Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe
în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare
Prefaţă
Internetul a schimbat fundamental realităţile practice şi
economice de distribuire a cunoştinţelor ştiinţifice şi a moştenirii
culturale. Internetul oferă acum şansa constituirii unei imagini
globale şi interactive a cunoştinţelor umane, inclusiv a moştenirii
culturale şi garantarea accesului în toată lumea.
Noi, subsemnaţii, ne simţim obligaţi
să percepem
Internetul
ca
un
mediu
funcţional
pentru
distribuirea
cunoştinţelor. Evident,
dezvoltarea Internetului va modifica
semnificativ natura publicaţiilor ştiinţifice precum şi sistemul
existent de asigurare a calităţii.
În concordanţă cu spiritul Declaraţiei de la Budapesta
privind Iniţiativa Accesului Deschis, ECHO Carter şi Declaraţia
Bethesda Privind Accesul Deschis la Publicaţii, noi am redactat
Declaraţia de la Berlin în scopul promovării Internetului ca
instrument funcţional pentru difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice
globale şi a creativităţii umane şi pentru determinarea măsurilor
pe care trebuie să le întreprindă politicienii, instituţiile de
cercetare, agenţiile finanţatoare, bibliotecile, arhivele şi
muzeele.
Scopuri:
Misiunea noastră de diseminare a cunoştinţelor este
realizată numai pe jumătate dacă informaţia nu este făcută
disponibilă societăţii pe larg şi rapid. Noile posibilităţi de
disimnare a cunoştinţelor nu numai prin formele clasice dar de
asemenea prin accesul deschis oferit de Internet trebuie
susţinute. Noi definim accesul deschis ca sursă cuprinzătoare a
cunoştinţelor umane şi a moştenirii culturale,
acceptată de
comunitatea ştiinţifică.
Pentru a realiza concepţia de reprezentant global şi accesibil
al cunoaşterii, viitorul WEB trebuie să fie interactiv şi

transparent. Conţinutul şi instrumentele tehnologice trebuie să
fie larg accesibile şi compatibile.
Definirea Accesului Deschis
Instituirea, accesului deschis ca procedură care merită
osteneala în mod ideal necesită angajarea activă a fiecărui
producător individual de cunoştinţe ştiinţifice şi deţinător de
moştenire culturală.
Accesul deschis trebuie să includă rezultatele cercetărilor
ştiinţifice originale, date brute şi metadate, copii digitale a
materialelor grafice şi picturale, material ştiinţific multimedia.
Accesul deschis necesită respectarea a două condiţii:
1. Autorul (autorii) şi deţinătorul de drepturi (deţinătorii de
drepturi) acordă tuturor utilizatorilor dreptul liber, irevocabil,
pretutindeni de a accesa şi licenţa de a copia, folosi, distribui,
transmite şi expune public lucrarea şi de a crea şi distribui
lucrări derivate, în orice mediu digital pentru orice scopuri
responsabile, oferă posibilitatea de atribuire corectă a dreptului
de autor (standardele comune vor continua să ofere mecanismul
pentru atribuirea corectă şi folosirea responsabilă a lucrărilor
publicate, cum fac şi în prezent), precum şi dreptul de a face un
număr redus de copii tipărite pentru uz personal.
2. O versiune completă a lucrării şi a tuturor materialelor
suplimentare, inclusiv o copie în format electronic conform
standardului respectiv este depozitată (şi în felul acesta
publicată) cel puţin într-un singur depozitar online, folosind
standardele tehnice potrivite, (care este susţinut şi menţinut de o
instituţie academică, societate ştiinţifică, agenţie guvernamentală
sau altă instituţie bine organizată care are scopul să faciliteze
accesul deschis, distribuirea fără restricţii, interoperabilitatea şi
arhivarea pe termen lung).
Susţinerea Paradigmei Tranziţia spre Accesul Deschis
Organizaţiile noastre sunt interesate în promovarea unei noi
paradigme a accesului deschis pentru a câştiga mai mult

beneficiu pentru ştiinţă şi societate. Prin urmare, noi intenţionăm
să facem progrese:
- încurajând cercetătorii/câştigătorii granturilor să publice
lucrările lor în conformitate cu principiile paradigmei accesului
deschis.
- încurajând deţinătorii moştenirii culturale să sprijine accesul
deschis făcându-şi resursele disponibile prin Internet.
- dezvoltând mijloace şi căi de evaluare a contribuţiei la
realizarea accesul deschis şi a revistelor online în scopul
menţinerii standardelor de calitate şi a practicii ştiinţifice de
bună calitate.
- pledând pentru faptul ca publicaţiile cu acces deschis să fie
recunoscute, şi supuse evaluării.
Noi înţelegem că procesul de dezvoltare a accesului deschis,
schimbă aspectele legale şi financiare de diseminare
a
cunoştinţelor. Organizaţiile noastre caută soluţii care să sprijine
dezvoltarea de mai departe a cadrului legal şi financiar existent,
în scopul facilitării accesului optimal.
Guvernele,
universităţile,
instituţiile
de
cercetare,
organizaţiile finanţatoare, fundaţiile, bibliotecile, muzeele,
arhivele, asociaţiile profesionale care împărtăşesc viziunea
exprimată în Declaraţia de la Berlin privind accesul deschis la
ştiinţă şi ştiinţele umanistice sunt invitate să se alăture
semnatarilor care deja au semnat declaraţia.
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