Text do informačních zpravodajů nebo emailů propagující ORCID
mezi vědci
Tento text můžete upravit a použít v newsletteru, emailových zprávách a jiné komunikaci s
vědci.
Předmět: nebo titulek: ORCID iD pomáhá vašim publikacím
Nelze dohledat všechny vaše publikace, protože se vaše příjmení shoduje s jinými nebo jsou
vaše publikace vydány pod různými variantami vašeho jména? Udržuje si seznam všech
svých vědeckých výstupů? Vadí vám, že musíte opakovaně zadávat o sobě stejné informace
do článků a při podávání grantů?
Řešením je ORCID, Open Researcher and Contributor ID. ORCID je registr unikáních
identifikátorů pro výzkumníky, vědce, autory, budovaný jako otevřený, neproprietární,
transparentní, komunitně orientovaný systém. ORCID poskytuje trvalý digitální identifikátor,
který ROZLIŠÍ vědce od jiných, a AUTOMATICKY k autorovi přidruží výsledky jeho vědecké
práce. Například,
•

Poskytovatelé, např. NIH, Wellcome Trust nebo portugalská FCT požadují ORCID iD v
grantových žádostech a plánují tak snížit náročnost celého procesu podávání
grantových přihlášek.

•

Vydavatelé vyžadují ORCID iD po autorech při zasílání rukopisů a ORCID iD se stává
součástí popisných metadat, která jsou pak připojena ke správnému autorovi.

•

Univerzity a výzkumné instituce jako Harvard, Oxford, Michigan, Boston, NYU
Langone a A&M integrovaly ORCID do interních systémů a pomáhají svým
pracovníkům, mladým vědcům, doktorandům se založením jejich vlastního ORCID iD.

•

Profesní asociace jako Society for Neuroscience and Modern Language Association
začleňují ORCID iD do procesu úhrady členství

Toto společné úsilí bude časem snižovat nadbytečné vkládání biografických a
bibliografických údajů do různých systémů. ORCID iD vám zůstane po celou dobu vaší
vědecké kariéry jako trvalý identifikátor, který vás a vaše výsledky odliší od ostatních vědců.
Jak začít?
1. Zažádejte si o svoje ORCID iD na: http://orcid.org/register
2. Importujte svoje záznamy a přidejte biografické informace pomocí automatizovaných
nástrojů
3. Použijte ORCID iD, když žádáte o grant, při zaslání článku vydavateli, nebo ve svém
CV.
Více informací na: https://orcid.org

