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Turinys 

1. Atvirosios prieigos politika Europos Sąjungoje: nuo pilotinio 

projekto iki mandato Horizontas 2020 programoje. 

2. OpenAIRE informacinės infrastruktūros vystymosi etapai. 

3. OpenAIRE infrastruktūros teikiamos paslaugos ir įrankiai. 
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Europos Sąjungos  

Atvirosios prieigos politika 
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Atvirosios prieigos patikslintos rekomendacijos 
mokslininkams, kurių veikla finansuojama iš EMT 

 (paskelbta 2006 m., atnaujinta 2013 m. spalis) 

• Mokslo straipsnių ar monografijų, kurios buvo remiamos EMTT, el. kopijas skelbti viešai kaip galima 

greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo publikavimo, 12 mėn. socialiniuose ir humanitariniuose 

moksluose. 

• Rekomenduojama  publikacijas įkelti į atviros prieigos temines talpyklas. Jeigu atitinkamos disciplinos 

talpyklų nėra, tuomet įkelti į institucines talpyklas arba centralizuotą talpyklą (http://www.zenodo.org/)  

• Laikoma svarbu, kad pirminiai duomenys, taip pat su tuo susiję produktai būtų įkeliami į atitinkamas 

duomenų bazes kaip galima greičiau, jeigu galima iš karto po paskelbimo, bet ne vėliau kaip per 6 mėn. po 

publikavimo datos. 

• Skatinama institucijas padengti atvirosios prieigos už mokslinius straipsnius ir monografijas mokesčius, 

kurie atsiranda per 24 mėn. pasibaigus paramai. 

• Primenama, kad atvirosios prieigos publikavimo išlaidos yra pripažįstamos kaip tinkamos EMTT paramos 

lėšos. 
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EMTT rekomendacijos dėl teminių 
atvirosios prieigos talpyklų 

• Gamtos mokslams rekomenduojama Europe PubMed 

Central (http://europepmc.org/) 

• Fiziniams ir technologijos mokslams rekomenduojama 

ArXiv (http://arxiv.org/). 
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EK atvirosios prieigos nuostatos 
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2006 (atnaujintos 2013 m. spalis) » Europos 
mokslinių tyrimų tarybos (ERC) rekomendacijos dėl 
atvirosios prieigos 

2008 » Pilotinis projektas dėl atvirosios prieigos 7 BP 

2009-2012 » OpenAIRE – projektas įgyvendinantis 
AP pilotinį projektą 7 BP 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2-v3_en.pdf


EK atvirosios prieigos  reikalavimai 

• AP testavimas 7BP 

• Specialūs susitarimai (39 licencijos 

punktas) 

• 7 mokslo sritys (20 %) 

• Recenzuojamos publikacijos 

• Leidžiamas “embargo”: 6/12 mėnesiai 

 

• AP leidybos kaštai 

• Tinkamos išlaidos projekto metu 

• Privaloma AP H2020 

• Privaloma AP 

• Visose mokslo srityse (100 %) 

• Recenzuojamos publikacijos 

• Leidžiamas “embargo”: 6/12 mėnesiai 

• Plus: mokslo tyrimų duomenų testavimas 

 

• AP leidybos kaštai 

• Tinkamos išlaidos projekto metu 

• Plus: galimybė padengti publikavimo 

sąnaudas pasibaigus projektui 
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Moksliniai duomenys. Atvira prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų 
skatins Europos inovacijas , 2012-07-17 pranešimas spaudai 

9 

Visi „Horizontas 2020“ programos finansuoti straipsniai turės būti viešai prieinami:  

• straipsnius nedelsdamas paskelbs internete leidėjas („Auksinė“ atvira prieiga), o 

atitinkančias reikalavimus skelbimo išlaidas galės iš anksto kompensuoti Europos Komisija, 

arba 

• tyrėjai, pasinaudodami atviros prieigos saugykla, pateiks savo straipsnius visuomenei ne 

vėliau kaip per šešis mėnesius (arba 12 mėnesių, jei straipsnis yra socialinių ir 

humanitarinių mokslų tema) nuo straipsnio paskelbimo („Žalioji“ atvira prieiga). 

 

Be to, Komisija rekomendavo valstybėms narėms panašų principą taikyti ir mokslinių tyrimų, 

finansuotų pagal nacionalines programas, rezultatams. Siekiama iki 2016 m. viešai skelbti 

60 proc. visų Europos viešosiomis lėšomis finansuotų mokslinių tyrimų straipsnių.  

 

Eksperimentuoti suteikiant atvirą prieigą prie duomenų, sukauptų vykdant viešai 

finansuojamus mokslinius tyrimus (pvz., eksperimentų rezultatų). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format=HTML&aged=0&language=E

N&guiLanguage=en  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


29.2. „Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online 

access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating 

to its results. In particular, it must:  

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a 

machine-readable electronic copy of the published version or final 

peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for 

scientific publications;  

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the 

research data needed to validate the results presented in the deposited 

scientific publications.“  

Atviroji prieiga Horizontas 2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf  
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AP pilotinis projektas mokslo duomenims 

Pilotinis projektas vykdomas 

siekiant pagerinti prieigą ir 

suteikti galimybę pakartotinai 

panaudoti mokslinių tyrimų 

duomenis, sukuriamus EK 

finansuojamų projektų metu.  

 

Pilotiniame projekte dalyvaujančios 

mokslo sritys 

 Future and Emerging Technologies 

 Research infrastructures – part e-Infrastructures  

 Leadership in enabling and industrial technologies – 

Information and Communication Technologies 

 Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy 

– part Smart cities and communities 

 Societal Challenge: Climate Action, Environment, 

Resource Efficiency and Raw materials – except raw 

materials 

 Societal Challenge: Europe in a changing world – 

inclusive, innovative and reflective Societies 

 Science with and for Society 

(Kitų mokslo sričių projektai gali prisijungti savanoriškai). 
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Kaip atitikti EK/EMTT paramos sąlygų 
reikalavimus? 

o Autoriai pateikti straipsnį pasirinktam žurnalui 

o gavus patvirtinimą dėl straipsnio publikavimo, galutinį 

recenzuoto rankraščio variantą įkelti į institucinę, teminę 

arba Zenodo talpyklą (nurodant finansuojančio šaltinio 

informaciją ir prieigos sąlygas) 

o patikrinti autorių teisių sąlygas su leidėju pasirašytoje 

sutartyje arba duomenų bazėje SHERPA/RoMEO, 

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

Įkelti į institucines arba 

temines talpyklas 

Publikuoti atvirosios 

prieigos žurnaluose 
Skelbti duomenis 

duomenų talpyklose 

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


2 
OpenAIRE 

Vystymosi etapai 
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ATVIROSIOS PRIEIGOS INFRASTRUKTŪRA 

OpenAIRE 

moksliniams tyrimams Europoje 
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AP infrastruktūros kūrimo tikslai 

• Pakeisti mokslo publikavimo ir sklaidos kultūrą 

• Užtikrinti atvirąją prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų 

• Išmatuoti finansavimo poveikį mokslo rezultatams  

• Sukurti infrastruktūrą, susiejančią technologijas + informaciją + žmones 
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Kas yra OpenAIRE?     
• Europos atvirosios prieigos infrastruktūra, jungianti talpyklų tinklą ir padedanti valdyti 

mokslo publikacijas ir susijusius mokslo duomenis. 

• Suteikia galimybę rasti, dalytis ir naudotis atvirosios prieigos publikacijomis ir EK 

finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatais. 

• Praturtina publikacijas, susieja jas su duomenų rinkiniais, finansuojančių institucijų 

informacija, susijusiomis publikacijomis, institucijų prieskyromis, rodikliais... 
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1 2 3 OpenAIRE 
• Europos mokslinių tyrimų 

atvirosios prieigos 

infrastruktūra  

• 2009-12-01 – 2012-11-30 

• 38 partneriai iš 27 Europos 

šalių 

OpenAIREplus 
• Antrosios kartos Europos 

mokslinių tyrimų atvirosios 

prieigos infrastruktūra 

• 2011-12-01 – 2014-11-30 

• 41 partneris iš 33 šalių: visos 

ES šalys + Islandija, Norvegija, 

Šveicarija, Turkija 

OpenAIRE 2020 
• Europa 2020 atvirosios prieigos 

infrastruktūra moksliniams 

tyrimams  

• 2015 m. sausis – 2018 m. birželis 

• 50 partnerių tinklas iš 34 šalių, 

įtraukiami kiti tarptautiniai mokslo 

šaltinių tinklai 

Praeitis, dabartis ir ateitis…  
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OpenAIRE2020 tikslai 
• Užtikrinti suderinamumą tarp visuose mokslinės komunikacijos ciklo 

etapuose sukuriamų informacijos išteklių  

• Skatinti H2020 reikalavimus atvirajai prieigai 

• 100% atviroji prieiga prie mokslo publikacijų 

• Atvirosios prieigos bandymai prie mokslo duomenų 

• Taikyti Auksinį atvirosios prieigos (Gold OA pilot) modelį 7BP projektų 

publikacijoms 

• Testuoti naujas mokslinės komunikacijos formas 

• Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą 

• Įteisinti OpenAIRE kaip juridinį subjektą 
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AP pagalbos tinklas Europoje – NOAD 
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OPENAIRE VEIKLOS 
PRINCIPAI 

Apjungia ankstesnio 
laikotarpio 
investicijas 

e-Infrastruktūra Žmonių tinklas 



DRIVER  OpenAIRE OpenAIREplus 
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Mokslo publikacijų 

talpyklų tinklas 
Institucinės & Teminės 

7 BP publikacijos  

EK projektų 
metaduomenys 

Nationalinių projektų 
metaduomenys 

Šalies ir institucijų lėšomis 

finansuojamos publikacijos 
Driver rekomendacijos OpenAIRE rekomendacijos v1.0 

OpenAIRE rekomendacijos v2.0 

Duomenų rinkinių 

talpyklos 

Duomenų rinkinių 

metaduomenys 

OpenAIREplus  rekomendacijos duomenų teikėjams 

OpenAIREplus      

5,86 mln. AP publikacijos 

331 validuotų talpyklų 

iš 45 šalių 



Dalyviai 

o Mokslininkai 
o Mokslo 

administratoriai 
o Talpyklų vadybininkai 
o Projektų koordinatoriai 
o Finansuojančių 

institucijų atstovai 
o Redaktoriai 
o ... 

 

PASLAUGOS 

o Mokslo publikacijų ir 
duomenų ataskaitos 

o Panaudos statistika 
o AP publikacijų ir 

projektų monitoringas 
o AP skatinimas 
o Talpykla publikacijoms 

ir duomenims 

PRIEIGA  

o 10,7 mln. 
publikacijų 

o 593 duomenų 
teikėjai 

o Informacija apie 2 
finansuojančias 
institucijas (EK, 
Wellcome Trust) 
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1 2 3 

AP Infrastruktūra 
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+ 10 mln. publikacijų 

Iš 593 talpyklų 

Nuorodos į 2 finansuotojų (EK ir 

Wellcome Trust) projektus 

Integruoja 7114 duomenų rinkinių iš  

33000 organizacijų 

 

Integruota mokslo informacijos sistema 

Organizacijos Projektai 

Autoriai 
Duomenų 
rinkiniai 

Publikacijos 
Duomenų 

teikėjai 
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Praturtinti, integruoti duomenys ir paslaugos 



1 2 3 Publikacijų 

talpykloms 
Dublin Core (DRIVER)

  

Duomenų 

talpykloms 
Datacite 
 

Mokslo informacijos 

sistemoms CRIS  
CERIF-XML 
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Data tiekėjams: 3 OpenAIRE 
rekomendacijos dėl suderinamumo 

http://guidelines.openaire.eu  

http://guidelines.openaire.eu/
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OpenAIRE 

Paslaugos ir įrankiai 
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Interneto portalas 
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Paslaugos ir įrankiai – Informacijos ištekliai 
Informacija apie publikacijas, duomenis, autorius, 

projektus, organizacijas, finansuojančias institucijas ... 



Paslaugos ir įrankiai – Projektai 



Paslaugos ir įrankiai – Organizacijos 



Paslaugos ir įrankiai – Talpyklos 
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Paslaugos ir įrankiai – eLAba talpykla 



Paslaugos ir įrankiai – Įkėlimas į talpyklą 



Paslaugos ir įrankiai – Talpyklų paieška 



Paslaugos ir įrankiai – Susieti su projektu 



Mokslo publikacijų ir duomenų talpykla 

ZENODO 

37 Foster seminaras, 2015-04-15 



Paslaugos ir įrankiai – Statistika 
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Paslaugos ir įrankiai –  
Socialinio bendravimo įrankiai 

https://blogs.openaire.eu/, https://www.facebook.com/groups/openaire ... 

https://blogs.openaire.eu/
https://blogs.openaire.eu/
https://www.facebook.com/groups/openaire
https://www.facebook.com/groups/openaire


Geroji praktika - PROJEKTAI 



OpenAIRE ir Lietuvos talpyklos  

Lietuvos talpyklos 
OpenDOAR registre: 

eLABa talpykla: 
Foster seminaras, 2015-04-15 



www.openaire.eu 

@openaire_eu 

facebook.com/groups/openaire  

linkedin.com/groups/OpenAIRE-3893548 

gintare.tautkeviciene@ktu.lt  
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