COM PARTICIPAR-HI
Coordinació:
Si sou autor/a d’un document i el voleu publicar en
aquest repositori o bé voleu sol·licitar una
modificació
a
un
document
ja
introduït, contacteu directament amb la Biblioteca.
Si voleu incloure a RECERCAT un article publicat i no
esteu segurs de la política de copyright de l'editor i/o
revista, podeu consultar un resum dels permisos que
normalment es donen com a part de l'acord de
transferència dels drets d'autor als editors en la llista
internacional SHERPA/RoMEO o
en
l’espanyola DULCINEA. Si no consta l'editor o revista
on heu publicat l'article, haureu de contactar
directament amb l'editor.

QUÈ ÉS RECERCAT?
Patrocini:
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) és
un repositori cooperatiu en el que es pot consultar la
literatura de recerca de les universitats i centres
d'investigació de Catalunya, com ara articles, treballs
d’investigació/fi de màster, treballs/projectes fi de
carrera,
ponències
de
congressos,
informes,
documents de treball, etc.

Amb la participació de:

Està impulsat
Biblioteca de
Consorci de
(CSUC) i la
participa.

per les universitats de Catalunya i la
Catalunya, gestionat i coordinat pel
Serveis Universitaris de Catalunya
Universitat Ramon Llull també hi

Polítiques de copyright i auto arxivament de les
editorials i revistes internacionals
FINALITATS I OBJECTIUS

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Polítiques de copyright i auto arxivament de les
publicacions científiques espanyoles.



Biblioteca FPCEE
c. Císter, 34. 08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 30
bca_fpcee_recerca@blanquerna.url.edu
http://biblioteca.blanquerna.edu
També ens trobareu a





http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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Augmentar la visibilitat dels documents, dels
autors i de les institucions que els generen i, en
general, de la recerca produïda a Catalunya.
Facilitar l'edició electrònica en obert .
Els documents són recuperables a través de
Google i també en repositoris internacionals.
Afegir valor als documents a través de citacions
normalitzades,
estadístiques
de
consulta,
adreces
permanents
i
mecanismes
de
preservació.

CERCA

També permet navegar per les diferents llistes
alfabètiques d’autor, títol, matèria i per data.

La cerca és pot fer a tot el dipòsit o bé limitar a una
comunitat
(ex.
Universitat
Ramon
Llull),
subcomunitat (ex. Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i l’Esport) i col·leccions.

De cadascun dels documents podeu veure les
estadístiques de consulta, exportar-lo al gestor de
referències Mendeley i recomanar-lo a través de les
xarxes socials, etc.

COM REBRE NOVETATS

Cada registre mostra els següents camps:

RECERCAT ofereix la possibilitat de subscriure's al
servei d'alerta de qualsevol de les col·leccions que
inclou per rebre per correu electrònic o RSS l'avís de
nous documents introduïts.

ELS DOCUMENTS I ELS DRETS D’AUTOR
La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna disposa de les següentsnts
col·leccions:

Els documents inclosos a RECERCAT són d'accés
gratuït i el seu text complet està disponible
immediatament, tot i que n’hi pot haver que tinguin
embargament temporal o restringit als membres de
la institució. Tots els documents estan subjectes a
les llicències de Creative Commons.
Cada
llicència
ajuda
els
creadors
a
retenir els drets de propietat intel·lectual alhora que
permeten a altres copiar, distribuir i fer alguns usos
de la seva obra, almenys per a finalitats no
comercials. També assegura que els llicenciadors
siguin reconeguts com a autors de la seva obra de la
manera que es mereixen.

