
   

 

 

Το ευρωπαϊκό έργο MedOANet με χαρά παρουσιάζει τον Open Access Tracker 

(Ιχνηλάτη Ανοικτής Πρόσβασης) http://medoanet.eu/open-access-tracker-

information. 

Το MedOANet (Mediterranean Open Access Network) είναι ένα διετές έργο 

χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «Science and Society» του 7ου Πλαισίου-

Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Το έργο εμπλουτίζει τις υπάρχουσες 

πολιτικές, στρατηγικές και δομές για την Ανοικτή Πρόσβαση και συμβάλλει στην 

εφαρμογή νέων σε έξι Μασογειακές χώρες: την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία, τη 

Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.   

Προκειμένου να παρακολουθείται η πρόοδος και η αύξηση της Ανοικτής Πρόσβασης 

στις παραπάνω χώρες και να πραγματοποιείται επισκόπηση της κατάστασης σε 

πραγματικό χρόνο και βασιζόμενη σε αξιόπιστες πηγές, αναπτύχθηκε ένα online 

εργαλείο, το οποίο ονομάζεται Open Access Tracker. 

Ο Open Access Tracker συγκεντρώνει πληροφορία από περιοδικά, αποθετήρια, 

πολιτικές φορέων διεξαγωγής έρευνας και χρηματοδοτών έρευνας και πολιτικές 

αυτοαρχειοθέτησης ερευνητικών και ακαδημαϊκών εκδοτών, αντιπροσωπεύοντας τις 

δραστηριότητες Ανοικτής Πρόσβασης στις έξι χώρες.  

Ο Tracker συλλέγει πληροφορίες από καθιερωμένα ευρετήρια, όπως τα DOAJ, 

SHERPA/RoMEO, SHERPA/Juliet, OpenDOAR, ROARMAP.  Παρουσιάζει την πρόοδο 

διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων Ανοικτής Πρόσβασης και των σχετικών πολιτικών με 

αριθμητικά δεδομένα, δημιουργώντας ένα προφίλ για κάθε χώρα.  Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζει με οπτικοποίηση (virtualization) την εξέλιξη αυτών των διαφορετικών 

ειδών πηγών Ανοικτής Πρόσβασης ανά χώρα και ανά έτος, όπως αυτό καταγράφεται 

από τις ανωτέρω καθιερωμένα ευρετήρια.  Ο Tracker έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την 

κοινότητα των συμμετόχων, ώστε να καταχωρεί τις πηγές Ανοικτής Πρόσβασης που 

διαθέτει (λ.χ. περιοδικά, αποθετήρια, πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης) σε αυτά τα 

καθιερωμένα ευρετήρια. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ακρίβεια των πληροφοριών 

αναφορικά με την κατάσταση της Ανοικτής Πρόσβασης στις έξι χώρες γενικά, αλλά και 

τα προφίλ των χωρών που παρουσιάζει ο Tracker.  

Ο Open Access Tracker επιτρέπει: 

http://medoanet.eu/open-access-tracker-information
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 την επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο της Ανοικτής Πρόσβασης σε κάθε μία 

ξεχωριστά αλλά και συνολικά στις έξι χώρες 

 να τονίζονται οι τρέχουσες δραστηριότητες για την Ανοικτή Πρόσβαση 

αναφορικά με περιοδικά, εποθετήρια και πολιτικές 

 να διακρίνονται με μεγάλη ευκολία οι πολιτικές εκδοτών και χρηματοδοτών 

ανά χώρα, όπως παρουσιάζονται στον Tracker 

 την παρακολούθηση της ετήσιας αύξησης των πηγών Ανοικτής Πρόσβασης που 

ανιχνεύει 

  την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης και την αποτίμησή της με δεδομένα 

και αριθμητικά στοιχεία 

 

Πλοηγηθείτε στον MedOANet Open Access Tracker! 

http://www.medoanet.eu/open-access-tracker-information 
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