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Zašto otvorena znanost?
• znanost i inovacije su osnova za
ekonomski oporavak te održivi rast i
razvoj
• otvorena znanost je način
unaprjeđivanja povezanosti u svrhu
omogućavanja brže razmjene znanja
•
•
•
•

kao princip
dobrobit znanosti
dobrobit društva i gospodarstva
unaprjeđenje integriteta i povjerenja

http://michaelnielsen.org/blog/open-science/

• Neelie Kroes, bivša potpredsjednica Europske Komisije:
„ulazimo u novo razdoblje otvorene znanosti, koje će biti
dobro za građane, dobro za znanstvenike i dobro za društvo”
• Carlos Moedas, povjerenik Europske komisije za istraživanja,
znanost i inovacije:
• „…Vidim tri strateška prioriteta: otvorene inovacije,
otvorenu znanost i otvorenost prema svijetu.”
(cijeli govor je dostupan na http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm)

NL Presidency Conference on Open Science
Dva važna pan-europska cilja za 2020:
• 1. otvoreni pristup svim objavljenim publikacijama
• 2. novi pristup prema optimalnom korištenju
postojećih istraživačkih podataka
Definiranje politika
• 3. novi sustavi prosudbe, nagrađivanja i evaluacije
• 4. harmoniziranje politika i razmjena najboljih praksi

12 akcija
• Ukloniti barijere otvorenoj znanosti
1.
2.
3.
4.

promjena sustava prosudbi i nagrađivanja
rudarenje teksta i podataka
IPR regulativa
transparenstnost troškova i stanja

• Razvoj istraživačke infrastrukture
5. Uvođenje FAIR principa za podatke (pronalaženje, pristup,
interoperabilnost, ponovno korištenje)
6. uspostavljanje zajedničke e-infrastrukture

12 akcija
• Poticati i stvarati incijative za otvorenu znanost
7. principi otvorenog pristupa
8. novi izdavački modeli
9. istraživanja o otvorenoj znanosti zasnovana na dokazima

• Usmjeravati i poticati otvoreni pristup
10.razvoj, implementacija, promatranje i poboljšavanje planova OA

• Poticati i uključivati otvorenu znanost u znanost i
društvo
11.istraživači i novi korisnici
12.dionici

1. Promijeniti sustave prosudbi, evaluacije i
sustav nagrađivanja u znanosti
• otvorena znanost predstavlja priliku za radikalne promjene u načinu
na koji ocjenjujemo, nagrađujemo i potičemo znanost
• cilj otvorene znanosti je ubrzavanje znanstvenog napretka i
poboljšavanje utjecaja znanosti za dobrobit društva
• sadašnji sustavi vrednovanja uglavnom se oslanjaju na publikacije –
broj publikacija (i/ili citata) i prestiž časopisa
• takav naglasak ne odgovara cilju postizanja društvenog utjecaja (ne
samo znanstvenog)
• fokus na utrku u kojoj se znanstvenici bore za što veći broj radova u
prestižnim časopisima ili knjigama vodećih izdavačkih kuća – na štetu
inovacija i razmjene znanja

2. Podržati rudarenje sadržaja: teksta i
istraživačkih podataka
• velika količina digitalnog materijala omogućava istraživačima traženje i
analiziranje izvora pomoću softvera (Text and Data Mining – TDM)
• zbog uobičajenog načina publiciranja – predaje copyright-a izdavaču –
znanstvena zajednica gubi kontrolu nad korištenjem onoga što je stvorila
• onemogućena distribucija znanja – kako znanstvenicima, tako i
gospodarstvu
•
Rješenje
• reforma copyright legislative kako bi se omogućilo TDM
• ohrabrivanje znanstvenika za zadržavanje copyright-a

3. Osigurati bolji uvid u IPR i probleme
vezane uz privatnost
• optimalne mogućnosti ponovnog korištenja istraživačkih podataka, koje
zagovara otvorena znanost, mogle bi se naći u sukobu s pravima
intelektualnog vlasništva (financijera, partnera, istraživača...)
• promišljanje o politikama dijeljenja podataka
• dijeljenje podataka nije u sukobu s opravdanjem ulaganja, profitom ili
pravima istraživača koji su generirali podatke
• razmatranje problema zaštite privatnosti

4. Osigurati transparetnost troškova i stanja
u znanstvenoj komunikaciji
• sadašnji sustav znanstvenog izdavaštva je neodrživ
• neophodan uvid u stanje i troškove znanstvene komunikacije,
posebice u razdoblju paralelnog sustava pretplata (Big Deals) i
naplaćivanja objave rada (Article Processing Charges – APC)
•
Rješenje
Uvođenje veće transparentnosti!

5. Uvesti FAIR i sigurne uvjete korištenja
podataka
• znanstvena produkcija stvorena javnim sredstvima mora biti dostupna za
ponovnu upotrebu
• pohrana istraživačkih podataka u obliku pogodnom za ponovno korištenje
•
Rješenje
• razvijati principe i upute za upravljanje podacima (DMP) te skrbiti o
podacima
• stvoriti optimalne uvjete za dijeljenje znanstvene produkcije uvođenjem
FAIR principa: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable.

6. Uspostaviti zajedničku e-infrastrukturu
• novi načini znanstvenih analiza i znanstvene komunikacije trebaju sigurno i prijateljsko okruženje za
analizu podataka i drugih vrsta znanstvene produkcije(publikacije)
• postojeću infrastrukturu treba razvijati kako bi se omogućile analize i rukovanje velikom količinom
podataka
•

Rješenje
• ugađanje postojećih europskih praksi – razvoj prema održivim i suradnim European Open Science Cloud
(EOSC) – uklanjanje barijera i omogućavanje sigurnog pristupa sustavima i uslugama, promicanje
ponovnog korištenja podataka među područjima, društvima i zemljama

• poticanje razvoja e-infrastrukture kao usluge – harmoniziranje i „spajanje” različitih ICT komponenti u
cilju osiguravanja zajedničkih usluga
• otvorena infrastruktura koja potiče otvoreni pristup publikacijama

7. Prihvatiti principe otvorenog pristupa
• neodrživi sadašnji sustav znanstvenog izdavaštva
• usprkos digitalizacije, globalizacije i razvoja interneta koji su značajno
promijenili i ubrzali komunikaciju općenito, znanstvena komunikacija
ostala je tradicionalna i preskupa
• predugo vrijeme od prijave do objave, visoke cijene, zabrane pristupa
(embargo) i dr. usporavaju i onemogućuju razmjenu znanja
Rješenje
• osigurati okvir za razvoj novih modela objavljivanja

8. Podupirati nove modele objavljivanja za
prijenos znanja
• inovativni modeli transfera znanja kao npr. znanost za građane (citizen science) i
prikupljanje sredstava (crowdsourcing) nisu dovoljno uključeni u regionalne i nacionalne
strategije razvoja znanosti
Rješenje
• poticati razvoj modela izdavaštva koji osigurava otvoreni pristup čitateljima/korisnicima
• poticati nadmetanje na tržištu znanstvenog izdavaštva – osiguravanje dugoročnog
financiranja dobrih modela otvorenog pristupa (npr. DOAJ).
• poticati razvoj novih modela znanstvene komunikacije, dalje od tradicionalnih
znanstvenih članaka
• istraživati alternativne načine objave istraživačkih podataka – komentari, mjerenje
utjecaja
• podržati uvođenje novih korisnika – npr. građana – u procese istraživanja

9. Podupirati istraživanja o inovacijama u
otvorenoj znanosti zasnovana na dokazima
• nužno su potrebne incijative za podršku prijelaza prema otvorenoj znanosti

• važno je istraživati i promatrati u kojoj mjeri aktivnosti dionika pridonose
inovacijama u otvorenoj znanosti
• rezultati takvih istraživanja zasnovanih na dokazima moraju se dijeliti,
kako bi se prepoznale uspješne i neuspješne aktivnosti i djelovanja
•

Rješenje

• pokazati koristi od otvaranja znanstvenih procesa, ne samo za
znanstvenike vež i za društvo
• istražiti kao dionici mogu pridonijeti inovacijama u otvorenoj znanosti
• definirati i diseminirati dobre prakse i odgovarajuće principe

10. Razvijati, implementirati, nadzirati i
poboljšavati planove otvorenog pristupa
• dugi prijelaz prema otvorenom pristupu donio je veliki broj nejasnoća i povećao troškove

• različite politike, na različitim razinama
• definiranje jasnog pan-europskog cilja
•

Rješenje
• pojačati i uskladiti strategije i politike otvorenog pristupa na nacionalnoj razini i olakšati njihovu
koordinaciju među svim državama članicama
• objediniti i ubrzati inicijative dionika, nacionalnih tijela i Europske komisije putem razmjene informacija
na europskoj razini, na primjer o ciljevima u različitim državama članicama i kako su ti ciljevi trebali biti
postignuti.
• formulirati jasan paneuropski cilj: od 2020. godine sve nove publikacije u otvorenom pristupu
• provesti redovito praćenje i inventuru o napretku: Komisije, država članica i drugih zainteresiranih
strana

11. Uključiti istraživače i nove korisnike u
otvorenu znanost
• iako znanstvenici u nekim područjima već duže podupiru principe otvorene
znanosti, način na koji je znanost trenutno institucionalizirana treba
mijenjati kako bi se omogućilo provođenje tih principa
• barijere u razvoju karijere: zahtjevi koji se postavljaju znanstvenicima
nerijetko su u sukobu, a nejasna je vrijednost otvorene znanosti za njihov rad
• nedostatak znanja o otvaranju znanstvenih procesa
• nedostatak osvještenosti, vještina i dr.
• velika količina informacija – lako se je izgubiti ili izvući krive zaključke

12. Poticati sudionike na dijeljenje znanja i
informacija o otvorenoj znanosti
• brojna istraživanja i ekspertize o otvorenom pristupu publikacijama, no
nedostatna u području otvorene znanosti
• troškovi, zaštita podataka, dijeljenje podataka...
•
Rješenje
• svi relevantni dionici trebaju se složiti oko European roadmap kako bi se
postigao konsenzus o otvorenoj znanosti, jačajući konkuretnost Europe u
znanosti

