






Відкритий доступ (англ. Open access (OA)) – це безкоштовний, швидкий,
постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та
навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у
глобальній інформаційній мережі.
Користувачі можуть копіювати, використовувати, розповсюджувати,
передавати та демонструвати роботу, яка є у відкритому доступі, а також
робити та поширювати похідні від неї роботи на будь-якому цифровому
носії з будь-якою метою, за умови належного позначення авторства.

© http://www.openaccessweek.org/page/about
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в журналах 
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«Зелений» шлях відкритого доступу



http://dspace.onu.edu.ua:8080/

Архів-репозатарій Одеського національного університету iмені І.І. Мечникова (elONUar) –
електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та
надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова.

http://dspace.onu.edu.ua:8080/




Депонування власних робіт також 
можливе за допомогою створення 

авторських профілів
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arXiv.org — найбільший безкоштовний архів електронних публікацій
наукових статей. ArXiv підтримується бібліотекою Корнельського
університету.

ZENODO – універсальний науковий репозитарій відкритого доступу.
Був запущений в 2013 році та наразі дозволяє дослідникам
завантажувати до 50 ГБ інформації.

E-LIS (Eprints in Library and Information Science) – найбільший
міжнародний відкритий електронний архів з бібліотекознавства та
інформаційних наук, що пропонує користувачам пошук, перегляд
повнотекстових документів та архівування власних наукових робіт.





«Золотий» шлях відкритого доступу



© к.б.н.Тихонкова Ірина «Чому моє видання не індексується у Web of Science?»





Найбільшою базою даних журналів відкритого доступу вважається Directory of Open Access Journals (DOAJ).
З 2017 р. наше видання «Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» було включено
до даної бази та розміщено весь архів журналу.



Scientific Journal Rankings (http://www.scimagojr.com)



Scientific Journal Rankings (http://www.scimagojr.com)



Journal Citation Report



Journal Citation Report



Journal Citation Report



Кому важливий відкритий доступ?

автор користувач бібліотека

видавець університет
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