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The Berkeley Electronic Press

Čo je The Berkeley Electronic Press?

The Berkeley Electronic Press, tiež známy ako Bepress,  je elektronická publikačná firma, ktrorá sa 
venuje poskytovaniu rôznych produktov a služieb na podporu akademickej komunikácie, čo zahŕňa 
elektronické magazíny, základné zdroje, osobné zdorje, série pracovných listov a vydávateľský riadiací 
software.

História

Bepress bol založený roku 1999 pánmi Robertom Cooterom a Aaronom Edlinom. Robert Cooter, 
profesor práva na Kalifornskej Univerzite v Berkely sa stal spoluvydavateľom The International 
Review of Law and Economics (IRLE) v roku 1987. Tesne predtým získalo IRLE jedno z popredných 
nakladateľstiev, čo malo za následok zdvihnutie ceny o 400 percent. Veľa knižníc si nemohlo dovoliť 
predplatné, čo znamenalo, že študenti sa nemohli dostať k článkom z magazínov. Professor Cooter cítil, 
že tu dochádza k akýmsi rozporom. Na jdenej strane stál vydávateľ a jeho snaha o čo najväčší profit  a 
na strane druhej stáli redaktori, ktorí chceli čo najväčšiu čitateľskú obec a voľnejšie šírenie svojich 
myšlienok. Ovplyvnený tým, čo pokladal Cooter za nefungujúci systém, navštívil svojho kolegu z 
Berkeley, profesora Aarona Edlina, aby spolu založili alternatívu vo forme Berkeley Electoronic Press.

Úloha bola jednoduchá, vytvoriť firmu, ktorá by vyriešila poblémy trápiace akademické magazíny:
• pomalý obrat
• limitovaný prístup
• premrštené ceny

Cooter a Edlin chceli týmto krokom vrátiť kontrolu a moc nad akademickými magazínmy späť do rúk 
univerzít a knižníc.

Rozhodnutí výlučne pre online model, zakladatelia vyvinuli ich vlastný publikačný systém, umožnujúci 
autorom, redaktorom a recenzentom priamo na seba reagovať cez internet. Tento nový systém 
nazývaný EdiKit bol vytvorený profesormi pre profesorov, aby spravil akedemické publikovanie takým 
ľahkým a rýchlym, akým len mohlo byť. 

S  online publikovaním eliminovali tradičných sprostredkovateľov a tlačové náklady, takže študenti 
boli nakoniec schopní získať rýchle a dôsledné peer review* za podstatne nižsiu cenu. Vďaka 
udržateľnej produkcii mholo bepress ponúknuť magazíny do knižníc za prijateľné ceny a podporiť 
knižnice počas ich najsilnejšej rozpočtovej krízy.

V roku 2001 bepres rozšírilo sovj EdiKit software a začalo spoluprácu s California Digital Library na 
vytvorení základých repozitárov pre 10 UC kampusov. Táto platforma bola známa ako Digital 
Commons. Dnes Digital Commons združuje akademické komunity po celom svete, aby mohla 
uverejnovať a zdieľať ich prácu.

* peer review je proces hodnotenia autorovej vedeckej práce, výskumu alebo mzšlienky inými ľudmi, ktorí sú 
   experti v danej oblasti   



Magazíny

Bepress publikuje rozsiahle množstvo magazínov v oblasti spoločneských vied, práva, medicíny a 
prírodných vied. Prvý magazín bol vydaný v decembri 2000, s výnimkou Studies in Nonlinear 
Dynamics and Econometrics, ktorý exstistoval ako peer-reviewed magazín, čo predchádzalo jeho 
začleneniu do Bepress systému. V roku 2006 už publikovali viac ako 900 článkov v 39 magazínoch.

Peer-review

Magazíny v bepress sú upravované a hodnotené odborníkmi v daných oblastiach z Prestížnych 
univerzít, výskumných centrier a vládnych agentúr. Hodnoteniu a upravovaniu prác sa venujú aj dvaja 
nositelia nobelovej ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz a Edmund Phelps.

Rýchle publikovanie

Bepress disponuje minimálnym publikačným oneskorením, ktoré pramení z hodnotenia prác a 
publikačných front. Takmer všetky príspevky obdržia rozhodnutie do 10 týždňov (podľa aktuálneho 
vyťaženia aj menej).  Fatkom je, že v roku 2007 bolo priemerná doba obdržania rozhodnutia pri 
príspevkoch 43 dní a ak boli schválené, trvalo to nanajvýš ďalších 24 dní, kým boli uverejnené. Ako 
výsledok Bepress poskytuje najrýchlejší prístup k výskumom v bádateľskom poli.

Trvalá cena

Riadený profesormi, aby vyriešil akademickú krízu v komunikácii, sa Bepress sa rozhodol  pre 
prijateľné a stálé ceny.  

 
 



O akých publikáciach sa tu vlastne bavíme?

Zoznam magazínov, ktoré ponúka bepress:

Ekonomika, obchod a marketing
• The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy (BEJEAP) includes four quality-ranked tiers. 

From highest to lowest, the tiers are: Frontiers, Advances, Contributions, and Topics.
• The B.E. Journal of Macroeconomics (BEJM) includes four quality-ranked tiers. From highest 

to lowest, the tiers are: Frontiers, Advances, Contributions, and Topics.
• The B.E. Journal of Theoretical Economics (BEJTE) includes three quality-ranked tiers. From 

highest to lowest, the tiers are: Advances, Contributions, and Topics.
• Capitalism and Society
• Global Economy Journal
• Journal of Agricultural and Food Industrial Organization
• Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis
• Journal of Industrial Organization Education
• Review of Marketing Science
• Review of Middle East Economics and Finance
• Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (SNDE) is the journal of the Society for Nonlinear Dynamics and 

Econometrics

Právo
• Asian Journal of Corporate Law
• Global Jurist includes three quality-ranked tiers. From highest to lowest, the tiers are: Frontiers, 

Advances, and Topics.
• International Commentary on Evidence
• The Journals of Legal Scholarship
• Journal of Tort Law

Politológia a medzinárodné vzťahy
• The Forum
• Journal of Homeland Security and Emergency Management
• New Global Studies
• The Rhodes Cook Letter
• World Political Science Review

Medicína
• International Journal of Nursing Education Scholarship
• Journal of Complementary and Integrative Medicine
• Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity

Veda a technológia
• Chemical Product and Process Modeling
• International Journal of Chemical Reactor Engineering
• International Journal of Emerging Electric Power Systems

Multivedné magazíny
Journals which B.E. Press lists in more than one of the previous categories include:

• Basic Income Studies



• Business and Politics
• Forum for Health Economics and Policy
• The International Journal of Biostatistics
• International Journal of Food Engineering
• Journal of Quantitative Analysis in Sports
• Muslim World Journal of Human Rights
• Peace Economics, Peace Science, and Public Policy
• Review of Law and Economics
• Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology
• Statistics, Politics, and Policy
• Studies in Ethics, Law, and Technology
• The Economists' Voice

a mnoho ďalších...

A čo služby?

Samozrejme, že Bepress poskytuje rôzne druhy služieb. Môžme ich rozdeliť do troch hlavných skupín:

Publikačné nástroje s voľným prístupom

• Digital Commons je software riešienie, ktoré dovoľuje inštitúciam vystavovať a prezentovať ich 
ich akademickú prácu.

• Selected Works umožnuje jednotlivcom vytvárať ich akademické výskumné stránky
• The Working Paper and Pre-print series poskytuje prostriedky pre školy, centrá alebo 

výskumné oddelenie na rozširovanie ich predošlého výskumu.

Redakčné riadiace nástroje

• ExpressO pomáha akademikom právne ošetrovať ich výskum
• LawKit bol vytvorený špeciálne pre právne posudky redaktorov, aby mohli sledovať príspevky, 

komunikovať s autormi a spravovať požiadavky.
• EdiKit pomáha redaktororm magazínov a spája organizátorov, aby mohli riadiť per-review 

proces.

Bepress portály

• Research Now je portál pre všetky bepress peer-review magazíny a kolekcie s voľným 
prístupom, ktoré spravuje bepress.

• Bepress Legal Repository dovoľuje akademikom a zainteresovaným jednotlivcom prezerať 
osobné repozitáre práva.

• Cobra  dovoľuje akademikom a zainteresovaným jednotlivcom prezerať osobné repozitáre 
bioštatistiky.



Bepress a institucionálne repozitáre

Čo sú institucionálne repozitáre?

Institucionálne repozitáre pre univerzity možeme definovať ako súhrn služieb, ktoré univerzity 
poskytujú svojim členom na správu a rozširovanie ich digitálnych materiálov vytvorených inštitúciami 
a ich členmi. Je to oveľa organizovanejší spôsob správy týchto digitálnych materiálov.  Ich výhodou je, 
že niesú viazané na konkrétny hardware alebo software.

Research Now

Hlavný portál Bepress pre institucionálne repozitáre je ResearchNow. Portál ResearchNow obsahuje 
obrovské množstvo prác a magazínov z mnohých univerzít, výskumných centier a iných organizácií. 
Takisto tu môžeme nájsť aj samostatné pracovné poznámky, ktoré sú voľne dostupné bez akýchkoľvek 
obmedzení pre čitateľov. Ide najmä o práce z oblasti bioštatistiky, ktoré sú dostupné cez portál COBRA 
a z práva.

SelectedWorks

Je ďalší portál z dielne Bepress pracujúci s  institucionálnymi rapozitármi. Môžme ho však skôr chápať 
ako nadstavbu nad repozitármi. Je určený najmä vedcom na vytváranie a automatické generovanie 
vlastných webových stránok, kde môžu uverejnovať svoje pracovné poznámky a výskumný progres. 
Taktiež ho však môžu využívať aj mnohé inštitúcie, ktorým prináša najmä možnosť zviditeľnenie jej 
akademickej činnosti, webové riešenie, ktoré obsahujú digitálne nástroje a webhosting, lepšiu možnosť 
kontroly nad stránkami jednotlivých fakúlt.

Bepress takisto usporiadáva aj voľne dostupný webový seminár nazývaní "Kick-Starting IR Success at 
Any Stage", kde učí záujemncov ako vytvoriť stabilný základ pre institucionálne repozitáre.
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BEPress offers free webinar on Institutional Repositories
<http://barcorefblog.blogspot.com/2010/09/bepress-offers-free-webinar-on.html>
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