Επιλογές για τους
Έλληνες Ερευνητές
Εξωστρέφεια
Προβάλλετε την έρευνά σας
σε ερευνητές άλλων χωρών
αυξάνοντας τις πιθανότητες
να συνάψετε νέες συνεργασίες.
Απήχηση
Οι δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης
έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερη
απήχηση και εισπράττουν
περισσότερες αναφορές.
Καταγραφή
Χρησιμοποιήστε τις αρμόδιες
υποδομές των ιδρυμάτων σας
για την καταγραφή του
ερευνητικού σας έργου.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Τι μπορώ να καταθέσω στο
αποθετήριο του Ιδρύματός μου;

Στον Πράσινο Δρόμο εσείς, ως συγγραφέας,
καταθέτετε τις προδημοσιεύσεις ή μετα-δημοσιεύσεις σας στο ιδρυματικό σας αποθετήριο. Αυτή
η διαδικασία ονομάζεται και αυτό-αρχειοθέτηση
(self-archive), η οποία είναι:

Προδημοσίευση [preprint]
Προδημοσίευση είναι η μορφή της εργασίας σας πριν περάσει τα στάδια ομότιμης κρίσης. Οι περισσότεροι εκδότες το επιτρέπουν και στα περισσότερα έργα της ΕΕ,
βλ. έργα του Horizon2020 ή τα επερχόμενα από το
European Research Council, δέχονται την κατάθεσή τους
ως συμμόρφωση.

Αποδεκτή επιλογή από τους
εκδότες, ενώ αποθετήρια τύπου
ResearchGate και Academia.edu δεν
είναι αποδεκτά από τους εκδότες
και έχουν νομικά κωλύματα.

Μετα-δημοσίευση [Postprint]
Μετά-δημοσίευση είναι η μορφή της εργασίας σας αφού
έχει υποστεί ομότιμη κρίση και έχετε ενσωματώσει τις
αλλαγές των κριτών, αλλά δεν έχει μορφοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός εκδότη. Συνήθως αυτό δεν
επιτρέπεται άμεσα από τους εκδότες, αλλά ζητείται μια
περίοδος αναμονής (embargo period), μετά την πάροδο της οποίας μπορείτε να καταθέσετε την εργασία στο
αποθετήριο.

Πρόσφορη λύση για όσους δεν
έχουν χρήματα για να εκδώσουν
μέσω του Χρυσού Δρόμου.

Τελική δημοσίευση
Είναι η τελική μορφή της δημοσιευσής σας όπως αναρτάται στον ιστότοπο του εκδότη. Στα περισσότερα έργα,
οι χρηματοδότες επιθυμούν τη δημοσίευση σε αμιγώς
Ανοικτής Πρόσβασης περιοδικό και όχι σε «υβριδικό»
επιστημονικό περιοδικό.

Λύση ασφαλούς αποθήκευσης
και διανομής μέσα από μόνιμα
αναγνωριστικά διευθύνσεων για
να κάνετε έγκυρες αναφορές στις
εργασίες σας.

+

Σε πολλές περιπτώσεις εκδοτών, ο ΣΕΑΒ έχει επιτύχει
μειώσεις του χρόνου αναμονής, όπως για παράδειγμα
στα περιοδικά του εκδότη OVID (www.ovid.com) σε 6 ή
12 μήνες ανάλογα με το περιοδικό.

Επικοινωνήστε με τον βιβλιοθηκονόμο του Ιδρύματός σας για να δείτε τις
επιλογές που προσφέρονται. Τα αποθετήρια των Βιβλιοθηκών μελών του
ΣΕΑΒ είναι όλα συμβατά με τα κυριότερα πρότυπα διαλειτουργικότητας
και με τις κύριες ευρωπαϊκές υποδομές.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Royal Society of Chemistry
rsc.org
Πρόσβαση σε πλήρες κείμενο περιοδικών του εκδότη
και συγκεκριμένος αριθμός
δημοσιεύσεων ανοικτής
πρόσβασης σε περιοδικά της
Χημείας.
Open Library of Humanities
openlibhums.org
Συμμετοχή (membership)
για δημοσιεύσεις ανοικτής
πρόσβασης σε περιοδικά των
ανθρωπιστικών επιστημών.
SCOAP3
scoap3.org
Συμμετοχή (membership)
για δημοσιεύσεις ανοικτής
πρόσβασης σε περιοδικά της
φυσικής υψηλής ενέργειας.
Oxford University Press
academic.oup.com/journals
Προπληρωμένος λογαριασμός για συγκεκριμένο
αριθμό δημοσιεύσεων σε
ένα διεπιστημονικό εύρος
περιοδικών.
Cambridge University Press
cambridge.org/core
Πρόσβαση σε πλήρες κείμε
νο περιοδικών του εκδότη
και συγκεκριμένος αριθμός
δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης σε ένα διεπιστημονικό εύρος περιοδικών.

Elsevier
elsevier.com
10% έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό
εύρος περιοδικών.
Emerald
emeraldinsight.com
10% έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό
εύρος περιοδικών.
ΙΕΕΕ
ieeexplore.ieee.org
10% έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος δημοσίευσης σε περιοδικά της επιστήμης της πληροφορικής.
Wiley
onlinelibrary.wiley.com
10% έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό
εύρος περιοδικών.

Στον Χρυσό Δρόμο εσείς, ως συγγραφέας,
υποβάλετε τις εργασίες σας σε επιστημονικά
περιοδικά και αυτές δημοσιεύονται χωρίς
περιορισμούς πρόσβασης. Η δημοσίευση
όμως έχει ένα κόστος [Article Processing
Charges], το οποίο επιβαρύνεστε. Μπορείτε να
καλύψετε το κόστος αυτό από κάποιο έργο ή
να το μειώσετε δημοσιεύοντας σε εκδότες με
τους οποίους ο ΣΕΑΒ έχει εξασφαλίσει
έκπτωση ή και απαλλαγή.

