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Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open
Science Practices: Rewards, incentives and/or recognition for
researchers practicing Open Science, Evropska komisija, julij 2017
• = Utemeljitev vrednotenja raziskovanja v skladu s principi odprte znanosti
• Statut UL, poglavje 2, člen 6: UL svojo avtonomijo med drugim uresničuje
tudi z oblikovanjem študijskih in raziskovalnih programov ter določanjem
načina njihovega izvajanja v skladu z načeli odprte znanosti

• Raziskovalcem je potrebno olajšati raziskovanje in znanstveno
komunikacijo v skladu s principi odprte znanosti, npr.:
• Sprememba zakona o avtorski in sorodnih pravicah: pravica do sekundarnega
publiciranja (zgledi Nizozemska, Nemčija, Francija)
• Sprememba znanstvene komunikacije iz naročniške v odprto dostopno
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Disrupting the subscription journals‘ business model for the
necessary large scale transition to open access, Schimmer, R.,
Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015) (Max Planck Digital Library)
• Letni znesek na svetovni ravni za naročnine: 7,6 milijard EUR (brez DDV)
• Ocena letnega števila člankov na svetovni ravni: 2,0 milijona člankov
• Strošek na članek: 3.800 EUR
• Če bi za 2,0 milijona člankov plačali APC-je v višini 2.000 EUR  4,0
milijarde EUR, vsi članki so odprto dostopni

• Nizozemska: VSNU (Association of Universities in the Netherlands)
• Nemčija: Projekt DEAL, New momentum for Open Access | Max Planck
Society
• Finska: The Finnish Open Science and Research Initiative
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Open access VSNU, 2016
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Nemški projekt DEAL
• Do sedaj so se nemške univerze in inštituti posamezno pogajali z založniki
in posamezno sklepali pogodbe

• Projekt DEAL = odločitev za nacionalen pristop in za spremembo
poslovnega modela iz plačevanja branja v plačevanje odprte dostopnosti
objav nemških raziskovalcev s pravico branja vseh založnikovih revij

• Alliance of Science Organisations in Germany (financerji, univerze,
inštituti, ~ 700) je pooblastila nemško rektorsko konferenco za izvedbo
pogajanj z založniki, vodi jih predsednik rektorske konference prof. dr. Horst
Hippler

• Pogajanja še vedno potekajo (Elsevier; Springer Nature, Wiley)
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Germany seeks „big flip“ in publishing model,
Science, 25. 8. 2017, vol. 357, no. 6353
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Sklep Rektorske konference RS: izhodišča za
pogajanja za nov poslovni model po nemškem zgledu
• omogočeno brezplačno branje vseh založnikovih revij
• plača se odprto dostopnost člankov zaposlenih na članih konzorcija (v
funkciji corresponding author) v revijah založnika brez neposrednih

finančnih posledic za univerze

• zagotovljena pravica do besedilnega in podatkovnega rudarjenja v revijah
založnika

• za nov poslovni model se sklene ena oziroma skupna pogodba
• navedena izhodišča se upoštevajo v pogajanjih z založniki znanstvene
literature (Elsevier za 2019, Springer, Wiley itd. za leto 2018)
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Predlog za pogajanja mednarodnih organizacij z
založniki, september 2017
• Evropska komisija, Conference of European Schools for Advanced Engineering
Education and Research, European Association of Research and Technology
Organisations, European University Association, League of European Research
Universities, Science Europe: skupna izjava o partnerstvu za Evropski
raziskovalni prostor
• Mednarodne organizacije naj izvedejo pogajanja z založniki za okvirni poslovni
model (brezplačno branje+plačilo odprte dostopnosti), v državah EU se
pogajanja zaključi in podpiše pogodbo
• Global Research Council - Action Plan towards Open Access to Publications
(2013, Action 5, str. 4): “The transition to open access cannot be financed by the
funding agencies alone.« … »it is also necessary to use funds that are
currently tied into the libraries’ acquisitions budgets«
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Hvala za pozornost!

