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Czym jest otwarta nauka?
o Początki otwartej nauki w historii otwiera pojawienie się drukowanych
czasopism
naukowych
w
XVII
wieku.
Postęp
techniczny,
powstanie Internetu i wspieranie przez organizacje międzynarodowe takie
jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych upowszechniają otwartą naukę
we współczesnym świecie. Jest inicjatywą wpisująca się w nurt otwartości
treści, możliwości wymiany poglądów i informacji oraz swobodnego
rozwoju dla wszystkich zainteresowanych.
o Powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stanowi jeden
z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego
społeczeństwa. Koncepcja otwartego dostępu (Open Access) dotyczy
udostępniania w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych
i wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu
umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania przez naukowców,
studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo.

Czym jest otwarta nauka?
o Otwarta nauka jest pojęciem szerszym – obejmuje oprócz
dostępu do recenzowanych publikacji czy danych badawczych,
także postulaty nauki obywatelskiej (Citizen Science), w tym:
otwierania laboratoriów m.in. dla uczniów, włączania
nienaukowców (np. wolontariuszy) w projekty badawcze
i większego zaangażowania naukowców w działania na rzecz
informowania społeczeństwa o badaniach naukowych.
o Otwartość w nauce odwołuje się do dwóch podstawowych
zasad prowadzenia badań naukowych: do swobodnej wymiany
myśli i wiedzy oraz do weryfikowalności doświadczeń
naukowych. Jest integralnym elementem dobrych praktyk
naukowych.
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Kluczowe deklaracje ruchu
otwartego dostępu i otwartej nauki
o Budapest Open Access Initiative, Budapeszt, luty 2002;
o Bethesda Statement on Open Access Publishing, Bethesda-Chevy Chase,
kwiecień 2003;
o Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and
Humanities, Berlin, październik 2003;
o IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research
Documentation, International Federation of Library Associations and
Institutions, grudzien 2003;
o UN World Summit on the Information Society, Declaration of Principles,
Genewa, grudzień 2003;
o OECD Declaration on Access to Research Data from Public Funding, OECD,
styczeń 2004;
o Cape Town Open Education Declaration, Kapsztad, wrzesień 2007;
o ERC Scientific Council Guidelines for Open Access, European Research
Council, grudzień 2007;
o UCLA The Digital Humanities Manifesto 2.0, Uniwersytet Kalifornijski w Los
Angeles, maj 2009.

Kluczowe deklaracje ruchu
otwartego dostępu i otwartej nauki

o Open Science for the 21st century. A declaration of ALL European
Academies, ALLEA, European Federation of Academies of Sciences and
Humanities, Rzym, kwiecień 2012;
o Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to
open, Budapeszt, wrzesień 2012;
o Amsterdam Call for Action on Open Science, Amsterdam, kwiecień 2016;
o OA2020 Expression of Interest in the Large-scale Implementation of Open
Access to Scholarly Journals, Berlin, marzec 2016;
o Joint COAR-UNESCO Statement on Open Access, Confederation of Open
Access Repositories, UNESCO, maj 2016;
o Jussieu Call for Open science and bibliodiversity, Paryż, październik 2017;
o EUA Statement on Open Science to EU Institutions and National
Governments, European University Association, październik 2017.

Regulacje prawne
o W zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 (2012/417/UE)
w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony Komisja
rekomenduje, aby państwa członkowskie „określiły jasne strategie
rozpowszechniania i otwartego dostępu do publikacji naukowych, które
powstają w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych”,
w efekcie których staną się one dostępne w modelu otwartym.
o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1290/2013 z dnia
11 grudnia 2013 r., ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla
programu Horyzont 2020 – programu ramowego w zakresie badań
naukowych i innowacji (2014–2020) – oraz uchylające Rozporządzenie (WE)
Nr 1906/2006, wprowadziło obowiązkowy otwarty dostęp do publikacji
naukowych powstałych w ramach programu Horyzont 2020.
o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło w dn. 23 października
2015 r. politykę otwartego dostępu zawartą w dokumencie pt. „Kierunki
rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych
w Polsce”.

o Plan S

HORYZONT 2020
„Horyzont 2020” to największy jak dotąd program UE w zakresie badań
naukowych i innowacji, który zaowocuje większą liczbą przełomowych dokonań,
odkryć i premier światowych dzięki przenoszeniu wspaniałych pomysłów
z laboratorium na rynek.
o Wyniki badań, które finansowane są poprzez granty z programu Horizon
2020, muszą być udostępnione w formie publikacji.
o Publikacja może być zamieszczona w repozytorium otwartym, czasopiśmie
otwartym albo w czasopiśmie hybrydowym.
o W metadanych artykułu muszą być uwzględnione informacje o projekcie –
„European Union (EU)” oraz „Horizon 2020” albo „Euratom”. Dodatkowo:
nazwa projektu oraz jego akronim, numer grantu, data publikacji, numer
DOI.

Zalecenia MNiSW
Dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań
naukowych w Polsce” ma charakter zaleceń dotyczących wprowadzania
otwartego dostępu przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW),
jednostki naukowe, uczelnie oraz wydawców, w tym wydawców czasopism
naukowych.
Zalecenia MNiSW:
• Przechodzenie czasopism naukowych do modeli otwartych;

• Udostępnianie rozpraw doktorskich w otwartych repozytoriach;
• Monitorowanie i raportowanie do MNiSW postępów we wdrażaniu OD;
• Organizowanie szkoleń w zakresie OD;
• Uwzględnienie doświadczeń i potencjału bibliotek naukowych.

PLAN S
o Plan S, to ogłoszony na początku 2018 r. cOAlition S, składający się aktualnie
z 12 narodowych agencji finansujących badania naukowe, które łączą siły,
aby przyspieszyć wprowadzenie otwartego dostępu do publikacji naukowych
w Europie;
o Nadrzędnym celem przyjętego przez koalicjantów Planu S jest otwarte
udostępnianie publikacji już od stycznia 2020 roku;
o Przyjęto, że wszystkie publikacje finansowane z grantów przyznawanych
przez Członków Koalicji Planu S, które nie zostaną udostępnione
w otwartych czasopismach lub na otwartych platformach, będą musiały
natychmiast po publikacji, czyli bez żadnego embarga, zostać udostępnione
w repozytoriach zarejestrowanych w OpenDOAR i zgodnych z wytycznymi
OpenAIRE;
o Narodowe Centrum Nauki jest jednym z koalicjantów.

PLAN S
o Plan S ma objąć przede wszystkim publikacje, ale zachęca aby
w sposób otwarty udostępniać także dane badawcze,
z uwzględnieniem etycznych i prawnych ograniczeń;
o W okresie przejściowym akceptowane będzie publikowanie
w otwartym dostępie w czasopismach opartych na subskrypcji
(hybrydowych). np. dzięki programowi Springer Open Choice,
finansowanemu przez MNiSW;
o Wytyczne Planu S zalecają stosowanie identyfikatorów ORCiD
dla wszystkich uczestników procesu publikacji.

Modele publikacji
Zielona Droga „Green Open Access” - polega na samodzielnym
udostępnianiu (agn. self archiving) tekstów naukowych,
(preprintów oraz postprintów) przez autorów w otwartych
repozytoriach. Jedynie pod warunkiem, że polityka wydawnicza
danego czasopisma na to zezwala.
Złota Droga „Gold Open Access” – publikowanie
w recenzowanych otwartych czasopismach, które zapewniają
dostęp do artykułów bez ograniczeń. Niektóre czasopisma stosują
tzw. model hybrydowy, czyli mogą zawierać zarówno artykuły
otwarte, jak i tradycyjne – dostępne w ramach płatnej subskrypcji
czasopism.

Modele prawne OA
Otwarty dostęp GRATIS - to „darmowy i otwarty dostęp –
rozpowszechnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz
możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie
korzystania z niego zgodnie z właściwymi przepisami”.
W praktyce dostęp gratis polega zwykle na darmowym dostępie
do pełnej treści publikacji na zasadach dozwolonego użytku (na
własne potrzeby, na potrzeby cytowania w publikacji naukowej
itp.).

Modele prawne OA
Otwarty dostęp LIBRE - rozpowszechnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym wraz z udzieleniem każdemu licencji na nieograniczone,
nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z niego z prawem do ponownego
wykorzystania.
Licencja może zawierać postanowienia nakładające na korzystającego
zobowiązania nienaruszające istoty uprawnienia do nieograniczonego,
nieodpłatnego i niewyłącznego korzystania, takie jak obowiązek
przekazania odbiorcy informacji o twórcy, producencie lub wydawcy,
przedmiocie licencji oraz o jej postanowieniach, lub obowiązek
udostępnienia odbiorcom przedmiotu licencji lub jego opracowania na
takiej samej licencji (wolna licencja), otwartego dostępu do treści
naukowych i edukacyjnych).

Polityka wydawców czasopism
naukowych

Baza SHERPA/RoMEO jest najlepszym źródłem informacji dotyczącym
polityk wydawców czasopism naukowych i stosowanych przez nich zasad.
Baza stosuje podział wydawców na 4 kategorie w kontekście udostępniania
przez nich artykułów z ich czasopism w otwartych repozytoriach:
• Zielona – wydawca dopuszcza archiwizowanie w repozytoriach

postprintów i preprintów;
• Niebieska – zezwala na archiwizację postprintów;
• Żółta – archiwizowanie preprintów;
• Biała - archiwizacja nie jest dozwolona.

Modele finansowania otwartych
czasopism
o Subsydia instytucjonalne - Koszty ponoszone są przez instytucje rządowe,
samorządowe, biblioteki, fundacje. Instytucje te wspierają działalność
czasopism naukowych w całości lub w części;

o Fundusze organizacji i czasopism naukowych - Fundusze tworzone przez
organizacje i instytucje w celu wydawania czasopism naukowych;
o Opłaty za publikację - Opłata pobierana jest za publikację artykułu
przyjętego do druku. Opłata zazwyczaj płacona jest przez organizację,
w której pracuje autor lub z grantu autora;
o Fundraising - Czasopisma naukowe lub ich wydawcy zabiegają o wsparcie
działalności, mogą to robić okresowo, co jakiś czas lub ciągle. Czasopisma
mogą też zbierać fundusze poprzez własną stronę wsparcia oraz poprzez
różne dostępne w Internecie środki płatności np: PayPal lub Google
Checkout.

Modele finansowania otwartych
czasopism
o Model hybrydowy - Czasopisma publikują część artykułów w formie
Otwartego Dostępu (OA) a część w tradycyjnym modelu. Zazwyczaj autor
który wybierze model OA musi za publikację zapłacić lub znaleźć sponsora,
który tą publikacje sfinansuje. W zamian za to czasopismo zapewnia
natychmiastowy dostęp.
o Składki członkowskie organizacji - W tym modelu czasopisma prowadzą
swoją działalność w oparciu o składki członkowskie instytucji naukowych lub
edukacyjnych;
o Płatne wydania - Czasopisma publikują dwa wydania, wydanie OA może
ukazywać się później, wydanie płatne może zawierać jakieś dodatkowe treści
lub formy np. wydanie papierowe;

o Reklamy - Na stronach czasopisma lub konkretnych artykułów zamieszczane
są reklamy adresowana do czytelników.

Korzyści płynące z publikowania w modelu
Open Access
Dla Autorów:

o Darmowy dostęp do wysokiej jakości treści i danych
naukowych;
o Zwiększenie widoczności dorobku naukowego;
o Łatwy i szybki dostęp do utworu;
o Potencjalne zwiększenie liczby cytowań i oddziaływania
publikacji;
o Rozpoznawalność i budowanie własnego wizerunku
naukowego;
o Możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy;
o Łatwiejsze znalezienie źródeł finansowania;
o Wspieranie krajów rozwijających się.

Korzyści płynące z publikowania w modelu
Open Access
Dla Instytucji:
o Lepsza widoczność w rankingach i wzrost prestiżu uczelni;
o Wspieranie edukacji studentów poprzez otwarty dostęp do
zasobów edukacyjnych;
o Łatwe wdrożenie systemów kontroli potencjalnych plagiatów;
o Długoterminowa archiwizacja dorobku naukowego uczelni;
o Przechowywanie metadanych.

Open Access w Polsce
Programy finansowane przez MNiSW wspierające
publikowanie w otwartym dostępie:
• Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
• Springer Open Choice
Tydzień otwartej nauki (OPEN ACCESS WEEK)

Pytania?

Ośrodek Informacji Naukowej
pokój nr 103
tel. 261-839-396
email: oin@wat.edu.pl lub poprzez
platformę Zapytaj Bibliotekarza

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Opracowanie:
Katarzyna Rybicka
Magdalena Wiederek-McRobb
Ośrodek Informacji Naukowej
Biblioteka Główna
Wojskowej Akademii Technicznej

