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Informació sobre la professora:
Des de gener de 2010, Isabel Bernal és la responsable de la Oficina Técnica de
Digital. CSIC, el repositori institucional del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. D’entre les seves línies de treball, destaquen la integració institucional, el
desenvolupament de noves estratègies de continguts i noves funcionalitats pels
usuaris, activitats de formació i promoció i cooperació amb d’altres institucions.
Va treballar durant 5 anys a la fundació EIFL (Electronic Information for Libraries) en
projectes de creació i desenvolupament de consorcis nacionals de biblioteques i de
promoció de l’accés a recursos electrònics d’informació científica a 47 països en vies
de desenvolupament i transició a l’Àfrica, Orient Mitjà, Àsia, Europa de l’Est i als
Balcans. Ha treballat també a la Comissió Europea (Luxemburg i EUA) en projectes de
cooperació amb biblioteques d’institucions culturals de països membres de la UE, amb
especial atenció a l’aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació, i a la
cooperació científica entre universitats.
Ha realitzat dos màsters, un en Biblioteconomia i Documentació a l’Escola de la
Biblioteca Vaticana (Roma) i un altre en Economia i Relacions Internacionals a la
Johns Hopkins University (Washington, DC). Està llicenciada en Història per la
Universidad de Sevilla
Més informació a: http://www.directorioexit.info/ficha2033
Correu electrònic: isabel.bernal@bib.csic.es
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OBJECTIUS
El curs permetrà entendre quines activitats relatives al copyright són
necessàries per a poder gestionar el dia a dia dels repositoris i posar en marxa
les estratègies de treball a seguir (administradors de repositoris, gestors de
recursos d’informació, bibliotecaris, investigadors, etc.). Es mostraran quins són
els temes a destacar en relació a la gestió de drets d’autor en l’accés obert, les
propostes principals per part dels repositoris i les tendències editorials.
El curs també donarà les claus per saber com l’accés obert en general i la “via
verda” dels repositoris en particular, està modificant el model predominant de
comunicació i avaluació científica. Dins d’aquesta secció, es posarà especial
èmfasi al número creixent de mandats, polítiques i lleis d’accés obert a les
institucions científiques, culturals i d’agència finançadores de la investigació, el
seu nivell d’implementació i les qüestions a tenir en compte.
Per acabar, es tractaran les noves eines i índexs alternatius per mesurar
l’impacte de la producció científica i les possibles estratègies per lligar els
repositoris als exercicis d’avaluació científica a nivell institucional i nacional. En
aquest sentit, s’estudiarà el desenvolupament dels CRIS (Current Research
Information Systems).

PROGRAMA
1. Derechos de autor
 Nociones básicas.
 Contratos editores-autores y licencias de uso, obras huérfanas.
 Copyright en el entorno digital: principales tendencias a nivel mundial,
desarrollos legislativos en España, críticas y propuestas alternativas.
 Copyright y el acceso abierto: políticas de permisos editoriales,
actividades de verificación de permisos, gestión de producción científica
y divulgativa en abierto, datos científicos en abierto.
2. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y
evaluación de la producción científica
 Acceso abierto a la investigación financiada con fondos públicos:
políticas, leyes, disposiciones, tendencias y cuestiones críticas.
Ejemplos de políticas y mandatos de acceso abierto y estrategias de
implementación. Leyes españolas.
 Nuevos modelos de impacto y evaluación científica: propuestas y
tendencias, buenas prácticas a nivel internacional
o Crítica a modelos clásicos de citaciones y ranking de producción
científica (Journal Impact Factor, revistas ISI, rankings, otros
índices).
o Nuevos modelos y perspectivas (repositorios, altmetrics, índices
alternativos, softwares).
o El acceso abierto como criterio de evaluación científica:
tendencias y ejemplos institucionales y nacionales.
o Desarrollo de CRIS: cuestiones significativas y ejemplos diversos,
incluido el caso CSIC.
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