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”...siekiama skatinti atviros prieigos prie mokslinių 
tyrimų kultūrą, paremtą laisvo duomenų dalijimosi, 
mokslinio bendradarbiavimo ir naujos kartos mokslo 

tyrimų vertinimo principais”.  
(OpenScienceLink) 

OpenScienceLink (OSL) - tai Europos Sąjungos FP7 programos 
finansuojamas projektas, kuriuo siekiama sukurti atviros prieigos prie 
mokslinių duomenų sistemą (OSL platformą), atliepiančią šiandieninius 
mokslininkų poreikius tyrimų duomenų sklaidai, dalijimuisi, viešinimui, 
recenzavimui ir vertinimui.  

Pojektą įgyvendinančios institucijos siekia taikyti holistinį požiūrį į 
mokslinių duomenų sklaidą jų pritaikymą ar finansavimą, todėl sistema 
jos vartotojams siūlo daugybę funkcijų, skirtų palaikyti mokslinį 
bendradarbiavimą; jungtis į bendras diskusijas recenzuojant, komentuojant 
ar vertinant laisvai prieinamus mokslinius duomenis. 

Svarbiausi OSL platformos privalumai mokslininkams ir akademinėms bendruomenėms: 

1. Tikima, kad ateityje mokslininkai gaus realų įvertinimą už 
skelbiamas mokslinių tyrimų duomenų bazes: OSL projekto 
rėmuose pradėtas leisti atviros prieigos biomedicininių 
duomenų bazių žurnalas Biomedical Data Journal 
(http://biomed-data.eu/), kurio tikslas skelbti straipsnius 
aprašančius nuomenų bazes ir taip suteikti autoriams 
galimybę gauti įvertinimą (pvz., straipsnių citavimas) už 
duomenų bazes, kurioms suteikiama atvira prieiga;  

 
Recenzuojamas atviros prieigos biomedicinos duomenų žurnalas 

“Biomedical Data Journal” kviečia publikuotos. Daugiau 
informacijos internete: http://biomed-data.eu/ 

 

 

2. laisvai naršyti po atviros prieigos duomenų bazes tam kad būtų galima generuoti naujas tyrimų hipotezes ir atlikti 
matematinį modeliavimą arba antrines duomenų bazių analizes;  

3. interaktyviai dalyvauti mokslinių publikacijų recenzavimo procese ir taip demokratizuoti mokslo vertinimo procesą; 

4. rasti būsimų projektų partnerius bei kurti ir plėsti socialinius mokslinio bendradarbiavimo tinklus;   

5. identifikuoti mokslinių tyrimų tendencijas ir perspektyvias mokslo šakas – tai yra svarbu planuojant žmogiškuosius 
ir finansinius išteklius. 

6. įvertinti mokslinių tyrimų praktinę reikšmę visuomenėms nepriklausomai nuo mokslinio citavimo rodiklių.    

OSL mokslininkų grupė tiki, kad ši platforma taps svarbiu mokslininkų ir akademinės visuomenės įrankiu jų 
kasdieniniame darbe. Mokslininkai kviečiami registruotis ir tapti aktyviais platformos vartotojais. Registracija 
platformoje yra nemokama. Platforma yra nuolat tobulinama ir OSL komanda tikisi jūsų vertingų patarimų padėsiančių 
dar geriau pritaikyti platformą jūsų poreikiams. Jei tapote platformos vartotoju ir turite klausimų, patarimų, idėjų, 
kreipkitės į projekto partnerius Lietuvoje.     

 

• Prisijungimas ir registracija prie OSL platformos: https://www.gopubmed.org/web/oslplatform/  
• Internetinė prieiga prie biomedicininių duomenų bazių žurnalo Biomedical Data Journal: 

 http://biomed-data.eu/  
• Daugiau informacijos lietuvių kalba apie OSL projektą: http://biological-psychiatry.eu. 
• Oficialus projekto puslapis - http://opensciencelink.eu.  
• Projekto partneriai Lietuvoje – LSMU Elgesio medicinos institutas ir Neuromokslų institutas. Alicja Juškienė, el. 

p. alicja.juskiene@gmail.com, Adomas Bunevičius, el. p. a.bunevicius@yahoo.com, Inesa Birbilaitė, el. p. 
i.birbilaite@pmdf.vdu.lt. 

 


