
Бібліотечний форум Украіни М 4 (ЗО) 2010 

Марк 

Л. Грінберг 
(Магс І. Greenherg), 
завідувач кафедри 

слов 'янських мов і літе

ратури, професор універ

ситету штату Канзас, 

США 

Ада Емметт 
(Ada Emmetf), заступник 
директора з питань на

укової комунікації бібліо

теки університету 

штату Канзас, США 

Досвід зарубіжних краін IdJ 

Проблема наукової 
• 

аКТИВНОСТІ: 

чому в ідкритий доступ є необхідним . 
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Вступне слово 

Нова модель наукової ко 

мун і кації - відкритий доступ 

(Ореп Access, ВД) - народи
лася тільки 2001 р., але наразі 
вже понад 20 млн наукових 
публ і кацій (препринтів та 

постпринтів наукових рецен

зованих статей, дисертацій, 

матеріалів конференцій тощо) 
знаходяться у вільному й без

коштовному доступі для ко 

ристувачів Інтернету через 

відкриті електронні архіви 

(репозитарії) та журнали від
критого доступу. Про ініціати

ву відкритого доступу, в ідп о

відні проекти у світі та в Укра

їні, ініціативи України в цьому 

напрямі журнал "Бібліотечний 

форум України" вже повідом

ляв (див. Ярошенко Т. Бібліо
теки України за відкритий до

ступ до знань!/Тетяна Яро

шенко/ /Бібл. форум України . 
- 2009. - N~ З - С. 44-47). 

Нижче пропонується ще 

одна стаття на цю тему від до 

слідників американського уні

верситету штату Канзас, який 

став першим державним уні

верситетом США, що прийняв 

обов'язкову політику в ідкри

того доступу. Всі статті, підго-

тован і науковцями універси

тету, мусять бути розміщеНі у 
відкритому електронному ар

хіві (репозитарії) університету 
- KU ScholarWorks. Це рішен
ня сенат університету ухвалив 

ЗО квітня 2009 р . Аналогічні 

п ол ітики щодо обов'язкового 

самоархівування роб і т на
уковцями раніше прийняли 

таКІ УНІверситети: Гарвард, 

Стенфорд та Массачусетський 

технологічний інститут. Але всі 

три вищеперераховані є при

ватними університетами. Так, 

Канзас став першим держав

ним публічним університетом, 
що не лише підтримав рух від

критого доступу до знань, але 

й затвердив це як обов'язкову 

вимогу для своїх науковців . 

Нагадаємо, що в Україн і заре

єстровано вже 13 інституцій

них репозитаріїв (та гарвестер 
пошуку по цих репозитаріях -
www.oai.org .ua). та поки ли
ше ОДИН - Тернопільський 

технічний університет ім . І. Пу

люя прийняв подібне рішення 

для своїх учених та співробіт
ників. 

Сподіваємось, публікація 

наших колег з УНІверситету 

штату Канзас допоможе укра-

їн ським бібл і отекарям не ли 

ше в кращому розум і нн і ф іло

софії відкритого доступу, але 

й конкретними рекомендаЦІЯ 

ми. 

Тетяна Ярошенко. дирек

тор Науково ї бібліотеки На

ціонального університету 

IІКиєво-Могилянська ака

демія", координатор 3 від

критого доступу в Укра їні 

Консорціуму eifl.net 
Будь - хто з науковців, що 

займаються дослідженнями 

принаймні протягом 10 остан 

н і х років, може прослідкувати 

тенденцію до радикальних 

зм і н у доступі до наукової лі 

тератури. На відм і ну від тих 

час і в, коли єдиним джерелом 

інформації для них були уні 

верситетські бібліотеки, сьо

годні вчен і мають можливість 

посилатись як на паперові, так 

і на електронні видання. Не 

щодавнє опитування в США 

на тему, 3 чого починають ви 

кладач і , шукаючи л ітературу 

для написання наукової робо 
ти, підтвердило те, що в 2009 р. 
більш ніж 75% опитаних вико
ристовували пошуков і систе

ми в Інтернеті, а тільки решта 

- бібліотечн і каталоги. По

хибку можна прослідкувати в 

межах конкретних дисциплін. 

Наприклад, природничники 

використовують 90% часу на 
роботу з пошуковиками, соці

ологи - відповідно 80%, гу

манітар і ї - 70% . Більш того, 
опитування, проведені в 200З 

та 2006 рр . демонструють 

зниження дов і ри до паперо 

вих каталогі в бібліотек про 

п орційно до зростання дов і ри 

до пошукових механ і змів . І 

хто сперечатиметься, що ситу

ація зміниться у зворотному 

напрямку? Хто ж науковців 

(особливо з тих, хто бажає от

римати грант) захоче лиши 
тись непомітним у науковому 

середовищі? 

Зрозуміло, що в майбут 
ньому всі наукові публікації 
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будуть в електронному вигля 
ді, але не дуже зрозум ілим за

лиша єть ся, яким ЧИ НОМ ЦЬОГО 

дося гти . Б ільш і сть наукових 

праць уже розм і щуються як в 

електронних, так і в п аперо

вих журналах, та досту п до 

переважної більшості елект

ронних видань надається за 

п аролями, ЯКИМИ можуть ко 

ристуватись лише студенти та 

викладаЧІ, поки ВОНИ мають 

приналежність до цьо го уні

верситету. Хтось може сказа

ти, що це правильно, це завж

ди було так : лише читачі б і б 
ЛІОтеки за карткою мають пра 

во отримувати книги, брати їх 

на св і й формуляр, у той час як 

вільним доступом можуть ко

ристуватись усі охочі . Дещо 

і нша ситуація складається з 

електронним доступом : ви 

давці щор ічно надають бібліо 

текам доступ до журналів, ста 

Р І номери яких не переходять 

у власність бібліотеки, і немає 

гарантії, що поточний номер 

зберігатиметься в і чність . Фак 
тично, щорічна оплата перед

пл ати продовжує зростати 

(Канзаський університет, для 
прикладу, сплачує більш ніж 4 
млн дол. США за рік!), тому 

неминучою є відмова від де

яких назв періодичних ви

дань, що в іддаляє науковців 

від отримання гранту ще біль

ше . Причому зростання вар

тості передплати не в ідобра

жається на якості наукової ін

формації та на швидкості її 

опубл і кування, а радше на 
сп і вв ідношенні бібліотечних 

витрат книги - п еРІОДИЧНІ 

видання". Якщо в 1986 р . воно 

становило 80% до 20%, то У 
2010 це співвідношення стано 

вило 20% до 80%. Як бачимо, 
за останні ЗО років ситуація 

змінилась . У той час як індекс' 

споживчих цін зр і с до 64%, 
тиражі наукових журнал і в 

розширювались до 227%. 
Ця несправедливість стає 

очевиднішою, якщо врахува-

ти весь економ іч ний ланцюг : 

університети фінансуються за 

рахунок оплати студеНТІВ за 

навчання та за рахунок держ

авних коштів (дослідницькі 
гранти, державні субсид і ї) . 3 
цих коштів виплачують зар

плату викладачам, обладну
ють лаборатор ії , сплачують 

за матер і али для проведення 

досліджень. Викладачі пере

дають власні дослідження на 

редагування (що здійснюєть
ся переважно безкоштовно) 
до наукових журналів, які в 

свою чергу публікують роботу 
та "позичають" її назад ун і 

верситету, маючи з цього 

певний прибуток. Нові ви

давничі техноло гії порушили 

стару схему, коли бібліотеки 
мо гл и придбати видання (з 
повним змістом) раз і назав 
жди, натомість тепер видав 

н и цтва мають прибутки з то

ГО, щО тимчасово надають 

журнали для користування. 

По суті, університети та уста

нови, що їх фінансують, ви 

трачають кошти двіч і (і біль
ше), аби спочатку опубліку

вати результати дослідження, 

а згодом, аби мати до ц і єї 

публікац і ї доступ. А якщо 

хтось (наприклад, платник 

п одатків пані Мер і ), сидячи з 
ноутбуком У кафе, бажає по
читати наукове дослідження 

п ро екосистеми субтропіків 

або якісь роботи з неевклідо

вої геометрії7 Все ж таки вона 

заплатила податки, сплатив

ши таким чином і за п рове

дення дослідження. Але якщо 

вона не є співробітником або 
студенткою ун і верситету, тоді 

рішення просте: доступ до 

б ільшості журналів можна 

оплатити он -лайн кредитною 

карткою та читати бажану 
статтю. Виходить, ' що Мері 

знов платить за те, щоб поба
чити опубл і ковані результати 

дослідження, яке вона вже 

профінансувала, сплативши 

податки . 

, І 

І 
І ' 
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Бурхлива діяльність у 

Канзасі 
Університет штату Канзас 

одним із перших заявив про 

абсурдність обмеження досту

пу до наукових робіт як для 
науковців, так і для широкого 

загалу. Результати досл ід
жень, отримані в університе

тах, є здобутком суспільства. У 

відповідь на це тодішній рек

тор університету - Девід Шу 

ленбургер у 1998 р. передба
чив створення національного 

репозитарію для онлайнових 
публікацій усіх досліджень. 

Поки ця благородна мета не 

була реалізована, ректор Шу

ленбургер спільно з адмініст
рацією університетської біб 
ліотеки у 2005 р. створили 

місцевий цифровий репозита

рій із використанням про

грамного забезпечення з від

критим кодом DSpace - KU 
ScholaгWoгks (роботи науков
ців Канзаського університету) 
(https: IIkuscholaгwoгks. kU.ed 
yJ, призначений для безпеч
ного постійного розміщення в 

режимі он-лайн та збережен
ня наукових публікацій викла

дачів університету. Доступ до 

цих робіт є відкритим для всіх 
користувачів Інтернету. У 2007 р. 
на базі також вільного про

грамного продукту "Відкрита 
система журналів" (Ореп 
Jouгnal System) університет 
збільшив присутність через 

журнали: підтримка прямого 

розміщення електронних пуб
лікацій у журналах ВД, включ

но з програмним забезпечен 
ням для редагування, публіку 
вання, архівації та створення 

покажчик і в . У наступні роки 
політика, ініційована виклада

чами університету, була спря
мована на розвиток ун і верси

тетського реПОЗИТdрію, де бу
ли б доступні всі праці викла

дачів. Так, у 2009 р. Канзась
кий університет став першим 

університетом у США, який 
запровадив політику відкри-

того доступу, приєднавшись 

до кількох приватних універ

ситеТІВ (Йельського, Гар 
вардського, Стенфордсько

го). Процес, ініційований 
кількома викладачами та біб 
ліотекарями, вийшов на ви

щий рівень по університету. 

Що робити досліднику? 

Сформувати стратегію - це 

одне, а от втілити ЇЇ в жипя -
це зовсім інше. Дослідники -
люди особливі. Природнич

ники, наприклад, уже почали 

формувати власні дисциплі

нарні та загальні репозитарії, 
враховуючи вимоги гранто 

давців щодо розповсюдження 

інформації у відкритому до

ступі. Для цих учених політика 
ВД у Канзаському університеті 
та університетський репозита

рій є зайвою . Соціологи та 

особливо гуманітарії надають 

перевагу друкованим видан

ням, і онлайнові публікації є 
для НИХ ЧИМОСЬ чужорідним, 

тож за матеріалами вищезга

даного опитування представ

ники цих дисциплін є У мен

шості серед користувачів он

лайнових матеріалів. Але та 

кому явищу є пояснення, якщо 

брати для прикладу природ

ничника та гуманітарія, то ос

танньому в його дослідженнях 

необхідно користуватись ма

теріалами різної давності, у 

той час як природничник ви

користовуватиме матеріали 

досліджень, проведених мак

симум 5 років тому. Гуманіта
рі ї звертають увагу не лише на 

текст, але й на зміст, контекст 

та об'єкт загалом (певні ви
дання, особливості палітурки, 

автографи, дарчі написи, при- · 

мітки, авторів тощо). Тож ро 
бимо висновок, що принаймні 
для гуманітаріїв друковані 
книги та бібліотеки продовжу

ватимуть існувати. 

Мабуть, найбільшою пере 

сторогою, що об'єднує пред

ставників усіх дисципл ін, є пе

рехід від друкованих джерел 

до е-ресурсів та їх розповсюд

ження. Серед основних пи

тань - питання копірайту та 

авторського права. Більшість 

науковців переконана, що від

даючи працю до видання, пе

редають видавцеВІ всі ав

торські права, але насправді 

всі авторські права залиша

ЮТЬСЯ за автором стапі, вида

вець лише отримує право пуб
лікувати її у своєму журналі. 

Для цього видавцям не потрі
бен повний копірайт. 

Авторські права - це сукуп

ність прав, що можуть бути 
розподілені між автором та 

видавцем. Аналогічно дослід

ники, які є співробітниками 
університету та отримують там 

заробітну платню , морально 

(якщо не юридично) повинні 
надавати свої роботи у від

критий доступ до універси 

тетського репозитарію. Але 

поки що більшість авторів на

укових статей віддають свої 

авторські права видавцям. 

Переважно вони це роблять 
тому, що така ситуація склада

лася роками, більше того, 
публікації контрактів не спри

яють читацькій активності. 

Підписання контрактів є ос

танньою СХОДИНКОЮ на шляху 

до опублікування, а в світі, де 

або публікуєшся, або зника
єш, домінує інстинкт виживан

ня. Але не без оБГрунтування 
позаштатні науковці побою
ються змінювати цю усталену 

видавничу політику, адже в 

разі відмови видавництва 

друкувати їхні статті, шансів 

побачити свою роботу в яко
мусь науковому журналі стає 
дедалі менше. Для того щоб 
питання про авторські права 

на публікацію було вирішено 
на користь науковців, їм по

трібно пояснити, в чому ці 
права полягають. Важливим 

інструментом у пошуковій ро
боті є сайт http://www sheг
pa.ac.uk/гomeo, де можна оз

найомитися 3 політикою ВИ-

давців журналів щодо ав

торських прав та дозвол і в на 

самоархівування. Більшість 

інформації про авторські пра 

ва провідних видань міститься 

на цьому сайті, тож дослідни

ки без проблем можуть знай 
ти необхідні відомості щодо 
цього питання. Штатний ви

кладач може користуватись 

перевагами дещо більшими, 

залишаючи за собою авторсь
КІ права, права на редагуван

ня остаточного PDF-варіанту 

на інституційному репозитарії. 

Культурне значення роз

ширення політики публіку

вання 

Досі ми обговорювали від

критий доступ як рух, харак

терний для США та Західної 

Європи, де відносини між 

приватними видавцями та 

державними УНІверситетами 

мають довшу традицію. ВД 

прогресивніший у тих країнах, 

де ці взаємини не є нерозділь

ною частиною культури . На

впаки, як дослідники, так і ви

давці підпорядковуються уря

ду. Завдяки цьому наукова 

спільнота держави може 

швидко прямувати до відкри

того доступу, адже немає кон

флікту інтерес і в. Дослідження 

фінансуються державою і є ЇЇ 

здобутком, що робить їх до
ступними до того часу, поки 

доступною залишається га

лузь. Із власного досвіду ска

жу, що хорватська наукова 

спільнота розробила зразко 

вий онлайновий репозитарій 

на прикладі лінійки згаданих 

раніше національних репози

таріїв, передбачених для США 

(але так і не введених в дію). я 
маю на увазі портал http: 11 
hгcak.sгce.hг/, що станом на 1 
липня 2010 р. містив статті з 

більш ніж 200 наукових жур
наЛ І В. 

Щодо моєі' спеціальності 

"словенська мова", над якою я 

працювала разом зі співре 

дактором Марко Сної, щоб 
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видати наш журнал Slovenski 
jezik/Slovene Linguistic Studies 
(видається з1997 р.), то мушу 
сказати, що цей журнал із папе

рового здійснив перехід в е

форматта потрапив у ВД 2009 р. 
(Ми розм істили в он-лайн всі 
попередні випуски, крім 2006 р., 
коли видання не було надру

коване). Такий розвиток був 
для нас природною еволю 

цією, адже прибуток не плану

вався Від самого початку, тому 

обидва наші видавці (науко
во -дослідницький центр Сло

венської академії наук та мис

тецтв і загальний центр гума

НІТарних студій в університеті 

штату Канзас) в ідгукнулись на 
наш запит одночасно здійсни

ти онлайнову публікацію без 

особливого розголосу. У на
шому ви падку ми скориста

лись доступною інфраструкту

рою - репозитарієм Канзась

кого університету для остаточ

них РDF-версій статей та роз

робили портал наших власних 
посилань на ці статті 

(http://www2.ku.edu/ -slav
ic/sj-sls). Схема роботи з ви
давництвом не змінилась при 

цьому: спочатку ми дозволи

ли авторам статей збер і гати за 

собою авторські права, але 
попросили їх надати нам лі

цензії на їх опублікування. На

ша робота відповідає високим 
видавничим стандартам, тому 

що усі роботи проходять через 
редагування та рецензування 

провідних експертів з галузі, 
що досліджується в науков ій 

роботі, а також перевіряються 
авторами статей. Ми лише ви

магаємо від авторів, щоб вони 

надавали статті, які ще не ви

давались. Ненавмисним але 

позитивним наслідком он

лайн опублікування став ши
рокий всесвітній доступ до 

матеріалів, що вийшов за ме

жі вузької спеціалізац і ї. Такі 

пошукові механізми, як 

Google Scholaг, знаходять наші 
публікації, виконуючи запити 

читачів, що шукають інформа

цію з конкретної теми, задаю 

чи певні ключові слова . Вико

ристання статистичних даних 

у KU ScholaгWoгks допомагає 
відстежити кількість заванта

жень та перегляді в кожної 

статті, відсортованої за краї

нами, тож ми можемо бачити, 

де нас читають. Доступ до на

ших матеріалів набагато прос

тіше здійснити он-лайн, аніж 

шукати паперові відповідники 

в тих бібліотеках Європи, що 

здійснюють передплату на 

традиційні паперові видання. 

Хоча ми не можемо система

тично збирати інформацію, 
ми можемо стверджувати, що 

наші видання широко циту

ються славістичною спільно

тою. Іншою несподіванкою 

стало те, що в 2006 р. наш 

журнал був визнаний автори

тетним виданням серед прес

тижних видань "зеленої" Кем

бріджської серії для сло

венських лінгвістів, присвяче

ної славістики. 

Ми поділились нашим дос

відом не для самозахоплення 

(хоча ми, звичайно, пишаємо
ся нашими досягненнями), а 

для того, щоб показати, що 

механізм розповсюдження ін

формаці'" у відкритому доступі 

створює в процесі наукового 

пошуку стандарти швидкості 

та відкритості, з якими мусять 

конкурувати традиційні, але 

більш повільні та закриті ме

ханізми. ВД неодмінно стане 

золотим панівним стандартом 

для процесу створення науко

вих публікацій. Тенденція змі

ниться на користь знань як за

гального громадського блага, 

що може безперешкодно ви

користовуватись усіма. 

Переклала Світлана Чу

канова, Наукова бібліотека 

Національного університету 

"Києво-Могилянська ака

демія" 
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