ČO JE ORCID A PREČO JE DÔLEŽITÝ?
Ako si zaistiť kontrolu nad svojimi publikáciami v dnešnom globálnom
informačnom svete? Ako ušetriť čas pri písaní publikačných výkazov? Ako
propagovať svoju prácu?
Spájanie vedy a vedeckých pracovníkov ˗ to je hlavné heslo služby
ORCID (Open Researcher Contributor Identification), ktorá bola oficiálne
sprevádzkovaná 17. októbra 2012. V súčasnosti je ORCID, Inc. nezávislá nezisková inštitúcia. K finančnej podpore sa postupne prihlásil rad vedeckých
spoločností (napr. Americká chemická spoločnosť ACS, Americká –-fyzikálna spoločnosť APA ai.) a vydavateľov (ACM, Elsevier, Springer ai.).
ORCID identifikátor umožňuje vedeckým pracovníkom jednoznačne a trvalo identifikovať svoju publikačnú činnosť.
V živote bežne dochádza ku zmenám priezviska, pracoviska (prípadne
afiliácie pracoviska), náhodnej zhode priezvisk. Koniec koncov v rámci Slovenskej akadémie vied tiež máme niekoľko vedeckých pracovníkov s rovnakým priezviskom. Prostredníctvom trvalého identifikátora je možné zabrániť
mylnému prisúdeniu vedeckých výstupov nesprávnemu autorovi. Pre individuálnych používateľov je register ORCID prístupný zdarma. K 5. januáru
2017 spoločnosť ORCID, Inc. uvádza, že register obsahuje 2 913 813 autorských identifikačných záznamov.
ORCID register má tiež inštitucionálne využitie. Organizácie (výskumné/
akademické pracoviská, vydavatelia a pod.) môžu prepojiť svoj vlastný interný systém s identifikátormi ORCID, prípade priamo registrovať svojich
zamestnancov a študentov do registra. Pre organizácie je členstvo v registri
ORCID spoplatnené.
1. Individuálne členstvo
Samotná registrácia je veľmi jednoduchá. Na stránke https://orcid.org/
treba do nasledovného formulára zadať svoje osobné údaje:
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Na uvedený email sa odošle autorizačný odkaz a od autora sa vyžaduje
autorizácia záznamu:
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Po autorizácii ORCID pridelí záznamu autora jedinečné identifikačné číslo ORCID ID (16-miestny číselný kód) a autor už môže vkladať svoje údaje
a vedecké výstupy. Okrem manuálneho vkladania register ORCID umožňuje import z databáz Web of Science, Scopus alebo systému CrossRef prostredníctvom priameho prelinkovania. ORCID podporuje najrôznejšie druhy
výstupov: okrem článkov a monografií napr. encyklopedické heslá, videá,
webstránky...

36

Je dôležité uviesť, že vedecké výstupy uložené v registri ORCID naďalej
ostávajú vlastníctvom autora. V zázname si autor sám manažuje úroveň prístupnosti svojich dát – čo sprístupní všetkým členom registra, čo iba vybraným členom alebo čo ostatne kompletne privátne.
Register ORCID je priamo prepojený databázami Web of Science,
Scopus a nástrojom CrossRef.
Pri importe publikácií z Web of Science sa treba najskôr zaregistrovať
v rámci Web of Science (získať tzv. ResearcherID), pričom následne je možné plynule previesť publikácie z konta ResearcherID do ORCID profilu:
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V databáze SCOPUS môže autor publikácie do registra ORCID vkladať
jednoducho zo svojho autorského profilu:

V systéme CrossReff autor udelí raz a navždy povolenie a systém CrossReff potom bude automaticky aktualizovať všetky ďalšie publikácie so
záznamom autora v ORCID registri.
Prostredníctvom ORCID identifikátora autor vie jednoznačne priradiť svoju identitu k svojim vedeckým výstupom, spojiť svoje meno so
svojou prácou – bez ohľadu na vek, miesto pôsobenia alebo druh pracoviska.

2. Inštitucionálne členstvo
Pre inštitúcie existujú dva druhy členstva Basic a Premium, líšia sa šírkou funkcií, ktoré register ORCID následne ponúka. Poplatok za členstvo sa
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líši podľa veľkosti organizácie a výšky príjmu, pričom neziskové organizácie majú zľavu.
V súčasnosti má ORCID viac ako 80 členov z akademického a vedeckého
sveta, patria medzi nich univerzity, vydavatelia, vedecké asociácie, grantové
asociácie apod. Z Českej republiky je členom ORCID Česká technická univerzita v Prahe a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne.
Členovia získajú API na prepojenie ORCID registra s ich interným systémom (v našom prípade je to systém na evidenciu publikačnej činnosti –
ARL). Toto prepojenie umožňuje registráciu, ukladane, editáciu a vzájomnú
aktualizáciu publikačných výstupov – samozrejme všetko so súhlasom autora. Analýza týchto dát súčasne môže podporiť napríklad žiadosti o finančné zabezpečenie, získať informácie o spolupráci so zahraničím alebo týmto
monitorovať využite finančných zdrojov. Čím ďalej častejšie začínajú organizácie zabudovávať ORCID identifikátory do ďalších pracovných procesov
– ako sú prihlášky do grantových projektov alebo u vydavateľov je to prijímanie článkov na publikáciu.
Členstvo v ORCID vo výskumnej organizácii rieši nasledovné:
• Rieši nejasnosti v záznamoch interného systému.
• Šetrí čas pri vypracovaní publikačných výkazov – umožňuje automatickú
aktualizáciu dát autora.
• Umožňuje analýzu afiliácií, prác a grantov vedeckého pracovníka.
• Prostredníctvom kompletných výkazov publikačnej činnosti môže
ovplyvniť hodnotenie práce vedeckej organizácie.
• Umožňuje vypátrať presah domácej vedeckej činnosti do digitálneho sveta.
• Umožňuje ostať jednoducho v kontakte s vedeckým pracovníkom po odchode z organizácie.
• Umožňuje pomáhať vedeckým pracovníkom naštartovať publikačnú činnosť.
ORCID identifikátor tak predstavuje ďalší a veľmi jednoduchý spôsob,
ako vedecké a výskumné organizácie môžu zvyšovať svoj kredit v globálnej
vedeckej komunite, čo je v dnešnom svete mimoriadne dôležité.
Jitka Dobbersteinová, Ústredná knižnica SAV
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