Проєкт – Підтримка українським редколегіям
Коаліція партнерів, що працюють у сфері відкритих наукових комунікацій, яку очолює
OPERAS (Європейська дослідницька інфраструктура з розвитку відкритої наукової
комунікації в гуманітарних та суспільних науках) у співраці з DOAJ, OAPEN, EIFL, IBL PAN
та групою близько 20 французьких університетських видавництв ініціювала
Проєкт “Підтримка українським редколегіям” (SUES – Supporting Ukrainian Editorial Staff),
що має на меті підтримати та зміцнити наукову комунікацію в Україні.
Коаліція звертається до наукових журналів та академічних видавців, пропонуючи свою
допомогу у щоденній діяльності, міжнародній видимості, розвитку інфраструктури, та
створенню міцнішої співпраці на майбутнє.
Спостерігаючи за багатьма ініціативами, спрямованими на підтримку українських
науковців та захоплюючись ними, ми помітили, що бракує проєктів, які б надавали
безпосередню підтримку редакторам та видавцям. Проєкт SUES має за ціль заповнити цю
прогалину шляхом цілеспрямованих акцій.
З метою кращого визначення потреб спільноти редакторів та видавців, ми підготували
короткий опитувальник: https://forms.gle/KT9YWx9DhswsTKBj9
Просимо вас його заповнити, оскільки відповіді допоможуть нам поставити цілі перед
нашою ініціативою та визначитися із першопочатковою групою зацікавлених сторін для
співпраці.
Детальніше https://www.operas-eu.org/projects/sues/
https://operas.hypotheses.org/5456
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgQAoFbPKyOVvJMJ93J8Kt9Y3g2K6qzJi

Заява OPERAS стосовно ініціатив та заходів, спрямованих на підтримку української
спільноти науковців у галузі суспільних та гуманітарних наук
У світлі нещодавнього російського вторгнення, спільнота OPERAS підкреслює
важливість підтримати українські дослідницькі та культурні інфраструктури, а також
спільноти дослідників та дослідниць у галузі суспільних та гуманітарних наук, пропонуючи
практичні дії. Ми розуміємо, що дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук
відіграють ключову роль у зміцненні демократії, та спряють поширенню фундаментальних
людських цінностей та зміцненню цінностей рівності, інклюзії та різноманіття.
У цьому контексті, основними цілями OPERAS є:
 Підтримати збереження культурного та наукового спадку українського
суспільства;
 Підтримати українську наукову комунікацію та наукові видання;
 Зміцнити співпрацю між спільнотами дослідників та дослідниць у галузі
суспільних та гуманітарних наук в Європейському Союзі та Україні;
 Сприяти інтеграції результатів досліджень, написаних українською мовою, в
Європейську відкриту наукову хмару (European Open Science Cloud, EOSC).

Детальніше: https://operas.hypotheses.org/5109

