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КаквоКакво ее EE--LISLIS
Open accessOpen access архивархив, , вв койтокойто сесе
депозиратдепозират документидокументи попо библиотечнибиблиотечни
ии информационниинформационни наукинауки ((БИНБИН))
ППървиятървият международенмеждународен ее--сървърсървър вв
тазитази научнанаучна областобласт -- ссъздаденъздаден презпрез
2003 2003 гг. . 
РРазчитаазчита нана доброволниядоброволния трудтруд нана хорахора
сс различнаразлична квалификацияквалификация ии уменияумения ии
ее некомерсиаленнекомерсиален



EE--LIS LIS –– началнаначална страницастраница



ОсновниОсновни целицели нана EE--LISLIS

ДаДа предоставипредостави нана библиотечнатабиблиотечната
общностобщност възможноствъзможност заза свободенсвободен
достъпдостъп, , търсенетърсене ии преглежданепреглеждане нана
пълнотекстовипълнотекстови документидокументи попо БИНБИН
ДаДа обогатиобогати знаниятазнанията заза изгражданеизграждане ии
управлениеуправление нана архивиархиви съссъс свободенсвободен
достъпдостъп чрезчрез практическапрактическа работаработа вв
рамкитерамките нана Open Digital LibrariesOpen Digital Libraries



ОсновниОсновни целицели нана EE--LISLIS
ДаДа създадесъздаде действащдействащ ии заслужаващзаслужаващ
довериедоверие моделмодел заза създаванесъздаване нана
международенмеждународен архивархив съссъс свободенсвободен
достъпдостъп вв областтаобластта нана БИНБИН
ДаДа създадесъздаде базабаза заза общаобща работаработа междумежду
библиотекарибиблиотекари, , информационниинформационни
специалистиспециалисти ии специалистиспециалисти попо
информационниинформационни технологиитехнологии отот целияцелия
святсвят, , вв подкрепаподкрепа нана движениетодвижението Open Open 
AccessAccess



ММеждународнаеждународна редакционнаредакционна колегияколегия отот
64 64 специалистиспециалисти отот 44 44 държавидържави

АвстрияАвстрия,, АнтигуаАнтигуа ии БарбудаБарбуда, , ААржентинаржентина,,
БоснаБосна ии ХерцеговинаХерцеговина,, БразилияБразилия,,
БългарияБългария,, ВеликобританияВеликобритания, , ГерманияГермания,,
ГърцияГърция, , ЗамбияЗамбия, , ЗимбабвеЗимбабве, , ИзраелИзраел, , 
ИндияИндия, , ИндонезияИндонезия,, ИранИран,, ИспанияИспания,,
ИталияИталия, , КанадаКанада,, КитайКитай,, КолумбияКолумбия,, КостаКоста
РикаРика, , КубаКуба, , МексикоМексико,, МолдоваМолдова,, НепалНепал, , 
НигерияНигерия, , НоваНова ЗеландияЗеландия,, ПакистанПакистан, , ПеруПеру,,
ПолшаПолша,, ПортугалияПортугалия,, РусияРусия,, САЩСАЩ, , СърбияСърбия
ии ЧернаЧерна горагора,, ТайландТайланд,, ТурцияТурция, , УгандаУганда, , 
ФинландияФинландия, , ХърватскаХърватска, , ЧехияЧехия, , ЧилиЧили,,
ШвейцарияШвейцария, , ШриШри ЛанкаЛанка, , ЮжнаЮжна АфрикаАфрика



ПолитикиПолитики нана EE--LISLIS
ФормалноФормално управлениеуправление нана метаданнитеметаданните
ОпределяОпределя::
основнитеосновните принципипринципи заза работаработа
допълнителнатадопълнителната информацияинформация

ПолитикаПолитика заза защитазащита нана авторскотоавторското правоправо
нана метаданнитеметаданните
ПозоваваПозовава сесе нана принципитепринципите, , залегнализалегнали вв
проектапроекта RoMEORoMEO ((RightsRights MEtadataMEtadata for Open for Open 
archiving)archiving) -- установяваустановява всичкивсички видовевидове праваправа
върхувърху документитедокументите, , коитокоито саса свързанисвързани сс
процесапроцеса нана самостоятелнотосамостоятелното ее--публикуванепубликуване



ПолитикиПолитики нана EE--LISLIS
ПолитикаПолитика заза защитазащита нана авторскотоавторското правоправо

Copyright IssuesCopyright Issues –– авторскоавторско правоправо, , правоправо нана
ее--публикуванепубликуване, , правоправо заза размножаванеразмножаване ии
публикуванепубликуване

ПолитикаПолитика заза насърчаваненасърчаване нана свободнотосвободното
публикуванепубликуване нана документидокументи отот новинови авториавтори
((новинови членовечленове нана EE--LIS LIS общносттаобщността))
СпоразуменияСпоразумения заза сътрудничествосътрудничество сс
институцииинституции ии библиотечнибиблиотечни асоциацииасоциации вв
различниразлични държавидържави



АвторскоАвторско правоправо
Всички документи, публикувани в архива
на E-LIS сървъра остават собственост на
авторите си
Авторите са отговорни за съдържанието
на документите, които публикуват
На авторите се гарантира:
интелектуалната собственост върху
публикуваните от тях документи
свободното (освен ако те не са наложили
някакви ограничения) електронно
разпространение на публикуваните от тях
документи



АвторскоАвторско правоправо

Съгласие за депозиране:
авторите предварително дават своето
съгласие за това, че техните документи, 
които са публикувани в архива E-LIS, ще
бъдат свободно достъпни

E-LIS насърчава свободния достъп до
публикуваните документи, но са
възможни и ограничения в достъпа, 
когато авторите изрично посочат това



ТърсенеТърсене вв EE--LISLIS

опростеноопростено търсенетърсене (Simple search) (Simple search) 
комбиниранокомбинирано търсенетърсене сс допълнителнидопълнителни
критериикритерии (Advanced search)(Advanced search)
предметнипредметни рубрикирубрики
видвид нана документадокумента
езикезик
имеиме нана конференцияконференция

ТърсенетоТърсенето ее възможновъзможно попо всичкивсички езициезици, , 
нана коитокоито имаима публикуванипубликувани документидокументи



ООпростенопростено търсенетърсене



ППрелистванерелистване (Browse)(Browse) вв EE--LISLIS попо::
ИмеИменана нана авторавторитеите//редакторредакторитеите
ЗаглавиЗаглавияя нана книгкнигитеите//списанисписаниятаята
ИменаИмена нана конференцииконференции
ПредметниПредметни рубрикирубрики
класификационнакласификационна схемасхема -- JITA:JITA: JJose ose 
Manuel Manuel BarruecoBarrueco Cruz, Cruz, IImmamma SubiratsSubirats CollColl, , 
TThomas homas KrichelKrichel and and AAntonellantonella De De RobbioRobbio

ДДържавържавии
ГГодинодинии



НайНай--новинови публикациипубликации вв EE--LISLIS

ННайай--новинови публикациипубликации
съдържасъдържа ддокументитеокументите коитокоито саса депозиранидепозирани
презпрез последнатапоследната седмицаседмица попо днидни

ПоследноПоследно публикуванипубликувани
найнай--новитеновите 10 10 документадокумента

ЗаЗа всичкивсички документидокументи имаима подробнаподробна
информацияинформация ии могатмогат дада сесе свалятсвалят
пълнотекстовопълнотекстово, , освеносвен тезитези, , заза коитокоито ее
предвиденпредвиден ограниченограничен достъпдостъп



РегистриранеРегистриране вв EE--LISLIS



ПубликуванеПубликуване вв EE--LISLIS

АвторитеАвторите сесе регистриратрегистрират вв EE--LISLIS ии следслед
товатова могатмогат самостоятелносамостоятелно дада публикуватпубликуват
своитесвоите документидокументи
EE--LISLIS ее отворенотворен заза библиотечнатабиблиотечната
общностобщност отот всякавсяка странастрана вв светасвета
МогатМогат дада сесе публикуватпубликуват документидокументи нана
всекивсеки езикезик
резюмерезюме ии ключовиключови думидуми нана английскианглийски езикезик

ПрепоръчителнитеПрепоръчителните форматиформати нана
документитедокументите саса .PDF.PDF ии .HTML.HTML



ПубликуванеПубликуване onon--lineline

Submission demonstration Submission demonstration –– onon--line line 
демонстрациядемонстрация стъпкастъпка попо стъпкастъпка заза
публикуванепубликуване нана документидокументи
EE--LIS Submission guidelines v.2.0.LIS Submission guidelines v.2.0.
СъдържаниеСъдържание ии темитеми, , коитокоито сесе приематприемат
ВидВид нана документитедокументите
ПроцесПроцес нана депозиранедепозиране -- Begin a new itemBegin a new item
ДопълнителнаДопълнителна информацияинформация
ПолитикаПолитика нана съхранениесъхранение ии опазванеопазване



ДепозиранеДепозиране чрезчрез ee--mailmail

НеобходимоНеобходимо ее документътдокументът дада нене подлежиподлежи
нана авторскоавторско правоправо
НеобходимоНеобходимо ее дада изпратитеизпратите
документадокумента вв допустимиядопустимия електроненелектронен форматформат
((указанияуказания каккак дада превърнетепревърнете файлфайл вв PDFPDF))
списъксписък сс допълнителнатадопълнителната информацияинформация заза
документадокумента ((авторавтор((ии), ), конференцияконференция, , видвид, , езикезик, , 
изданиеиздание, , библиографиябиблиография, , предметнипредметни рубрикирубрики
((JITAJITA), ), ключовиключови думидуми, , резюметарезюмета, , държавадържава, , 
годинагодина, , нивониво нана достъпдостъп))
ee--mailmail: : eprints@dois.iteprints@dois.it



ПубликуванеПубликуване вв EE--LISLIS

ПубликуванитеПубликуваните отот автораавтора документидокументи
постъпватпостъпват вв буфербуфер, , къдетокъдето изчакватизчакват
потвърждениепотвърждение отот редакторитередакторите нана EE--LISLIS
ВъзможноВъзможно ее документитедокументите дада бъдатбъдат
върнативърнати нана автораавтора
заза допълванедопълване нана липсващалипсваща информацияинформация
заза промянапромяна нана електроннияелектронния форматформат

СледСлед окончателнотоокончателното потвърждаванепотвърждаване (2 (2 
работниработни днидни), ), документитедокументите ставатстават
достъпнидостъпни вв архиваархива



СтатистикаСтатистика



EUROPE (2279)EUROPE (2279)
Austria (35)Austria (35)
Belgium (33)Belgium (33)
Bosnia Herzegovina (10)Bosnia Herzegovina (10)
Bulgaria (6)Bulgaria (6)
Croatia (80)Croatia (80)
Cyprus (13)Cyprus (13)
Czech Republic (7)Czech Republic (7)
Denmark (7)Denmark (7)
Estonia (1)Estonia (1)
Finland (6)Finland (6)
France (37)France (37)
Germany (137)Germany (137)
Greece (49)Greece (49)
Italy (570)Italy (570)
Luxembourg (1)Luxembourg (1)
Moldova (1)Moldova (1)

Norway (4)Norway (4)
Poland (31)Poland (31)
Portugal (14)Portugal (14)
Republic of Ireland (2)Republic of Ireland (2)
Romania (2)Romania (2)
Russia (5)Russia (5)
Serbia Montenegro (123)Serbia Montenegro (123)
Slovakia (2)Slovakia (2)
Slovenia (2)Slovenia (2)
Spain (723)Spain (723)
Sweden (11)Sweden (11)
Switzerland (32)Switzerland (32)
the Netherlands (34)the Netherlands (34)
Turkey (90)Turkey (90)
Ukraine (2)Ukraine (2)
United Kingdom (239)United Kingdom (239)



БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието!!
ЗаЗа допълнителнадопълнителна информацияинформация::

http://eprints.rclis.org/http://eprints.rclis.org/

ЗаЗа въпросивъпроси::

eprints@dois.iteprints@dois.it
tonyd@tutonyd@tu--sofia.bgsofia.bg
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