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KOMPETENČNI CENTER ODPRTA KNJIŽNICA

Kompetenčni center Odprta knjižnica smo s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ustanovili
Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem, Univerzitetna knjižnica Maribor ter Centralna tehniška 
knjižnica Univerze v Ljubljani z namenom, da raziskovalcem ter drugi zainteresirani javnosti zagotovimo 
kakovostno podporo pri znanstvenoraziskovalnem delu v okolju odprte znanosti.
Načela odprte znanosti temeljijo na sodelovanju in ne tekmovanju. V sodelovalnem duhu deluje tudi naš 
kompetenčni center. To je prvi tovrstni skupni projekt treh univerzitetnih knjižnic v Sloveniji. S skupnimi močmi 
bomo probleme uporabnikov reševali bolj učinkovito.



Kaj vam nudimo?

Kompetenčni center Odprta knjižnica nudi informacijsko svetovanje in usposabljanje uporabnikov na naslednjih področjih odprte 

znanosti:

● Odprte objave – arhiviranje objav v repozitorijih, odprte objave v znanstvenih revijah, vprašanja avtorskih pravic pri 

odprtih objavah, vprašanja vrednotenja znanstvenega dela v odprti znanosti in drugo,

● Ravnanje z raziskovalnimi podatki – pomoč in podpora pri vseh fazah življenjskega kroga podatkov od načrtovanja 

ravnanja s podatki do deljenja podatkov po načelih FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable),

● Skupnostna znanost (ang. Citizen Science) – svetovanje na področju vzpostavitve in upravljanja projektov skupnostne 

znanosti, pomoč pri upravljanju projektov, dokumentiranje projektov, promocija projektov, pomoč pri iskanju izvajalcev in 

drugo,

● Odprto izobraževanje – svetovanje pri implementaciji in uporabi odprtih infrastruktur za poučevanje, pomoč pri iskanju 

ustreznih odprto dostopnih informacijskih virov, odprto izobraževanje in avtorske pravice in drugo.



UPORABA STORITEV KOMPETENČNEGA CENTRA JE BREZPLAČNA!

● Naše delovanje je celovito. Resno in strokovno obravnavamo individualna informacijska vprašanja in jih rešujemo v

našem krogu strokovnjakov – informacijskih specialistov. 

● Ponujamo različne programe in oblike usposabljanj.

● Spremljamo razvoj in dogodke na področju odprte znanosti, še posebej novo nastajajoče politike in mandate nacionalni 

in mednarodnih raziskovalnih programov.

● Tlakujemo vam enostavno pot do odprte znanosti. Zato kot osrednji komunikacijski kanal uporabljamo spletne storitve,

video tehnologije in družabna omrežja.

● Kompetenčni center Odprta knjižnica se kot pomemben člen nacionalne skupnosti odprte znanosti aktivno povezuje z

vsemi deležniki na tem področju v Sloveniji in v mednarodnem okolju.



Poti do Odprte znanosti vodijo tudi preko Odprte knjižnice!

Kot raziskovalci se večkrat srečate z novimi orodji, ki vam lahko pomagajo pri vašem 
delu. Pomagali vam bodo, da odkrijete vse prednosti, ki vam jih ponuja Odprta znanost, 
vam svetovali prava orodja ter vam omogočili, da jih boste učinkovito uporabljali.

Kaj ponujamo:

Odprta znanost
Načela Odprte znanosti 
omogočajo učinkovitejše 
raziskovanje.

Odprto objavljanje
Vse o objavljanju, 
infrastrukturi in 
ugodnosti, ki vam jih 
ponujamo v knjižnicah.

Odprta izobraževanja
Vse o poučevanju, 
spletnih virih in 
izobraževanju o odprti 
znanosti in odprtih 
podatkih.

Raziskovalni podatki

Vse o raziskovalnih 
podatkih, kako ravnamo, 
kje jih objavljati in načrti 
upravljanja.



Odprta znanost 
»Odprta znanost pomeni nov pristop k znanstvenemu procesu, ki temelji na skupnih prizadevanjih in novih načinih razširjanja znanja ter izboljšuje 

dostopnost do rezultatov raziskav in njihovo ponovno uporabo s pomočjo digitalnih tehnologij in novih orodij za sodelovanje« (Commission 

Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information)

Načela odprte znanosti

Odprti dostop

Načrt S

Skupnostna znanost

Pogosta vprašanja

Slovarček

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2ea66d3f-649a-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2ea66d3f-649a-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-znanost/nacela-odprte-znanosti/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-znanost/odprti-dostop/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-znanost/plan-s-in-zahteve-financerjev/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-znanost/skupnostna-znanost/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-znanost/pogosta-vprasanja/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-znanost/slovarcek/


Odprto objavljanje
Zaradi vse dražjih dostopov do polnih besedil in trojnega plačevanja (delo raziskovalca, raziskovalna oprema, objavljanje in 

dostop do objavljanega) je postalo tradicionalno založništvo po eni strani predrago, po drugi strani pa nedostopno za vse, ki 

si tega niso mogli privoščiti. Temu so se uprli tako znanstveniki, kakor tudi financerji. Razvil se je odprt dostop, ki se je razširil 

v odprto znanost, večina financerjev pa zahteva objavo rezultatov v zlatem odprtem dostopu.

Možnosti odprtega objavljanja

Ugodnosti za raziskovalce

Nezaupanje vredne založniške prakse

Vrednotenje znanstvenega raziskovanja

Pomoč pri objavljanju

https://www.odprta-knjiznica.si/odprto-objavljanje/kje-in-kako-objaviti-v-odprtem-dostopu/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprto-objavljanje/ugodnosti/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprto-objavljanje/nezaupanje-vredne-zalozniske-prakse/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprto-objavljanje/vrednotenje/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprto-objavljanje/pomoc-pri-objavljanju/


Odprta izobraževanja 
Nabor odprte infrastrukture za poučevanje – Open Educational Resources (OER), spletnih 

izobraževanj na področju odprte znanosti in raziskovalnih podatkov ter računalniške infrastrukture za 

podporo odprti znanosti.

Odprte infrastrukture za poučevanje

Spletna izobraževanja o odprti znanosti

Spletna izobraževanja o raziskovalnih podatkih

https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-izobrazevanja/odprte-infrastrukture-za-poucevanje/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-izobrazevanja/spletna-izobrazevanja-o-odprti-znanosti/
https://www.odprta-knjiznica.si/odprta-izobrazevanja/spletna-izobrazevanja-o-raziskovalnih-podatkih/


Raziskovalni podatki 
O upravljanju, načrtu ravnanja, pravni in etični rabi, deljenju in arhiviranju raziskovalnih podatkov.

Uvod v upravljanje z raziskovalnimi podatki

Opis raziskovalnih podatkov

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

23 točk

https://www.odprta-knjiznica.si/raziskovalni-podatki/uvod-v-upravljanje-z-raziskovalnimi-podatki/
https://www.odprta-knjiznica.si/raziskovalni-podatki/opis-raziskovalnih-podatkov/
https://www.odprta-knjiznica.si/raziskovalni-podatki/nacrt-ravnanja-s-podatki/
https://www.odprta-knjiznica.si/raziskovalni-podatki/23-tock/


Novice – Odprta znanost

Spremljanje aktualnih dogodkov na področju odprte znanosti

NAROČITE SE NA NOVICE (e-pošta)

RSS: http://odprta-knjiznica.si/feed/

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/n9d9j2


Koledar


