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BioMed Central -kustantamo on julkaisutoiminnassaan kääntänyt lehtien 
tilaamisen päälaelleen. Kun instituutio liittyy kustantamon jäseneksi 
lisenssisopimuksella, instituution tutkijat voivat maksutta julkaista 
artikkeleita BMC-lehdissä. Yleistä artikkelimaksua ei tarvitse maksaa ja 
copyright säilyy kirjoittajalla. Palvelu tarjoaa erittäin nopean peer review-
arvioinnin ja julkaisuprosessin elektronisesti. Lehdet ovat vapaasti kaikkien 
luettavissa Internet-verkossa.  

Maksuton globaali julkaisupalvelu HY:n ja HYKS:n tutkijoille 

Terkon tekemän institutionaalisen sopimuksen ansiosta Helsingin yliopiston ja 
HYKS:n tutkijat voivat nyt hyödyntää tutkimustulostensa maksutonta ja 
nopeaa julkaisupalvelua BioMed Centralin BMC-lehdissä. Lääketieteen ja 
biologian aloihin kuuluvia BMC:n online-lehtiä on jo yli 60 - ja tutkijat voivat 
periaatteessa perustaa vaikka oman uuden lehden.  

Edut pähkinänkuoressa:  

• Maksuton, tieteellinen julkaisupalvelu; peer review -arviointi varmistaa 
laadun. 

• Vapaa lukuoikeus: Internet-yhteydellä kuka tahansa voi lukea BMC-
lehtiä; kalliit tilaushinnat ovat historiaa. 

• Kirjoittajat säilyttävät tekijänoikeudet julkaisuihinsa. Esim. tutkija voi 
laittaa web-curriculumiinsa suorat linkit julkaistuihin artikkeleihinsa. 

• Erittäin nopea arviointi ja julkaisuprosessi, kaikki elektronisesti. 
Artikkeli julkaistaan välittömästi sen tultua hyväksytyksi. 

• Korkean profiilin näkyvyys: BMC-artikkelit avataan keskimäärin 200 
kertaa kuukaudessa. 

• Artikkelit indeksoidaan välittömästi PubMediin, arkistoidaan PubMed 
Centraliin ja tallennetaan CrossRefiin globaalia verkkolinkitystä varten. 

Lue lisää! 
Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät sivulta BioMed Central@Terkko 

Muita uutuuksia Terkko SearchNetissä: 

Faculty of 1000 - uusi tapa pysyä ajan tasalla 

Faculty of 1000 on uutuusseurantapalvelu, jonka avulla löytyvät eri 
tieteenalojen merkittävimmät julkaisut helposti ja nopeasti. Uutta palvelussa on 
se, että kaikista artikkeleista on mahdollista lukea muutaman rivin arvio, jonka 
ovat kirjoittaneet alan huippuasiantuntijat - ts. kollegat arvioivat oman alansa 

  

http://www.terkko.helsinki.fi/resurssi/bmc.htm
http://www.terkko.helsinki.fi/tool4/tool4.htm


kollegojen artikkelit. 

Artikkeleja arvioidaan sisältönsä pohjalta, eikä julkaisufoorumin (tieteellinen 
lehti) perusteella. Kaikille arvioiduille julkaisuille annetaan F1000 Factor, joka 
voi olla 'Exeptional', 'Must Read' ja 'Recommended'. Top 10 -artikkelit löytyvät 
yhtä helposti kuin vähemmän luetuista lehdistä löytyvät 'Hidden Jewels' -
julkaisut. 

Faculty of 1000 -palvelun aihealueita ovat mm: biochemistry, bioinformatics, 
cell biology, developmental biology, immunology, microbiology, neuroscience 
ja structural biology. Käyttöoikeus: HY ja HYKS. 

Images.MD - yli 40 000 lääketieteellistä kuvaa käytettävissä 

Images.MD -kuvatietokantaa on helppo hyödyntää vaikkapa opetuksessa. 
Kaikki kuvat ovat aihealueittain vaivattomasti haettavissa, selattavissa ja 
tallennettavissa omalle koneelle, josta niitä voi liittää kurssiaineiston 
havaintomateriaaliksi. Ei kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttöoikeus: HY ja HYKS. 

Tutustu uutuuksiin! 
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