Program Read and Publish od Cambridge University Press
Postup pri publikovaní
● Vedecko-pedagogickí pracovníci UK majú pri publikovaní v časopisoch Cambridge University Press (CUP) možnosť
využiť publikovanie bez poplatku APC. Táto ponuka je limitovaná počtom článkov (100 na rok 2021) a časovo – vzťahuje
sa na články prijaté na publikovanie do 31. 12. 2021 (Accepted paper).

1 ► Výber vhodného časopisu na stránke Cambridge Core → https://www.cambridge.org/core
→ pri výbere zohľadniť požiadavky poskytovateľa grantu a podľa toho si vybrať open access časopis. V portfóliu CUP sú
Gold OA časopisy aj hybridné OA časopisy. Prehľad Gold OA časopisov za rok 2021 – viď Príloha č. 1.
2 ► Na stránke časopisu vyhľadať časť Instructions for authors → formálne upraviť text, obsahové členenie textu
a spôsob citovania podľa požiadaviek vybraného časopisu.
3 ► Všimnúť si požiadavky na korešpondenčného autora. Oprávnenie na úplnú zľavu APC je viazané na príslušnosť
korešpondenčného autora k UK a je uvedená v článku. Autor používa pracovný e-mail @uniba.sk .

4 ► Zaslať článok na publikovanie – Submit your article na domovskej stránke časopisu.
→ vyplniť zasielací formulár - Online Peer Review System (OPRS).
5 ► Rukopis prejde redakčným a recenzným konaním. Proces posudzovania rukopisu možno sledovať v rámci OPRS.

6 ► Článok bol prijatý na publikovanie (Accepted paper).
7 ► Autor vyplní publikačnú zmluvu. Ak publikuje v hybridnom časopise, má zvoliť formu „Gold Open Access“.
8 ► Vybrať licenciu Creative Commons, podľa ktorej bude článok publikovaný, pri tom zohľadniť požiadavky
poskytovateľa grantu na formu publikovania.

9 ► Poplatky APC (Article Process Charges) pre CUP spravuje Rightslink.
Rightslink kontaktuje autora ohľadom APC poplatku. V časti „Affiliation Discount“ sa autor prihlási k zmluve Read and
Publish agreement pod Comenius University.

10► Univerzita Komenského v Bratislave má na rok 2021 Read and Publish agreement - OA publikačnú zmluvu a autor
môže publikovať bez APC poplatku. Viď informácia o zmluve online:
→ https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreementcomenius-university
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→ oprávnenie UK na zľavu sa overuje na: https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/waiversdiscounts (viď obrázok)

11 ► Akademická knižnica UK odklikne „funding approval“ pre článok.
→ Následne Rightslink kontaktuje autora s potvrdením o publikovaní bez poplatku APC.
→ Článok je publikovaný v časopise.

● Manuál CUP: https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/5ea6c117f697320b36e1910a/45652Step-by-Step-Guide-to-Publishing-OA-2021-V2.pdf
● Webinár z dňa 10.5.2021 - Publishing Open Access in Cambridge Journals:
https://www.youtube.com/watch?v=1RtzYTPRb-Y

Svoje otázky píšte na: kniznica@vili.uniba.sk

Spracovala: Akademická knižnica UK, 2021.
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Príloha č. 1: Prehľad Gold OA časopisov na rok 2021.
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