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Slovenija – znanstveni časopisi
 147 revij sofinancira ARRS (rezultati razpisa za 2019 in 

2020)

 Pogoj razpisa: publikacije, katerih izdajo sofinancira Agencija, se morajo 

predstaviti v spletnem mediju; (obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki 
Narodni in univerzitetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem portalu 
Digitalna knjižnica Slovenije ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke. 
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Nacionalna strategija odprtega 
dostopa

Neuresničen cilj
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dLib
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V Sloveniji

PROST DOSTOP

 Creative Commons ??

 Raziskovalni podatki ??

 Diamantni odprti dostop – „APC free open 
access journals“ - ??

 ARRS razpis za povračilo stroškov plačila 
objave v odprtem dostopu „APC“ 
(komercialni založniki)
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Trendi 

 Univerzitetno založništvo (ang. Academic
led Publishing -

 Skupnostno založništvo (ang. Community
led Publishing)

 S knjižnico podprto založništvo (ang. 
Library led Publishing)

 Z repozitoriji podprto založništvo (ang. 
Repository led Publishing)
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Vloga novih pojavnih oblik založništva

Npr. s knjižnico podprto založništvo (Library publishing
Coalition; https://librarypublishing.org/):

 „… niz aktivnosti, ki jih upravljajo institucije, knjižnice, 
asociacije … „

 Podpiranje ustvarjanja in razširjanja znanja (V OBLIKI 
OBJAV IN PODATKOV),

 Ohranjanje znanstvenih, strokovnih objav in učnih vsebin.

DISEMINACIJA – deljenje in ponovna 
uporaba
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Science Europe - Plan S
Čeprav se načela Plana S nanašajo na recenzirane 

akademske objave, koalicija S močno podpira, da se 
tudi 

raziskovalni podatki odprto dostopno objavijo po 
načelu „odprto kolikor je mogoče in zaprto kolikor 

je potrebno“. 

Podpirajo tudi zgodnje deljenje raziskovalnih 

rezultatov v obliki preprintov.

POT: odprto dostopni časopisi in odprto 
dostopne platforme – POMEMBNI 

REPOZITORIJI
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Raziskovalni podatki
 Vse več založnikov in revij ustvarja politike, ki zahtevajo ali 

priporočajo, da se zraven objavljenih člankov objavijo tudi raziskovalni 
podatki.

 Te politike so pomemben del premika k ponovljivi znanosti in 
spodbujajo ponovno uporabo podatkov.

 Pionirsko delo založnikov, kot je Springer Nature, ki so vzpostavili štiri  
standardne vrste politik za svoje revije.

 Mednarodna prizadevanja za standardizacijo podatkov in politiko 
podatkov „Research Data Alliance“

‘Data sharing by scientists: Practices and Perceptions’

(Tenopir et al., 2011, PLoS one: 6(6) http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0021101)

- 85 % raziskovalcev bi uporabilo podatke drugih, 
če bi bili enostavno dostopni
- 74 % jih verjame, da bi se lahko njihovi podatki uporabili 
na drugi način (v drugih disciplinah), toda
- le 36 % raziskovalcev poroča, da so njihovi podatki enostavno 
- dostopni



10

Upravljanje s podatki

 Identifikacija (trajni identifikatorji: DOI, 
ORCID, …)

 Opis in najdljivost

(FAIR 15 načel)

 Recenzija podatkov

 Citiranje podatkov

Področni repozitoriji, 
institucionalni repozitorij,

Vir: Creating and implementing research data policies, COPE Webinar, 2 July 2018
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Upravljanje s podatki

 Recenzija podatkov
(priporočljivo branje:

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/

1704/1704.02236.pdf)

 Citiranje podatkov

Vir: Creating and implementing research data policies, COPE Webinar, 2 July 2018
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Springer Nature

Vir: Creating and implementing research data policies, COPE Webinar, 2 July 2018
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Springer Nature

Vse štiri politike: 

• dajejo prednost deljenju 

podatkov preko repozitorijev,

• dovolijo navedbo 

podatkovnih nizov v 

seznamih uporabljene 

literature oz. bibliografijah

• spodbujajo sodelovanje z 

založnikom, da se zagotovi 

kompatibilnost s politiko 

financerjev.

Vir: Creating and implementing research data policies, COPE Webinar, 2 July 2018
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Springer Nature in OpenAIRE sodelujeta 
pri razvoju odprte znanosti

Sporazum z Springer Nature o 
izvajanju rudarjenja po besedilih in 
podatkih v celotnih besedilih in 
poglavjih Springer-ja, ne glede na 
njihov status odprtega dostopa in 
pravic dostopa, kar bo olajšalo 
odkrivanje podatkovnih nizov  
povezanih z objavami, in obratno. 
Spodbudilo bo ponovno uporabo 
podatkov,  olajšalo iskanje in dostop 
do podatkovnih nizov s ciljem 
spodbujati nadaljnje raziskave.
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Transparentnost v raziskovanju in 
reprodukcija rezultatov

Committee on 
Publication Ethics
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Science Europe

 OSNOVNE ZAHTEVE ZA NAČRTE 
UPRAVLJANJA PODATKOV

 Opis podatkov in zbiranje ali ponovna uporaba 
obstoječih podatkov

 Dokumentacija in kakovost podatkov

 Shranjevanje in varnostno kopiranje med 
raziskovalnim procesom

 Pravne in etične zahteve, kodeks ravnanja

 Deljenje podatkov in trajno hranjenje

 Odgovornost in viri za upravljanje podatkov
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Science Europe

 MERILA ZA IZBOR ZANESLJIVIH REPOZITORIJEV

 Zagotavljanje trajnih identifikatorjev (PID)

 Metapodatki

 Dostop do podatkov in licence za uporabo

 Deljenje podatkov in trajno hranjenje

 Trajno hranjenje

 UVELJAVITEV OSNOVNIH ZAHTEV V PREDLOGI 
NRRP

Vir: https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf
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Science Europe

Vir: 

https://www.scienceeurope.org/media/nsxdyvqn/se_guidance_doc

ument_rdmps.pdf

Različne znanstvene skupnosti se že ukvarjajo s temo raziskovalnih 

podatkov (RDM)
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Obzorje 2020 – ES pilot o odprtih 
podatkih

Vir: https://www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot
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Horizon Europe 2021 - 2027
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Horizon Europe 2021 - 2027
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HVALA !


