ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ FOSTER

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OS3

Οι αρχές της Ανοικτής
Πρόσβασης και της
Ανοικτής
Επιστήμης
αποτελούν
βασικό
συστατικό
της
δημιουργίας και της
διάδοσης της γνώσης. Μπορούν να υποστηρίξουν
άμεσα την ανάγκη των ερευνητών για μεγαλύτερη
απήχηση, για βέλτιστη διάδοση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, ενώ επίσης επιτρέπει την εμπλοκή
των πολιτών στις επιστημονικές εξελίξεις και
γενικότερα στις κοινωνικές προκλήσεις. Tο διετές
πρόγραμμα FOSTER έχει ως στόχο να εφαρμόσει
βιώσιμους μηχανισμούς, ώστε οι ερευνητές της
ΕΕ να μπορέσουν να ενσωματώσουν την Ανοικτή
Πρόσβαση στην καθημερινή ροή εργασιών τους.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για τη βέλτιστη
προβολή της έρευνάς τους μέσω της υιοθέτησης
των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης της ΕΕ και την
ευθυγράμμισή τους με τους στόχους της ΕΕ για την
Έρευνα & Καινοτομία.

Το OS3 διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με
τη συνεργασία και χορηγία του έργου FOSTER
(Facilitate Open Science Training for European
Research) και απευθύνεται - κυρίως - σε νέους
ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους
διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ από όλη την Ελλάδα.

FOSTER

Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Υποστήριξη διαφόρων φορέων για την
υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στο
πλαίσιο του European Research Area (ERA)
και τη συμμόρφωση με τις πολιτικές Ανοικτής
Πρόσβασης και τους κανόνες συμμετοχής που
ορίζονται από το Horizon 2020.
• Ένταξη των αρχών και της πρακτικής της Ανοικτής
Πρόσβασης στις τρέχουσες ροές εργασιών της
έρευνας, ιδίως αυτής των νέων ερευνητών.
• Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των ιδρυμάτων
για κατάρτιση σε θέματα συμμόρφωσης με τις
πολιτικές ανοικτής πρόσβασης του ERA και του
Horizon 2020.
• Διευκόλυνση της υιοθέτησης, της ενίσχυσης και
της εφαρμογής πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης
από άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοδότες,
σύμφωνα με τη σύσταση της ΕΕ, σε συνεργασία
με το έργο PASTEUR4OA.

Έχει στόχο την ενημέρωση της ακαδημαϊκής
κοινότητας για τις εξελίξεις σε θέματα επιστημονικών
δημοσιεύσεων, ανοικτής πρόσβασης και γενικότερα
ανοικτής γνώσης και επιστήμης. Με το πέρας του
σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν γνωρίσει τις
προκλήσεις και τις ευκαιρίες δημοσίευσης υπό το
καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης, όπως επίσης
θα έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες πρακτικές
διεξαγωγής και διαχείρισης της επιστημονικής
έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πλήρες πρόγραμμα του σεμιναρίου βρίσκεται
διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της ΒΚΠ. Εκεί
μπορείτε να βρείτε συνδέσμους προς το υλικό του
σεμιναρίου, το οποίο είναι ανοικτό σε όλους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
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ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ανοικτά Δεδομένα είναι τα δεδομένα εκείνα
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
οποιονδήποτε με μόνη προϋπόθεση την αναφορά
στους δημιουργούς τους και την περαιτέρω διάθεσή
τους με παρόμοιους όρους. Βασικά συστατικά
των ανοικτών δεδομένων είναι η δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησής τους, είτε με την τεχνική
έννοια, δηλαδή να είναι σε μια πρόσφορη μορφή
για αξιοποίηση, είτε με τη νομική, να επιτρέπεται
δηλαδή η καθολική τους χρήση από οποιονδήποτε
και για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για εμπορικό
σκοπό.

Το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα διατίθεται ελεύθερα
σε οποιονδήποτε επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει
και να το τροποποιήσει για το δικό του σκοπό. Παρά
το γεγονός ότι τα περισσότερα Λογισμικά Ανοικτού
Κώδικα διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν, ο όρος
δεν ταυτίζεται απόλυτα με το δωρεάν λογισμικό,
αφού υπάρχουν διάφορες άδειες, αλλά εννοεί τη
δυνατότητα αξιοποίησης του πηγαίου του κώδικα
για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Ανοικτή Πρόσβαση είναι η διαρκής και χωρίς
περιορισμούς πρόσβαση στο ψηφιακό ακαδημαϊκό
και επιστημονικό περιεχόμενο και η ελεύθερη
χρήση του για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και
άλλους νόμιμους σκοπούς με μοναδική απαίτηση
την αναγνώριση και αναφορά του δημιουργού.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://opensource.org

Τα Ανοικτά Δεδομενα είναι η βασική προϋπόθεση
για τη διαφάνεια σε καίριους τομείς της
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Για
παράδειγμα τα Ανοικτά Δεδομένα επιτρέπουν
στους πολίτες να παρεμβαίνουν ουσιαστικά
στη χρηστή διακυβέρνηση ή να ελέγχουν την
κατανομή οικονομικών πόρων, ή σε ερευνητές να
εκμεταλλεύονται στοιχεία μελετών και έρευνας για
την επαλήθευση αποτελεσμάτων ή την επέκταση
επιστημονικών πειραμάτων.

Η απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση βοηθά:
• στην επέκταση και τη βελτίωση της ποιότητας
των αποτελεσμάτων,
• στην προώθηση της συνεργασίας και την
αποφυγή επαναλήψεων,
• στην επιτάχυνση της καινοτομίας,
• στην εμπλοκή των πολιτών και της κοινωνίας.
Σήμερα, 12 χρόνια μετά την ιστορική Διακήρυξη
της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της
Βουδαπέστης (BOAI), περισσότερα από 9.000
επιστημονικά περιοδικά και 2.500 αποθετήρια και
ψηφιακές συλλογές υπηρετούν τους σκοπούς της
Ανοικτής Πρόσβασης.
Μάθετε περισσότερα:
http://www.lis.upatras.gr/?page_id=456

Μάθετε περισσότερα: http://okfn.gr/open-data/

ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα Ανοικτά Εργαλεία είναι τα μέσα εκείνα που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν άτομα με ελάχιστες
γνώσεις χειρισμού για την αξιοποίηση των
δικών τους ή άλλων - ανοικτών - δεδομένων.
Προσφέρουν δυναμικές λύσεις και εφαρμογές που
είναι εφάμιλλες των εμπορικών σε ένα μεγάλο
εύρος δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά παραδείγματα
εφαρμογών
αποτελούν
οι
εφαρμογές
οπτικοποίησης δεδομένων, όπως το Many Eyes, οι
ιστότοποι συνεργατικής ανάπτυξης περιεχομένου,
όπως το PBWiki ή το Authorea, και οι εφαρμογές
διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών, όπως το
Zotero και το Mendeley.
Μάθετε περισσότερα: http://opendata-tools.org
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