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Utviklingen internasjonalt
• Åpne arkiver: 

Statistikk fra DOAR (Directory of Open Access Repositories)

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Jevn og solid vekst de siste 4 år, veksttakten er ca. 1 nytt arkiv hver dag.�
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Innholdet i arkivene

• Har tilveksten stoppet opp?

Data fra ROAR (Registry of 
Open Access Repositories) 

25.02.2010
Grønne søyler er tilvekst i 

løpet av året, i antall 
dokumenter (items)
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Utfordringer
• Naturlig at veksten stopper opp

– De store er allerede med
• Rettighetsspørsmål en hemsko

– Skepsis til annet enn publisert utgave
• Blant en del forskere
• Men ikke blant dem som stiller krav!

– Forlagene ønsker ikke å gi ved dørene
• Sherpa/RoMEO har god dekning på 

internasjonale tidsskrift
– Men dårlig på nasjonale

• Datafangst: lett for studentarbeider, vanskelig for 
forskningsarbeider
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Utvikling fremover
• DRIVER-miljøet (COAR, OpenAIRE) ser ut til å 

være det EU satser på
– Norge er med, men litt på sidelinjen
– Ser ut til å få et globalt omfang

• USA, Canada, Japan og Kina med i COAR

• Forskningsdata på vei inn i IR-tjenestene
– samfunnsfag, humaniora
– kobling mellom publikasjon og data
– Norge i praksis ikke på banen ennå

• Veldig vanskelig område 

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
DRIVER:
EU-finansiert Open Access-prosjekt i 2 omganger, DRIVER I og II. DRIVER II er nettopp avsluttet, men videreføres til en viss grad i COAR. Har bygd opp en felles infrastruktur for OA i Europa, med sikte på at det skal være enkelt å bygge tjenester oppå innholdet i de lokale arkivene, som er høstet til en felles database. Felles metadatastandard viktig del av arbeidet.
Sentrale aktører er Universitetet i Athen, Gøttingen stats- og universitetsbibliotek, Italias forskningsråd, Bielefeld, Nottingham, Gent, Warszawa, Minho, Danmarks tekniske universitet osv.

COAR: Confederation of Open Access Repositories. Videreutvikling og videre drift av infrastrukturen etablert av DRIVER, politikk- og strategiarbeid. Europeisk, men andre aktører er også på banen – Japan, Kinas vitenskapsakademi osv. Blir globalt.�
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Interoperabilitet
• Vitenarkiver har liten verdi som frittstående arkiv

– Greit nok til markedsføring av egen institusjon
• Verdien ligger i å kunne inngå i større enheter

– for å kunne være synlig der brukeren leter etter 
informasjon

• og det er IKKE i de enkelte lokale arkiver
– det lokale vitenarkivet nødvendig infrastruktur

• Krever protokoller, standardisering og lojal 
oppfølging
– Sentralt internasjonalt standardiseringsorgan mangler
– DRIVER ser ut til å definere en standard i Europa

• og land utenfor Europa «hiver seg med»
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OpenAIRE
• EU-prosjekt for å muliggjøre etterlevelse av 

«special clause 39» i FP7 (krav om OA)
– gjelder ca 20 % av midlene i dag
– trolig 100 % i FP8

• Etablering av «Orphan Archive»
– men hovedteknikk høsting via DRIVER

• som får data fra NORA
• ellers får vi norsk innhold i EU, som ikke finnes nasjonalt

• Krever nye metadata for å identifisere relevant 
innhold
– må legges på posten senest i lokalt arkiv
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Open Access-tidsskrift



9

Utviklingen av OA-tidsskrifter totalt

DOAJ - utvikling
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Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Hentet fra DOAJ 25.02.2010
Jevn og god vekst hele perioden 2003-2009, en liten svikt i veksten i 2009 men sterk vekst hittil i 2010. Kan være et visst etterslep med registrering for 2009 som har ”glidd over” i 2010.�



10

… men …
• OA-tidsskriftene er små målt i antall artikler

– de vil vokse det av seg, men per i dag er det mye 
nystartet og smått

• Arbeidet med å utgi OA-tidsskrifter er veldig 
lokalt og lite effektivt organisert
– hvert tidsskrift sin utgiver

• samarbeid er farlig?

– dette er lite effektivt
• dét er i hvert fall farlig!



11

Statistikk 
(DOAJ per 13.05.2009)

OA-tidsskrifter fordelt etter utgiverstørrelse 
målt i antall utgitte tidsskrifter
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Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
NB: Datagrunnlaget har en del svakheter, så dette må ikke tas som sannheten med 2 desimaler og 2 streker under svaret. 

Nesten 60 % av alle OA-tidsskrifter utgis alene, av en utgiver som kun utgir det ene tidsskriftet. Når man i tillegg ved at det ene tidsskriftet er lite, kan det ikke bli effektiv drift ut av det.
25 forleggere utgir mer enn 10 tidsskrifter, de har ca 22 % av tidsskriftene og er de eneste som kan begynne å bli effektive driftsmessig og kompetansemessig.

Sektoren har – internasjonalt – en massiv utfordring i å organisere sin publiseringsvirksomhet mer effektivt.

Tall fra Ulrich antyder at dette er et problem som også gjelder den papirbaserte, TA-finansierte utgivervirksomheten. �
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Cost of an article
• Very rough estimates

– From 22 of the journals
– Numbers in parenthesis 

suspect, actual ”believable” 
number without 
parenthesis

• The average conforms to 
industry standards – but 
is higher
– BMC standard APC is EUR 

1035

Number of journals 22
Avg cost (EUR) 1499
Low cost (EUR) (15) 200
High cost (EUR) (10000) 6730

Cost of publishing an article

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
We asked the respondents to indicate what was their cost of receiving, processing and publishing an article, excluding editorial and peer-reviewing work that usually is done unpaid by researchers, even in traditional journals. 22 of the journals gave an estimate. 

The numbers we got back must be treated with extreme caution! – and some answers were obviously suspect …
On the other hand a general experience is that when asked to estimate costs, scientists are almost totally unable to come up with a number that is sufficiently high to make sense to an economist, so a working hypothesis is that such numbers generally would underestimate costs.

The lowest non-suspect number was EUR 200, while the highest was EUR 6730. Some journals reported lower numbers, but comments show that they do not include all costs. A high number of EUR 10000 is also suspect as the comments makes it quite uncertain what costs were included – possibly also the research.

The average is computed using all answers as too low numbers and too high probably will even out.

It is a problem that the average number is so much higher than a commercial publisher would charge for the same services.




�



13

Hva med hybridene?
• Skepsis til hybrid OA, dvs. tidsskrifter som er 

abonnementsbasert men også tilbyr å gjøre 
enkeltartikler OA mot betaling
– Skepsis til at tidsskriftene faktisk reduserer 

abonnementsprisen tilsvarende
• Men noen har fått avtaler om «gratis» Open 

Choice med Springer
– Hva med de andre tidsskriftene? – de som ikke inngår 

i avtalen, men må ta seg betalt per artikkel?
– «Level playing field» må også gjelde mellom ulike 

OA-løsninger

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Level playing field:�
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«Gold» mot «Green»
• «Gold» er Open Access-publisering i OA- 

tidsskrifter
• «Green» er egenarkivering av siste 

manuskriptutgave etter fagfellevurdering i et 
vitenarkiv

• En del diskusjon om hva som er den rette 
strategien
– Ideologiske forskjeller
– Men også skinnuenighet, egentlig hva som bør være 

det nærmeste målet og komme først
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Hva er NORA
• Et samarbeid mellom institusjoner som har 

et vitenarkiv
– Forsøker å «omfavne» alt som har med Open 

Access å gjøre
• Finansiert

– av ABM-U 2005–2007
– av Kunnskapsdepartementet 2008–2010

• Nedlagt fra og med 2011?
– overført til NVI?
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Hva gjør NORA?
• Samler inn OA-innhold og gjør tilgjengelig i søketjeneste

– Avtaler om metadata, vokabularer
• Videreforedler det

– for å gjøre det tilgjengelig for flest mulig på mest mulig effektiv måte
– tilpasning mellom nasjonale og internasjonale standarder/metadata

• Er Norges grensesnitt mot omverdenen
– når det gjelder strukturert videreformidling

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Verden er ikke nødvendigvis entydig og lett å navigere i …�
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NORA
• Hensikten med NORA er at innholdet i arkivene 

skal få så vid distribusjon som mulig
• NORA samarbeider internasjonalt med

– DART Europe om DEEP (doktoravhandlinger)
– DRIVER om generell synliggjøring og 

tilgjengeliggjøring for tjenester 
– COAR – videreføring av DRIVER
– OpenAIRE for å gjøre det mulig for norske forskere å 

oppfylle «special clause 39»
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Utvikling fremover - annet 
materiale?

• Digitalisering av ulike samlinger?
– som hører naturlig hjemme i NORAs videre 

distribusjon, for eksempel til Europeana
• Implementering av høstingsprotokoller i 

eksisterende databaser?
– for eksempel Digitaliseringsprosjektet

• Inkludering av OA-publikasjoner
– tidsskrifter
– monografier
– osv.

• Forskningsdata

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Det vi nettopp har begynt med, er å høste norske OA-tidsskrifter, slik at de inngår i NORAs videre distribusjon av metadata

Forskningsdata er noe som noen MÅ ta gripe fatt i! – men det er ikke sikkert at NORA er rette organisasjonen.�
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NORAs fremtid
• NORA må ikke bestå som selvstendig 

organisasjon
• Men Open Access på nasjonalt plan må ha en 

oppdragsgiver/mandat
– og ivaretas av en organisasjon som kan ha fokus på 

OA
• Kunnskapsdepartementet har antydet at de vil 

peke på NVI og gi dem det overordnete, 
nasjonale ansvaret for Open Access
– fra 1. januar 2011 (?)



20

«Breaking news»
• Tirsdag: Brev fra UHR til KD
• I forbindelse med overføring av oppgaver fra ABM-U til 

NB, mener UHR:
– At KD bør «få tilbake» både oppgaver og ressurser knyttet til 

biblioteksfeltet for UH-sektoren
• Blant oppgavene som nevnes er Open Access
• Knyttet til «Cristin»

– (Current Research Information Systems in Norway)
– Som vel er et annet navn på NVI

• For NORA blir dette ev. en integrering i et sterkere 
bibliotekfaglig miljø enn den antydede løsningen med 
integrering i et NVI som ikke får ressurser og oppgaver 
fra ABM-U



Takk for meg! 
Spørsmål? – se openaccess.no

Kontakt Jan Erik Frantsvåg
tlf 77 64 49 50

e-post: jan.e.frantsvag@uit.no
vev: www.openaccess.no

Brukernavn�
Presentasjonsnotater�
Merk dere openaccess.no som er vår wiki med informasjon på norsk om OA og OA i Norge spesielt.�

http://www.openaccess.no/
mailto:jan.e.frantsvag@uit.no
http://www.openaccess.no/
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