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LIETUVOS MOKSLO TARYBOS  
pirmininko pavaduotojos Rūtos Petrauskaitės 

KOMANDIRUOTĖS Į Amsterdamą 

ATASKAITA 

 

2016 04 08 Nr. _______________ 

(Data) (Registracijos Nr.) 

Vilnius 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Renginio pavadinimas Nyderlandų Karalystės pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 

konferencija „Open Science: From Vision to Action“ 

Data, vieta 2016 m. balandžio 4–5 dienomis Amsterdamo centre „Europe building 

in the Marine Establishment Amsterdam“ (MEA) Kattenburgerstraat 

7, 1018 JH Amsterdam 

Organizatoriai Ron Dekker, Project Leader for Open Access  

Ministry of Education, Culture and Science 

Organizatorių kontaktai OCWEU 2016 OCWEU2016@mci-group.com 

 

II. INFORMACIJA APIE RENGINĮ IR VEIKLAS 

(trumpas renginio aprašymas) 

 

III. KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS 

 

Dalyvauti 2 dienų Nyderlandų prezidentiniame renginyje, kuris susidėjo iš atidarymo, kelių 

plenarinių sesijų su svarbių asmenų pranešimais, darbo 6 sekcijose, mokslo kavinės diskusijų ir 

baigiamojo dokumento priėmimo. 

 

IV. SVARSTYTI (APTARTI) KLAUSIMAI 

 

Žemiau pateiktos svarbiausios nesikartojančios kai kurių kalbėtojų tezės 

 

Atidarymo kalbos 

 

Sander Dekker (Nyderlandų Valstybės sekretorius Švietimui, kultūrai ir mokslui) kaip rengėjas 

kalbėjo apie dalijimosi kultūros svarbą. Mokslas yra komandinis darbas (tarp mokslininkų iš 

skirtingų disciplinų, skirtingų šalių bei mokslininkų ir ne mokslininkų). Atviras mokslas turi būti 

standartas, o ne išimtis.  

 

Carlos Moedas (ES Mokslinių tyrimų ir inovacijų komisaras) teigė, jog pasaulis buvo atviresnis 

prieš Pirmąjį pasaulinį karą nei dabar. Dabar yra pribrendęs reikalas mokslui atsiverti, negalima 

praleisti šios galimybės, todėl labai svarbu visiems, kas su tuo kiek nors siejasi, susitarti ir imtis 

skubių veiksmų.  

 

Reikia susitarti, kas moka už atvirąjį mokslą (AM), o kas turi naudą, atviras, nereiškia nemokamas 

ir neatsakingas, kai kalbam apie atlyginimą jo kūrėjams ir jų autorines teises. Tačiau tyrimo 

tikslams autorinėse sutartyse turi būti daromos išimtys, tai bus padaryta naujoje EK direktyvoje 

(a copyright directive with research exemptions).  

 

mailto:OCWEU2016@mci-group.com
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Mokslo rezultatai yra ne tik publikacijos, bet ir duomenis, jo tikslas – tarnauti visuomenei, 

pramonei ir inovacijoms. Ankstesnis požiūris į mokslinių tyrimų rezultatus, trumpai išreikštas šūkiu 

„Publish or perish“ turėtų likti praeityje. Tolydžio vis svarbesni tampa duomenys. Mokslinių tyrimų 

duomenys bus kaupiami Europos atvirojo mokslo debesyje, taip pat greitai bus pristatyta AM 

politikos platforma, kordinuojama visais lygmenimis – nuo ES iki nacionalinio. Europa turi tapti 

mokslo duomenų valdymo lyderė. 

 

Per ES Konkurencingumo tarybos susitikimą 2016 m. gegužė 26–27 d. bus patiekta šalims narėms 

daugiau informacijos, nes reikia suderinti ES ir nacionalinius veiksmus. Upės nesustabdysi. Atviras 

mokslas yra čia, todėl pasinaudokime tuo, kvietė komisaras. 

 

Daugiau apie:  

 Europos atvirojo mokslo debesį https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-

science-cloud); 

 Atvirojo mokslo platformą https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-

science-policy-platform. 

 

Plenarinė sesija „Dare to share“ 

 

Prof. Jose van Dijck (KNAW). Atviroji prieiga, skaičiuojant visus pliusus ir minusus, bet kuriuo 

atveju turėtų atnešti visuomenei daugiau naudos. Atviras mokslas – tai ne tik atviroji prieiga prie 

publikacijų, bet ir prie duomenų bei „piliečių mokslas“ (citizens’ science). Klausimai diskusijai: 

pasitikėjimas ne tik mokslininkais, bet ir tyrimų būdais; korporacijoms priklausančių duomenų 

naudojimas. Europos vertybės yra labai svarbios atvirojo mokslo dedamosios. Amerikiečiai geriau 

saugo savo duomenis, kurie gaunami iš didelių platformų (pvz., Google ir FB). Reikia sutarti dėl 

atvirumo apibrėžimo, kad būtų užtikrinamas ir saugumas tuomet, kai jo reikia. Privatus ir 

valstybinis sektorius turi išmokti bendradarbiauti. ES, susidedanti iš VN, yra ir trūkumas, ir 

privalumas AM skleisti. Pabrėžė, kas AM – tai ne tik atvirosios publikacijos ir duomenys, bet ir 

sąveika su piliečiu mokslu, FAIR (Fundable, Accessible, Ingteroperable, Reusable) principais. Kai 

buvo rengiama nacionalinė Nyderlandų mokslo programa, buvo pasitelkti piliečiai, jie uždavė apie 

12 000 klausimų tyrėjams. 

 

Dr. Jan van den Biesen (Business Europe atstovas). Manytų, kad vyriausybės turėtų finansuoti 

papildomas išlaidas susijusias su publikacijų atvėrimu. Pasisako už optimal re-use of Research 

Data. Pritaria ES komisaro šūkiui – „as open as possible, as close as needed“.  

 

Prof. Michael Matlosz (Science Europe pirmininkas). Pritarė, kad reikalinga pasitikėjimo atmosfera, 

užtikrinanti, kad tie duomenys, kurie turi būti apsaugoti, bus apsaugoti. Tačiau dalintis duomenimis 

turėtume pradėti anksčiau, plačiau ir geriau. Mokslas niekada nebuvo uždaras, jis atviras savo 

prigimtimi, bet šiuolaikiniai būdai, technologijos gali padėti pakelti tai į kitą lygį. Klausimas apie 

tai, kas pasinaudos atvirais rezultatais. Atviras mokslas – nėra vienareikšmė sąvoka, bet įvairesnių 

priemonių rinkinys. Šią sistemą turėtų vesti pirmyn mokslo bendruomenė. Negali būti vieno 

standarto, nes daug kas priklauso nuo srities specifikos, tradicijų. Labai svarbus mokslo vertinimas 

– už ką yra vertinamas mokslininkas. Jei norime, kad sistema veiktų, reikia akcentuoti greitį, turime 

būti greiti, jei norime būti kompetentingi. 

 

Prof. Jean-Pierre Bourguingnon (ERC prezidentas). ERC kasdien susiduria su skirtingomis 

mokslininkų bendruomenių tradicijomis, net publikacijos turi skirtingą apibrėžimą. Paskutinių 3 

metų duomenys, kurie dažnai naudojami vertinimuose, dažniausiai neprasmingi, nes publikacijos 

citavimo laikas yra apie 8–10 metų. Kai kurios bendruomenės linkusios dalintis, o kai kurios – ne. 

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-policy-platform
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Atviras mokslas, už kurį pasisako ir ERC, labai pasistūmėjo. Dalinimasis duomenimis yra būtinas, 

tačiau vis tik tai labai priklauso ir nuo lengvai atnaujinamo formato, nuo bendrai priimtų duomenų 

rinkimo ir dalijimosi protokolų. Tam reikia organizuotų pastangų. Kitu atveju visos pastangos 

neduos norimų rezultatų. Duomenų dalijimasis yra kompleksinis  klausimas, įraukiantis ir mokymą, 

kaip tai daryti. ERC iš esmės remia AM, ypač duomenis, bet perspėja, kad reikia skubiai pasirengti 

tą daryti sugebančius žmones. 

 

Prof. Sverker Holmgren (e-IRG - E-Infrastructure Reflection Group).  

Kokia e-infrastruktūrų ateitis? Norvegijos mokslo taryba apklausė visus šalies mokslininkus. 

Trečdalis atsakiusiųjų nurodė, kad priežastys, kurios trukdo atvirajai prieigai, yra motyvacijos 

trūkumas (skatinimas) bei manomas infrastruktūrų trūkumas. Panašu, kad duomenims tvarkyti 

reikia specialistų. Anksčiau viską darydavo pats mokslininkas, tačiau laikai keičiasi. Klausimas kaip 

valdomos ir finansuojamos tokios infrastruktūros, nes tai nėra iki galo išspręsta nei ES, nei 

nacionaliniais lygmenimis.  

 

Būtina keisti mokslo vertinimo sistemą, priderinant ją prie duomenų kaip MT rezultatų, stiprinti 

turimas duomenų infrastruktūras ir kurti naujas, gerinti jų matomumą. Bendradarbiavimui ES mastu 

būtini stiprūs nacionaliniai centrai, o ESFRI infrastruktūroms būtina specializuotis: vienos jų turėtų 

kaupti duomenis, kitos – rūpintis standartais ir protokolais. 

 

Daugiau apie: 

 E-Infrastructure Reflection Group http://e-irg.eu/ 

 

Mr. Derk Haank (SpringerNature atstovas). Leidėjai yra dalyviai ir kartais net stimuliatoriai šiame 

judėjime, tačiau reikia, kad mokslinė bendruomenė ir vyriausybės sutartų, ko nori. Perspėjo, kad 

Europos sistema, perėjus prie atviro režimo, gali būti brangesnė, nei senoji sistema, nes 

publikuojama dabar daug daugiau. Turi būti daromas skirtumas tarp dalijimosi ir vagystės. Visi 

leidėjų duomenys jau yra debesyje, klausimas tik dėl prieigos sukūrimo. Kaip mes spręsime 

konkurencingumą, jei atsiversime visam pasauliui? Bet sunkiausias momentas jau praeityje, belieka 

toliau taip pat sėkmingai bendradarbiauti. 

 

Plenarinė sesija „Open access to publications“ 

 

Prof. Johannes Vogel (Nature museum Berlin). Akcentavo atvirą piliečių mokslą, nes juk net ir 

Darvinas buvo savamokslis. Nuo 2009 m. citizen science terminas mokslinėse publikacijose 

geometriškai išaugo. Tai keičia ir finansavimo struktūrą, tradicijas. Inovacijos per dalyvavimą. 

Skaitmeninė ekonomika (digital economy) viską keičia. Universitetai kaip vietinės organizacijos 

turėtų ieškoti būdų, kaip patenkinti vis didėjanti visuomenės norą dalyvauti moksle.  

 

Prof. Martin Stratmann, MPG (Max Plank Bendrijos vadovas). Tradiciniai žurnalai turi prestižą, 

kurio dar trūksta atvirosios prieigos (AP) žurnalams. Šiuo metu reikėtų pirmiausiai susikoncentruoti 

į siekį, kad mokslinės žinios būtų prieinamos. Jei finansuojančios organizacijos spaus, tas pokytis 

įvyks greičiau. „Max Plank Society“ susiderėjo su daugeliu leidėjų, kad jų publikacijos būtų atviros 

ir artimiausiu metu apie 50 proc. publikacijų taps atviros. Taip pat svarbu sukurti naujus prestižinius 

AP žurnalus ir taip peržengti tą barjerą, kuris kyla dėl to, kad mokslininkai nori spausdintis 

prestižiniuose žurnaluose. 

 

Dr. Michiel Kolman (Elsevier publishers). Mes ‚verčiame‘ mokslinius straipsnius – perrašome juos 

visuomenei suprantama kalba (tą daro jauni mokslininkai, gavę autorių sutikimus). Džiaugtųsi, jei 

"impact faktorius" būtų pakeistas kitais rodikliais, nes tai ne jų sugalvotas rodiklis. Ir apskritai, 

http://e-irg.eu/
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tradicinę bibliometriją reikia keisti subalansuotu deriniu kitų vertinimo būdų ir rodiklių, kaip antai 

altmetrika, poveikio matavimu, duomenų citavimu ir perpanaudojimu ir kt.) 

 

Elsevieras akcentuoja mokslo poveikį visuomenei. Visi jų žurnalai suteikia teisę autoriui į 

saviarchyvavimą, gerbia autorių akademinę laisvę. Kas antrą savaitę pradeda naują žurnalą, kuris 

yra AP, nes atviroji prieiga yra atvirojo mokslo stuburas.  

 

Dr. Caroline Edwards (Open Library of Humanities atstovė). Auksinis kelias, kuomet autorius 

moka leidėjui už tai, kad atvertų jo publikaciją (artcle processing charges – APC), humanitariniuose 

moksluose visiškai neįmanomas.   Bibliotekos, dalyvaujančios Open Library of Humanities, 

prisideda mažu mokesčiu, kuris skiriamas asociacijos veikloms. Bibliotekos moka ne tik už savo 

mokslininkus, bet už visus toje asociacijoje. 500 JAV dolerių – maždaug tiek kainuoja vienos 

publikacijos paskelbimas šiuo būdu. Per 6 mėn. veiklos, kuri prasidėjo nuo 200 bibliotekų, dabar 

asociacija išaugo iki daugiau nei 1000 bibliotekų. Į asociaciją kreipėsi ir kitų mokslų atstovai, kurie 

klausia, kodėl tai negalėtų būti pritaikyta ir kitiems mokslams. Žurnalų prestižas yra sukurtas pačių 

mokslininkų. Kainos sumažinimas turi būti įmanomas. 

 

Prof. Kurt Deketalaere, (LERU generalinis sekretorius). 2012 m. buvo žengtas pirmas politinis 

žingsnis, kai EK paskelbė savo rekomendaciją dėl atvirosios prieigos. Vis tik po 4 metų rezultatai 

gana kuklūs. Christmas is over kampanija ir labai gausiai pasirašyta peticija LERU pasakė, kad 

reikalingas naujas politinis žingsnis. Tačiau laikas pasirašinėti peticijas baigėsi, reikia pradėti veikti. 

 

Po šios konferencijos seksiančios ES Konkurencingumo Tarybos išvados gegužę turėtų būti 

realistiškos. Būtina, kad dvigubi mokesčiai už prieigą prie rezultatų baigtųsi. Siūloma rektoriams 

nepasirašyti su jokia leidykla sutarčių, kuriose yra neatskleidžiamų kontrakto dalių („big deal“). 

Svarbu mokyti jaunuosius mokslininkus, kad jie žinotų apie šias tendencijas. Žmogiškųjų išteklių 

politikos turi būti atitinkamai peržiūrėtos. Universitetai čia turi čia prisiimti lyderystę. Taip pat 

svarbu baigti dvišalius susitikimus ir dialogus, bet pradėti visų bendrą polilogą už apskritojo stalo. 

Dabar ROARMAPe yra registruota daugiau nei 400 skirtingų atskirų šalių ir jų institucijų AP 

politikų – jas būtina suderinti, o taip pat ir embargo periodus, kuriuos turi nustatyti ne leidėjai, bet 

leidiniuose publikuojantys autoriai. LERU pasitiki būsima ES AP politikos platforma ir siekia 

dalyvauti jos įgyvendinime ir tolesnėje stebėsenoje. 

 

Mr. Folkert Teernstra, (European Assocation or Research and Technology Organisations EARTO). 

Kai TRL (technology readines level) aukštesniame lygyje, labai svarbu prieiga prie duomenų ir taip 

pat jų apsauga. Pabrėžė, kad negali būti vienos sidabrinės kulkos, pataikysiančios į tikslą, ir vienos 

bendros prieigos prie AP. 

 

Po trumpų pasisakymų vykusioje bendroje diskusijoje buvo išryškinti kai kurie momentai: AP yra 

ne tikslas, bet priemonė visuomenės gerovei pasiekti, svarbu, kad visuomenė suprastų mokslą, tam 

reikia jį populiarinti, įtraukti ne mokslininkus, ypač nesunku tą padaryti kviečiant juos kaupti ir 

atverti duomenis. Informacijos išgavimas iš duomenų toks pat svarbus kaip ir mokslo publikacijų 

perrašymas visiems suprantama kalba. Duomenų vertė didėja juos perpanaudojant, papildant ir 

susiejant su kitais duomenimis. Nyderlandų duomenų archyvo DANS ir mokslo vartų NARCIS 

siekis: „Data should be open if possible and protected if necessary“. 

 

Daugiau apie:  

 Open Library of Humanities https://www.openlibhums.org/ 

 LERU kampanija Christmas is over 

http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/ 

https://www.openlibhums.org/
http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/
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 Europos komisijos rekomendacija dėl atvirosios prieigos http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1 

 ROARMAP http://roarmap.eprints.org/  

 NARCIS  http://www.narcis.nl/ 

 DANS http://www.dans.knaw.nl/en 

 

Plenarinė sesija „Joint and concerted actions“ 

 

Bjorn Haugstad, State Secretary of Norway. Kaip greičiau ir efektyviau pradėti taikyti AP principus 

praktikoje. Priminė The Economist straipsnį apie duomenų viešinimą Zika atveju. Publikuoti 

mokslo rezultatus nepakanka, juos reikia taikyti praktiškai, o čia, kaip ir AP atveju, kliūtys yra 

socialinės, ne technologinės: veiksmų darna, tikslų kėlimas, dalijimasis informacija ir skaidrumas. 

Labai svarbi įvertinimo už pastangas sistema. Pavyzdžiu rodo gerai veikiančią Norvegijos AP 

sistemą CHRISTIN, siejančią institucines talpyklas. 

 

Yra ir tam tikrų prieštaravimų, kurie dar nėra iki galo išspręsti. Pvz., verčiant spausdintis ne 

tokiuose prestižiniuose AP žurnaluose, konfliktuojame siekdami būti pripažintais tarptautiniu 

mastu. Versti tyrėjus spausdintis AP žurnaluose gali pažeisti mokslininkų akademinę laisvę. Svarbu 

nepadidinti ir papildomo biurokratinio darbo tyrėjams. Siūloma galima politika universitetams: 

žurnalų indekso nenaudoti atestacijai ar priėmimui į darbą; ambicinga politika bent jau žaliajam 

keliui (publikacijų saviarchyvavimas); administracinės naštos mažinimas ar bent jau nedidinimas. 

 

Norvegija iki 2017 m. pasirengs nacionalinę strategiją dėl mokslo duomenų tvarkymo ir naudojimo. 

Svarbu, kad būtų suderinamumas tarp vertinimo sistemų ir reikalavimų ne tik šalies viduje, bet ir 

Europos mastu. Individualių mokslininkų nuomonė labai svarbi, jų nuogąstavimai turėtų būti 

sprendžiami pirmiausiai. 

 

Elizabeth Marincola (PLOS atstovė). Jei mokslo finansuotojai imsis aktyvios politikos, visi kiti 

greitai seks paskui juos. Impact factor – yra specifinis žurnalo rodiklis, bet vertinti reikia ne 

žurnalus, o straipsnius ir jų autorius. Todėl PLOS orientuojasi į alternatyvią metriką, labiau 

pritaikyta tyrėjo lygmeniui. Pabrėžia, kad norint išlaikyti AP publikacijų tvarumą, reikia eiti 

žaliuoju keliu, t.y. skatinti, kad tyrėjai patys archyvuotų savo publikacijas. 

 

Dr. Mark Patterson (eLife Publishing atstovas). Kalbėjo apie publikacijų vertinimo sistemas, savo 

AP žurnalo pavyzdžiu rodė, kokie yra iššūkiai, jei žurnalai atsisako įprastinio leidimo būdo ir 

pereina prie dalijimosi pre-printais kultūros, atvirojo recenzavimo kaip recenzentų viešos 

akademinės veiklos. Priminė San Francisco deklaraciją DORA ir pakvietė nustoti pasirašinėjus 

deklaracijas pradėti jas įgyvendinti.   

 

Mr. Philip Carpenter (Wiley Publishers). Leidėjai turi noro ir turi galimybių užtikrinti AP. Jie yra 

atvirosios prieigos įgalintojai, o ne kliuviniai. Jie gali pasiūlyti savo ryšius ir patirtį perėjimui prie 

AM palengvinti, pasiūlyti tyrėjams modernių technologijų, saugias ir nuolat prižiūrimas saugyklas, 

jei tokių neturi jų universitetai, teikti patikimą informaciją, padėti kurti naujus verslo modelius, 

ypač auksinio kelio (Golden Access) atveju, publikuoti ne tik straipsnius, bet viską, kas su kais 

susiję – duomenis, etc. Mini Chorus technologijas. Tvirtina, kad tyrėjai iki šiol nelabai sėkmingai 

vykdo finansuotojų įpareigojimus dėl AP, dažnai dėl techninių priežasčių. Leidėjai turi ekspertinių 

žinių šiame versle ir gali padėti.  

 

Dr Lidia Borrel-Damina (European University Association EUA). Palaikė San Francisco 

deklaraciją. Mes visi galima išspręsti šį klausimą ir visi esame ši problema. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1
http://roarmap.eprints.org/
http://www.narcis.nl/
http://www.dans.knaw.nl/en
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Robert-Jan Smits (European Commission). Veiksmų dėl AM jau buvo imtasi, tačiau kažin ar jie 

buvo bendri ir suderinti, t.y. joint and concerted – nuoroda į plenarinės sesijos pavadinimą. Laikas 

susitarti ir priimti politinius sprendimus. Nyderlandai padarė labai daug ir gegužės gale tikimasi 

patvirtini siekius 2020 metams. Svarbu sutarti dėl bendrų visoms šalims publikacijų atvėrimo 

embargo laikotarpių. Nuo diskutavimo lengviau nebus, reikia susitarimų. Mes visi manome, kad 

prieiga prie duomenų yra „auksas“, tačiau tik 9 proc. valstybių narių mokslo tarybų yra pasiryžusios 

finansuoti duomenų valdymo plano išlaidas. Stebėsena yra didelis klausimas. Tačiau tai nebūtinai 

turėtų daryti EK, o šio vaidmens galbūt galėtų imtis Mokslo Europa (Science Europe), nacionalinės 

valdžios. Šią gegužę pamatysime, kas iš tiesų tiki AP – laukia „tiesos akimirkos“. 

 

Daugiau apie: 

 CHRISTIN http://www.cristin.no/english/ 

 San Francisko deklaracija DORA http://www.ascb.org/dora/ 

 eLife Publishing https://en.wikipedia.org/wiki/ELife 

 Wiley http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301697.html 

 Chorus technologies https://www.chorus.co/ 

 Economist straipsnis apie duomenų viešinimą Zika atveju 

http://www.economist.com/news/science-and-technology/21694990-old-fashioned-ways-

reporting-new-discoveries-are-holding-back-medical-research) 

 

Balandžio 5 d. vyko diskusijos šešiose grupėse, atvirojo mokslo kavinės diskusijos ir konferencijos 

uždarymas. 

 

V. SPRENDIMAI (IŠVADOS IR PAN.) 

 

Konferencijos pabaigoje buvo priimtas bendras dokumentas „Amsterdamo kvietimas atvirai 

veiklai“. 

 

Jame apibūdintas atvirasis mokslas (kaip būdas mokslininkams dirbti, bendradarbiauti, dalintis 

ištekliais ir viešinti rezultatus), nurodoma jo svarba sprendžiant visuomenės iššūkius, mokslui 

sąveikaujant su visuomene ir verslu, randantis piliečių mokslui. Dokumentu kviečiama imtis skubių 

veiksmų tam, kad iki 2020 metų: 

1. Būtų įgyvendintas visiškos atvirosios prieigos principas prie visų publikacijų. 

2. Būtų sukurtos sąlygos optimaliam pakartotinam mokslinių duomenų panaudojimui. 

 

Tam pasiekti turi būti patenkintos šios sąlygos: 

 Sukurta nauja mokslininkų vertinimo, jų darbo atlyginimo ir skatinimo sistema. 

 Suderintos atskirų šalių ir institucijų politikos ES mastu, keičiamasi gerąja patirtimi. 

 

Toliau pateikiama ir aprašoma 12 konkrečių veiksmų, kurių turi imtis visi socialiniai partneriai nuo 

Europos komisijos iki universiteto siekiant: 

 Pašalinti šiuos atvirojo mokslo barjerus: 

1. Pakeisti mokslo rezultatų, mokslo institucijų ir mokslininkų vertinimo sistemą. 

2. Tiems, kas turi legalią prieigą prie duomenų ar publikacijų, sudaryti sąlygas atlikti 

automatinę turinio analizę. 

3. Pagerinti autorinių teisių ir asmens duomenų apsaugą. 

 Plėtoti mokslinių tyrimų infrastruktūras: 

4. Padaryti akademinę komunikaciją ir jos biudžetą visiškai skaidrius, ypač bendraujant su 

leidėjais. 

http://www.cristin.no/english/
http://www.ascb.org/dora/
https://en.wikipedia.org/wiki/ELife
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301697.html
https://www.chorus.co/
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21694990-old-fashioned-ways-reporting-new-discoveries-are-holding-back-medical-research
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21694990-old-fashioned-ways-reporting-new-discoveries-are-holding-back-medical-research
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5. Laikyti duomenis teisingai (FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ir 

saugiau. 

 Propaguoti atvirąjį mokslą: 

6. Kurti bendras e-infrastruktūras. 

7. Laikytis atvirosios prieigos principų. 

8. Skatinti naujus publikavimo modelius žinioms perduoti. 

9. Skatinti duomenimis paremtus tyrimus, kaip inovuoti atvirąjį mokslą. 

 Padaryti visuotina ir toliau tobulinti atvirąją prieigą: 

10. Rengti, įgyvendinti, stebėti ir tikslinti atvirosios prieigos planus. 

 Susieti atvirąjį mokslą su visuomenę: 

11. Įtraukti tyrėjus ir naujus vartotojus nemokslininkus į atvirąjį mokslą. 

12. Skatinti visus socialinius partnerius dalinti patirtimi ir informaciją apie atvirąjį mokslą. 

 

Daugiau: 

Amsterdam Call on Open Action 

https://wiki.surfnet.nl/display/OSCFA/Amsterdam+Call+for+Action+on+Open+Science 

Atsišaukimai dėl vertinimo rodiklių: 

Responsible metrics for open science (Univeristy of Leiden, CWTS 

https://www.cwts.nl/blog?article=n-q2v254&title=the-metric-tide-almost-six-months-on-still-

riding-the-wave ) 

„The Leiden Manifesto for Research Metrics“ http://www.leidenmanifesto.org/ 

 

VI. PRIEDAI (RENGINIO DARBOTVARKĖ, PRISTATYMŲ MEDŽIAGA) * 

 

Priedas Nr. 1 – Konferencijos darbotvarkė 

Priedas Nr. 2 – Kvietimas 

 

Konferencijos pabaigoje priimtas dokumentas: 

 Amsterdam Call on Open Action 

https://wiki.surfnet.nl/display/OSCFA/Amsterdam+Call+for+Action+on+Open+Science 

 Kai kurių plenarinių pranešimų skaidrės: 

http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/04/presentations-conference-open-

science-4-april 

 Trumpas video apie konferenciją: 

https://www.youtube.com/watch?v=hMr47Fl24UI&feature=youtu.be 

 

 

___________________   __________ Rūta Petrauskaitė______________ 

(Parašas)                                           (Vardas ir pavardė) 

https://wiki.surfnet.nl/display/OSCFA/Amsterdam+Call+for+Action+on+Open+Science
https://www.cwts.nl/blog?article=n-q2v254&title=the-metric-tide-almost-six-months-on-still-riding-the-wave
https://www.cwts.nl/blog?article=n-q2v254&title=the-metric-tide-almost-six-months-on-still-riding-the-wave
http://www.leidenmanifesto.org/
https://wiki.surfnet.nl/display/OSCFA/Amsterdam+Call+for+Action+on+Open+Science
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/04/presentations-conference-open-science-4-april
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/04/presentations-conference-open-science-4-april
https://www.youtube.com/watch?v=hMr47Fl24UI&feature=youtu.be

