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Open source



Open content



Open licenses





Open courseware



Open standards



Open access



Open beer





Però què significa OPEN ?





No és només accés



és molt més



és permís



és autorització



és estratègia



és decisió



és voler compartir



Compartir coneixement



Oferir coneixement
sense restriccions



 o amb poques restriccions



per reutilitzar



I per on comencem?



Hauria de ser
una estratègia global



una iniciativa transversal



afecti a docència



afecti a recerca



afecti als formats



afecti a qualsevol contingut



Cal un canvi de mentalitat



a tots els nivells



Comencem



materials docents















què són aquestes icones ?



Reconeixement -CompartirIgual

Reconeixement

Reconeixement -SenseObraDerivada

Reconeixement -NoComercial

Reconeixement -NoComercial-SenseObraDerivada

Reconeixement –NoComercial-CompartirIgual



decidim el model



i anem a la recerca



tenim revistes pròpies



com les difonem ?



accés obert ?



obert ?



  open access, entenem la seva  disponibilitat 
gratuïta i pública a la xarxa, permetent-ne a qualse-

vol usuari la lectura,  descàrrega, còpia, distribu-
ció, impressió, cerca o enllaç dels textos complets, esporgar per 
indexar-los, passar-los com a dades, o 

¥

utilitzar-los  per a qualsevol 

altre propòsit lícit, sense barreres econòmiques, 
legals, o tècniques. L’única condició és mantenir-ne la 
integritat i el reconeixement de l’autoria

                                                           iniciativa de budapest, 2002



   L'autor (o els autors) i els qui retenen els drets sobre les 

col·laboracions han de garantir a tots els usuaris el dret a 
l'accés lliure de forma irrevocable en l'àmbit mun-

dial, amb llicència per copiar, usar, difon-
dre, transmetre i exposar els treballs públicament, 

i també per elaborar i distribuir els treballs 
que en derivin, en qualsevol mitjà digital i amb qualsevol 

propòsit responsable, a canvi del compromís d'es-
mentar-ne com cal l'autoria  (les normes de la 
comunitat dictaran els mecanismes per fer complir adequadament 
l'ús de l'atribució i de la responsabilitat dels trealls publicats tal com 
es fa en l'actualitat), com també el dret a fer còpies impreses en 
poca quantitat i per a ús personal.



  

Una versió completa  d'aquesta obra, com també dels 
seus materials complementaris, inclosa la còpia del permís esmentat, 

s'haurà de dipositar en un format electrònic 
apropiat  (que, de fet, posteriorment es publicarà) en un lloc en 
línia, usant les normatives tècniques adequades (com en les defini-
cions dels arxius oberts [Open Archives]). Aquest arxiu serà gestionat 
i estarà sota el manteniment d'una institució acadèmica, un organ-
isme de recerca, una administració pública o un organisme que tingui 

competències a l'hora d'assegurar-ne l'accés lli-
ure, la distribució no restrictiva, la inter-
operativitat i l'arxivament  en darrer terme.

      Declaració de Berlín, 2003



accés públic no és accés obert



accés obert és compatible 
amb qualitat



accés obert és compatible 
amb factor d'impacte



accés obert és l'essència
de la difusió científica



  compartir les idees
a canvi de reputació



és una realitat



més de 3000 revistes







i el que es publica fora?



podem obrir-ho ?



com ?



dipòsits digitals





i el copyright ?



les revistes són les titulars



Podem oferir accés públic



autoarxiu



podem obligar ?



política de difusió



no seríem els primers...







podem fer més ?



material institucional



memòries



arxiu fotogràfic



formats dels continguts



i encara més...



promoure canvis legals



excepció educativa



tenim feina



ens hi posem ?



establim un camí



establim una política



i actuem de manera 
conseqüent



informem



formem



ajudem



Treballem conjuntament



per compartir el coneixement



és possible



i tots hi guanyarem



Som-hi!
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	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96

