openaire.eu

• Institucinės (Universitetų)

http://opendoar.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://europepmc.org/
http://www.openaire.eu/


Leidėjų politika talpyklų atžvilgiu 

registruota 1346 leidėjų:

Žalia – 405 leidžia archyvuoti pre-print ir post-print, PDF

Mėlyna – 443 post-print

Geltona - 103 pre-print

Balta – 395 neleidžia

•Išvada: 71% leidėjų leidžia kokia nors forma archyvuoti AP talpyklose
www.sherpa.ac.uk

http://www.sherpa.ac.uk/


Scholar's Copyright Addendum Engine
http://scholars.sciencecommons.org/

•

http://scholars.sciencecommons.org/


Žaliasis AP kelias (green open access) -
mokslo publikacijų  archyvavimas institucinėse talpyklose

LSMU institucinė e. dokumentų talpykla – eLABa sudėtinė dalis

http://eknygos.lsmuni.lt/etalpykla/index.html


LSMU talpykla

2218

145

347

Publikacijų prieinamumas

atvira prieiga tik LSMU neprieinam



LSMU ETD prieinamumas

578

487

861

Įkėlimo metu

Atvira prieiga Tik LSMU Neprieinama

1459

119

347

Dabar

Atvira prieiga Tik LSMU Neprieinama



Talpyklos e.publikacijų panaudojimas

2010 2011 2012 2013

ETD 134947 197102 257157 273269

kiti el.dok. 48892 50752 55276 53682
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Ačiū už dėmesį!

Klausimai?


