OPEN ACCESS (OA) – Otvorený Prístup
Nová forma zviditeľnenia výsledkov vedeckej práce

Čoraz diskutovanejšia téma alternatívy
publikovania a šírenia informácií.


k

tradičnému

modelu

Nový spôsob vedeckej komunikácie, ktorý zaisťuje neobmedzený
online prístup k vedeckým a odborným informáciám prostredníctvom
auto-archivácie článkov v otvorených inštitucionálnych alebo
tematických repozitároch alebo publikovaním v otvorených časopisoch.


Umožňuje okamžitý, trvalý a bezplatný prístup používateľov
predovšetkým k plným textom, s cieľom ich rýchleho šírenia
v spoločnosti. OA sa neusiluje o rušenie či porušovanie autorských
práv (copyright), recenzovanie, publikovanie v komerčných tlačených
periodikách, ale hľadá nové efektívnejšie cesty vedeckej komunikácie.


1.12.2011

V pozadí za vznikom hnutia OA stojí niekoľko dôvodov:
dlhodobá nespokojnosť so stúpajúcimi
vedeckých a odborných časopisov


cenami predplatného

stále narastajúci počet časopisov a finančná náročnosť udržania
potrebného počtu titulov pre inštitúcie, čo začalo predstavovať
finančný problém aj pre bohatšie knižnice, inštitúcie


náklady na vedeckú činnosť pochádzajú z veľkej časti z verejných
zdrojov a zverejňovanie výsledkov má byť aj verejne prístupne pre
všetkých


rozvoj
globálnej
elektronickej
komunikácie
–
internetu,
informačných technológií a nástrojov Web 2.0, ktoré umožnili
presadzovanie novej, efektívnejšej, rýchlejšej a bezplatnej výmeny
vedeckých informácií.


1.12.2011

Zadefinovali 3 tzv. BBB- iniciatívy:


Budapest Open Access Initiative vznikla na pôde Open Society

Institute (OSI) v Budapešti: http://www.soros.org/openaccess

1.-2. decembra 2001 sa stretla v OSI ešte pomerne malá skupina
zástancov myšlienky OA, ktorej cieľom bolo zhodnotiť a posúdiť
dovtedajšie celosvetové iniciatívy v tejto oblasti.
14. februára 2002 bola formulovaná iniciatíva, ktorá vymedzila
základné princípy, zdôvodnenia, stratégiu a postupy pri presadzovaní
OA. Odporučila dva spôsoby jej realizácie: auto-archiváciu v
otvorených repozitároch a publikovanie v OA odborných časopisoch a
vyzvala širšiu komunitu k zapojeniu sa k hnutiu.
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Bethesda Statement on Open Access

http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
Prehlásenie z Bethesdy z 11. apríla 2003 bolo formulované na stretnutí
biomedicínskej výskumnej komunity, ktorú usporiadal Howard Hughes
Medical Institute.
Cieľom bolo podnietiť diskusiu na urýchlenie presadzovania zásad
otvoreného prístupu k publikovaniu primárnej vedeckej literatúry a
súčasne vymedziť konkrétne kroky pre všetky príslušné subjekty –
vedcov, vedecké inštitúcie, vydavateľov, grantové organizácie, knižnice
... v oblasti vedeckého publikovania formou OA.
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Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities r. 2003


http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
Berlínska deklarácia vzišla z konferencie, ktorú usporiadala spoločnosť
Max Planck. Prihlásila sa k predchádzajúcim dvom iniciatívam a vyzvala
vedcov a vedecké inštitúcie k publikovaniu formou OA. V deklarácii je
vyzdvihnutý internet ako prostriedok k dosiahnutiu rýchlej, širokej
dostupnosti vedeckých informácií a kultúrneho dedičstva.
K deklarácii sa prihlásili (a zaviazali sa podporovať princípy OA) ako
prvé inštitúcie v ČR: Akademie vĕd ČR, Grantová agentúra ČR a
Masarykova univerzita v Brne – ako prvá vysoká škola v ČR.
1.12.2011

Otvorený prístup k informáciám poskytujú vydavatelia
Vychádza z tradičného modelu vedeckého publikovania prostredníctvom
recenzovaných vedeckých časopisov, umožňuje čitateľom okamžitý a bezplatný
prístup k plným textom článkov (v prípade časového embarga po jeho uplynutí),
copyright obvykle ostáva autorom, ktorý poskytujú vydavateľom časopisov
neexkluzívnu licenciu k publikovaniu svojho článku. Delia sa na:
 nekomerčné – bezplatné pre čitateľov aj autorov, náklady na publikovanie,
recenzný proces a ďalšie výdavky hradí tretia strana – napr. vedecké inštitúcie,
sponzor...
 komerčné – bezplatné pre čitateľov, náklady hradí autor (zamestnávateľ,
grant, sponzor) a to platbami za publikovanie článku.
Prehľad kvalitných OA časopisov: http://www.doaj.org/ (Directory of Open
Access Journals - DOAJ), časopisy sú členené podľa odborov alebo Free Access
Journals (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj).
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Vydavatelia, ktorí ponúkajú OA publikovanie:

- financovanie je na vydavateľovi (hradí náklady na publikovanie,
recenzný proces...)
- financovanie je priamo na autorovi (sponzoroch, autor sám platí
za publikovanie článku v časopise)
Príklady vydavateľov OA časopisov: PLoS (Public Library of Science)
http://www.plos.org/, BioMed Central (360 až 1715 euro za článok)
http://www.biomedcentral.com/ , Bentham (450 - 900 USD)
http://www.benthamscience.com/open/IOJournals.htm, WileyBlackwell and Open Access - od r. 2011 časť časopisov plánovaná ako
OA časopisy, ostatné ako "hybridné“,
http://authorservices.wiley.com/bauthor/CTA.asp
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Vydavatelia, ktorí ponúkajú tzv. hybridný model:

- možnosť pre autora voľne sprístupniť článok opublikovaný v
recenzovanom časopise (ktorý podlieha predplatnému) - za poplatok
(cca od 500 – 5000 USD)
Autor nemá povinnosť previesť svoje autorské práva na vydavateľa a
odpadá časové embargo na článok. V praxi: v konkrétnom časopise
môžu byť články s OA s platbou za konkrétny článok a články
podliehajúce platbe – formou predplatného časopisu. Zároveň, pokiaľ
si knižnica predplatí takýto časopis a zároveň časopis obsahuje viac
„zaplatených“ článkov – platí sa vydavateľovi vyššia suma. Niektorí
vydavatelia podľa počtu „zaplatených“ článkov upravujú výšku
predplatného.
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Prehľad na Publishers with Paid Options for Open Access
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html





Springer - "open choice" za poplatok 3 000 USD môžu autori
vystavovať článok v repozitároch alebo na svojich webových
stránkach
Cambridge University Press - 1500 - 2700 GBP
Elsevier - "sponsored articles" - 3 000 USD, umožňuje zaplatiť
články aj spätne od r. 2006

Niektorí vydavatelia umožňujú „hybridný model“ len u vybraných
titulov časopisov.
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Vydavatelia, ktorí ponúkajú voľné sprístupňovanie článkov po určitej
dobe (embargu)


Spravidla 6 – 12 mesiacov, aktuálny rok podlieha tzv. „hybridnému
modelu“.
Vydavateľstvá napr. Cell Press, ASM, OUP, časť Nature Publ. a iné.
Existujú aj iné "modely" - napr. aktuálny rok - predplatné, niekoľko
rokov voľne dostupné, staršie ročníky za extra platbu - napr. časopisy
American Physiological Society alebo Royal Society of Chemistry.
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Otvorený prístup k informáciám poskytuje autor
Repozitáre – autori sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že
vložia elektronickú verziu práce do digitálneho repozitára (vrátane tých prác,
ktoré boli publikované klasickou formou a ku ktorým majú autori oprávnenie
k zverejneniu). Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé
uchovávanie.
Inštitucionálne repozitáre (repozitáre univerzít, výskumných pracovísk, ktoré
zhromažďujú, uchovávajú a distribuujú svoju intelektuálnu produkciu (preprinty, postprinty
publikovaných recenzovaných článkov, výskumné správy, vedecké kvalifikačné práce...)
 Tematické repozitáre – zamerané na určitú konkrétnu vednú oblasť
 Repozitráre osirotených záznamov – zberné repozitáre, ktoré slúžia pre vedeckých
pracovníkov, ktorých inštitúcie neprevádzkujú inštitucionálny repozitár . Projekt OpenAIRE
– tzv. Orphan Record Repository [http://openaire.cern.ch/].
Prehľad o OA repozitároch - Registry of Open Access Repositories http://roar.eprints.org
(svetový register repozitárov pod správou University of Southampton – UK)
alebo OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org
(adresár OA repozitárov , pod správou University of Nottingham a projektu SHERPA – UK).
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December 2007
Európska rada pre výskum (ERC) vydala smernicu na Open Access (OA)
a prijala stanovisko, ktorým odporučila, aby všetky recenzované
výstupy z výskumu financovaného ERC boli deponované a dostupné vo
vhodnom výskumnom repozitári s otvoreným prístupom so
šesťmesačnou ochrannou lehotou.
August 2008
Európska komisia vyhlásila Pilotný projekt OA ako súčasť 7.
Rámcového programu (7. RP) EK pre výskum a vývoj.
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Prijímatelia grantov z prostriedkov 7. RP - v 7 určených oblastiach
výskumu
(energia,
životné
prostredie,
zdravie,
informačné
a komunikačné technológie, e-infraštruktúry, veda v spoločnosti,
socioekonomické
a humanitné vedy) majú povinnosť deponovať
publikované výsledky svojho výskumu do inštitucionálnych alebo
tematických repozitárov s otvoreným prístupom a to 6 -12 mesiacov
od publikovania recenzovaných článkov klasickou cestou:

energia, životné prostredie, zdravie, informačné a komunikačné
technológie, e-infraštruktúry – po 6 mesiacoch,
 veda v spoločnosti, socioekonomické
a humanitné vedy – po 12
mesiacoch.


OpenAire: http://www.openaire.eu

1.12.2011

Príjemcovia finančnej podpory na projekty 7. RP z uvedených oblastí,
ktorých zmluvy boli podpísané po auguste 2008, sú teda povinní
uložiť články (buď ich vydavateľskú verziu, alebo konečnú verziu
autorského rukopisu po recenznom konaní) do inštitucionálneho alebo
vhodného tematického repozitára.

K zmluve majú pripojený dodatok 39 (Special Clause 39), ktorý
vyžaduje, aby recenzované články alebo ukončené rukopisy, ktoré sú
výsledkom projektu podporovaného EK, uložili do online repozitára
a maximálne sa zasadili o zaistenie voľného sprístupnenia týchto
článkov.
Grantové zmluvy 7. RP EK umožňujú refundovanie výdavkov za šírenie
diela, vrátane publikovania v otvorenom časopise.
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Projekt je financovaný zo 7. RP Európskej komisie
Cieľom je podporiť prijatie a rozšírenie nariadení EK o otvorenom
prístupe, zaistiť podmienky na realizáciu projektu otvoreného prístupu
k recenzovaným vedeckým článkom a vybudovať podporné štruktúry
pre vedcov – autorov, ktorí sú povinní uložiť OA publikované výsledky
projektov 7. RP.


Poskytnúť v celoeurópskom meradle potrebné informácie, ktoré sa
dotýkajú auto-archivácie recenzovaných článkov, autorsko-právnych
súvislostí, informácií nevyhnutných pre voľbu vhodného tematického
repozitára... K tomuto účelu je v rámci projektu vybudovaný tzv.
Európsky konzultačný systém (European Helpdesk System).
OpenAire: http://www.openaire.eu
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Podľa dokumentácie „Guide for Authors – How to comply with the
Open Access policies of the European Commission and the European
Research Council“ - prijímatelia grantov majú povinnosť zaslať článok
do časopisu podľa vlastného výberu, uložiť konečný recenzovaný
článok alebo autorský rukopis do repozitára a pridať citáciu a odkaz
do záverečnej správy.


Uvedený sprievodca poskytuje autorom návod akým spôsobom
uložiť článok do repozitára, kde nájsť uložené publikácie, pomôže
vyhľadať vhodný tematický repozitár a pri absencii inštitucionálneho
a vhodného tematického repozitára, ponúka návod na uloženie
v repozitári „osirotených záznamov“, ktorý je vybudovaný v rámci
projektu
OpenAIRE
–
tzv.
Orphan
Record
Repository
[http://openaire.cern.ch/].
OpenAire: http://www.openaire.eu
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Dokumentácia „Guide for Research Institutions“ – poskytuje
výskumným inštitúciám návod ako vyhovieť politikám OA, pomôže im
pri zavádzaní politík a postupov OA. Odporúčania vznikli na základe
skúseností celej rady špičkových európskych univerzít a výskumných
inštitúcií.


Poskytuje odpovede a návody akým spôsobom môže inštitúcia
zaviesť politiku OA, konkrétnu realizáciu politiky OA, inštitucionálne
repozitáre, plán implementácie inštitucionálneho repozitára – finančné
náklady vybudovania a postup organizácie pre splnenie podmienok
Pilotného programu 7. RP.
OpenAire: http://www.openaire.eu
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Európska komisia sa týmto spôsobom snaží zabezpečiť, aby
sa výsledky výskumu šírili v takom rozsahu a tak efektívne,
ako je len možné pre zabezpečenie ich maximálneho využitia.
Otvorený prístup k výskumným článkom má podporiť
zvýšenie účinnosti investícií EÚ do výskumu a vývoja a
zamedziť mrhaniu času a hodnotných zdrojov pri duplicitnom
výskume.
EK po preverení správnosti dlhodobej predstavy o fungovaní
európskeho výskumu s ohľadom na OA počíta s rozšírenou
povinnosťou OA sprístupnenia výsledkov projektov v celom
pripravovanom 8. RP Európskej komisie.

1.12.2011

Komerční vydavatelia vedeckej literatúry tradične vyžadujú od autorov
exkluzívne právo na vydanie/sprístupnenie ich prác.
Pod tlakom vedeckej komunity a hnutia OA začali vydavatelia
v posledných rokoch túto prax meniť. Pozitívnou správou je, že dnes
už väčšina vydavateľov vedeckých časopisov (vrátane takých gigantov
ako je Elsevier či Springer) uplatňuje licenčnú politiku voči OA
repozitárom omnoho ústretovejšiu. Aspoň určitú formu OA podporuje
v súčasnosti 61% vydavateľov.
Veľkým pomocníkom, ktorý umožňuje zorientovať sa v licenčných
politikách a zistiť aktuálne podmienky, za ktorých umožňuje ten ktorý
vydavateľ vkladať práce do OA repozitárov, je projekt SHERPA.
Skladá s z niekoľkých častí:

1.12.2011

SHERPA/RoMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/.
Rozdeľuje všetkých vydavateľov do rôznofarebných skupín podľa
voľnosti poskytovanej autorom: zelená, modrá, žltá, biela. Pokiaľ
zelení vydavatelia povoľujú zverejniť v OA všetky verzie práce - od
preprintu až po finálnu vydavateľskú pdf - verziu článku, tak bieli
vydavatelia na druhej strane OA - prístup vôbec nepodporujú; ďalej
definuje nie vždy jednoznačne chápané termíny „pre-print“, „postprint“ a spoločný termín „e-prints“. Pri každom vydavateľovi je
uvedený presný popis jeho licenčných podmienok.
 SHERPA/Juliet http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php
Poskytuje prehľad poskytovateľov finančnej podpory pre výskum, ktorí
majú podmienku pre poskytnutie grantu aj povinnosť OA.
 OpenDoar - http://www.opendoar.org/
The Directory of Open Access Repositories - adresár OA repozitárov vo
svete


1.12.2011

Akademie vĕd ČR
Akademie vĕd ČR podpísala Berlínsku deklaráciu - Berlin Declaration
on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities na jar v
roku 2008 ako prvá inštitúcia v Českej republike. Vedecká rada AV ČR
doporučila Akademickej rade AV ČR, aby zrealizovala konkrétne kroky
- formulovala politiku otvoreného prístupu a pravidlá pre vytvorenie
inštitucionálneho repozitára AV ČR s otvoreným prístupom.
14. 9. 2010 bola Akademickou radou AV ČR schválená „Politika
otevřeného přístupu v AV ČR“.
Politiky OA vo všeobecnosti popisujú spôsob, ktorým majú vedeckí
pracovníci danej inštitúcie archivovať a sprístupňovať výstupy svojej
vedeckej práce. Viac na:
http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/
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Politika otvoreného prístupu v AV ČR
(schválená na 21. zasadnutí Akademickej rady AV ČR dňa 14. októbra 2010)

„Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby
mohla AV ČR a Knihovně AV ČR, v. v. i., (dále jen „KNAV“)
poskytnout publikační výstupy – zaměstnanecká díla – vytvořená jejich
zaměstnanci a nevýhradní licence k jejich užití, zejména právo na
rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a právo na
sdělování díla veřejnosti v rámci právního řádu České republiky
a s ohledem na případná licenční ujednání s vydavateli. Pracoviště
AV ČR, jakožto zaměstnavatelé autorů, jsou povinna pro splnění této
publikační politiky dbát na to, aby jejich výkon autorských
majetkových práv k těmto zaměstnaneckým dílům nebyl omezen.“
http://www.avcr.cz/o_avcr/zakladni_informace/dokumenty/politikaotevreneho-pristupu.html
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Publikačná politika sa vzťahuje na všetky vedecké a odborné
publikačné výstupy, ktoré sú zamestnaneckými dielami v zmysle § 58
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vytvorenými v dobe, keď
autor bol zamestnancom AV ČR a jej pracovísk, s výnimkou článkov a
iných prác dokončených pred prijatím tejto publikačnej politiky.




•
•
•
•
•

Do publikačnej politiky sú zahrnuté diela ako:
vedecké a odborné články
knihy, príp. kapitoly v knihách
prezentácie
výskumné správy
pedagogické materiály a pod.

http://www.avcr.cz/o_avcr/zakladni_informace/dokumenty/politikaotevreneho-pristupu.html
1.12.2011

Publikačné výstupy sú poskytované v elektronickej forme. Knižnica
AV ČR zaistí ich uloženie v repozitári AV ČR a sprístupnenie verejnosti,
hneď ako to bude možné, s ohľadom na skutočnosť, že niektorí
vydavatelia môžu na tieto diela uvaliť publikačné embargo (tj. doba,
po ktorú článok nemôže byť sprístupnený verejnosti).


Súčasne s politikou otvoreného prístupu bol schválený aj fond na
podporu publikovania v komerčných OA časopisoch:
http://www.lib.cas.cz/cs/openaccess.


Politika otvoreného prístupu v AV ČR:
http://www.avcr.cz/o_avcr/zakladni_informace/dokumenty/politikaotevreneho-pristupu.html

1.12.2011

Pravidlá AV ČR pre udeľovanie dotácie na podporu publikovania
http://www.lib.cas.cz/openaccess/pdf/S11-02.pdf








Dotáciu je možné prideliť len pracovníkom AV ČR, ktorí publikujú v
rámci svojho pracovného pomeru alebo dohôd o pracovnej činnosti.
Pracovník žiadajúci o dotáciu musí byť v danom článku uvedený ako
korešpondenčný autor.
Dotáciu je možné poskytnúť len v prípade prijatia článku do
niektorého z OA časopisov, ktoré sú evidované/indexované v
niektorej z databáz Web of Science (WOS), SCOPUS alebo ERIH
(European Reference Index for the Humanities).
Dotáciu na uhradenie poplatku OA z rozpočtu AV ČR je možné
poskytnúť do maximálnej výšky 25 000 Kč. (Výška fondu pre rok
2011: 1 mil. Kč).
1.12.2011







Žiadosť o dotáciu si podáva pracovník (korešpondenčný autor)
elektronickou formou na webovej stránke Edičnej rady AV ČR
(formulár). Povinnou súčasťou žiadosti sú elektronické kópie (PDF
alebo JPG) dopisu redakcie, potvrdzujúce prijatie článku k
publikovaniu, titulná strana prijatého rukopisu s uvedením
pracoviska korešpondenčného autora a potvrdenie pracoviska AV ČR
o uhradení poplatku za publikovanie v OA časopise.
Po splnení uvedených požiadaviek bude dotácia prevedená na
bankový účet pracoviska AV ČR – žiadateľa – do jedného mesiaca
po prijatia žiadosti.
Novinka od roku 2012 – vylúčenie tzv. hybridných časopisov.

1.12.2011

Repozitár AV ČR




Na základe schválenej Politiky otvoreného prístupu bude Knihovnou
AV ČR vytvorený repozitár AV ČR pre archiváciu a sprístupnenie
publikačných výstupov vedeckých pracovníkov AV ČR v digitálnej
forme. Preferovanou formou sprístupnenia bude režim Open Access.
Pre účely repozitára bude využitý systém na evidenciu publikačnej
činnosti ASEP (http://www.lib.cas.cz/cs/asep-arl), ktorý bude
rozšírený o ďalšie funkcie. Pri vložení bibliografického záznamu
bude možné uložiť plný text. Realizácia a zahájenie zberu dát začala
v 2. polovici roku 2011. Spustenie od 1. januára 2012.
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Knihovna AV ČR – úlohy: šírenie informácií o OA, interpretačná a
motivačná úloha.
V súčasnosti má knižnica podpísané zmluvy zhruba s 1/3 ústavov a
pracovísk AV ČR.
Knihovna AV ČR začala s prípravou licenčných zmlúv s veľkými
vydavateľmi odbornej a vedeckej literatúry (v súčasnosti sa finalizuje
zmluva s vydavateľstvom ELSEVIER)



Spracované manuály: autorské práva, zamestnanecké práva



Spracované vzorové listy vydavateľom o umožnenie publikovania OA



Vkladanie 25 druhov dokumentov do repozitára
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Súčasná situácia na Slovensku
Na Slovensku v súčasnosti neexistuje žiadny inštitucionálny ani
tematický OA repozitár, ani žiadna z inštitúcií sa oficiálne svojim
podpisom nepridala k hnutiu OA.
Od roku 2010 je Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) členom
projektu OpenAire.
UKB je od septembra 2011 spoluriešiteľom projektu v rámci grantu
Medzinárodného vyšehradského fondu „Repozitáre na otvorený prístup
v krajinách V4“ – digitalizácia sivej literatúry, kvalifikačných prác,
vedeckých
monografií,
zborníkov,
článkov
a
vytvorenie
inštitucionálnych otvorených repozitárov k výsledkom vedy a výskumu,
s podmienkou vzájomnej interoperability. Ďalším cieľom je vytvorenie
národného agregátora pre vedu a výskum, ktorý by harvestoval všetky
inštitucionálne repozitáre na Slovensku.
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Pozitíva OA:







zrýchlená výmena vedeckých informácií
rozšírenie dostupnosti vedeckých informácií
zvýšenie viditeľnosti vedeckých informácií (citovanie)
zvýšenie čitateľskej základne
zvýšenie informačného dopadu

Otvorené otázky OA:
rezervovaný postoj akademických pracovníkov
 obava z porušovania autorských práv alebo naopak porušovanie
autorských práv
 obava z úpadku kvality oproti klasickej forme publikovania
 otázka ovplyvnenia schopnosti čitateľa orientovať sa v náraste OA
časopisov
 dlhodobá udržateľnosť(finančné zabezpečenia) vydávania OA
časopisov
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Zdroje:
http://www.openaire.eu
http://www.cvtisr.sk/itlib/aktualne.htm
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html
http://www.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/open_access.html

jana.kresakova@savba.sk
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