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SKLEPI SVETA

O ZNANSTVENIH INFORMACIJAH V DIGITALNI DOBI:

DOSTOP, RAZŠIRJANJE IN ARHIVIRANJE

SVET EVROPSKE UNIJE –

OB SKLICEVANJU NA:

– Priporočilo Komisije z dne 24. avgusta 2006 o "digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega 

gradiva ter digitalnem arhiviranju" (UL 2006/L 236/28) in zadevne sklepe Sveta z dne 

13. novembra 2006 (UL 2006/C 297/01),

– Sporočilo Komisije z dne 14. februarja 2007 o "znanstvenih informacijah v digitalni dobi: 

dostop, razširjanje in arhiviranje" (COM(2007) 56),

– Zeleno knjigo Komisije z dne 4. aprila 2007 o "Evropskem raziskovalnem prostoru: 

Nove perspektive" (COM(2007)161),

– načela in smernice OECD o dostopu do podatkov javno financiranih raziskav, ki so jih leta 

2007 sprejele vse države OECD;

OB UPOŠTEVANJU, da:

– sta dostop do znanstvenih informacij – publikacije in podatki – in njihovo razširjanje 

ključnega pomena za razvoj Evropskega raziskovalnega prostora in lahko pomagata 

spodbujati inovacije,

– internet daje možnosti brez primere za razširjanje in izmenjavo rezultatov znanstvenih 

dejavnosti ter njihovo nadgradnjo,
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– je informacijska in komunikacijska tehnologija popolnoma spremenila način komuniciranja 

med znanstveniki ter način izvajanja raziskav in ustvarjanja znanja,

– so v dobi širokopasovnih povezav in visoko zmogljivih računalnikov podatki ključnega 

pomena za sodobno znanost,

– so sistemi za objavo znanstvenih informacij ključnega pomena za razširjanje in nadzor 

kakovosti teh informacij, zlasti s strokovnim pregledom, ter tako pomembno vplivajo na 

politiko financiranja raziskav in njihovo odličnost na evropski ravni,

– da so v zadnjih letih univerze, knjižnice, ustanove, ki izvajajo raziskave, in ustanove, ki 

raziskave financirajo, znanstveni založniki in druge interesne skupine v veliki meri vlagale v 

informacijske tehnologije za zagotavljanje spletne dostopnosti,

– da je učinkovito in trajno digitalno arhiviranje znanstvenih informacij bistvenega pomena za 

sedanji in prihodnji razvoj evropskih raziskav,

1) POZDRAVLJA

– Sporočilo COM(2007) 56 o "znanstvenih informacijah v digitalni dobi: dostop, 

razširjanje in arhiviranje" kot osnovo za nadaljnje delo na evropski ravni v zvezi z 

dostopnostjo do znanstvenih informacij in njihovim arhiviranjem;

2) PRIZNAVA,

– da so univerze, mednarodne raziskovalne organizacije, raziskovalne ustanove, knjižnice 

in druge javne organizacije ter znanstveni založniki znatno prispevali k procesu 

razširjanja znanstvenih informacij;
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– da so novi, na internetu osnovani, vzorci razširjanja med vsemi zainteresiranimi stranmi 

spodbudili vroče razprave o dostopu do znanstvenih informacij in razširjanju le-teh ter 

zlasti o dostopu do strokovno pregledanih znanstvenih člankov;

– da so na splošno naraščajoče cene znanstvene periodike (tudi cene elektronskih 

publikacij) v zadnjih letih omejile možnosti znanstvenih knjižnic, da raziskovalcem 

omogočijo dostop do širokega vira publikacij;

– da so današnje pobude o oblikovanju trajnih modelov, ki bi omogočili širok dostop do 

znanstvenih informacij, strateškega pomena za razvoj znanosti v Evropi;

3) POUDARJA,

– da je treba zagotoviti hiter in širok dostop do rezultatov raziskav, ki se financirajo iz 

javnih sredstev;

– da se države članice močno zavzemajo za učinkovit sistem znanstvenih informacij, ki bi 

kar najbolj povečal socialno-ekonomski učinek javnih vlaganj v raziskave in tehnološki 

razvoj;

– da je pomembno, da so znanstveni rezultati raziskav, ki se financirajo iz javnih sredstev, 

bralcu brezplačno in pod ekonomsko sprejemljivimi pogoji dostopni na internetu, tudi z 

odprtim dostopom z zakasnitvijo;

– da so številni raziskovalni projekti, viri financiranja in načini razširjanja informacij 

čezmejne narave;

– da je pomembno omogočiti boljši dostop do neobdelanih podatkov in sredstev za 

arhiviranje podatkov in gradiva, kar bi omogočalo nove analize in uporabo, ki presega 

to, kar je predvidel avtor podatkov;
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– da bi bil z novimi oblikami elektronske komunikacije mogoč odprt dostop do podatkov 

in znanstvenih publikacij, kar bi bila edinstvena priložnost za hiter razvoj posebnih 

orodij za iskanje podatkov, njihovo analizo in vključevanje, po možnosti podprtih še s 

standardi skupnega formata;

– da se politika in postopki dostopa do objavljenih znanstvenih del in podatkov raziskav 

ter njihovega arhiviranja v različnih državah članicah razvijajo z različno hitrostjo;

– da je pomembno učinkovito sodelovanje med različnimi akterji, vključno z agencijami, 

ki financirajo raziskave, raziskovalci, raziskovalnimi ustanovami in znanstvenimi 

založniki, glede dostopa do znanstvenih publikacij in podatkov iz raziskav ter njihovega 

razširjanja in arhiviranja;

4) SE SEZNANJA

– z nedavnimi poročili, v katerih se Komisija poziva, naj izboljša dostop do rezultatov 

raziskav, ki jih financira, in tudi s poročili Evropskega svetovalnega odbora za raziskave 

ter Znanstvenega sveta Evropskega raziskovalnega sveta, ki zagovarjajo odprt dostop do 

rezultatov raziskav, ki jih financira Skupnost; 

– z namero Komisije, da podpre nadaljnje raziskave sistema znanstvenega objavljanja in 

izvede študijo o ekonomskih vidikih digitalnega arhiviranja;
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5) POZIVA DRŽAVE ČLANICE,

naj v skladu s Prilogo kot prvi ukrep

– izpopolnijo nacionalne strategije in strukture za dostop do znanstvenih informacij in 

njihovo arhiviranje ter razširjanje, pri tem pa rešujejo organizacijska, zakonska, 

tehnična ter finančna vprašanja;

– izboljšajo sodelovanje med državami članicami, velikimi raziskovalnimi ustanovami in 

organi, ki financirajo raziskave, glede politike in postopki dostopa, arhiviranja in 

razširjanja;

– omogočijo raziskovalcem in študentom kar najširši dostop do znanstvenih publikacij, 

zlasti z izboljšanjem postopkov na področju javnih naročil v zvezi z znanstvenimi 

informacijami; to bi bilo mogoče storiti z izmenjavanjem informacij glede teh 

postopkov in izboljšanjem preglednosti pogodbenih pogojev "velikih poslov" ter s 

preučitvijo možnosti sodelovanja med organi, ki financirajo raziskave, raziskovalnimi 

ustanovami in znanstvenimi založniki iz različnih držav članic, da bi dosegli ekonomijo 

obsega in učinkovito uporabo javnih financ, kar je mogoče samo s povezovanjem 

povpraševanja;

– zagotovijo dolgoročno arhiviranje znanstvenih informacij, vključno s publikacijami in 

podatki, in se ustrezno upoštevajo znanstvene informacije v nacionalnih strategijah za 

arhiviranje; 

6) POZIVA KOMISIJO,

naj v skladu s Prilogo kot prvi ukrep
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– spremlja dobro prakso v zvezi z odprtim dostopom do evropske znanstvene produkcije –

vključno z rezultati poskusov velikega obsega, ki jih izvajajo skupnosti znanstvenikov 

in velike raziskovalne ustanove – ter podpre razvoj novih modelov, s katerimi bi se 

lahko izboljšal dostop do rezultatov znanstvenih raziskav v Evropi;

– spremlja trenutni položaj javnih virtualnih znanstvenih knjižnic v EU in drugo tekoče 

dogajanje po vsej Evropi v zvezi z dostopom študentov in raziskovalcev do znanstvenih 

informacij in njihovim digitalnim arhiviranjem, pa tudi ustrezne pogoje iz pravnega 

okvira, ki bi lahko vplivale na dostop do teh informacij;

– preizkusi odprt dostop do znanstvenih podatkov in publikacij, ki izhajajo iz projektov, 

financiranih iz okvirnih programov EU za raziskave, da se ugotovi, ali bi bilo treba 

sprejeti specifične pogodbene zahteve;

– spodbudi raziskave na področju digitalnega arhiviranja ter poizkuse in obširen razvoj 

infrastrukture za znanstvene podatke, kar bi za odprt dostop do znanstvenih informacij 

ter njihovo arhiviranje pomenilo dodano vrednost na čezmejni, medinstitucionalni in 

meddisciplinski ravni.

– zagotovi podporo in prispevke za boljše usklajevanje politik in spodbudi konstruktivno 

razpravo in izmenjavo informacij med zainteresiranimi stranmi.

____________
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PRILOGA

A. Države članice so pozvane,

1. naj okrepijo nacionalne strategije in strukture za dostop do znanstvenih 

informacij in njihovega razširjanja, in sicer

z opredelitvijo jasne politike za dostop do znanstvenih informacij in 

njihovega razširjanja, vključno z ustreznim finančnim načrtovanjem; 

2008

na podlagi te politike s spodbujanjem dostopa do rezultatov raziskav, ki se 

financirajo iz javnih sredstev, in so bralcu na voljo brezplačno, in sicer na 

ekonomsko upravičen način, vključno z odprtim dostopom z zakasnitvijo;

od leta 

2008 dalje

s sistematično analizo pogojev, ki vplivajo na dostop do znanstvenih 

informacij, med drugim:

– [načina, kako raziskovalci uveljavljajo svoje avtorske pravice do 

znanstvenih člankov;]

– višine sredstev, vloženih v razširjanje znanstvenih informacij, v 

primerjavi s celotnimi vlaganji v raziskave;

– uporabe finančnih mehanizmov za boljši dostop, kot so povračilo 

DDV knjižnicam za naročnine za digitalno periodiko;

2008

z zagotavljanjem, da so zbirke znanstvenih informacij trajnostne in so 

medsebojno povezljive;

2010

z združevanjem glavnih zainteresiranih strani v razpravi o znanstvenih 

informacijah (znanstveniki, organi, ki financirajo raziskave, knjižnice, 

znanstveni založniki);

2008
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2. naj zagotovijo boljše usklajevanje med državami članicami v politiki in postopkih 

dostopa in razširjanja, in sicer:

s preučitvijo možnosti, da se za nacionalne organe, ki zagotavljajo financiranje, 

opredelijo skupna osnovna načela za odprt dostop;

2008

z izboljšanjem preglednosti pogodbenih pogojev "velikih poslov", ki se 

financirajo iz javnih sredstev, in oceno možnosti doseganja ekonomije obsega s 

povezovanjem povpraševanja;

2008

s prizadevanji za dosego interoperabilnosti nacionalnih zbirk znanstvenih 

informacij, da bi se omogočil lažji dostop do takšnih informacij in iskanja po njih 

prek nacionalnih meja;

2009

s prispevanjem k učinkovitemu pregledu napredka na evropski ravni, pri čemer 

se Komisija obvesti o rezultatih in izkušnjah z alternativnimi načini razširjanja 

znanstvenih informacij;

2008

3. naj zagotovijo dolgoročno arhiviranje znanstvenih informacij, vključno s 

publikacijami in podatki, in ustrezno upoštevajo tovrstne informacije v nacionalnih 

strategijah za arhiviranje, in sicer

z opredelitvijo strukturiranega pristopa za dolgoročno arhiviranje znanstvenih 

informacij in vključitvijo takšnega pristopa v nacionalne načrte za digitalno 

arhiviranje, ki so pripravljeni v skladu s priporočilom Komisije z dne 24. avgusta 

2006 in Sklepi Sveta z dne 13. novembra 2006 o spletni dostopnosti kulturnega 

gradiva in digitalnega arhiviranja;

sredi leta 

2008

z upoštevanjem posebnih značilnosti znanstvenih informacij pri oblikovanju 

zakonodajnega okvira (vključno s predložitvijo obveznega izvoda) ali pri 

praktičnih rešitvah digitalnega arhiviranja.

2009
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B. Komisijo se poziva, naj sprejme ukrepe, ki so bili opredeljeni v Sporočilu o "znanstvenih 

informacijah v digitalni dobi: dostop, razširjanje in arhiviranje,"in naj zlasti:

1. preizkusi možnost odprtega dostopa do znanstvenih publikacij, ki izhajajo iz 

projektov, financiranih iz okvirnih programov EU za raziskave, in sicer

z opredelitvijo in izvedbo konkretnih preizkusov za odprt dostop do znanstvenih 

publikacij, ki izhajajo iz raziskav, financiranih s strani Skupnosti, vključno za 

odprt dostop z zakasnitvijo;

od leta 

2008 dalje

2. podpre preizkuse in infrastrukturo, ki zagotavljajo čezmejno dodano vrednost za 

dostop do znanstvenih informacij ter njihovo arhiviranje, in sicer

s sofinanciranjem raziskovalne infrastrukture, zlasti s povezovanjem digitalnih 

zbirk na evropski ravni in sofinanciranjem raziskav za digitalno arhiviranje v 

okviru sedmega okvirnega programa; s podporo za preizkuse glede odprtega 

dostopa, ki imajo jasno čezmejno dodano vrednost;

od leta 

2007 dalje

3. prispeva k večji usklajenosti politik držav članic in h konstruktivni razpravi med 

zainteresiranimi stranmi, in sicer

z združevanjem zainteresiranih strani na evropski ravni v razpravi o znanstvenih 

informacijah;

od leta 

2007 dalje

s spremljanjem dobre prakse za odprt dostop do znanstvene produkcije na 

evropski ravni. 

od leta 

2008 dalje

________________


