
Recerca i nova comunicació científica. 
Tendències a tenir en compte a la UPC

Resolució 2403/2009, de 8 d’octubre per la integració pel sistema d’oposició 
a l’Escala facultativa d’arxius, biblioteques i museus 

Consol Garcia,  8 de març de 2010
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Comunicació científicaComunicació científica

 Les funcions de les revistes científiques han sigut des de 1664: Les funcions de les revistes científiques han sigut des de 1664:
 Certificació: de la qualitat d’una recerca
 Registre: autoria, a la manera de dret d’autor
 Disseminació: publicacióDisseminació:  publicació
 Preservació:  arxivar 

 Els articles científics són llegits entre 500 i 1500 vegades (Tenopir 2000) Els articles científics són llegits entre 500 i 1500 vegades (Tenopir, 2000)

 En el món imprès els articles es llegeixen durant els sis primers mesos

 L’accessibilitat promou la natural evolució de la comunicació científica



Comunicació científicaComunicació científica

Steve Lawrence Online or invisibe Nature 2001 Volume 411 Number 6837 p 521Steve Lawrence. Online or invisibe. Nature,  2001, Volume 411, Number 6837, p. 521
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Accés ObertAccés Obert

Means its free availability on the public internet, permitting any users to
read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts
of these articles crawl them for indexing pass them as data to software orof these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or
use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or
technical barriers other than those inseparable from gaining access to the
internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the
only role for copyright in this domain, should be to give authors control

th i t it f th i k d the right to be properlyover the integrity of their work and the right to be properly
acknowledged and cited.

Budapest,  14 de febrer 2002



Accés Obert: ruta verdaAccés Obert: ruta verda

I. Self‐Archiving: First, scholars need the tools and assistance to
deposit their refereed journal articles in open electronic

harchives, a practice commonly called, self‐archiving. When these

archives conform to standards created by the Open Archives
Initiative then search engines and other tools can treat theInitiative, then search engines and other tools can treat the
separate archives as one. Users then need not know which archives
exist or where they are located in order to find and make use of
their contents.



Accés Obert: ruta verdaAccés Obert: ruta verda
A Europa:

 Recomendación de la Comisión de 24 de agosto de 2006 Sobre la digitalización y la 
accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital (2006/585/CE)

 Open AIRE (FECyT)

A Espanya:

 Nova llei de ciència 
Art. 35 Publicación en acceso abierto
CAPÍTULO III. Difusión de resultados y cultura científica y tecnológica
Título III Elementos para el impulso de la investigación científica y técnica, 
la transferencia del conocimiento y la difusión

FECyT

A Catalunya: 
Consell Interuniversitari de Catalunya



Accés Obert: ruta verdaAccés Obert: ruta verda

 Només un 15% (2.5 milions d’articles) de la recerca és 
autoarxivada espontàniament (2009)

 el 95% dels investigadors ho farien si els obliguessin
 81% of them willingly, 
14% reluctantly14% reluctantly
 only 5% would not comply with the requirement (Swan & Brown 
2005)



Accés Obert: Ruta DauradaAccés Obert: Ruta Daurada

II. Open‐access journals: Second, scholars need the means to

launch a new generation of journals committed to open access,
and to help existing journals that elect to make the transition to open
access. Because journal articles should be disseminated as widely as
possible these new journals will no longer invoke copyright ( )possible, these new journals will no longer invoke copyright (…),
these new journals will not charge subscription or access fees, and will
turn to other methods for covering their expenses.



Accés ObertAccés Obert

 El 2009 només un 20% (4000) de les revistes peer review són oa

 Des de 2001 el 90% de les revistes donen permís als autors per Des de 2001 el 90% de les revistes donen permís als autors per 
l’autoarxiu

 % ( f d f l d f ) % ( f ) 62% postprint (refereed final draft) i un 29% preprint (pre‐refereeing) 



Accés ObertAccés Obert

 Redactar un mandat clar i precís

 Fer‐ho visible

 Establir mecanismes de “control” de que s’està complint, i sinó què? 

 Que s'inclogui el dipòsit en les convocatòries institucionals (CIC)

 Fer formació informació els temes que s’han desprenen (tipus de documents Fer formació, informació els temes que s han desprenen (tipus de documents, 
avaluació de la recerca, drets d’autors , …
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MandatsMandats
ROARMAP,  JULLIET, MELIBEA
Melibea Directori i validador de polítiques a favor de l’accés obertMelibea . Directori i validador de polítiques a favor de l accés obert 
a la comunicació científica 
El cas de la UPC



MandatsMandats
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Nous models de negociNous models de negoci
 Freely available = sense cost pels lectors no vol dir que no tingui cost 

 Author pays (la biblioteca, la universitat, el govern, etc…) 

 Per article entre US $2000 a US $3000 per tal de que estigui en accés obert Per article entre US $2000 a US $3000 per tal de que estigui en accés obert 

 Amb els diners que s’inverteixen en subscripcions n’hi ha prou per fer‐ho tot open 
accessaccess

 El model SCOAP3 pot funcionar. 

 Alternatives:
 fundacions i governs que paguen la recerca

i it t i l b t i l t b ll l i ti d universitats i laboratoris  a les que treballen els investigadors 
 pressupostos per disciplines o institucions 
 fundraising provinent de gent sensibilitzada  amb l’accés obert 
 serveis de valor afegit de pagament serveis de valor afegit de pagament
 pot haver molts models en funció de la disciplina, de la institució i el país. 
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Drets d’autor

 Si l’ li i f b l b l d

Drets d autor

 Si l’autor no explicita que es pot fer amb la seva obra = tots els drets reservats  

 El copyright s’utilitza per prohibir i restringir els usos d’una obra El copyright s utilitza per prohibir i restringir els usos d una obra

 Sempre s’ha de demanar permís al titular dels drets per fer un ús no contemplat
a la llei (cita, còpia privada, il∙lustracions de l’ensenyament ...)

Copyright = dret a còpia

C l f ò i Copyleft = còpia permesa

 Creative Commons explicitar quins drets pot cedir l’autor  



Drets d’autor

Reconeixement 

Drets d autor

R i t C ti I l

Reconeixement 

Reconeixement SenseObraDerivada

Reconeixement -CompartirIgual

Reconeixement -SenseObraDerivada

Reconeixement -NoComercialReconeixement NoComercial

Reconeixement –NoComercial-CompartirIgual

Reconeixement -NoComercial-Sense ObraDerivada
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Avaluació de la recercaAvaluació de la recerca

 Nova llei de ciència esborrany
Art. 35 Publicación en acceso abierto
CAPÍTULO III. Difusión de resultados y cultura científica y tecnológica
Título III Elementos para el impulso de la investigación científica y técnica, 
la transferencia del conocimiento y la difusión

 Qui haurà d’avaluar, la CNEAI?

 Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de 
evaluación. (BOE  no.289 de 1/12/2009)

P ti i ió ll t l t b ll ( d d l i t ) Participació rellevant en els treballs (ordre de la signatura) 
 Rellevància de la revista (Impacte) 
 Referència que altres autors fan (Cites)



La lleiLa llei
Artículo 35. Difusión en acceso abierto
1 Los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología impulsarán el desarrollo de repositorios1. Los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología impulsarán el desarrollo de repositorios, 
propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación.
2. Los investigadores cuya actividad investigadora esté financiada íntegramente con fondos de los 
Presupuestos Generales del Estado harán pública una versión digital de la versión final de los 
contenidos que les hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación 
seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de seis meses después 
de la fecha oficial de publicación.
3 La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el 
campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios de acceso 
abierto institucionales.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus 
procesos de evaluación.
5. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido 
atribuir o transferir a terceros los derechos sobre dichas publicaciones, y no será de aplicación 
cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación desarrollo e innovacióncuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación 
se encuentren protegidos por un título de propiedad industrial.
BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, BORRADOR 1 V. 
22_02_2010
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Science commonsScience commons



DadesDades
Data refers to a collection of facts usually collected as the 
result of experience observation or i tresult of experience, observation or experiment, or processes 
within a computer system, or a set of premises. This may consist of 
numbers, words, or images, particularly as measurements or 
observations of a set of variables. Data is often viewed as a lowest 
level of abstraction from which information and knowledge are 
derivedderived.

Goddard Institute for Space Studies



DadesDades

http://www.flickr.com/photos/piper/22584430

Google Images: SINC/Steve Jurvetson

El país, 22 de febrer 2007



DatasetsDatasets

(…) By research data we mean data created or gathered in the 
course of research, experiments or observations – it can 
i l d hi l i l d b i f h j hinclude archival material used as a basis for a research project, the 
data generated by an experiment, or can take a variety of forms 
depending on the academic discipline. It can loosely bedepending on the academic discipline. It can loosely be
described as any kind of ‘resource’ that could be useful to researchers.

Research information network 2008Research information network, 2008



DatasetDataset

Fisher’s Iris data sets e s s da a se

Font: Wikipedia



DatasetsDatasets



DatasetsDatasets
Les dades no es poden protegir, l’expressió de les dades sí. 



CurationCuration

Ci l d id d l d dCicle de vida de les dades
Per fer‐les disponibles cal solventar:

 Autoria i els drets

 Versions

 Emmagatzematge i preservació

Metadades i estandardització

 Les paraules claus són reuse i repurpose Les paraules claus són reuse i repurpose



CurationCuration



CurationCuration

 Referenciar les dades fer les cercables i fàcilment recuperables Referenciar les dades, fer‐les cercables i fàcilment recuperables

 Garantir integritat de les dades

 Procurar un esquema semàntic 

Reptes 

 Emmagatzematge (formats i obsolescència)g g

 Rapidesa en la creació de dades i datasets

 Capacitats de cerca 

 Semàntica i ontologia dels datasets Semàntica i ontologia dels datasets



CurationCuration

Raò de ser:

 Institucions dedicades Institucions dedicades
 Digital Curation Centre  
 Digital Preservation Coalition

 Cursos i congressos
 Digital Curation Conference

 R i P i Revista Peer review 
 International Journal of Digital Curation
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ConclusionsConclusions

 Si l’avaluació es mesura en cites, Si se cita més el publicat en open access = 
Es publicarà més en open access?? 
Mantenir la qualitat del materials publicats als dipòsits
 Ha de ser sostenible econòmicament i tècnicament (informàtica)
 N ’hi h b l bibli No n’hi ha prou amb la biblioteca
 S’ha de mesurar l’èxit de l’accés obert en funció de la recerca de la institució
 BOAI definia 2 camins però deixava la porta oberta 
 Preser a ió de la informa ió ientífi a Preservació de la informació científica
 La web 3.0
 El web serà el mitjà de publicació de la informació científica, linked data, future will be
Web linked (John Wilbanks)Web linked (John Wilbanks) 
 Importància dels datasets unitat 
Crear una oficina de promoció de la recerca que aglutini totes les qüestions 
relacionades amb la comunicació científica i assessori als investigadorsrelacionades amb la comunicació científica i assessori als investigadors

 http://www.firstmondaypodcast.org/audio/open2_final.mp3


