Передплатна агенція "Укрінформнаука" пропонує послуги з присвоєння
цифрових ідентифікаторів DOI
Унікальний код DOI, на відміну від бібліографічного посилання, може бути
розпізнаний без помилок при пошуку в мережі інтернет. Зробивши запит на веб-сайті
організації CrossRef (www.crossref.org) за цифровим ідентифікатором DOI, можна
отримати не тільки опис статті, а й посилання на її повний текст.
Вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсу наукового періодичного видання
1. Власний веб-ресурс наукового періодичного видання (журналу) повинен мати
англомовний інтерфейс.
2. Сайт повинен складатися з:
– головної (візитної) сторінки журналу із зазначенням ISSN, а також вихідної
інформації щодо головного редактора, редакційної колегії, політики редакційної колегії
з приводу дотримання авторського права і порядку рецензування статей, наукової
тематики, порядку та періодичності виходу;
– на головній сторінці повинен бути вихід на кожне число журналу — як поточне, так і
архівні;
– сторінка окремого числа журналу (поточна чи архівна) повинна містити DOI, наданий
цьому числу журналу в цілому (надається агентством CrossRef безкоштовно під час
заповнення постатейних форм на відповідне число журналу), та мати вигляд змісту
відповідного числа журналу, при цьому з кожної позиції змісту повинен бути
можливим перехід на домашню сторінку окремої статті;
– домашня сторінка кожної статті містить метадані: цифровий ідентифікатор DOI цієї
статті, правильний опис-посилання на цю статтю (скорочена англомовна назва журналу
відповідно до ISSN, рік виходу, том, номер, сторінковий інтервал статті), прізвища
авторів, назви установ, де вони працюють, назву статті, анотацію (резюме) до статті,
ключові слова. За рішенням редакційної колегії може бути вміщено перехід на
повнотекстову версію статті (наприклад, у форматі pdf).
Більш повну і детальну інформацію про цифровий ідентифікатор DOI можна
подивитись у статті А.І. Радченко, Т.М. Яцків "Упровадження системи цифрових
ідентифікаторів DOI : поступ і досвід", опублікованій у десятому випуску серії "Наука
України у світовому інформаційному просторі".
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