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BERLINSKA DEKLARACIJA O ODPRTEM DOSTOPU DO ZNANOSTI 

Uvod 

Svetovni splet je temeljito in vseobsegajoče spremenil praktične in ekonomske pogoje za razširjanje znanja in 

kulturne dediščine. Prvič je ponudil možnost globalne in interaktivne predstavitve človeškega znanja ter 

kulturne dediščine in sočasnega zagotavljanja dostopa do tega znanja posameznikom po vsem svetu. 

Podpisani se čutimo odgovorni, da sprejmemo izzive svetovnega spleta, ki postaja  vedno pomembnejši 

medij za razširjanje znanja.  Jasno je, da bo ta razvoj prinesel bistvene spremembe  na področju 

znanstvenega publiciranja in obstoječega sistema zagotavljanja kakovosti.  

V duhu Budimpeške deklaracije (ang. Budapest Open Access Iniative), listine ECHO,  Bethesdajske izjave  

(ang. Bethesda Statement on Open Access Publishing) smo pripravili Berlinsko deklaracijo s ciljem promocije 

svetovnega spleta kot funkcionalnega instrumenta za vseobsegajoče znanstveno znanje  in človeško 

refleksijo ter za oblikovanje potrebnih meril, o katerih bodo morali razmišljati predvsem ustvarjalci 

raziskovalnih politik, raziskovalne ustanove, knjižnice, arhivi in muzeji. 

Cilji 

Naše poslanstvo, tj. širjenje znanja, je le delno uresničeno, če informacije družbi niso široko in enostavno 

dostopne. Ob  klasičnih metodah razširjanja znanja je potrebno v vedno večji meri podpirati tudi nove 

možnosti širjenja znanja preko svetovnega spleta po načelu odprtega dostopa. Odprti dostop (ang. Open 

Access) opredeljujemo kot izčrpen vir človeškega znanja in kulturne dediščine, ki ju je potrdila znanstvena 

skupnost. 

Vizijo izčrpnega in odprto dostopnega znanja lahko uresničimo le, če bo svetovni splet prihodnosti  

trajnosten, interaktiven in transparenten. Vsebine in programska orodja bodo morali biti odprto dostopni in 

kompatibilni.  

Definicija objavljenih prispevkov  po principu odprtega dostopa 

Vzpostavitev odprtega dostopa kot koristnega postopka zahteva  v  idealnih okoliščinah aktivno sodelovanje 

slehernega ustvarjalca znanstvenega znanja in skrbnika kulturne dediščine. Objave  v odprtem dostopu 

vsebujejo izvirne znanstvene raziskovalne rezultate, izvorne podatke in metapodatke, izvorna gradiva, 

digitalne predstavitve slikovnega in grafičnega gradiva ter znanstveno multimedijsko gradivo. 

Objavljeni prispevki  v odprtem dostopu morajo zadostiti dvema pogojema: 

1. Avtor(ji) in nosilec(ci) avtorskih pravic prispevkov morajo vsem uporabnikom nepreklicno zagotoviti 

pravico do prostega dostopa do dela po vsem svetu. Prispevke lahko uporabniki  - v poljubni digitalni 

obliki in odgovorno - kopirajo, uporabljajo, razširjajo, posredujejo in javno prikazujejo. Dela lahko 



predelujejo in razširjajo, dokler je avtorstvo pravilno označeno (znanstvena skupnost bo tako kot 

doslej tudi v prihodnosti zagotavljala pravilno označevanje avtorstva in odgovorno uporabo 

objavljenih del) ter tiskajo v manjšem številu za osebno rabo. 

2. Celotni prispevek z vsemi dodatnimi materiali bo v primernem standardiziranem elektronskem 

formatu  ( npr. »Open Archive« protokol) skupaj s kopijo zgoraj navedenih avtorskih pravic shranjen 

(in tudi objavljen) v vsaj enem spletnem repozitoriju, ki ga podpira in vzdržuje akademska ustanova, 

znanstveno združenje, vladna agencija ali druga primerna organizacija, ki si prizadeva omogočiti 

odprti dostop, neomejeno razširjanje, interoperabilnost in trajno hranjenje. 

Podpora prehodu na paradigmo odprtega dostopa za elektronske publikacije 

Naše organizacije podpirajo nadaljnji razvoj nove paradigme odprtega dostopa v korist znanosti in družbi. Ta 

razvoj želimo podpreti:  

 s spodbujanjem naših raziskovalcev/štipendistov, da objavljajo dela v skladu z načeli odprtega 

dostopa; 

 s spodbujanjem skrbnikov kulturne dediščine, da z zagotavljanjem dostopnosti do svojih gradiv na 

svetovnem spletu podprejo odprti dostop; 

 z razvijanjem sredstev in načinov za vrednotenje  objav v odprtem dostopu in spletnih časopisih, 

tako da se ohranijo standardi zagotavljanja kakovosti in dobra znanstvena praksa; 

 z zavzemanjem, da bo publikacija, ki je objavljena v odprtem dostopu, sprejeta tudi v postopkih 

vrednotenja znanstvenega dela; 

 z zavzemanjem, da bo razvoju odprto dostopne infrastrukture v obliki programskih orodij, 

zagotavljanja vsebin, ustvarjanja metapodatkov in objavljanjem člankov priznana njegova dejanska 

vrednost. 

Zavedamo se dejstva, da prehod na paradigmo odprtega dostopa iz pravnega in finančnega vidika spreminja 

diseminacijo znanja, zato naše organizacije podpirajo nadaljnji razvoj že obstoječih pravnih in finančnih 

okvirjev z namenom omogočiti optimalno uporabo in dostop. 

Velja angleška različica Berlinske deklaracije; 

http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration 
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