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Problema comunicării ştiinţifice: de 
ce este necesar accesul liber (Open Access)?

O perspectivă transatlantică

Rezumat

Articolul doreşte să atragă atenţia asupra 
tendinţelor spre Accesul Liber (Open Access), oferind 
exemple rezultate din experienţa acumulată la Universi-
tatea din Kansas care a pornit, acum câţiva ani, pe calea 
implementării unei politici de acces liber la comunicarea 
ştiinţifică. Articolul subliniază aspecte pe care, în general, 
publicul larg şi oamenii de ştiinţă nu le conştientizează, 
de exemplu faptul că ridicarea continuă a costurilor de 
editare şi de abonare la accesul electronic, practicată de 
editorii comerciali ai textelor ştiinţifice, afectează – de 
fapt – publicul care, la rândul său, va plăti taxe tot mai 
mari, inclusiv taxe de şcolarizare. În acelaşi timp, ac-
tualul status quo restricţionează foarte mult accesul la 
cunoaştere, suportat de public chiar de la bun început. 
Una dintre soluţii se referă la depozitele electronice (dig-
ital repositories) din instituţiile de învăţământ superior, 
în cadrul cărora bibliotecile – care administrează aceste 
depozite – au sarcina permanentă de a arhiva lucrările 
ştiinţifice, permiţând tuturor un acces liber şi neîngrădit. 
Sunt menţionate şi alte câteva realizări, atât în Europa 
cât şi în Statele Unite, care se referă la implementarea 
politicilor la accesul liber. Publicul larg – reprezentat, în 
primul rând, de studenţi şi de cercetători – are tot interesul 
ca această comunicare să fie larg accesibilă. Cunoaşterea 
ştiinţifică şi cercetarea sunt, la urma urmelor, un bun 
public, care trebuie răspândit în folosul tuturor. 

Prezentare generală

Toţi cei implicaţi în domeniul cercetării în ultimele 
decenii au observat o schimbare radicală în ceea ce am 
putea numi accesul la literatura de specialitate. Dacă 
acum un deceniu – şi înainte – singura modalitate era 
accesul la o bibliotecă universitară, acum este nevoie 
atât de informaţie tipărită, cât şi de informaţie în format 
electronic. Un studiu recent, referitor la practicile de 
cercetare din Statele Unite, a pornit de la întrebarea: ce 
punct de plecare s-a folosit la o anume facultate pentru 
a demara procesul de cercetare? Răspunsurile au arătat 
că, în anul 2009, mai mult de 75% au apelat la un motor 
de căutare pe internet, iar restul a apelat fie la catalogul 
on-line al unei biblioteci, fie la biblioteca însăşi. Cifrele 
diferă relativ puţin dacă defalcăm pe discipline: cei din 
domeniul ştiinţelor naturale au apelat în proporţie de 90% 
la un motor de căutare, cei din domeniul ştiinţelor sociale 
într-un procent de 80%, iar cei din domeniul ştiinţelor 
umaniste sunt circa 70%. Comparativ cu studiile din 
anii 2003 şi din 2006, rezultă că se face din ce în mai rar 
apel la biblioteca propriu-zisă, crescând constant apelul 
la motoare de căutare on-line.1 Cine ar îndrăzni să susţină 
că tendinţa se va schimba? Ce membru al unei facultăţi 
(care doreşte ca lucrările sale să fie citite) ar dori să fie 

invizibil în motoarele de căutare?
Este clar, aşadar, că viitorul publicaţiilor ştiinţifice, 

din orice domeniu, va fi formatul electronic, este însă mai 
puţin clar cum vom ajunge acolo. Mult material ştiinţific 
există deja în format electronic, ceea ce înseamnă că 
publicaţiile de specialitate au atât ediţii tipărite, cât şi 
ediţii în format electronic, numai că multe asemenea ver-
siuni electronice se află ascunse în spatele unor ziduri de 
protecţie parolate, accesibile doar acelor studenţi şi acelor 
profesori care au privilegiul la accesarea lor, atât timp cât 
sunt afiliaţi acelei instituţii de învăţământ superior. S-ar 
putea replica faptul că a fost totdeauna aşa: numai cei cu 
permis la acea bibliotecă pot împrumuta cărţi de acolo, 
iar cei aflaţi in situ pot avea şi ei acces la acele publicaţii, 
atât timp cât au acces fizic la acea bibliotecă. 

Accesul la publicaţiile electronice este însă 
diferit: editorii împrumută bibliotecilor acces anual la 
publicaţiile lor periodice, dar numerele publicate ante-
rior nu devin proprietatea bibliotecii, neexistând nicio 
garanţie că publicaţia va fi mereu accesibilă. În realitate, 
ţinând seama de faptul că taxele anuale cresc ameţitor în 
fiecare an – instituţia noastră, Universitatea din Kansas, 
plăteşte anual mai mult de 4 milioane de dolari numai 
în acest scop – este clar că, mai devreme sau mai târziu, 
se va ajunge la momentul sistării abonamentului, ceea 
ce înseamnă limitarea accesului la publicaţiile de spe-
cialitate. Fenomenul nu înseamnă costuri tot mai mari 
pe cantitatea de ştiinţă produsă, ci – mai degrabă – este 
vorba de cheltuielile pentru achiziţionarea de cărţi faţă de 
procentul alocat periodicelor, care s-a modificat radical. 
Dacă în anul 1986 raportul cărţi / periodice era de 80% 
/ 20%, în anul 2010 s-a ajuns la un raport invers cărţi / 
periodice de 20% / 80%. În aceeaşi perioadă, indicele 
preţurilor de consum a crescut cu 64%, în timp ce preţurile 
publicaţiilor ştiinţifice au crescut cu 227%.2 

Nedreptatea, ca să nu o numim de-a dreptul 
perversitatea, situaţiei devine clară dacă ţinem seama şi 
de întregul lanţ economic: universităţile obţin fonduri 
din taxele aplicate studenţilor sau din bugetele publice 
(bugetul de stat ori granturi). Aceste fonduri se duc 
în salarii, în laboratoare şi în diverse materiale pentru 
cercetare. Facultăţile însă oferă rezultatele cercetărilor, 
în domeniul editării de texte ori în diverse domenii de 
expertiză, aproape totdeauna în mod gratuit. Acestea apar 
în publicaţii de specialitate, care fac cunoscută activitatea 
de cercetare, dar pe care o închiriază apoi universităţii, 
făcând şi profit. Tehnologia publicării on-line a modificat 
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însă vechiul model, prin care bibliotecile achiziţionau 
publicaţii de specialitate (împreună cu conţinutul lor) 
o dată pentru totdeauna; acum, chiria permite editorilor 
să profite la infinit de conţinutul acelor publicaţii. De 
fapt, universităţile şi toţi cei care le sprijină sunt taxaţi 
de două ori (sau chiar de mai multe ori): o dată pentru a 
cerceta şi a doua oară pentru a avea acces la rezultatele 
cercetării. Să luăm cazul Mariei Plătitoarea-de-taxe care 
stă într-o cafenea în faţa unei ceşti de cappuccino, având 
cu ea laptopul; ea ar dori să citească ultimele rezultate în 
domeniul ecosistemelor subtropicale sau în domeniul ge-
ometriei neeuclidiene. Domnişoara cu pricina îşi achitase 
deja taxele şi, deci, şi-a achitat şi rezultatele cercetării. 
Dacă nu este afiliată unei universităţi, soluţia este simplă: 
majoritatea publicaţiilor vor fi accesibile on-line pe baza 
unei sume plătite prin card; deci Maria noastră va plăti 
câteva zeci de dolari pentru a citi câteva articole, aşadar 
ea va plăti a doua oară pentru ceva ce plătise deja anterior.

Acum circa zece ani, cercetătorul Stevan Harnad 
a rezumat problema, afirmând că specialiştii caută să 
aibă acces „la ochii şi la mintea tuturor celor potenţial 
interesaţi”.3 Paradoxul este că tehnologia, în loc să 
lărgească accesul la cunoaştere, a condus la costuri mai 
mari pentru a avea acces la cunoaştere şi, de-a dreptul 
ciudat, la profituri de-a dreptul astronomice. Se estimează 
că editorii au, în medie, un profit anual de 10–25% şi 
beneficii non-profit de circa 10%.4  De exemplu, între 
1995 şi 2001, profitul companiei Elsevier a fost de circa 
37% pe an.5 O cauză parţială a unei asemenea modificări 
poate fi identificată în distrugerea delicatei balanţe dintre 
„economia academică de cadouri” şi economia de piaţă,6 
fapt ce a condus la comercializarea rezultatelor cercetării 
şi ale ştiinţei specializate bazate pe finanţarea publică şi 
având scopul de a servi tuturor. 

Se estimează că circa 73% dintre publicaţiile 
ştiinţifice sunt editate de editori comerciali, 20% pe bază 
de non-profit, iar restul în regim mixt.7  Să mai notăm, în 
context, că apare o distorsiune interesantă a conţinutului 
în raport cu editorii comerciali, cei care produc (şi, astfel, 
controlează) majoritatea publicaţiilor ştiinţifice. Spre 
exemplu, patru editori (Elsevier, Springer, Taylor & 
Francis and Wiley-Blackwell) deţin aproximativ 25% din 
piaţa publicaţiilor ştiinţifice.8 Dacă-l adăugăm şi pe Sage, 
cercetătorul Raym Crow, din domeniul comunicaţiilor 
în lumea ştiinţifică, estimează că toţi aceşti editori com-
erciali au editat jumătate dintre aceste publicaţii non-
profit.9  Aceiaşi editori comerciali au încheiat contracte cu 
organizaţii non-profit pentru a edita publicaţii de nişă cu 
costuri iniţiale mici şi cu limite minime de profit. Acelaşi 
Crow estimează că, în urma analizelor sale, circa 27,5% 
dintre publicaţiile editate pe baze comerciale erau, de 
fapt, sponsorizate de diverse organizaţii; iar circa 30% 
dintre titlurile non-profit, sponsorizate, erau publicate de 
editori comerciali.10   

Se constată, totuşi, o revenire spre spiritul editării 
non-profit, spre spiritul „economiei de cadou” (gift 
economy) şi aceasta în urma unor iniţiative care oferă 
instituţiilor academice alte mecanisme de publicare. 
De exemplu, SPARC Europe (Scholarly Publishing and 
Academic Resources Coalition, Europe), http://www.
sparceurope.org/, le sugerează editorilor non-profit, fie 
că e vorba de proiecte noi, fie că e vorba de trecerea 
spre un conţinut on-line, aşadar spre un acces liber. Şi 
în Statele Unite şi în alte ţări, universităţile au început 

să sprijine iniţiativele de publicaţii non-profit cu costuri 
mici, de exemplu KU’s https://journals.ku.edu/index.php. 
Aceştia încearcă să experimenteze ale modele de editare, 
migrând de la modelele bazate pe taxe ori pe abonament, 
situaţii în care cititorul plăteşte, spre un „acces liber” 
(open access), situaţie în care cititorul nu plăteşte: tot 
conţinutul este deschis şi liber. Asemenea inovaţii nu 
atentează la industria consolidată a editărilor, ci – pur 
şi simplu – oferă cititorilor un acces liber şi gratuit la 
literatura mondială de specialitate. Pentru a menţine vi-
talitatea publicaţiilor, sunt luate în considerare alte surse 
de venit în afara abonamentelor. Finanţarea poate proveni 
din resursele interne ale universităţilor, de la agenţii de 
finanţare sau prin diverse metode de autofinanţare din 
partea autorilor sau prin alte metode non-profit care pot 
constitui şi rezultatul eforturilor. 

A oferi acces liber la rezultatele ştiinţifice se 
poate face în moduri diferite, iar tranziţia poate avea loc 
în multe feluri, inclusiv prin publicaţii cu „acces liber” 
şi prin alte metode, prin acţiuni colective şi individuale, 
prin care autorii pot decide în comun să facă disponibil 
un exemplar al muncii lor pe paginile internet care sunt 
deschise gratuit tuturor. Asemenea acţiuni individuale ori 
colective, iniţiate de autori, indică a recunoaştere tot mai 
largă în sensul că ei au rolul decident în privinţa accesului 
liber la rezultatele muncii lor ştiinţifice, aceasta fiind o 
componentă de bază a eforturilor lor. 

Tumultuoasa activitate din Kansas

Universitatea din Kansas (University of Kan-
sas – KU) a fost între primele din Statele Unite care a 
recunoscut absurditatea accesului restrâns la comunicare 
ştiinţifică, atât între specialişti, cât şi între aceştia şi ci-
titori. La urma urmelor, rezultatele cercetării ştiinţifice 
din cadrul universităţilor este un bun public. Ca reacţie la 
disputele din domeniu, Rectorul de atunci al KU, David 
Shulenburger, a propus – încă din anul 1998 – un depozit 
naţional de publicaţii on-line care să cuprindă toate re-
zultatele din toate domeniile.11 Deşi acest ideal măreţ nu 
a fost realizat, rectorul Shulenburger şi bibliotecile de 
la KU au lansat în anul 2005 un depozit local folosind 
pachetul software DSpace, KU ScholarWorks (https://
kuscholarworks.ku.edu), dedicat tocmai depozitării 
sigure şi păstrării în eternitate a rezultatelor cercetărilor 
şi care să fie – totodată  –accesibile tuturor celor care au 
conexiune la internet. În anul 2007, instrumentelor deja 
accesibile on-line li s-a adăugat Open Journal System 
(OJS), în acest caz fiind posibilă publicarea directă a 
cercetărilor ştiinţifice în vederea unui acces liber, inclu-
siv software care să permită citarea surselor, publicarea, 
arhivarea şi indexarea. În anii care au urmat, s-a pus 
bazele unei politici iniţiate de facultate, vizând un acces 
liber la toate cercetările din cadrul KU prin intermediul 
acelui depozit digital. Ca atare, în anul 2009 KU a devenit 
prima universitate publică din Statele Unite care a iniţiat 
o politică de Acces Liber. Ulterior, au aderat şi câteva 
universităţi private (Yale, Harvard, Stanford) care aveau 
politici similare, proces condus de un mic grup din cadrul 
facultăţilor şi din cadrul bibliotecilor, ulterior completat 
cu forţe noi, mai ample, din cadrul facultăţilor, reprezen-
tate de administratori şi de bibliotecari.12

Ce trebuie să facă un cercetător?
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A avea o anume conduită este una, să o implemen-
tezi e alta. Cercetătorii din cadrul facultăţilor sunt specii 
eterogene. Cei din domeniul ştiinţelor naturale au iniţiat 
deja depozite specifice domeniilor lor, în multe cazuri pe 
baza unor grant-uri ce vizau diseminarea informaţiei pe 
baza unui acces liber. Pentru aceşti cercetători, politica 
de acces liber a KU şi a depozitului digital KU Schol-
arWorks nu sunt foarte utile. Umaniştii, mai ales, sunt 
iubitori de carte, pentru ei diseminarea on-line este adesea 
ceva străin, dacă nu cumva chiar o ameninţare, deşi este 
un grup minoritar şi în declin, dacă ar fi să ţinem seama 
de raportul menţionat mai sus. Există multe motive care 
pot explica practicile diferite. Putem menţiona faptul 
că plaja de material relevant umaniştilor este mult mai 
largă decât pentru cercetătorii din domeniul ştiinţelor 
naturale. Umaniştii sunt interesaţi de secole de material, 
pe când ceilalţi sunt interesaţi, mai ales, de cercetări foarte 
recente, să zicem din ultimii cinci ani. Umaniştilor le 
este util nu numai conţinutul textului, ci şi contextul, ba 
chiar produsul însuşi, de exemplu ediţii speciale, hârtia şi 
modul de legare a cărţii, palimpsestele, notele marginale, 
autorii contemporani editării etc. Se mai pot aduce şi alte 
argumente, dar umaniştii simt un anume confort când li 
se spune că izvoarele tipărite şi bibliotecile fizice nu vor 
dispărea aşa curând.

Toţi cei implicaţi în cercetare simt însă că 
asistăm la o tranziţie de la textul tipărit la textul on-line. 
Cercetătorii ignoră, în general, chestiunile legate de copy-
right. Am putea paria la sigur, să spunem aşa, că cei mai 
mulţi cercetători cedează editorilor drepturile de autor. 
De fapt, autorii sunt cei care sunt proprietarii operelor lor 
şi, deci, cei care au şi drepturile de reproducere, cedând 
doar acele drepturi sau, mai exact, acordând dreptul de a 
li se publica opera într-o anume publicaţie.13 Editorii nu 
au nevoie de toate drepturile asociate unei lucrări pentru 
a o publica. Aceste drepturi includ, de fapt, un ansamblu 
de norme ce pot fi comune autorului şi editorului, de 
exemplu. În mod asemănător, cercetătorii care activează 
în cadrul universităţilor sunt, moral vorbind, dacă nu de-a 
dreptul legal, obligaţi să-şi cedeze rezultatele cercetărilor 
depozitelor publice cum ar fi KU ScholarWorks. Totuşi, 
cu o nefericită indiferenţă, ei cedează drepturile de autor 
editorilor, în bună parte datorită faptului că „aşa s-a făcut 
până acum” şi, în plus, contractele de publicare nu sprijină 
nicidecum un anume mod de „lectură interesantă”. A le 
semna este pasul ultim înaintea publicării, iar într-o lume 
dominată de legea lui „publică sau mori” va prevala 
întotdeauna instinctul de supravieţuire. Chestiunea este 
acută mai ales în cazul persoanelor fără un post garantat, 
cărora – şi pe bună dreptate – le este teamă că, respingând 
o anume politică editorială, li s-ar putea refuza studiul, 
ceea ce le va diminua şansele pentru un job permanent. 
Până când situaţia va evolua spre un mod favorabil 
universităţilor şi drepturilor cercetătorilor în privinţa 
unei comunicări rezonabile şi eficiente, soluţiile constau 
în a informa facultăţile asupra drepturilor pe care le eu. 
Un instrument important al cercetătorului de azi este 
site-ul lui Sherpa – Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/
romeo), care arhivează politicile editoriale. Se află aici 
multe variante editoriale, iar cercetătorul poate negocia 
cu acea publicaţie care corespunde intereselor sale de 
diseminare a informaţiei, păstrându-şi însă drepturile 
de autor. Facultăţile îşi pot astfel folosi poziţia oarecum 
privilegiată pentru a solicita modificarea contractelor 

de publicare în vederea obţinerii copyright-ului, putând 
astfel să-şi licenţieze versiunea editată, finală, paginată 
în format PDF oricărui alt depozit instituţional.

Cultura editorială de peste Ocean

Până acum am discutat despre mişcarea Open 
Access (accesul liber) în termenii specifici Statelor Unite 
şi Europei Occidentale, unde există o lungă tradiţie a 
cooperării dintre universităţi şi editorii privaţi. Accesul 
Liber s-a putut mişca rapid în ţările mai mici, unde 
asemenea legături nu fac parte dintr-o anume tradiţie 
culturală; din contra, cercetarea şi publicarea rezultatelor 
cercetărilor erau în grija statului. În asemenea situaţii, 
întregul sistem poate migra rapid spre Accesul Liber, de-
oarece nu există niciun conflict de interese: cercetarea este 
finanţată de stat, aşadar din fonduri publice şi, ca atare, 
poate fi accesibilă gratuit de vreme ce este disponibilă 
întreaga infrastructură. Din experienţă personală, pot con-
stata că – în Croaţia, de exemplu – întreaga lume ştiinţifică 
a contribuit la crearea unui depozit model on-line, urmând 
liniile directoare ale depozitului naţional prevăzut pentru 
Statele Unite, dar nepus în practică deocamdată – aşa 
cum fusese teoretizat de David Shulenburger. Am aici 
în vedere Hrčak: Portal znanstvenih časopisa Repub-
like Hrvatske (Hrčak: Portalul publicaţiilor ştiinţifice 
din Croaţia, în engleză Portal of Scientific Journals of 
Croatia) (http://hrcak.srce.hr/), care – până astăzi, adică 1 
iulie 2010, când pregătim acest material – cuprinde peste 
200 de publicaţii ştiinţifice cu peste 4000 de studii. Într-
unul dintre domeniile mele de specializare, lingvistica 
slovenă, am cooperat cu Marko Snoj pentru a transforma 
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publicaţia noastră Slovenski jezik / Slovene Linguistic 
Studies, lansată în anul 1997, de la forma tipărită la o 
formă mixtă, pe hârtie şi on-line, începând cu anul 2009. 
Numerele anterioare au fost arhivate şi sunt disponibile 
on-line, cu un an întârziere, începând cu anul 2006. Pentru 
noi, a fost o evoluţie firească, deoarece motivaţia vreunui 
profit nu exista, de la bun început şi, ca atare, ambii 
editori (Centrul de Cercetare Ştiinţifică al Academiei 
Slovene de Ştiinţe şi Arte, pe de o parte, şi Hall Center 
for the Humanities at The University of Kansas, pe de altă 
parte) au fost de acord cu solicitarea noastră de a face o 
publicaţie on-line fără taxă şi fără trâmbiţe festive. Am 
folosit infrastructura deja disponibilă a KU ScholarWorks 
pentru depozitarea versiunilor finale în format PDF, apoi 
am dezvoltat un portal al nostru care conduce la acestea 
(http://www2.ku.edu/~slavic/sj-sls . Activitatea editorială 
nu s-a modificat absolut deloc: de la bun început, am 
permis autorilor să-şi păstreze toate drepturile, le-am so-
licitat doar dreptul de a le publica studiile. Este important 
să menţionăm că ne-am păstrat standardele de editare, 
făcând apel le referenţi în cazul domeniilor acoperite 
de contributori. Le-am solicitat autorilor doar să nu-şi 
fi publicat anterior studiile. O consecinţă neplanificată, 
dar pozitivă, a fost o vizibilitate mai mare nu numai în 
domeniul nostru restrâns, ci şi pe plan mondial. Motoarele 
de căutare, cum ar fi Google Scholar, menţionează studi-
ile noastre, aducându-le imediat în atenţia cercetătorilor 
care le caută prin cuvinte cheie adecvate. Motorul sta-
tistic şi de urmărire al KU ScholarWorks ţine evidenţa 
descărcărilor şi al lecturilor pentru fiecare articol, sortat 
pe ţări, fapt ce permite să vedem imediat cine şi unde ne 
citeşte. Accesibilitatea noastră on-line este sensibil mai 
bună decât a majorităţii bibliotecilor europene abonate 
la ediţiile pe hârtie. Deşi nu putem culege informaţiile 
în mod sistematic, putem estima că studiile noastre sunt 
citate şi în afara comunităţii slaviştilor. O altă surpriză a 
fost că, în anul 2006, publicaţia noastră a fost recunoscută 
ca fiind de referinţă în domeniul lingvisticii slovene de 
prestigioase serie „verde” (green) de la Cambridge, în 
volumul lui Cubberley dedicat lingvisticii din ţările slave. 

Am menţionat acestea nu ca laudă de sine (deşi, 
evident, suntem mândri de rezultate), ci pentru a sublinia 
că modalitatea de a accesa liber informaţia ştiinţifică se 
face rapid şi vizibil, mod care a intrat în competiţie cu ale 
modalităţi închise şi lente de diseminare a informaţiei.  
Accesul liber va deveni, inevitabil, un imperativ şi un 
standard al publicaţiilor ştiinţifice. În această perioadă 
de tranziţie, progresul în domeniul cunoaşterii, având 
sprijin public, îşi va recăpăta locul de bun public, care 
poate fi folosit de toată lumea fără niciun fel de restricţii. 
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