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Varianty loga Open Access 



 Prvé významné individuálne iniciatívy 

 boli zaznamenané už pred 40 rokmi 

 

 Zakladateľ projektu: Michael Hart (1947 – 2011) 

 Najstaršia digitálna knižnica na svete: www.gutenberg.org   

 V súčasnosti sprístupňuje 36.000 titulov elektronických kníh 
online a 100.000 titulov elektronických kníh prostredníctvom 
partnerov projektu v súlade s autorským právom, väčšina kníh 
sú voľné diela.   

Projekt Gutenberg 
 

rok 1971 

http://www.gutenberg.org/




 V súčasnosti zdruţuje 420 národných, univerzitných a iných 
typov kniţníc z viac ako 40 krajín. 

 Jediným členom LIBER za Slovensko je CVTI SR,             
ČR – 14 členov. 

 LIBER sa zaoberá aj otázkami vedeckej komunikácie a  
Open Access, predsedom výboru LIBER pre vedeckú 
komunikáciu  je Bas Savenije, generálny riaditeľ  
Holandskej kráľovskej kniţnice.  

LIBER – Association of European Research Libraries 
 

rok 1971 





 Elektronický archív vedeckých článkov a vedeckých 
prác, ktorý v auguste 1991 zaloţila a spravuje 
Univerzitná kniţnica Cornell Univesity v USA. 

 V súčasnosti poskytuje otvorený prístup k 718.300 
vedeckým článkom z oblasti fyziky, matematiky, 
výpočtovej techniky, štatistiky a príbuzných disciplín. 

arXiv.org 
 

rok 1991 





 Miesto konania: USA  

 Organizátori: Association of Research Libraries (ARL) 
a Association of American Univesity Presses (AAUP) 

 ARL zdruţuje 123 vedeckých kniţníc v Severnej Amerike 
s cieľom ovplyvňovať meniace sa prostredie vedeckej 
komunikácie a platnej legislatívy, ktorá vplýva na vedecké 
kniţnice a ich rozmanité komunity pouţívateľov.  

Dve sympóziá v mesiacoch: apríl a december 1992  
 

rok 1992 

Ústredná téma:  
The New Generation: Visions and Opportunities in Not-for-Profit Publishing 

Nová generácia: vízie a príležitosti v oblasti neziskového publikovania 





 Európska organizácia jadrového výskumu zaloţila 
svoj preprintový server, dnes repozitár CERN 
Document Server s viac ako 1 miliónom 
publikovaných článkov, preprintov, dizertačných 
a výskumných správ. 

CERN – European Organization of Nuclear Research  
 

rok 1993 





Asociácia vedeckých knižníc (ARL) v USA zaloţila 
v súčasnosti uţ medzinárodnú alianciu akademických 

a vedeckých kniţníc, ktorá je významným katalyzátorom 
zmien v oblasti vedeckého publikovania: 

SPARC – Schorarly Publishing and Academic 

Resources Coalition 
 

rok 1997 

 Hlavné ciele - presadzuje nové modely vedeckej komunikácie 
za účelom šírenia vedeckých poznatkov a zniţovania nákladov 
kniţníc. 

 800 kolektívnych členov SPARC z USA, Európy, Japonska, 
Číny, Austrálie. 





Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

Knižnica elektronických časopisov  

 EZB je projektom Univerzitnej kniţnice v nemeckom 
Regensburgu. Projekt je otvorený nielen pre univerzitné 
kniţnice z nemecky hovoriacich krajín, ale pre všetky 
odborné kniţnice v Európe.  

 EZB ponúka jednoduchý a ľahký prístup z jedného miesta               
k odborným elektronickým časopisom, ktoré sú voľne 
prístupné na internete alebo ktoré sú prístupné online               
v rámci kniţnice na základe licencií. 

 Voľne prístupných je viac ako 31 000 plnotextových 
online časopisov. 

rok 1997 











 Ako prvý komerčný vydavateľ v tlačovej správe         
z 26. apríla 1999 oznamuje revolúciu vo vedeckom 
publikovaní a začína bezplatne sprístupňovať 
vedecké články svojich časopisov online.  

BioMed Central  
 

rok 1999 





 Téma konferencie: Veda pre 21. storočie.  

 Dátum konania: 26. jún – 1. júl 1999. 

 Miesto konania: Budapešť 

Declaration on Science and the Use                          
of Scientific Knowledge 

 
 

Deklarácia o vede a vyuţívaní vedeckých poznatkov 

prijatá na Svetovej konferencii o vede 

rok 1999 

Uvádza: 

„nevyhnutnosť neobmedzeného a otvoreného prístupu k informáciám 

a dátam vo verejnom vlastníctve pre vedecký výskum a vzdelávanie“. 





 Od roku 2010 pod zmeneným názvom  
EIFL - Electronic Information for Libraries 

 Nezisková organizácia s aktivitami na zlepšenie prístupu 
k znalostiam prostredníctvom kniţníc v 45 rozvojových 
krajinách sveta a v krajinách CEE. 

 Venuje sa rôznym oblastiam:  
autorské práva, Open Access, konzorciá kniţníc. 

 Slovensko v súčasnosti nie je členom EIFL,  
predtým zmluva so Slovenskou národnou kniţnicou v Martine. 

eIFL.net 
 

rok 1999 





Southampton University vo Veľkej Británii vyvinula 
pre podporu open access revolučný software: 

Eprints  
 

rok 2000 

 Prvý software na spravovanie repozitárov na svete. 

 Doteraz ponúka najjednoduchší a najrýchlejší spôsob            
na tvorbu repozitárov voľne prístupnej vedeckej literatúry, 
vedeckých dát, dizertačných prác, výskumných správ 
a multimédií. 





 Zakladateľ projektu: Jimmy Wales - www.wikipedia.org 

 Viacjazyčná voľne online dostupná a voľne editovateľná 
encyklopédia. 

 Na jej tvorbe sa podieľa 82.000 dobrovoľných prispievateľov. 

 Jedna z najväčších referenčných webových stránok                     
na internete. 

 Mesačne ju navštívi asi 400 miliónov návštevníkov online. 

 Obsahuje 19 miliónov tematických hesiel v 270 jazykoch sveta. 

Wikipedia – The Free Encyklopedia 
 

rok 2001 

http://www.wikipedia.org/




 Organizátor konferencie: Open Society Institute 

 Dátum konania: 1. – 2. december 2001 –  dnes je 10. výročie! 

 Miesto konania: Budapešť 

Budapest Open Access Initiative (BOAI) 

rok 2001 

Úvodná veta BOAI vystihuje podstatu hnutia za otvorený 

prístup a jeho potenciál: „Staré tradície a nové technológie 

sa zblížili, aby umožňovali bezhraničné verejné blaho.“  

 BOAI prostredníctvom online formulára podporilo                               
do súčasnosti 598 organizácií a 5.546 jednotlivcov                           
(za Slovensko spolu 16, za ČR spolu 18). 











 Americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je vplývať        
na rozširovanie mnoţstva autorských diel dostupných 
verejnosti pre ich legálne vyuţívanie a zdieľanie. 
 

 Creative Commons ponúka škálu rôznych licenčných schém, 
ktoré drţiteľom autorských práv umoţňujú niektoré práva 
ponúknuť na uţívanie diela pre verejnosť, zatiaľ čo im iné 
práva ostávajú. 
 

 Licencie CC sa stali celosvetovým štandardom pre 
otvorené zdieľanie v oblastiach kultúry, vzdelávania, vedy, ... 

vznik Creative Commons  

rok 2001 



 Licencie Creative Commons vznikajú kombináciou niekoľkých 
základných prvkov, ktoré definujú, aké práva si chce drţiteľ 
autorských práv uplatniť a akých sa vzdáva. 
 

 Licenčné podmienky alebo práva a povinnosti pouţívateľa 
k dielu sú graficky vyjadrené pomocou jednoduchých 
piktogramov, ktoré sú ľahko zrozumiteľné v medzinárodnom 
kontexte. 

Licencie Creative Commons  



      Attributtion (by): Uveďte autora 

 Umoţňuje ostatným rozmnoţovať, rozširovať, vystavovať        
dielo a odvodené diela s podmienkou uvedenia autora. 

      Noncommercial (nc): Nepoužívajte dielo komerčne 

 Umoţňuje ostatným rozmnoţovať, rozširovať, vystavovať            
dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely.  

      No Derivative Works (nd): Nezasahujte do diela 

 Umoţňuje ostatným rozmnoţovať, rozširovať, vystavovať           
dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené diela. 

   Share Alike (sa): Šírte bez zmeny 

 Umoţňuje ostatným rozširovať odvodené diela len                      
za podmienky pouţitia identickej licencie ako pôvodné dielo. 

Prvky určujúce podmienky, které je nutné              

pri nakladaní s dielom rešpektovať:  



      Právo na šírenie diela (z angl. Share)  
 Tento symbol je spoločný pre všetky typy CC licencií. 

Vyjadruje, ţe licencované dielo je moţné šíriť, t.j. kopírovať 
a verejne distribuovať. Zároveň je dielo moţné zaradiť                   
do súborného diela (napr. časopis, zborník) a ako jeho súčasť 
dielo v nezmenenej podobe šíriť. 

      Právo upravovať dielo (z angl. Remix)  

 Licencia s týmto symbolom oprávňuje uţívateľa                                    
k pozmeňovaniu či doplňovaniu diela, napr. dramatizácia, 
preklad, úprava digitálnych fotiek, zhudobnenie alebo 
remixovanie hudobných skladieb. 

Prvky určujúce rozsah právomocí                               

pri nakladaní s dielom:  







 Aliancia európskych vedeckých kniţníc, knihovníckych 
asociácií a vedeckých inštitúcií a spolupracuje                            
s medzinárodnou organizáciou SPARC v USA. 

 Podobne ako SPARC v USA presadzuje nové modely vedeckej 
komunikácie za účelom šírenia vedeckých poznatkov 
a zniţovania nákladov kniţníc v Európe. 

 Zdruţuje 100 popredných národných, akademických                       
a vedeckých kniţníc a inštitúcií v Európe. 

 (Slovensko – 0 členov, ČR – 0 členov). 

SPARC Europe  
Schorarly Publishing and Academic Resources 

Coalition Europe  

rok 2001 





 Po podpísaní 31 000 vedcov pod otvorený list PLoS sa 
nadácia The Gordon and Betty Moore Foundation rozhodla 
udeliť v roku 2002 neziskovej organizácii a dnes                             
aj vydavateľovi Public Library of Science  
grant vo výške 9 miliónov USD s cieľom: 

 -  zaloţiť nové vedecké časopisy, ktoré umoţnia vedcom voľne 
 sprístupniť svoje diela, aby boli univerzálne dostupné                     
 od momentu ich vydania prostredníctvom medzinárodných 
 „vedeckých online kniţníc“. 

 PLoS je od svojho zaloţenia v roku 2000 popredným lídrom 
v hnutí Open Access. 

PLoS – Public Library of Science 

rok 2002 





DSpace – open source software                        

na spravovanie repozitárov  

rok 2002 

 Prvá verzia softwaru vyvinutá súkromnou vedeckou 
univerzitou Massachusets Insitute of Technology 
(MIT) a HP Laboratories (Hewlett-Packard) v USA. 





 Verzia softwaru 1.0 vyvinutá univerzitami University  
of Virginia a Cornell University. 

 Dnes je známa ako Fedora Commons Repository 
Software - open source software na správu, 
uchovávanie a prelinkovanie digitálneho obsahu. 

FEDORA – Flexible Extensible Digital 

Object and Repository Architecture  

rok 2003 





 Podmienky pre zaradenie časopisov do DOAJ: bezplatné 
plnotextové recenzované vedecké a akademické časopisy           
zo všetkých vedných disciplín v rôznych jazykoch. 

 Lund University, Švédsko 

 Projekt podporili: Open Society Insitute a SPARC 

 Viac ako 7.000 titulov časopisov z celého sveta  
(priemerný prírastok 4 tituly denne) 

 USA – 1.330 titulov, Slovensko - 26 titulov, ČR – 53 titulov 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

Adresár voľne prístupných online časopisov 

rok 2003 







 Vyhlásenie prijaté na: Meeting on Open Access Publishing  
 Dátum konania: 11. apríla 2003 

 Miesto konania:  
Howard Huges Medical Institute, Bethesda, Maryland, USA 

 Vyhlásenie malo pôvodne iniciovať komunitu vedcov v oblasti 
biomedicíny s cieľom zabezpečiť otvorený prístup k vedeckej 
literatúre. Stal sa významným dokumentom, ktorý definuje 
problematiku otvoreného prístupu k vedeckej literatúre.  

Bethesda Statement                                                

on Open Access Publishing  

rok 2003 





 Deklarácia prijatá na:  
Konferencia o otvorenom prístupe k vedeckej literatúre. 

 Dátum konania: 22. október 2003 

 Iniciátori deklarácie:  
Max Planck Society a European Cultural Heritage Online 

 Miesto konania: Berlín 

 Významný medzník medzinárodného hnutia pre otvorený 
prístup vo vede. 

Berlin Declaration on Open Access to 

Knowledge in the Sciences and Humanities  

rok 2003 





 Vyvinutý spoločnosťou Eprints na University of Southampton, 
Veľká Británia. 

 Mapuje repozitáre na celom svete za účelom podporovať 
otvorený prístup. 

 K dnešnému dňu registruje 2 583 otvorených repozitárov 
z celého sveta. 

 USA – 400 repozitárov, SR – 0 repozitárov, ČR – 5 repozitárov 

ROAR 

Registry of Open Access Repositories 

Register otvorených repozitárov 

rok 2003 









 5. decembra 2003 schválila Správna rada IFLA v Haagu 

IFLA Statement on Open Access to Scholarly 

Literature and Research Documentation 
 

Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe k vedeckej 

literatúre a vedeckej dokumentácii  

rok 2003 





 Special Libraries Association (SLA): 

 - medzinárodná profesijná organizácia 

 -  zdruţuje 11.000 členov v 80 krajinách sveta 

 -  výkonná riaditeľka SLA bude zahraničným hosťom  
    Spolku slovenských knihovníkov v roku 2011/2012.  

Special Libraries Association (SLA) 

5. júna 2004 uverejnila  

rok 2004 

Statement Regarding Open Access 

Vyhlásenie k otvorenému prístupu 





 Cieľ: preniesť otvorenosť a zdieľanie, ktoré sa osvedčili v rámci 
CC licencií v oblasti umenia a kultúry do sveta vedy. 
 

 Uvádzacie video kampane Science Commons bolo reţírované 
známym reţisérom Jesse Dylanom (víťaz Emmy Award). 

Creative Commons 

oficiálne uviedol projekt Science Commons (2005-2010) 

rok 2005 





 Aliancia európskych vedeckých kniţníc, knihovníckych 
asociácií a vedeckých inštitúcií od roku 2006 udeľuje prestíţnu 
cenu SPARC Europe Award. 
 

 Directory of Open Access Journals (DOAJ) získal cenu SPARC 
Europe Award v roku 2009. 

SPARC Europe Award 
Schorarly Publishing and Academic Resources  

Coalition Europe Award 

rok 2006 





 podpísali v roku 2011 ministri členských krajín OECD – 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(zdruţuje 34 ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta). 

OECD Principles and Guidelines for Access            

to Research Data from Public Funding  

 
Zásady a pokyny OECD pre zabezpečenie prístupu  

k výsledkom výskumu financovaného  

z verejných zdrojov  

 

rok 2006 





 Humboldt University v Berlíne, SRN 

 Stockholm University, Švédsko 

 Yale University, USA 

 University of Amsterdam, Holandsko 

 University of Bremen, Belgicko 

 University of Nottingham, Veľká Británia 

Zásady otvoreného prístupu začínajú prijímať 

významné univerzity na celom svete: 

roky 2006 – 2007 



 Dátum stretnutia expertov: 22. – 23. jún 2007 

 Miesto stretnutia: Kronberg, Nemecko 

 Skupina expertov UNESCO predpovedala vývoj v šírení a 
zdieľaní znalostí s výhľadom na najbliţších  25 rokov 

 Deklarácia definuje, ţe „otvorený prístup a voľné šírenie 
obsahu, rovnako ako priama účasť na tvorbe tohto 
obsahu, budú mať zásadný význam pre spravodlivé 
získavanie vedomostí a ich zdieľanie.“ 

Skupina expertov UNESCO 

prijala  

rok 2007 

Kronberg Declaration on the Future                    

of Knowledge Acquisition and Sharing  





OASPA  

Open Access Scholarly Publishers Association  

roky 2007 – 2008 

 Dve rôzne skupiny vydavateľov – profesionálne komerčné 
vydavateľstvá a nezávislé vedecké/akademické vydavateľstvá 
iniciovali vznik spoločnej asociácie, ktorá by presadzovala 
záujmy vydavateľov formou Open Access. 
 

 Vzájomná spolupráca sa ukázala ako veľmi cenná pri 
rozvoji vhodných ekonomických modelov, nástrojov 
a štandardov pre voľne prístupné časopisy. 





Európska komisia zahájila  

iniciatívu  na podporu otvoreného prístupu 

OPEN ACCESS IN FP7 

Otvorený prístup v 7. rámcovom programe  

rok 2008 

 Cieľom OA in FP7 je zabezpečenie bezplatného verejného 
prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných 
zdrojov Európskej únie pre širokú verejnosť, ktoré budú 
dostupné prostredníctvom portálu OpenAIRE. 

 Cieľom projektu OpenAIRE je zabezpečiť: 
 - jednoduchý prístup a jednoduché šírenie vedeckých publikácií        

 z projektov financovaných 7.RP a Európskej rady pre výskum  
     (European  Research Council) 

 - infraštruktúru na ukladanie a sprístupňovanie publikovaných 

 výsledkov výskumu.  









COAR   

Confederation of Open Acess Repositories 

rok 2009 

 Ciele: zvyšovať viditeľnosť výsledkov výskumu, dláţdiť cestu         
k interoperabilite, podporovať výmenu poznatkov 
k problematike otvorených repozitárov, presadzovať otvorený 
prístup v medzinárodnom meradle. 
 

 Asociácia zdruţuje 59 inštitúcií v 23 krajinách sveta (Európa, 
Latinská Amerika, Ázia, Severná Amerika). 

 Zatiaľ nemá ţiadneho člena zo Slovenska ani z ČR.  





LIBER – Association of European Research 

Libraries  

rok 2009 

 Publikoval svoj strategický plán LIBER s názvom:  
  

Making the case for European research libraries 
 

 Presadzovanie záujmov európskych vedeckých knižníc 



IFLA a vydavateľstvo Emerald Group 

Publishing Limited 

uzavreli v novembri 2010 špeciálne partnerstvo 

rok 2010 

 na základe ktorého majú príspevky z konferencií IFLA moţnosť 
publikovania v jednom z časopisov vydavateľstva Emerald 
zameraného na knihovníctvo a informačnú vedu,  

 o 9 mesiacov po uverejnení budú sprístupnené a stanú sa 
open access, aby sa zvyšovalo šírenie vedeckých výsledkov 
prezentovaných na podujatiach IFLA.  





EiFL Open Access 

získal prestíţnu cenu 

rok 2011 

SPARC Europe Award  
 

for Outstanding Achievements  

in Scholarly Communications  







IFLA Presidential Meeting 2011 

rok 2011 

 Dátum konania: 14. – 15. apríl 2011  

 Miesto konania: Holandská kráľovská kniţnica v Haagu 
 

 Témy odborných blokov: 

 - Access to Information as a Human Right  
   Prístup k informáciám ako ľudské právo 

 -  Copyright and Libraries 
   Autorské právo a kniţnice  

 -  Open Access and Changing Roles in Libraries 
   Otvorený prístup a meniace sa úlohy kniţníc   





IFLA Statement on Open Access 
Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe 

18. apríla 2011 schválila Správna rada IFLA   

 11. októbra 2011  
IFLA oficiálne oznámila zriadenie medzinárodnej pracovnej 
skupiny pre otázky otvoreného prístupu s úlohami: 

 - presadzovať stratégiu otvoreného prístupu v rámci organizácií 
 OSN a UNESCO, WHO, FAO 

 -  v rámci členskej základne IFLA presadzovať prijatie národných 
 stratégií pre otvorený prístup a propagovať úspešné príklady 
 z praxe 

 -  pracovná skupina IFLA bude úzko spolupracovať s ďalšími 
 organizáciami – SPARC, COAR, OASPA, EiFL, DOAJ a ďalšie. 

IFLA Open Access Taskforce 
Pracovná skupina IFLA pre otázky otvoreného prístupu 





European Commission Hearing on Scientific 

Information – bringing open scientific data 

onto the European agenda 
 

Verejná diskusia na tému otvoreného prístupu 

k vedeckým informáciám a jeho presadzovania  

do európskych stratégií  

rok 2011 

 Dátum konania: 30. máj 2011 

 Počet účastníkov: 80  
(vrátane zástupcov SPARC, OpenAIRE, LIBER) 

 Za Slovensko zástupca CVTI SR – PhDr. Mária Ţitňanská 







UNESCO  
na 36. generálnej konferencii v Paríţi                          

dňa 1. novembra 2011 oficiálne uviedlo  

rok 2011 

GOAP – Global Open Access Portal 

 Poskytuje aktuálny prehľad súčasného stavu Open Access 
v krajinách sveta. 

 Vysvetľuje základné pojmy súvisiace s otázkou Open Access. 

 Poskytuje informácie o publikáciách a článkoch 
s problematikou Open Access. 

 Informuje o podujatiach a konferenciách s odborným 
zameraním na Open Access. 



















UNESCO a Commonwealth of Learning 

vydali 

 Sprievodcu pre otvorené zdroje vzdelávania  

v rámci vyššieho vzdelávania  

Open Educational Resources  

in Higher Education 

 

rok 2011 

 V dokumente sa uvádza, ţe otvorené zdroje vzdelávania sú 
materiály pre výučbu, vzdelávanie alebo výskum, ktoré sú 
súčasťou public domain a ktoré sú zverejnené pod verejnou 
licenciou (ako napríklad Creative Commons).  







OPEN ACCESS WEEK 

roky 2011 – 2015 

 Organizátor: SPARC 

 Miesto konania: kdekoľvek na svete 

 Termíny konania OAW do roku 2015: 
 

 - 2011: 24. – 30. október / 5. ročník 

 - 2012: 22. – 28. október 

 - 2013: 21. – 27. október 

 - 2014: 20. – 26. október 

 - 2015: 19. – 25. október 





RIGHT TO RESEARCH COALITION  

študentská iniciatíva pre Open Access                        

k vedeckej a akademickej literatúre   

 Na webovej stránke sú uverejnené výzvy a návody ako sa 
aktívne zapojiť pre jednotlivých študentov, pre študentské 
organizácie, študentské parlamenty, profesorov a knihovníkov. 

Slogan kampane: 

Access to research is a student right. 
Prístup k výsledkom výskumu je právom každého študenta. 

 Podporuje: SPARC 

 Členovia: 40 študentských organizácií, ktoré zastupujú  
              záujmy 7 miliónov študentov. 







Situácia na slovenských VŠ 

 Na univerzitách v SR študenské hnutia za Open Access 
absentujú,  ale mladí ľudia k tejto téme nie sú ľahostajní, 
čoho dôkazom sú alternatívne hnutia, ktoré vznikli vo 
Švédsku založením Pirátskej strany vo Švédsku - 
Piratpartiet a šíria sa Európou, vrátane ČR a Slovenska. 
 

 Hnutia sa nezameriavajú len na otázku open access, ale 
napriek tomu sa k nemu na svojich webových stránkach 
otvorene hlásia. 
 

 Potenciál medzi študentami je aj na Slovensku veľký,  
ak by sme ich dokázali správne osloviť.  



 

 2006 - prvá Pirátska strana vo Švédsku – 
Piratpartiet, dnes podobné strany pôsobia v 
desiatkach krajín po celom svete a majú vlastnú 
Pirátsku internacionálu. 

 V ČR majú Piráti niekoľko poslancov, vo Švédsku 
2 europoslancov a v SRN 847 870 voličov. 

 Piráti v posledných voľbách do Berlínskeho 
parlamentu získali 9 % hlasov. 

 Česká pirátska strana                                                       
má na Facebooku                                                  
24 065 priaznivcov. 





ČESKÁ PIRÁTSKA STRANA 
                       „Internet je naše moře“ 









 Pirátské dvanáctero: Program, který můžeme sdílet 

 1. Pirátství znamená informační otevřenost  
Překotný rozvoj technologií vyvolává změny, na které současné staré 
struktury nestačí reagovat. Nezvládnuté společenské důsledky rozvoje 
technologií vedly ke vzniku Pirátských stran. Prostředky Internetu jsme 
organicky začlenili do svého fungování. Umoţňují informační otevřenost, 
transparentní účty a přímou demokracii. Pouţijeme je i pro řízení a 
kontrolu státu. 

2. Jasný záměr: Stát nesmí technologie zneužívat, ale využívat  
Pirátský program pro informační společnost řeší problémy, které staré 
struktury zvládnout neumějí nebo nechtějí. Vlády států musí přestat nové 
technologie zneuţívat ke sledování lidí a údrţbě starých monopolů, a 
začít je vyuţívat ke svobodnému přístupu k informacím, lepšímu 
vzdělávání a účinnější ochraně soukromí. 

3. Lidé mají právo rozhodovat se na základě informací  
Zveřejněné informace jsou na rozdíl od věcí volně šiřitelné a jejich 
hodnota spočívá právě v tom, ţe je lze sdílet. Proto odmítáme umělé 
monopoly na informace, které stát lidem pod tlakem korporací vnucuje. 
Otevřený přístup k informacím umoţňuje lepší rozhodování lidí. Pomocí 
přímé demokracie mohou svá rozhodnutí i prosadit.  



 Pirátské dvanáctero: Program, který můžeme sdílet 

 
4. Informační otevřenost snižuje náklady, zvyšuje efektivitu a 

usnadňuje lidem život  
Vědecké články, kulturní díla, zákony, státní normy a jiná díla placená       
z veřejných prostředků chceme zpřístupnit všem na Internetu. Politické 
strany a jiné spolky placené z veřejných prostředků musí mít transparentní 
účet a účetnictví na Internetu. 

5. Otevíráme vládu a zveřejňujeme informace  
Piráti otevírají vládu veřejnosti a zveřejňují všechny informace, na které 
má veřejnost právo. Piráti skoncují s tajným vyjednáváním veřejných 
záleţitostí. Informace mají úřady zveřejňovat přehledně a uceleně na 
Internetu, aniţ by se jich občan doţadoval.  

6. Internet je naše moře  
Vlády se o rozvoj Internetu nijak nezajímaly. Proto zůstal Internet 
svobodný. Kdyţ státy vidí mocenský potenciál Internetu, začínají pod 
různými záminkami svobodu omezovat. Piráti ubrání svobodu Internetu a 
nedopustí odpojování od Internetu a blokování. Svobodný Internet přinese 
nová pracovní místa, ekonomický rozvoj a prosperitu. 



 Pirátské dvanáctero: Program, který můžeme sdílet 

 
7. Internet nezná hranice  

Hlásíme se k celosvětovému Pirátskému hnutí. Naše společné úsilí               
o svobodu informací stojí nad pravicí a levicí a odmítáme diskriminaci 
kvůli rase, národnosti, pohlaví, věku, sexuální orientaci nebo uţívání 
svobodného software. 

8. Výzkum a zdraví místo monopolu na léky  
Patenty a další omezení na léčiva zavádějí umělé monopoly a zdraţují 
léky, aniţ by podněcovaly inovace. Podporujeme výzkum nových léčiv  
pro všechny, ale trváme i na moţnosti tradiční léčby bylinami. Místo 
farmaceutického monopolu navrhujeme svobodný výběr léčebné metody 
a větší podporu výzkumu. 

9. Veřejnost má přirozené právo kopírovat a sdílet informace  
Přirozené právo veřejnosti sdílet informace nelze srovnávat s domnělým 
právem zábavního průmyslu zneuţívat zastaralý obchodní model.            
V právním státě nelze příjmy konkrétní zájmové skupiny garantovat 
zvláštním zákonem. Sdílení informací je základním lidským právem a lze 
jej omezit, jen pokud to prospěje veřejnosti rozšířením výběru a zlepšením 
dostupnosti. 



 Pirátské dvanáctero: Program, který můžeme sdílet 

 10. „Ochrana autorských práv“ je termín propagandy zábavního 
průmyslu  
Správné označení je kopírovací monopol. Takzvaný autorský zákon chrání 
vydavatele a výrobce, nikoliv autory a umělce. Pro podporu nové tvorby a 
veřejné dostupnosti informací je třeba remixování a nekomerční 
kopírování povolit okamţitě a komerční kopírovací monopol zkrátit na 5 aţ 
10 let od zveřejnění. Realita je jasná: Sdílení nelze zastavit. 

11. Velkému Bratrovi nasadíme pásku přes oko – nebo raději přes obě 
oči  
Vynucení mocenského monopolu znamená neustálé šmírování, 
skladování neuvěřitelného objemu cizí komunikace a prolomení 
telekomunikačního tajemství. Všechny informační systémy musí ctít lidské 
soukromí a nakládat s osobními údaji člověka jen s jeho souhlasem. Místo 
výmluv na soukromí v případě veřejných záleţitostí se politika musí 
zaměřit na skutečnou ochranu soukromí člověka. 

12. Každý Pirát je vysílač  
Piráty jsou dnes školy, univerzity, uţivatelé Internetu a umělci zpívající 
vlastní písně. Pirátská strana stojí za svou komunitou, dává dohromady 
společná stanoviska a usiluje o jejich politické prosazení. Kaţdý musí mít 
právo informace šířit. 







 Verejnosť, hlavne študentská, má mať moţnosť študovať           
a šíriť na nekomerčné účely učebnice vydané verejnými 
vysokými školami alebo ich pracovníkmi. 
 

 K verejnému prospechu univerzít a na kontrolu ich vedeckej 
úrovne by sa mali výučbové materiály k vysokoškolským 
kurzom vysokej školy zverejňovať na internete. 
 

 Vysoké školy a kniţnice sa majú podieľať na digitalizácii 
obsahu (napríklad hudobné na digitalizáciu notových 
záznamov, atď.), ku ktorému vypršala autorskoprávna 
ochrana. Tým by sa čiastočne vyriešil aj problém 
nedostatkových kníh a hudobnín v školských kniţniciach.   

Otvorený prístup (Open Access)                                           
- hlavné body programu 

Slovenskej pirátskej strany 



 Platné predpisy a technické normy majú byť verejnosti              
k dispozícii v elektronicky upraviteľnej podobe (jednoduché 
citácie a odkazy). 

 Povinný výtlačok obchodne vydanej knihy sa doteraz dodával 
v papierovej podobe. Novo by sa dodával elektronicky               
s prístupom pre všetky kniţnice alebo rovno pre celú 
verejnosť na neobchodné účely.  

 Statky, ku ktorým v čase vzniku mali autorské práva ľudové 
verejnoprávne organizácie (ako sú nap.nahrávky ľudovej a 
klasickej hudby), majú byť uverejnené zdarma a nemali by  
si na nich vytvárať zisk tí, ktorí podniky sprivatizovali.  

 Projekty platené z verejných zdrojov, napríklad z grantov, 
majú byť zverejnené pod slobodnou licenciou.   

Otvorený prístup (Open Access)                                           
- hlavné body programu 

Slovenskej pirátskej strany 





Ako ďalej v slovenskom knihovníctve? 

 Ktorí sú kľúčoví hráči pre presadzovanie  
Open Access  na Slovensku?  

 Rozumejú problematike Open Access  
dostatočne všetci slovenskí knihovníci? 

 Rozumejú problematike Open Access  
dostatočne vedenia všetkých univerzít? 

 Kedy budeme pripravení a ako budeme 
presadzovať Open Access  na Slovensku? 

 Vyuţijeme na odbornú diskusiu konferencie 
Kniţnice 2012, podujatia TSK 2012, INFOS 2013? 





Kľúčoví hráči pre presadzovanie iniciatív 

 Open Access v slovenskom knihovníctve, 
  

ktorí by sa uţ o rok mohli zapojiť do  

Open Access Week 2012  

 Centrum vedecko-technických informácií SR  
 Univerzitná knižnica (partner projektu OpenAire)  

 Slovenská národná knižnica (partner Europeana)  

 Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied  

 Slovenská asociácia knižníc a Sekcia akademických 
knižníc SAK (zdruţuje všetky akademické kniţnice v SR) 

 Spolok slovenských knihovníkov  
(65 kniţníc/916 individuálnych členov, člen IFLA) 

 najvýznamnejšie slovenské univerzity a ich knižnice  



Kľúčoví hráči pre presadzovanie iniciatív 

 Open Access v slovenskom knihovníctve 
  

pred/po Open Access Week 2012  

by mali iniciovať a uverejniť 

 spoločné podporné vyhlásenie k iniciatívam 
otvoreného prístupu k vedeckej literatúre 
adresované Slovenskej rektorskej konferencii, 
vedeniu SAV a ďalším  potenciálnym partnerom, 
 

 spoločnú tlačovú správu SAK, SSK a kľúčových 
hráčov o spoločnej iniciatíve OA pre médiá.  



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!  

 

Ing. Silvia Stasselová 

silvia.stasselova@stuba.sk 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.  

mailto:silvia.stasselova@stuba.sk
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

