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OpenAIREOpenAIREOpenAIREOpenAIRE

• EuropeEuropeEuropeEuropean Scholarly Communication an Scholarly Communication an Scholarly Communication an Scholarly Communication DDDData Infrastructureata Infrastructureata Infrastructureata Infrastructure

((((Evropská infrastruktura pEvropská infrastruktura pEvropská infrastruktura pEvropská infrastruktura přenosu odborných enosu odborných enosu odborných enosu odborných dat)dat)dat)dat)

• FP7FP7FP7FP7----OpenAIREplus (11/2011OpenAIREplus (11/2011OpenAIREplus (11/2011OpenAIREplus (11/2011----05/2014) 05/2014) 05/2014) 05/2014) staví na projektu staví na projektu staví na projektu staví na projektu DRIVER a DRIVER a DRIVER a DRIVER a 

OpenAIREOpenAIREOpenAIREOpenAIRE

• ZavedeníZavedeníZavedeníZavedení FP7 OA pilotFP7 OA pilotFP7 OA pilotFP7 OA pilotaaaa; ; ; ; oslovení dalších sponzoroslovení dalších sponzoroslovení dalších sponzoroslovení dalších sponzorů

• Podpora objevuPodpora objevuPodpora objevuPodpora objevu
• fundovaného výstupu z výzkumu fundovaného výstupu z výzkumu fundovaného výstupu z výzkumu fundovaného výstupu z výzkumu 

• Obsahu sítObsahu sítObsahu sítObsahu sítě úložišúložišúložišúložišť Open Access Open Access Open Access Open Access v Evropv Evropv Evropv Evropě

• OddOddOddOddělení podpory pro hlení podpory pro hlení podpory pro hlení podpory pro humanumanumanuman network anetwork anetwork anetwork a technická infrastrukturatechnická infrastrukturatechnická infrastrukturatechnická infrastruktura

• Spolupráce se tSpolupráce se tSpolupráce se tSpolupráce se třemi vemi vemi vemi vědeckými organizacemideckými organizacemideckými organizacemideckými organizacemi

• DANS DANS DANS DANS pro humanitní a spolepro humanitní a spolepro humanitní a spolepro humanitní a společenské venské venské venské vědydydydy

• EMBLEMBLEMBLEMBL----EBI EBI EBI EBI pro ppro ppro ppro přírodní vírodní vírodní vírodní vědydydydy

• BADCBADCBADCBADC pro data o pozorování planety Zempro data o pozorování planety Zempro data o pozorování planety Zempro data o pozorování planety Země

V kostceV kostceV kostceV kostce
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CíleCíleCíleCíle

• ProProProPropagace otevpagace otevpagace otevpagace otevřeného peného peného peného přístupu k publikacím a datístupu k publikacím a datístupu k publikacím a datístupu k publikacím a datům z evropského m z evropského m z evropského m z evropského 

výzkumu (a nejen z evropského)výzkumu (a nejen z evropského)výzkumu (a nejen z evropského)výzkumu (a nejen z evropského)

• ~6 mio publi~6 mio publi~6 mio publi~6 mio publikacíkacíkacíkací (dedupli(dedupli(dedupli(deduplikovanýchkovanýchkovanýchkovaných); ~60,000 ); ~60,000 ); ~60,000 ); ~60,000 spojených s spojených s spojených s spojených s 

financováním z Evropské komise financováním z Evropské komise financováním z Evropské komise financováním z Evropské komise 

• ~26,000 proje~26,000 proje~26,000 proje~26,000 projektktktktů zzzz EUEUEUEU----FP7 & Wellcome TrustFP7 & Wellcome TrustFP7 & Wellcome TrustFP7 & Wellcome Trust

• Výzkumná data se zaVýzkumná data se zaVýzkumná data se zaVýzkumná data se začínají sbírat ze ínají sbírat ze ínají sbírat ze ínají sbírat ze Zenodo, DataCite, …Zenodo, DataCite, …Zenodo, DataCite, …Zenodo, DataCite, …

• Výsledky mVýsledky mVýsledky mVýsledky měření pro sponzory a výzkumné iniciativyení pro sponzory a výzkumné iniciativyení pro sponzory a výzkumné iniciativyení pro sponzory a výzkumné iniciativy

• OA publiOA publiOA publiOA publikacíkacíkacíkací nananana projeprojeprojeprojekkkkt; t; t; t; využití výsledkvyužití výsledkvyužití výsledkvyužití výsledků výzkumu; trendyvýzkumu; trendyvýzkumu; trendyvýzkumu; trendy

• Interakce uživatele ke zjištInterakce uživatele ke zjištInterakce uživatele ke zjištInterakce uživatele ke zjištění propojeného výstupu výzkumuní propojeného výstupu výzkumuní propojeného výstupu výzkumuní propojeného výstupu výzkumu

A nA nA nA nějaká jaká jaká jaká číslaíslaíslaísla
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IIIInteroperabilní interoperabilní interoperabilní interoperabilní infrastrunfrastrunfrastrunfrastrukkkkturturturturaaaa
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SbSbSbSběr dat z externích zdrojr dat z externích zdrojr dat z externích zdrojr dat z externích zdrojů

Oficiální informaceOficiální informaceOficiální informaceOficiální informace

• Informace o projektech a organizaciInformace o projektech a organizaciInformace o projektech a organizaciInformace o projektech a organizaci

• OdOdOdOd EC CORDAEC CORDAEC CORDAEC CORDA

• OdOdOdOd WellcomeWellcomeWellcomeWellcome TrustTrustTrustTrust

• Informace o úložištíchInformace o úložištíchInformace o úložištíchInformace o úložištích

• OdOdOdOd OpenDOAROpenDOAROpenDOAROpenDOAR o institucionálních a tematických o institucionálních a tematických o institucionálních a tematických o institucionálních a tematických 

úložištíchúložištíchúložištíchúložištích

• OdOdOdOd re3data re3data re3data re3data o úložištích a archivech výzkumných dato úložištích a archivech výzkumných dato úložištích a archivech výzkumných dato úložištích a archivech výzkumných dat

Oficiální informace z registrOficiální informace z registrOficiální informace z registrOficiální informace z registrů osobosobosobosob
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SbSbSbSběr dat z externích zdrojr dat z externích zdrojr dat z externích zdrojr dat z externích zdrojů ––––
VVVVědecký obsahdecký obsahdecký obsahdecký obsah

• BibliograBibliograBibliograBibliografickáfickáfickáfická metadata metadata metadata metadata o publikacícho publikacícho publikacícho publikacích(OAI(OAI(OAI(OAI----DC)DC)DC)DC)

• Ze sítZe sítZe sítZe sítě institucionálních a tematických úložišinstitucionálních a tematických úložišinstitucionálních a tematických úložišinstitucionálních a tematických úložišť; a; a; a; agregátorgregátorgregátorgregátorů

• BibliograBibliograBibliograBibliografickáfickáfickáfická metadata metadata metadata metadata o výzkumných datasetecho výzkumných datasetecho výzkumných datasetecho výzkumných datasetech (OAI(OAI(OAI(OAI----DataCite)DataCite)DataCite)DataCite)

• ZeZeZeZe Zenodo (Zenodo (Zenodo (Zenodo (úložištúložištúložištúložiště OpenAIREOpenAIREOpenAIREOpenAIRE propropropro “long“long“long“long----tail” data)tail” data)tail” data)tail” data)

• ZZZZ DataCite DataCite DataCite DataCite zásob zásob zásob zásob metadat; metadat; metadat; metadat; 

• Informace o výzkumuInformace o výzkumuInformace o výzkumuInformace o výzkumu(CERIF(CERIF(CERIF(CERIF----XML profil)XML profil)XML profil)XML profil)

• Z aplikacíZ aplikacíZ aplikacíZ aplikací CRIS CRIS CRIS CRIS 

• Vyžadování publikací a zpVyžadování publikací a zpVyžadování publikací a zpVyžadování publikací a zpětné vazby pro kurátorství tné vazby pro kurátorství tné vazby pro kurátorství tné vazby pro kurátorství 

autory/uživateliautory/uživateliautory/uživateliautory/uživateli

VVVVědecký obsah z úložišdecký obsah z úložišdecký obsah z úložišdecký obsah z úložišť literatury a datliteratury a datliteratury a datliteratury a dat, CRIS , CRIS , CRIS , CRIS ––––

zdroje dat musí být kompatibilní s profilem zdroje dat musí být kompatibilní s profilem zdroje dat musí být kompatibilní s profilem zdroje dat musí být kompatibilní s profilem OpenAIREOpenAIREOpenAIREOpenAIRE
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InferenInferenInferenInferenční (propojený) ní (propojený) ní (propojený) ní (propojený) 

obsahobsahobsahobsah

• DanáDanáDanáDaná metadata ametadata ametadata ametadata a fulltextové soubory jako vstupfulltextové soubory jako vstupfulltextové soubory jako vstupfulltextové soubory jako vstup

• AAAAplikaceplikaceplikaceplikace klasifikaklasifikaklasifikaklasifikačních algoritmních algoritmních algoritmních algoritmů a algoritma algoritma algoritma algoritmů analýzy analýzy analýzy analýzy 

textutextutextutextu

• Najít vztahyNajít vztahyNajít vztahyNajít vztahy

• Publikací k financovaným projektPublikací k financovaným projektPublikací k financovaným projektPublikací k financovaným projektůmmmm

• Publikací s výzkumnými Publikací s výzkumnými Publikací s výzkumnými Publikací s výzkumnými datasetydatasetydatasetydatasety (!(!(!(!potpotpotpotřeba trvalé eba trvalé eba trvalé eba trvalé 

identifikaceidentifikaceidentifikaceidentifikace))))

• Publikací s Publikací s Publikací s Publikací s citacemicitacemicitacemicitacemi ((((seznam bibliografických referencíseznam bibliografických referencíseznam bibliografických referencíseznam bibliografických referencí))))

• Publikací s Publikací s Publikací s Publikací s podobnými publikacemipodobnými publikacemipodobnými publikacemipodobnými publikacemi

• Najít vlastnostiNajít vlastnostiNajít vlastnostiNajít vlastnosti

• Jako je název, autor (autoJako je název, autor (autoJako je název, autor (autoJako je název, autor (autoři), pi), pi), pi), přidružené organizaceidružené organizaceidružené organizaceidružené organizace

InferenInferenInferenInferenční (propojená) síní (propojená) síní (propojená) síní (propojená) síť, která dopl, která dopl, která dopl, která doplňuje informauje informauje informauje informační prostor ní prostor ní prostor ní prostor OpenAIRE’sOpenAIRE’sOpenAIRE’sOpenAIRE’s
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Od pOd pOd pOd přidružených publikací k idružených publikací k idružených publikací k idružených publikací k 

výzkumu v kontextu výzkumu v kontextu výzkumu v kontextu výzkumu v kontextu 

RozšíRozšíRozšíRozšíření definice pení definice pení definice pení definice přidružené publikace v projektuidružené publikace v projektuidružené publikace v projektuidružené publikace v projektu DRIVERDRIVERDRIVERDRIVER----

IIIIIIII

• PubliPubliPubliPublikacekacekacekace obohacená oobohacená oobohacená oobohacená o

• Výzkumná Výzkumná Výzkumná Výzkumná datadatadatadata

• Extra Extra Extra Extra materimaterimaterimateriályályályály

• PostPostPostPost----publipublipublipublikakakakačníníníní data (data (data (data (napnapnapnapř. . . . komentákomentákomentákomentářeeee))))

Poskytnutím kontextuPoskytnutím kontextuPoskytnutím kontextuPoskytnutím kontextu

• Odkazy na informace o financováníOdkazy na informace o financováníOdkazy na informace o financováníOdkazy na informace o financování

• Klasifikace vKlasifikace vKlasifikace vKlasifikace vědecké oblastidecké oblastidecké oblastidecké oblasti ((((VVVVědecký kontextdecký kontextdecký kontextdecký kontext))))

• MMMMěření úení úení úení účinkinkinkinků
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Co mohou udCo mohou udCo mohou udCo mohou udělat výzkumné lat výzkumné lat výzkumné lat výzkumné 

knihovnyknihovnyknihovnyknihovny????

• Institucionální úložištInstitucionální úložištInstitucionální úložištInstitucionální úložiště / a/ a/ a/ akademickákademickákademickákademická bibliograbibliograbibliograbibliografiefiefiefie pro pro pro pro 

správu publikacísprávu publikacísprávu publikacísprávu publikací

• SouSouSouSoučást univerzitní výzkumné infrastruktury ást univerzitní výzkumné infrastruktury ást univerzitní výzkumné infrastruktury ást univerzitní výzkumné infrastruktury 

• Odkaz na externí bibliografické zdroje Odkaz na externí bibliografické zdroje Odkaz na externí bibliografické zdroje Odkaz na externí bibliografické zdroje ((((napnapnapnapř. WOS, . WOS, . WOS, . WOS, 

EuropePMCEuropePMCEuropePMCEuropePMC))))

• ProProProPro import (import (import (import (napnapnapnapř. . . . kopie kopie kopie kopie Open Access) a Open Access) a Open Access) a Open Access) a obohacení obohacení obohacení obohacení 

informací informací informací informací ((((napnapnapnapř. . . . odkazy na výzkumná dataodkazy na výzkumná dataodkazy na výzkumná dataodkazy na výzkumná data))))

• Odkaz na služby ohlednOdkaz na služby ohlednOdkaz na služby ohlednOdkaz na služby ohledně výzkumných dat na univerzitvýzkumných dat na univerzitvýzkumných dat na univerzitvýzkumných dat na univerzitě

• Zvážit budoucí požadavky na správu výzkumných dat a Zvážit budoucí požadavky na správu výzkumných dat a Zvážit budoucí požadavky na správu výzkumných dat a Zvážit budoucí požadavky na správu výzkumných dat a 

“long“long“long“long----tail” tail” tail” tail” datdatdatdat

ExExExExkurz do pkurz do pkurz do pkurz do přístupu na ístupu na ístupu na ístupu na BielefeldBielefeldBielefeldBielefeldovovovově univerzituniverzituniverzituniverzitě
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Co mohou udCo mohou udCo mohou udCo mohou udělat výzkumné lat výzkumné lat výzkumné lat výzkumné 

knihovnyknihovnyknihovnyknihovny????
Spojení sSpojení sSpojení sSpojení s Kognitivní interaktivní soupravou Kognitivní interaktivní soupravou Kognitivní interaktivní soupravou Kognitivní interaktivní soupravou CITECCITECCITECCITEC
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Nejprve subjektovNejprve subjektovNejprve subjektovNejprve subjektově specifické specifické specifické specifické 

pilotypilotypilotypiloty

• Zkoumání správy dat a publikací v rZkoumání správy dat a publikací v rZkoumání správy dat a publikací v rZkoumání správy dat a publikací v různých oborechzných oborechzných oborechzných oborech

((((ppppřírodní vírodní vírodní vírodní vědydydydy, , , , spolespolespolespolečenské a humanitní venské a humanitní venské a humanitní venské a humanitní vědydydydy))))

• NauNauNauNaučit se, jak spojit výzkumná data z oborových it se, jak spojit výzkumná data z oborových it se, jak spojit výzkumná data z oborových it se, jak spojit výzkumná data z oborových 

infrastruktur s publikacemi v infrastruktur s publikacemi v infrastruktur s publikacemi v infrastruktur s publikacemi v OpenAIREOpenAIREOpenAIREOpenAIRE

• PPPPředvedení výzev, problémy a pedvedení výzev, problémy a pedvedení výzev, problémy a pedvedení výzev, problémy a příležitostiíležitostiíležitostiíležitosti

Protože obecné Protože obecné Protože obecné Protože obecné –––– mezioborové infrastruktury jsou mnohem mezioborové infrastruktury jsou mnohem mezioborové infrastruktury jsou mnohem mezioborové infrastruktury jsou mnohem 

komplexnkomplexnkomplexnkomplexnější, nárojší, nárojší, nárojší, náročnnnnějšíjšíjšíjší

Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013, Národní technická knihovna, Praha 11



SubjektovSubjektovSubjektovSubjektově specifické pilotyspecifické pilotyspecifické pilotyspecifické piloty
Demonstrátor v oboru pDemonstrátor v oboru pDemonstrátor v oboru pDemonstrátor v oboru přírodních vírodních vírodních vírodních vědddd
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SubjektovSubjektovSubjektovSubjektově specifické pilotyspecifické pilotyspecifické pilotyspecifické piloty
Demonstrátor v oboru Demonstrátor v oboru Demonstrátor v oboru Demonstrátor v oboru 

spolespolespolespolečenských a humanitních venských a humanitních venských a humanitních venských a humanitních vědddd
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Problémy pProblémy pProblémy pProblémy při spojování publikací a i spojování publikací a i spojování publikací a i spojování publikací a 
dat napdat napdat napdat napřííííč infrastrukturamiinfrastrukturamiinfrastrukturamiinfrastrukturami

• Rozhraní subjektovRozhraní subjektovRozhraní subjektovRozhraní subjektově specifických infrastrukturspecifických infrastrukturspecifických infrastrukturspecifických infrastruktur

• VytvoVytvoVytvoVytvořená pro potená pro potená pro potená pro potřeby komunity; zeby komunity; zeby komunity; zeby komunity; zřídka pro obecné úídka pro obecné úídka pro obecné úídka pro obecné účelyelyelyely

• Popisy Popisy Popisy Popisy metadatmetadatmetadatmetadat o výzkumných datecho výzkumných datecho výzkumných datecho výzkumných datech

• Rozmanitost subjektovRozmanitost subjektovRozmanitost subjektovRozmanitost subjektově specifických formátspecifických formátspecifických formátspecifických formátů metadatmetadatmetadatmetadat

• Jen zJen zJen zJen zřídka ídka ídka ídka metadatametadatametadatametadata pro obecné úpro obecné úpro obecné úpro obecné účely ely ely ely ((((napnapnapnapř. . . . jádro jádro jádro jádro 

metadatmetadatmetadatmetadat DataCiteDataCiteDataCiteDataCite))))

• PersistentPersistentPersistentPersistentní identifikace ní identifikace ní identifikace ní identifikace datasetdatasetdatasetdatasetů je dlouhodobým je dlouhodobým je dlouhodobým je dlouhodobým 

úkolemúkolemúkolemúkolem

• Citace dat v Citace dat v Citace dat v Citace dat v metadatechmetadatechmetadatechmetadatech publikací je pokrapublikací je pokrapublikací je pokrapublikací je pokračujícím ujícím ujícím ujícím 

procesem procesem procesem procesem 

• Zrnitost datZrnitost datZrnitost datZrnitost dat

Co vzít do úvahy, když spojujeme subjektovCo vzít do úvahy, když spojujeme subjektovCo vzít do úvahy, když spojujeme subjektovCo vzít do úvahy, když spojujeme subjektově specifické specifické specifické specifické 

infrastruktury s infrastruktury s infrastruktury s infrastruktury s OpenAIREOpenAIREOpenAIREOpenAIRE
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Pohled na obohacené Pohled na obohacené Pohled na obohacené Pohled na obohacené 
publikacepublikacepublikacepublikace
Na novém portálu Na novém portálu Na novém portálu Na novém portálu OpenAIREOpenAIREOpenAIREOpenAIRE
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PPPPortortortortáááállll OpenAIRE : OpenAIRE : OpenAIRE : OpenAIRE : http://www.openaire.euhttp://www.openaire.euhttp://www.openaire.euhttp://www.openaire.eu
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