CLUB OGP – 23 octombrie 2015, Biblioteca Națională

Acces deschis (Open Access Week)

În data de 23 octombrie 2015, cu ocazia Open Access Week, la Club OGP a fost dezbătut subiectul Acces
deschis, iar principalele intervenții au urmărit cadrul european (Open Science și OpenAIR.eu), politica
națională în domeniul accesului deschis, propuneri pentru posibile strategii naționale privind accesul
deschis și problema depozitelor.
Evenimentul a fost organizat de echipa guvernamentală OGP în parteneriat cu Fundația pentru o
Societate Deschisă, Kosson Initiative și Biblioteca Națională a României.

Nicolaie Constantinescu, de la Kosson Initiative, a deschis sesiunea cu o prezentare despre open
science - acces și servicii, precum și despre legătura cu Agenda Digitală Europa. N.C. consideră că
prevederile legate de publicarea rezultatelor de cercetare conform Orizont 2020 constituie un pas foarte
important, la fel precum și faptul că accesul deschis a fost anunțat ca un subiect prioritar pe agenda
președintiei olandeze in 2016.

Ovidiu Voicu, de la Fundația pentru Societate Deschisă, a completat contextul open access și open
education în România, utilitatea acestora și așteptările avute de la instituțiile abilitate.
Reprezentantul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, dna. Rolanda Predescu,
consideră că Ministerul Educației trebuie să ia în considerare propunerile dlui. Voicu și să-l supună
dezbaterii publice, dar, în același timp, este de părere că va fi un proces de durată. Una dintre cauze ar fi
faptul că, pentru comunitatea științifică, sunt costuri mari de asigurare a condițiilor necesare
funcționării depozitelor, în contextul unui buget limitat alocat pentru cercetare. Pe de altă parte, cei
prezenți au recunoscut și problemele legate de atitudinea cercetătorilor sau lipsa unui cadru normativ
clar în acest domeniu.
Alte intervenții au mai vizat următoarele:
- Codrin Nisioiu, Lector Universitar, Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică, Academia
de Studii Economice din București, a vorbit despre eforturile ASE de a publica open access;

- Claudiu Tufiș, politolog, doctor în științe politice și cercetător științific, Universitatea București, a
completat cu menționarea unor inițiative private, internaționale disponibile și folosite de unii autori de
studii de cercetare din România;
- Vasile Crăciunescu, Cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi GIS – Administraţia
Naţională de Meteorologie, a discutat despre publicarea tezelor de doctorat și a lucrărilor pe date
geospațiale.
Printre propunerile formulate, menționăm:
- crearea de depozite instituționale, în special în cadrul universităților (dr. Octavian Rusu, Director,
RoEduNet Iași);

- formularea de propuneri din partea tuturor celor interesați pentru elaborarea politicii, în contextul
dezbaterii publice pentru modificarea și completarea nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică (Nicolaie Constantinescu – Kosson Initiative), și pentru elaborarea standardelor
(Bogdan Voicu - Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții);
- crearea de grupuri de lucru pe domenii de cercetare (Miruna Bădescu – Eau de Web);
- încurajarea și promovarea inițiativelor (Bogdan Voicu).

