La millora en l’accessibilitat de les dades i les
publicacions

científiques

està

motivant

un

canvi

profund en els serveis d'informació que universitats i

centres de recerca ofereixen als seus investigadors.
Els serveis d'intermediació en la cerca i l'accés a la
bibliografia científica perden importància a mesura que
els usuaris disposen d'eines que els permeten realitzar
aquestes
apareixen
relatives

tasques
noves
a

de

manera

directa.

necessitats

l'obtenció

de

de

Simultàniament,

suport

recursos

en

tasques

per

a

la

investigació, gestió de dades primàries, publicació i
disseminació

de

resultats,

i

superació

de

processos

d'avaluació. Quines oportunitats tenen les biblioteques
universitàries i de recerca en el context de la ciència
oberta?

Amb motiu de la posada en marxa del postgrau de
Comunicació i Avaluació de la Ciència, la Facultat de
Biblioteconomia

i

Documentació

organitza

un

seminari

dedicat a analitzar l’impacte de la ciència oberta sobre
els serveis de suport a la recerca a les biblioteques
universitàries i d’investigació.

ELS PONENTS

ELS PONENTS
CIÈNCIA OBERTA
Responsable de la proposta, disseny i execució de
projectes que facilitin l'accés i la transparència quant
als actors, al finançament, a les dades, als mètodes,
als resultats, a les publicacions i a l'avaluació de la
recerca
Objectius de la nova àrea de Ciència Oberta:



Portal de Recerca de les
gestionar-lo, ampliar el
millorar la facilitat de
tat entre els agents del
gurat al gener del 2017.

Universitats de Catalunya (PRC):
nombre d'institucions incloses,
la consulta i la interoperabilisistema català de recerca. Inau-



Accés Obert: incrementar el nombre de publicacions de recerca en accés obert, assessorar els investigadors en la
confecció de plans de gestió de dades i garantir l'existència de repositoris per a dades de la recerca.



Presa de decisions: consensuar guies de bones pràctiques i
impulsar un servei que faciliti la presa de decisions estratègiques sobre la recerca.



Humanitats Digitals: consensuar iniciatives i prioritats,
fomentar la digitalització de materials d'estudi per a investigadors en ciències humanes i socials i impulsar l'edició de llibres digitals en obert.

Anglada, Lluís. “L’accés obert a les publicacions
científiques, una iniciativa de molts colors”.
Jornada sobre Ciència Oberta. Barcelona: URL,
20/1/2017

Pla de Gestió de Dades de Recerca. Eina en línia
que permet crear plans de gestió de dades.

La gestió de dades de recerca el 2016. Durant
l’any 2016 es van dur a terme diverses accions
referents a la gestió de dades de recerca.
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Oficina de Difusió del Coneixement

Informació sobre tot allò que es refereix a la difusió
del coneixement científic que s'hi genera, i sobre la utilització de materials aliens, posant un èmfasi especial en les
alternatives de divulgació lliure. També s'ofereix informació
i iniciatives sobre l'accés obert

Accés obert a la Universitat de Barcelona
Termòmetre de l’accés obert

Publicar en accés obert: ajuts, descomptes i cupons

Declaració ètica i de bones pràctiques per a
les revistes científiques editades per la
Universitat de Barcelona 2016

Comunicació a: XIV Workshop REBIUN sobre
proyectos digitales. VI Jornadas OSRepositorios. Córdoba, 2015
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LA BIBLIOTECA US OFEREIX AQUESTA GUIA DE LECTURA AMB MOTIU DE
LA CELEBRACIÓ DEL SEMINARI DE L’AULA JORDI RUBIÓ I BALAGUER:
“Comunicació i avaluació de la recerca en l’era de la ciència oberta”
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