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Forord
Hermed foreligger endelig projektrapport for DEFF projektet National Open
Access Platform 2015-2016.
Der har løbende i projektperioden været møder med DEFF sekretariatet og
Styrelsen for Forskning og Innovation, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Justering i ambitionsniveau og herunder, at det oprindelige budget på
140 tidsskrifter i 2015-2016 ikke er nået, har været drøftet på disse møder.

Digitale publicering af forskningstidsskrifter tidsskrifter
Projektet har i alt resulteret i publicering henholdsvis forberedt publicering
af 43 tidsskrifter. Heraf er 14 titler, hvor igangsætning og dermed timer blev
afviklet i første halvår 2017. Disse tidsskrifter havde fået tilsendt aftale inden 31.12.2017, og inden udgangen af januar 2017 havde de tiltrådt denne.
Af titlerne blev de 13 publiceret på Statsbibliotekets OJS-server. Samlet
oversigt over tidsskrifterne nedenfor.

NOAP 2015-2016 tidsskrifter marts 2017
Titel
Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier
Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol
Arkæologi i Slesvig
BRICS
BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur
Culture & History KU: student research papers KU
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke
Forskning i Pædagogernes profession og uddannelse
Forum for Idræt
Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift
Fra Kvangård til Humlekule : meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab
HERMES
Historisk årbog for Roskilde Amt
Jernbanehistorie

Note

*)
*)

*)

Journal of Language Works
Kierkegaarddiana
Klart språk i Norden
KUML
LexicoNordic
Museet for Søfart Årbog
Nano Videnskab
Nordic Journal of Working Life Studies NJWLS
Nordic Theatre Studies
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
Nordiske Studier i Leksikografi
Ny forskning i grammatik
Periskop
Politik
Prototyper : Studier i design
Rambam
Religion i Danmark
Res Cogitans
Retskraft
Signs : Institutional Journal of Semiotics
Skriftserien Socialt Arbejde
Social Interaktion
Sprog i Norden
Studier i læreruddannelse- og profession
Sundhedsprofessionelle studier
Sønderjyske Årbøger
TEMP
Tidsskriftet Antropologi
Torture Journal
*) Publiceret før 31.12.2016 på Statsbiblioteks OJS-server

Udvikling af API
Som konkret aktivitet vedr. udvikling af OJS blev besluttet at udvikle et API
til OJS. Formålet var dels at de enkelte tidsskrifter enkelt kunne integrere en
oversigt over årgange/hæfter publiceret på tidsskrift.dk og evt. andre OJSservere og dels at kunne lave oversigter over delmængder af tidsskrifter
(hvor det konkrete forslag var en præsentation af Open Access tidsskrifter).
Det viste sig, at ingen af projektets deltagere så sig i stand til at stå for udvikling af et sådant API. Endvidere viste en efterfølgende analyse som oplæg
til et evt. udbud af opgaven, at et sådant softwaremodul ville være vanskeligt både at udvikle og at vedligeholde uanset om en af projektdeltagerne
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udviklede eller et softwarehus efter et udbud lavede en udvikling, og at ansvaret for vedligeholdelse derefter ville falde tilbage på Det Kgl. Bibliotek.
Derfor blev efter aftale med DEFF og UFM valgt en anden tilgang til at få behovet opfyldt.
Projektet ved Det Kongelige Bibliotek indledte i efteråret 2016 en kommunikation med PKP (community bag OJS) om muligheden for enten at PKP
ville ændre OJS eller at få dokumenteret en understøttet/vedligeholdt kommunikationsprotokol til OJS som basis for NOAP-projektets egen softwareudvikling.
KB’s kontakten til PKP betød tilsyneladende, at PKP i efteråret 2016 definerede et delprojekt mht. at tilføje et REST-API til OJS. Dog havde ikke kun KB
dette behov. Tydeligvis havde andre brugere ytret nogenlunde samme ønsker. Der var efter årsskiftet 2016/17 oplyst en releasedato 1. maj 2017.
Denne blev senere udskudt til efter nærværende projekts aftalte afslutning
med udgangen af juni 2017. Derfor er denne aktivitet afsluttet med videregivelse af dokumentation til det fortsatte NOAP projekt.
Der er ganske vist ikke opnået den ønskelige funktionalitet som led i projektet, men projektet har været med til at initiere at OJS bliver udstyret med
en standardfunktion med API. Dette er en langt mere fremtidssikret model
end en egen udvikling.

Fælles OJS platform
Det viste sig ikke muligt inden for projektperioden at løfte opgaven med
etablering af en fælles OJS serverplatform.
Projektets økonomi
Justeret budget Oversigt forbrug
Nye og løbende tidsskrifter
1.257.000
186.762
Teknisk drift + server
225.000
21.640
Udvikling af OJS
600.000
26.940
Projektledelse
300.000
214.210
Markedsføring (løn + møder/pr/transport)
153.400
100.277
2.535.400
549.829
Tilbageførelse i alt
1.900.000
Til rådighed
635.400
Ikke anvendt
85.571
Bemærk at fordelingen af lønudgifter på budgetposter er behæftet med en
mindre usikkerhed. For 2017 er løn alene opgjort ud fra timeregnskab og
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endeligt regnskab kan derfor afvige marginalt fra ovenstående. Der er modtaget 610.933 kr. a conto – og der henvises til den endelige regnskab m.h.t.
tilbageføring af restbeløb.
Med 43 tidsskrifter med et loft på 9.160 kr. pr tidsskrift er loftet for forbrug
til arbejdet med de enkelte tidsskrifter 393.888 kr., som ikke er nået med
forbruget på 186.762 kr.
Der er tilbageført formelt 1.000.000 til DEFF i 2016 og juni 2017 aftalt at
mindst 900.000 kr. derudover kunne tilbageføres.

Med venlig hilsen
Leif Andresen
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