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Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Dziedzinowe i instytucjonalne repozytoria Open Access są od lat
standardowym narzędziem dystrybucji wiedzy naukowej na świecie; umożliwiają
naukowcom dzielenie się rezultatami pracy badawczej ze wszystkimi zainteresowanymi, bez
barier stawianych przed tradycyjny system wydawniczy. Również w Polsce otwarty dostęp
zyskuje coraz większe uznanie i popularność. Aby ułatwić jego realizację, otworzyliśmy
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki, adresowane do całego polskiego środowiska
naukowego.
W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno
niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały
opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
Dostęp do materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.
Repozytorium jest oparte o popularne oprogramowanie do tworzenia otwartych repozytoriów
DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z ICM UW. Jest zgodne
z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki
czemu materiały są łatwe do odnalezienia poprzez wyszukiwarki i serwisy gromadzące informacje
o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest elementem sieci europejskich
otwartych repozytoriów naukowych.
Korzyści dla autora, wynikające z deponowania publikacji naukowych w repozytorium:
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zwiększenie widoczności publikacji
ułatwienie wyszukiwania publikacji (np. poprzez wyszukiwarki takie jak Google Scholar);
wzrost cytowań;
promocja osiągnięć autora;
ułatwienie komunikacji z czytelnikami i innymi naukowcami;
ułatwienie wykrywania plagiatów;
trwała archiwizacja i bezpieczne przechowywanie materiałów;
udział w rozwijaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji naukowej.

Deponowanie publikacji w repozytorium jest darmowe, proste i nie zabiera dużo czasu - wystarczy
kilka minut, aby udostępnić swój tekst czytelnikom na całym świecie.
Zapraszamy do korzystania z repozytorium, dostępnego pod adresem http://depot.ceon.pl,
naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce.
W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem repozytorium@ceon.pl.
Źródło: www.univ.rzeszow.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15365.html
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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.
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Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać
„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .
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Myszy zakażają się nowymi wariantami
wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.
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Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.
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Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
Informacje dnia: Opracowano szybki test wykrywający SARS-CoV-2 Pfizer rozpoczął badania nad
szczepionką chroniącą przed Omikronem Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać „długiemu
COVID-owi“ Myszy zakażają się nowymi wariantami wirusa SARS-CoV-2 Ultradźwięki kontra
alzheime Choroby współistniejące są wręcz wskazaniem do szczepień przeciwko COVID-19
Opracowano szybki test wykrywający SARS-CoV-2 Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać „długiemu COVID-owi“
Myszy zakażają się nowymi wariantami wirusa SARS-CoV-2 Ultradźwięki kontra alzheime Choroby
współistniejące są wręcz wskazaniem do szczepień przeciwko COVID-19 Opracowano szybki test
wykrywający SARS-CoV-2 Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką chroniącą przed Omikronem
Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać „długiemu COVID-owi“ Myszy zakażają się nowymi
wariantami wirusa SARS-CoV-2 Ultradźwięki kontra alzheime Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko COVID-19
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