
Atvirojo kodo programinės 
įrangos naudojimas mokslo 
periodikos leidyboje





37%



sumoka autoriui už 
straipsnį

moka redaktoriui už turinio 
redagavimą

moka už produkto sklaidą 
(prenumeratoriams ir 
pirkėjams)



autoriai pateikia turinį 
nemokamai

nemokama vyriausiajam 
redaktoriui (dažniausiai)

recenzentai tikrina 
straipsnio kokybę 
nemokamai

už turinio sklaidą sumoka 
turinį sukūrusio darbuotojo 
universitetas ar kiti 
prenumeruojantys 
duomenų bazes





nori atvirosios prieigos

pyksta, kad brangu

ieško kompromiso





Ribos

ištekliai

išorės paslaugos

komerciniai produktai

automatizacija

APC

Galimybės

lankstumas

asmeninis dėmesys

kontrolė

investicija

Idėja

atviroji prieiga

laisva sklaida

universiteto prekės 
ženklas



turinys platforma įrankiai



AMBRA
Annotum
E-Journal
Janeway
OpenACS
Open Journal Systems
ARPHA



Kada rinktis atvirojo kodo 
žurnalų valdymo 
platformą?

Kai neturi jokios
Turi ribotą biudžetą, bet 
daug entuziazmo

Kai turi, bet platforma 
techniškai pasenusi?

Daryti studiją ir skaičiuoti 
kaštus



Ar atvirojo kodos 
platformos saugios?

Galima patikrinti, teikti 
siūlymus taisyti, patikrinti ar 
pataisė. 

Ar reikalinga IT komanda 
paleisti atvirojo kodo 
platformą?

Komanda ne, pora 
išmanančių – taip. 



nemokamas išbandymas 
prieš diegimą

nemokama pagalba 
(mokymai, įskiepiai)

atviri standartai (XML)

neužsidaroma vieno 
tiekėjo interesų lauke

lankstumas – galima 
pritaikyti individualius 
sprendimus

trūksta vystymo ir klaidų 
taisymo greičio

lėtesnis prisitaikymas prie  
naujausių usability
sprendimai rinkoje



Platformų pasirinkimas
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Open Journal
Systems 3.1

VTeX

Sciendo buvęs 
De Gruyter

Kita



Open Juornal Systems privalumai:

nuo spaudos prie pilnai skaitmeninio publikavimo

atitinka skaitytojų lūkesčius skaitmeninei publikacijai

lengvai pritaikoma atviroji prieiga

publikavimo proceso ir produkto valdymo sistemos
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Drupal, Wordpress ... OJS 2 OJS 3 PDF svetainėje

Žurnalų talpinimo platformos proc.  



Privalumai:

Nemokama.

Didelė bendruomenė –
nemokamai įskiepiai. 

Nemokamas tamsusis 
archyvas. 

Forumai konsultacijoms. 

Atvirosios prieigos idėja.

Privalumai:

Lengvai koreguojama.

Nuolat atnaujinama.

Daug vaidmenų. 

Standartinis workflow. 

Derinama prie VU prekės 
ženklo. 

VU ITPC turi patirtį. 

Trūkumai:

Vienas nemokamas 
standartinis dizainas. 

Sekti naujinius, naujus 
įskiepius, geresni mokami.

Individualizuota pagalba 
už mokestį. 



http://www4220.vu.lt/




MÉTOPES



http://www4220.vu.lt/politologija/article/view/11818


leidykla.vu.lt

telefonas +370 5 236 6057

el. paštas vincas.grigas@leidyba.vu.lt

Facebook @vuleidykla
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