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Argitaletxe zientifiko handiek
bertsio hau gordailuetan uztea
onartzen dute
Zientziaren
Legearen eta
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2020ren
baldintzak
betetzeko
gai diren
bertsioak

Sarbide irekiaren aginduak nola bete
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Legea (37. artikulua) eta Horizonte 2020 (29.2 artikulua)

Nori dagokio?
Bere ikerketaren emaitzak argitaratzen
dituen ikertzaileari

Zer gordailutu behar da?
Ikerketaren emaitzekin egindako argitalpenak (azken
bertsioan), gordailu instituzional edo tematiko batean

Nola?

Beste agindu
batzuek eragin
dezakete?

Bai,
zure unibertsitateak edo tokiko
gobernuak, etab. sarbide irekirako
agindu espezifikoak izan ditzake.
Horrela balitz, baldintzak
ezagutu beharko dituzu.

Noiz utzi
gordailuetan?
Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntza Legea
Gehienez ere 12 hilabete
argitaratzen denetik

Horizonte 2020
6 -12 hilabete
argitaratzen
denetik

Bertsio motak
Draft/Discussion Paper
(Zirriborroa)
Sarbide irekian
argitaratutako
aldizkaria edo artikulua
(urrezko bidea edo bide
hibridoa APC ordainduta)
Ikerketa
datuak
irekian

Aldizkari komertziala
(aztertu argitaletxearen
politika bertsioa eta bahitura
egiaztatzeko). Eskuarki
postprint-a

Horizonte 2020 Plan Pilotua

Preprint/Submitted Version
(Editoreari bidalitako bertsioa)
Postprint/Accepted
Manuscript
(Egilearen azken
bertsioa berrikuspenarekin)
Published Version
(Azken bertsioa, argitaratutakoa)

Mantendu zure egile-eskubideak argitaletxeen aurrean
Kontuan izan kontratua sinatu aurretik

Irekian gordailutu
daitekeen
dokumentuaren bertsioa

Noiz
gordailutu daiteke
irekian

Zer ustiapen eskubide
dauzka egileak argitaletxeari lagatako
dokumentuaren gainean

Kontsulta

Bahitura

Eranskin bat dauka

Argitaletxeak
artikulua
Tiempo que la
editorialmodu
se
esklusiboan
banatzeko
beretzat
reserva para distribuir en
hartzen duen denbora.
exclusiva el artículo.

Zure eskubide
guztiak lagatzen
badituzu,
beharbada ezingo
duzu…

Irekian argit
eta argitalpen aratzea
ko
guztiz batera mertziala
garriak dira

Kontratua sinatzean, azpimarratu,
atxikitzen duzun eranskineko
baldintzen mende dagoela.

Zure lana zeure webgunean edo gordailu
batean jarri.
Zure lanaren kopia bat erabili ikasleen artean
edo ikastaro batean banatzeko.
Zure argitalpena etorkizuneko artikuluetan
oinarri gisa erabili.

Horiekin zure
obra erabiltzeko
zer baldintza
jartzen dituzun
erakutsiko duzu.

Gordailu instituzionaletan argitaratzearen onurak
Zer dira gordailu
instituzionalak?
Sarbide irekiko lineako sistemak dira, eta bere
helburua da komunitate unibertsitarioaren ekoizpen
zientifikoa eta akademikoa bildu, zaindu eta
zabalkundea egitea.

Zer onura
ematen dio
gordailu
batek?

ikertzaileari

Zabalkundea
Ikusgarritasuna

Helburuak

Eragina
Zaintzea

unibertsitateari

gizarteari

E rakundearen ekoizpen
zientifikoa eta akademikoa
biltzea eta munduari
zabaltzea.

Ezagutzarako sarbidea
gizarte osoarentzat,
eta denon mesedetan
berrerabiltzea.

Erabileraren datuak, ebaluazioetan parte hartzea ahalbidetzeko.

Erakundearen ikusgarritasuna
handitzen du, bere egileen
obren bitartez eta Googleko
posizionamendua hobetuz.

Ikerketan egindako inbertsio
publikoa ikusgarri jartzea
eta kontuak ematea
ahalbidetzen du.

 okumentu mota guztiak gordailutan uztea ahalbidetzen du, baita
D
argitaratu gabeak ere (artikuluak, monografiak, monografietako
kapituluak, ekitaldietan komunikazioak, tesiak, lan akademikoak,
datasets-ak, bideoak, etab.), formatu mota guztietan.

E gileen obra eta
unibertsitatearen jarduera
intelektuala etorkizunerako
zaintzea.

Instituzioen eta herrialdeen
artean informazioaren
sarbiderako dagoen
hutsunea murrizten du.

Ikerketaren emaitza jasotzen duten dokumentuak irekian argitaratzea
ahalbidetzen du, eta horrela aginduak betetzea (finantzatzen dituzten
erakundeenak, hain zuzen).
Ikusgarritasun eta eragin handiagoa, aipamen gehiago.
Egile-eskubideak zuzen kudeatzea bermatzen du.
Lanetarako betiereko sarbidea, esteka iraunkorren bitartez.

