
Atvirosios prieigos atmintinė

Ką reikia žinoti apie Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatus, įsigaliosiančius nuo 
2019 m. sausio 1 d.?

Ką reglamentuoja? priimtų rankraščių arba paskelbtų publikacijų įkėlimą

Kur įkelti? į eLABa PDF formatu

Kada įkelti? gavus leidėjo patvirtinimą dėl publikavimo, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo publikavimo

Kada atverti? dokumentams gali būti taikomas ne ilgesnis nei 12 mėnesių trukmės embargo laikotarpis, jei leidėjas nenumato 
kitaip. 

Vilniaus universiteto akademinių darbuotojų atestavimo metu turi būti atsižvelgiama į šių nuostatų laikymąsi dėl mokslinių 
straipsnių ir konferencijų medžiagos.

Leidybos seka

Pateiktas rankraštis

Leidinio pasirinkimas *

Tradicinis leidybos modelisAtvirosios prieigos leidyba 

Recenzavimas

Patvirtinimas publikuoti **

Priimtas rankraštis

Saviarchyvavimas ***

Paskelbimas

Paskelbta publikacija 

Saviarchyvavimas ***

*Autorius atsižvelgia į finansuojančių institucijų ar kitų šaltinių reikalavimus dėl atvirosios prieigos.
**Sudarant sutartį su leidėju autorius pateikia atitinkamą priedą prie sutarties, kuris garantuotų teises kūrinius įkelti į talpyklą ir pateikti 
juos viešai prieigai.
***Autorius laikosi leidėjo nurodymų dėl saviarchyvavimo. Priimtas rankraštis saviarchyvuojamas tuo atveju, jei paskelbtą publikaciją 
draudžiama įkelti į talpyklą ir pateikti viešai prieigai.

Terminija

Pateiktas 
rankraštis 

Kūrinio variantas, kokybės atžvilgiu autoriaus 
laikomas tinkamu pateikti formaliajam recen-
zavimui antrajai šaliai. Visa atsakomybė dėl 
kūrinio priklauso autoriui. Gali būti nurodytas 
versijos numeris ar data. Kūrinio turinys ir 
forma nustatoma paties autoriaus.

Priimtas 
rankraštis Kūrinio variantas, priimtas publikuoti leidinyje. 

Nuolatinę atsakomybę dėl kūrinio perima 
antroji šalis. Kūrinio turinys ir forma privalo 
atitikti leidėjo reikalavimus.

Paskelbta 
publikacija 

Nekintamas kūrinio variantas, oficialiai ir 
išimtinai paskelbtas „publikuotu“ bet kurios 
organizacijos, vykdančios leidėjo veiklą. Tai 
apima ir išankstinio leidimo straipsnius, forma-
liai įvardijamus publikuotais, nors dar nėra 
numatyta, į kurį rinkinio tomą bus įtraukti, ir 
nėra sukurta metaduomenų, išskyrus suteiktą 
nuolatinį identifikatorių, skirtą naudoti kūri- 
nius cituojant. Tačiau tai neapima išankstinio 
leidimo straipsnių, kurie dar nėra patvirtinti 
kaip nekintantys dėl neatliktų redagavimo, 
koregavimo, maketavimo, sudarymo ar kitų 
darbų. 

Priemonių rinkinys tyrėjams
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Nemokama prieiga (arba užklausa suteikti prieigą)
prie viso teksto mokslinių straipsnių ir duomenų.

openaccessbutton.org

sparcopen.org/our-work/
howopenisit/

qoam.eu

thinkchecksubmit.org

Nemokama prieiga prie viso teksto mokslinių 
straipsnių.

Leidinių atvirumo lygmens nustatymas.HowOpenIsIt?

Open Access Button

Unpaywall

Quality Open Access Market
(QOAM)

Think. Check. Submit

Priedų prie leidybos sutarties 
pavyzdžiai

Directory of Open Access
Journals (DOAJ)

Atvirosios prieigos leidinių vertinimas kokybės ir
kainos santykio atžvilgiu.

Leidinių vertinimas, pasitelkiant kontrolinių klausimų
sąrašą. 

biblioteka.vu.lt/lspriedas

sherpa.ac.uk/romeo

elaba.lt

Rekomenduojami priedai prie sutarčių su leidėjais, 
kurie garantuotų teises kūrinius įkelti į eLABa ir 
pateikti juos viešai prieigai.

doaj.org Atvirosios prieigos leidinių katalogas ir mokslinės
informacijos paieškos sistema.

Konsultacinio pobūdžio informacija apie leidėjų
nuostatas dėl saviarchyvavimo.

Publikacijų saviarchyvavimas.

creativecommons.org Atvirojo turinio licencijos, taikomos publikacijoms.

midas.lt
Mokslinių tyrimų duomenų ir (arba) jų metaduomenų
tvarkymas ir publikavimas.

opendatacommons.org
Atvirųjų duomenų licencijos, taikomos mokslinių
tyrimų duomenims.

unpaywall.org

SHERPA/RoMEO

eLABa

Creative Commons

MIDAS

Open Data Commons
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https://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2017-11/VU_atvirosios_prieigos_nuostatai.pdf
https://www.elaba.lt/elaba-portal/
https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/moksline-komunikacija/atviroji-prieiga/atvirosios-prieigos-leidyba
https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/moksline-komunikacija/atviroji-prieiga/saviarchyvavimas
https://doaj.org/
http://unpaywall.org/
https://openaccessbutton.org/
https://sparcopen.org/our-work/howopenisit/
http://qoam.eu/
https://thinkchecksubmit.org/
http://biblioteka.vu.lt/lspriedas
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://www.elaba.lt/elaba-portal/
https://creativecommons.org/
https://www.midas.lt/public-app.html#/midas
https://opendatacommons.org/
https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/moksline-komunikacija/atviroji-prieiga/saviarchyvavimas

