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Si la teua tesi està en paper, microfitxa o
un altre suport, i no està ja digitalitzada
(RODERIC, TDX), t'interessarà conèixer
aquesta iniciativa de la Universitat de
València.

Projecte Cèsar

Les tesis són documents que contenen
informació rellevant i especialitzada el que
constitueix un element vital per al
desenvolupament
constant
del
coneixement científic, és per açò que el
seu accés i difusió són imprescindibles per
a la comunitat acadèmica i científica.

Projecte Cèsar
roderic@uv.es

Vols preservar la teua
tesi en format digital?

Servei de Biblioteques i
Documentació
Universitat de València
Edifici La Nau
C/ Universitat 2
46003 València

Les tesis digitals constitueixen un canal
bàsic per a la difusió dels resultats de
recerca i un recurs elemental en el
procés de cerca i recuperació
d'informació per a l'elaboració de nous
coneixements.

Projecte Cèsar:
digitalització de
tesis doctorals

Què és el
Projecte Cèsar?
•

•

•

La Universitat de València ha signat un
conveni amb l'editorial ProQuest amb
l'objectiu de digitalitzar i publicar 2000
tesis doctorals.
Una còpia de la seua tesi estarà
disponible en Dissertation and Theses,
la major base de dades de tesis
digitalitzades del món.
Una altra còpia de la seua tesi estarà
disponible en el repositori institucional
RODERIC, d'accés obert.

Qui pot participar en el
Projecte Cèsar?
•

Tots els doctors que hagen llegit la
seua tesi en la Universitat de València,
sense limitacions de data, i que no
tinguen la seua tesi en format digital en
RODERIC o TDX.

Aquest
projecte s'està
duent a terme
en altres
universitats
europees:
Cardiff
University
University of
Leicester
University
College
London
University of
Aberdeen.

Com puc participar?
Hauràs d'emplenar i signar un formulari per
a atorgar el teu consentiment. Pots
descarregar
el
formulari
des
de
l'adreça:http://roderic.uv.es/cesar_ca.html
Des del Servei de Biblioteques i
Documentació ens ocuparem de localitzar
la còpia de la teua tesi dipositada en la
biblioteca per a la seua digitalització.
Pots fer-nos arribar el formulari per correu
electrònic, correu intern o postal.

Què obtinc?
•

Preservar de forma digital la meua tesi
impresa

•

Major difusió i visibilitat del treball de
recerca

•

ISBN para la meua còpia digital
(compatible amb altres ISBN assignats
a altres versions)

•

La meua tesi en línia amb una url
estable

•

Control dels drets d'autor (llicencia CC
en RODERIC)

•

Maximitzant la visibilitat de la
producció científica ajude a potenciar
l'impacte de la Universitat de València

“Moltes gràcies per aquesta iniciativa”
V.M.T. (PDI C.U.)

“Enhorabuena por la iniciativa. Nos
beneficia a todos”
S.Ll.S. (PDI T.U.)

“Gracias por la iniciativa, es una excelente
oportunidad que quiero aprovechar”
A.L.M. (PAS)

