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ODA

Institucionální repozitář slouží od roku 2009 k ukládání magisterských a dizertačních prací a

publikační činnosti. ODA je provozována v systému DSpace a je propojen s Cristin. Nově je

repozitář součástí konsorcia menších institucí BIBSYS. Pro outsourcingové řešení se

knihovna rozhodla z důvodu nedostatečného personálního zajištění technické stránky

repozitáře. V souvislosti s touto změnou byla vytvořena pracovní skupina pro open access,

plánuje se přechod na verzi DSpace 5, výrazná změna designu, propojení jednotlivých

repozitářů a nové www stránky. Výukové centrum a knihovna Høgskolen i Oslo og Akershus

je zodpovědná za správu autorských práv v souvislosti s dostupností plného textu ve

svém repozitáři. Ukládání do repozitáře je na univerzitě povinné, autoři však mohou

rozhodnout o publikování plného textu. Knihovna by byla ráda za směrnici upravující

ukládání publikační činnosti, v současné době však nemá podporu ze strany univerzity.

K přesvědčení autorů o výhodách OA publikování však knihovna nepořádá žádné

konkrétní akce, využívá spíše konzultace (služba Rezervuji si knihovníka), při kterých

odkazuje na výhody OA publikování a na statistiky z DSpace o využívání uložených

příspěvků.
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Oddělení institucionální repozitář v systému

DSpace sloužící k ukládání bakalářských prací a

studentských prací a nehodnocených výsledků
výzkumných pracovníků.

HiO Film

Knihovna uveřejňuje videa přednášek, návodů a

kurzů či videa o zdraví, studentském životě,

technologiích, umění apod. Publikování přednášek

je dobrovolné, ale knihovna by ráda tuto službu

rozšířila, především pro hendikepované studenty.

Pro studenty knihovna vytváří návody a rady pomocí

kanálu Youtube., spolu s ostatními přednáškami

jsou videa zveřejňována pod hlavičkou HiOA Film.

Open Journal system

Od roku 2011 využívá univerzita Open Journal 

Systém k  publikaci časopisů, které na univerzitě
vycházejí. Redakcím nabízí knihovna pomoc se 

založením nového titulu či převod vycházejícího 

časopisu do nového redakčního systému. V 

současné době je uloženo 12 titulů.

Cristin

Systém Cristin od roku 2012 eviduje publikační činnost a výzkumné informace

univerzit, vysokých škol, výzkumných zdravotnických organizací. Za systém je

odpovědné Ministerstvo školství a výzkumu a Ministerstvo zdravotnictví a

pečovatelských služeb, ale původně vznikl systém na Universitetet i Oslo. Cristin má

zajistit otevřený přístup k výzkumům, zvýšit jejich společenskou hodnotu, zajistit

kvalitu vědeckých publikací a transparentnost financování. Cristin se stal národním

OA koordinátorem, v současné době je propojen s databází SHERPA/RoMEO a

zajišťuje přístup k plným textům. Pro výzkumné instituce slouží k analýze, propagaci a

šíření vlastního výzkumu a ke zvýšení důvěry výzkumné instituce. Výzkumníci mají

zjednodušenou administrativu k vykazování publikační činnosti a mají přístup

k informacím o zdrojích a výsledcích výzkumu v zemi.

BIBSYS

Konsorcium poskytuje služby se zaměřením

na výměnu, ukládání a vyhledávání dat

vztahujících se k výzkumu a výuce. Zapojit se

mohou univerzity, výzkumné instituce a

součástí je také Národní knihovna.

Konsorcium spravující Ministerstvo školství a

výzkumu bylo založeno pro sdílení publikační

činnosti a studentských prací v otevřených

repozitářích. BIBSYS využívá jednotný

vyhledávací systém Oria, každý člen konsorcia

má pak vlastní správu, úložiště a souborné

vyhledávání.

Nora

Norské otevřené výzkumné

archivy sdružuje institucionální

repozitáře a odborné časopisy a

umožňuje hromadné

vyhledávání. Kromě klasického

vyhledávání podle autora, typu

dokumentu, data a jazyka,

umožňuje také omezení podle

archivů a vydavatelů a lze si

navolit také záznamy s plným

textem. Zároveň funguje jako

distribuční služba do Driveru a

do systému Deep.

dBh
Database for Statistics on Higher Education obsahuje informace o terciálním

vzdělávání v Norsku (studenti, možnosti vzdělávání, výzkum, obchodní data) a rejstřík
vědeckých časopisů, sborníků a vydavatelů. Vypracování tohoto rejstříku slouží

k ověření autorizovaných publikačních kanálů. Za provoz a údržbu zodpovídá

Norské centrum pro výzkum dat a na projektu se podílí také Dánsko a Finsko, plánuje

se spolupráce Švédska a Islandu. Rejstřík rozděluje světové akademické publikace,

časopisy a sborníky podle jejich kvality. Systém je součástí Cristin a zahrnuje více než
20.000 časopisů a vydavatelů. Index rozděluje časopisy a vydavatele do úrovně 0, 1 a

2. Úroveň 2 mají mezinárodně nejprestižnější časopisy a vydavatelé, úroveň 1 je pro

ostatní časopisy a vydavatele splňující základní vědecká kritéria. Úroveň 0 je pro

nevědecké časopisy. Podle úrovní jsou přidělovány finance, např. za monografie

úrovně 1 bylo přiděleno 192 700 NOK, za monografie úrovně 2 308 320 NOK.

Tento index může také sloužit jako nástroj proti predátorským časopisům a

nakladatelům, zejména začínajícím autorům.

DUO
Institucionální repozitář na univerzitě byl v pilotním provozu s dvěma pracovišti spuštěn v roce

1999. Do Digital archive University of Oslo ukládá univerzita od roku 2008 publikační činnost

a magisterské práce a dizertace. Bitstream a metadata se od roku 2009 automaticky sklízejí

z Cristin, kam autoři a studenti povinně ukládají své práce, a záznamy s propojují identifikačním

číslem a handlem. Zveřejňování plných textů není na univerzitě povinné a knihovna od roku

2013 sbírá pouze elektronické texty vysokoškolských prací, tištěné práce uchovávají příslušné
katedry. V letech 2010-2013 přešla univerzita na DSpace, nyní mají DSpace 4.2, pracuje na

něm pět technických pracovníků a tři obsahoví správci. Techničtí pracovníci napojili repozitář
na Google Analytics, DOI a URN generátor. Obsahoví správci zajišťují doplnění a kontrolu

záznamů, komunikaci s autory a dohodu s některými nakladateli, kteří nejsou

v SHERPA/RoMEO, a autoři u nich často publikují.

Publikační fond
Fond byl založen V roce 2013 pro univerzitní

autory (rok 2016 s částkou 447 000 €), pro

podporu zlaté cesty publikování. Velikost dotací

není pevně stanovena a jeden autor si může

zažádat o dotaci více příspěvků najednou. Dotace

se vztahují časopisy registrované na DOAJ a na

knihy v DOAB, v dBh musí být na úrovní 1 nebo

2, podporu nelze poskytnout již publikovaným

článkům a nevztahuje se také na příplatky spojené

s uveřejněním článku. Podporu lze přidělit pouze

novým titulům, vztahuje se pouze na poplatky za

zpracování knihy v open access a zároveň by měly

být spolufinancovány i z jiných zdrojů. O

příspěvek na OA články si na univerzitě nejvíce

žádá Faculty of Medicine, na OA knihy pak

humanitní vědy.

FRITT
Projekt FRITT využívá open source

platformu Open Journal Systems

k publikování OA časopisů na

univerzitě. OJS byl spuštěn v roce 2009

a nyní obsahuje 13 titulů. Knihovna

nabízí pomoc a poradenství při
zakládání nového časopisu nebo

s převedením původního titulu,

uživatelskou a technickou podporu a

hradí náklady za DOI. Podmínkou pro

využívání platformy je vztah k

univerzitě a publikování minimálně
šesti článků ročně.

Výzkumná data
V souvislosti s programem Horizont 2020 se na

univerzitě začala ukládat výzkumná data. Na

schůzce děkanů v květnu 2014 byla řešena otázka

správy výzkumných dat a zřízena pracovní skupina

(Univerzitní centrum pro informační technologie,

Oddělení akademické správy, univerzitní

knihovna). V září 2015 byl předložen interní

projekt s řešením infrastruktury, školení a rozvoje

dovedností a vytvoření www stránek. V lednu

2016 byl spuštěn pilotní projekt pro ukládání a

sdílení výzkumných dat v rámci univerzity. V open

source systému Owncloud a jako rozhraní

Dropbox. Archivační služby aktivních dat jsou

zajišťovány Norským centrem pro výzkumná data.

Knihovna se zaměřuje na zpracování a analýzu dat

a zveřejňování dat v režimu open access pro jejich

opětovné použití a sdílení.


