MedOANet: Akdeniz Avrupası’nda eşgüdümlü Açık Erişim politikalarına doğru
Yayın tarihi: 10 Nisan 2012 - AB’nin 7. Çerçeve Toplumda Bilim Programı altında desteklenen iki yıllık
MedOANet (Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı) projesinin temel amacı altı Akdeniz ülkesindeki (Yunanistan,
İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Türkiye) Açık Erişim stratejileri, politika ve yapılarını ulusal ve bölgesel
düzeyde eşgüdümlemektir.
MedOANet bunu Akdeniz Avrupası partner ülkelerinde zaten mevcut olan ağın etkinliklerini güçlendirerek,
genişleterek ve sistematize ederek yapacaktır. MedOANet konsorsiyumu Yunanistan, İtalya, Fransa,
İspanya, Portekiz, Türkiye, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’tan Açık Erişim konusunda uzman dokuz
partnerden oluşmaktadır.MedOANet Akdeniz bölgesindeki altı ülkenin strateji, yapı ve politikalarını anketler
yoluyla saptayacak ve yeni kurulan proje platformunun bir modülü olan çevrimiçi “Akdeniz Açık Erişim
Takipçisi” (Mediterranean open Access Tracker) aracılığıyla anket sonuçlarını haritalayacaktır. Başlıca araç
olan Takipçi, Akdeniz ülkeleri ve ötesinde kendi kendine yeten sanal bir Açık Erişim gözlemevi olma
potansiyelini taşıyan, çevrimiçi genişletilebilir ve birlikte çalışabilir bir veri tabanı olarak tasarlanacaktır.En
önemlisi, MedOANet, değişimi etkileme yeteneği olan önemli politika yapıcıları ve diğer paydaşları
saptayacak ve onlarla sistematik ilişki kuracaktır. Böylece politika düzeyinde eylem gerektiren temel
sorunlarla ilgili farkındalık artırılacak ve henüz bu Akdeniz ülkelerinde pek rastlanmayan ulusal ve kurumsal
düzeydeki eşgüdümlü politika koşulları güçlendirilecektir. Ulusal Görev Güçleri kurulacak ve ulusal
çalıştaylar eşgüdümlü bir biçimde her ülkede izlenecek yolu tartışmak için birer forum görevi görecektir.
Avrupa çalıştayı altı ülkeden kilit politika yapıcıları ve diğer Avrupa uzmanlarını bir araya getirecek ve
bölgesel eşgüdüme katkıda bulunacaktır. MedOANet Açık Erişim politikalarının kurulumu için kilit politika
yapıcılara yönelik öneriler geliştirecektir. Bunlar proje sonunda düzenlenecek Avrupa Konferansında
sunulacak ve tartışılacaktır.Proje sonuçlarını maksimum düzeyde yaymak için araştırmalara Açık Erişimi
mümkün kılmaya odaklanan diğer projeler ve ilgili uluslararası girişimlerle stratejik bağlantılar proje
süresince devam edecektir.
Proje web sitesi: www.medoanet.eu
Partnerler:
- EKT/NHRF - Ulusal Dokümantasyon Merkezi / Ulusal Yunan Araştırma Merkezi, Yunanistan www.ekt.gr
- FECYT - İspanyol Bilim ve Teknoloji Vakfı, İspanya www.fecyt.es
- MINHO ÜNİVERSİTESİ, Portekiz www.uminho.pt
- CNRS - Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Fransa www.cnrs.fr
- CASPUR - Üniversiteler ve Araştırma İçin Süperbilgisayar Uygulamaları Üniversitelerarası Konsorsiyumu,
İtalya www.caspur.it
- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Türkiye www.hacettepe.edu.tr
- ENCES - Eğitim ve Bilimi Desteklemek İçin Avrupa Telif Hakkı Ağı, Almanya www.ences.de-STICHTING
LIBER, Hollanda www.libereurope.eu
- NOTTINGHAM ÜNİVERSİTESİ, Birleşik Krallık www.nottingham.ac.uk
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