Új utak a publikálásban
Hírlevél 4. szám
Repozitóriumok
A mai generáció (a fiatal kutatók, doktoranduszok nagy része is) szinte kizárólag a weben keres:
adatbázisokban, vagy magán a világhálón, és rögtön el is akarja olvasni a cikkeket. A publikáció
mennyisége és minősége nagyon fontos minden tudományos munkát végző kutató számára, de a
weben való elérhetőség legalább ennyire, hiszen ennek alapján használják fel – és hivatkozzák –
mások a megjelent cikkeket. Mit tehetünk a minél szélesebb nyilvánosság érdekében, ha nem OA
folyóiratban publikáltunk? Ebben az esetben a szerzőnek kell gondoskodnia a webes
megjelentetésről. Elhelyezheti a cikkét személyes vagy intézményi weboldalán, azonban a honlapra
kitett publikáció bármikor módosítható vagy eltüntethető, még állandó láthatósága sem garantált.1
Ennél jobb megoldást jelent a publikáció elhelyezése valamilyen repozitóriumban.
A repozitórium egyetemeken és kutatási intézményekben működő dokumentumszerver, amely
tudományos anyagok archiválására és világszerte díjmentes hozzáférhetővé tételére szolgál.
A tudományterületi repozitóriumok tematikailag gyűjtik össze, bocsátják rendelkezésre a
publikációkat, és biztosítják az archiválás lehetőségét.
Néhány példa:
arXiv, a fizika, matematika, informatika, statisztika dokumentumszervere;
Research Papers in Economics (RePEc), a közgazdaságtani repozitórium;
PsyDok, a pszichológia teljes szövegű szakterületi szervere;
Social Science Open Access Repository (SSOAR), a társadalomtudomány teljes szövegű
szakterületi archívuma
Az intézményi repozitóriumokat főleg egyetemi könyvtárak vagy kutatási szervezetek
üzemeltetik, hogy tagjaik számára lehetővé tegyék a digitális publikálást és az önarchiválást. A
Miskolci Egyetem MIDRA adatbázisa is ilyen intézményi repozitórium, amelyet későbbi
számainkban részletesen is bemutatunk.
A különböző repozitóriumok elérhetőségét és közös kereshetőségüket a The Directory of Open
Access Repositories (openDOAR, Open Access Repozitóriumok Könyvtára) biztosítja.
Látogasson el a http://www.opendoar.org/ oldalra és keressen egyszerre több mint 2200
repozitóriumban!
Következő szám témája: Repozitóriumok előnyei, szerzői felelősség

Korábbi számok: http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/tudomanyos-portal/hirlevelek
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A BME-n oktató Kollár István nagyon élvezetes stílusban foglalta össze publikálási tanácsait, ennek a bekezdésnek
a nagy része tőle származik. A teljes cikk elérhetősége: http://oldweb.mit.bme.hu/services/pubinfo/szakirodkezeles.pdf
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