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Hoxe queremos contarvos que é Redib, unha plataforma que nos lembra en certo sentido a
Dialnet, máis coñecida por nós.
REDIB é a plataforma de contidos científicos e académicos en acceso aberto producidos no
ámbito iberoamericano. Aloxa revistas, libros e audiovisuais. Ofrece tamén a clasificación
(ranking) de revistas Redib.

Oferta servizos para os editores, de aloxamento e instalación de OJS nos seus servidores, ou
servizos de consultoría avanzada. Eles defínense como unha “plataforma de agregación de
contidos científicos e académicos en formato electrónico producidos no ámbito
iberoamericano, ofrece aos seus usuarios acceso directo a documentos científicos e
académicos de calidade contrastada, publicados por editores e outros produtores de contidos
científicos e académicos, de países, temática e idiomas iberoamericanos.”
Promocionan a innovación tecnolóxica nas ferramentas de produción editorial que facilitan
o acceso, a difusión e a posta en valor da produción científica xerada nos países do seu
ámbito de actuación.

Destacan entre os seus acenos de identidade, o acceso aberto, a ciencia aberta, así como o
plurilinguismo. Abarcan todas as áreas do coñecemento e tipoloxías documentais.
Os seus usuarios son autores, editores, investigadores, académicos, estudantes, xestores ou
empresas.
O seu obxectivo é dar maior visibilidade a autores e editores, así como a institucións. Para
iso válense tamén de indicadores, métricas e clasificacións.

Entre os servizos que ofrecen aos usuarios, ademais da consulta dos fondos que albergan,
contan cun servizo de procuras bibliográficas básicas e urxentes, e informes bibliométricos
de autores. Ofrecen tamén subscricións anuais para visualizar datos bibliométricos
adicionais ou certificados varios de autoría. Tamén ofrecen subscricións institucionais.
As revistas que queiran formar parte de Redib, han de cumprir uns criterios:
1. Ofrecer acceso ao texto libre completo (embargo non maior a 6 meses)
2. Cumprir os criterios de calidade formais e de contido ( baseados en Criterios Latindex
https://redib.org/criterios-calidade )
3. Rexistrarse
4. Superar a avaliación
5. Incorporar os metadatos a Redib

Eles ofrecen servizo de subida de metadatos se é necesario. Na data actual, constan 1.056
revistas de ciencias da saúde, e 924 revistas de España.

