Про ініціативу Євросоюзу щодо відкритого доступу
до наукових публікацій

Інформацію підготовлено для засідання ВФА НАНУ 24 квітня
2019 року Морозовською Г.М., Інститут фізики НАНУ

1. Моделі публікації. Деякі позначення
APC: Article Processing Charge (стягнення плати за публікацію статті)
OA: Open Access (no costs for reading). Відкритий доступ (без витрат на
читання)
Gold OA: OA model where the publications are immediately available from the
publisher, usually upon author payment of an APC fee to get their paper
published. Модель ОА, де публікації негайно доступні після сплати
автором APC
Green OA: Subscription journals accepting depositing a pre- or post-print in a
repository. Підписні журнали, що дозволяють розміщення авторських
файлів статті у архіві чи репозиторії.
Platinum OA: Fully free to publish and read. Повністю безоплатний для
публікації та читання.
Hybrid model. «Гібридна» модель публікації (коли ОА частина статей у
журналі платні, а інша – за підписку)

2. Що таке «План S»?
План S - це ініціатива, спрямована на консолідацію, що допомагає
скористатися такою публікацією, яка надає повний, миттєвий відкритий
доступ до результатів наукових досліджень .
Ініціатива була запущена 4 вересня 2018 року великими національними
фондами з 12 європейських країн та міністерством європейських
дослідників (ERC).
Під егідою ERC Фонди утворили консорціум під назвою «cOAlition S» [S
— science - наука, OA — open access - відкритий доступ - coalition об'єднання OSU]. (ініціатор – міністр ЕК, R.J. Smith, Plan S)

Основна мета діяльності «cOAlition S» полягає в тому, що після 1 січня
2020 року результати наукових досліджень, які були профінансовані або
фінансуються за рахунок державних грантів, надані «cOAlition S»,
повинні публікуватися в відповідних журналах відкритого доступу або на
відповідних платформах відкритого доступу, які теж визначатимуться
«cOAlition S».
Автори цієї ініціативи приймали коментарі до плану S до 8 лютого
2019 року….

https://www.coalition-s.org
https://www.coalition-s.org/feedback/
https://www.scienceeurope.org/coalition-s/

3. Десять основних принципів Плану S
1. Автори зберігають авторські права на свої публікації без обмежень. Всі
результати дослідження повинні бути відкриті під відкритою ліцензією типу
Creative Commons Attribution License CC-BY [можна поширювати і
використовувати дослідження, в тому числі для комерції, але з обов'язковим
вказуванням авторства OSU].
2. Дослідницькі фонди, що здійснюють фінансування, повинні спільно
забезпечувати розробку надійних критеріїв і вимог до послуг, що надаються
високоякісними журналами відкритого доступу та платформ відкритого
доступу.
3. У разі, якщо такі високоякісні журнали або платформи з відкритим
доступом ще не створені, фонди «cOAlition S» (спонсори, грантодавці)
повинні спільно створити їх.
4. Плату за публікації в журналах відкритого доступу покривають спонсори
або університети, а не окремі дослідники. Декларується, що всі вчені
повинні мати можливість публікувати свої роботи в відкритому доступі, навіть
якщо їх установи мають обмежені кошти.
5. Плата за публікацію в журналах відкритого доступу, які визнаються OSU,
мають бути "стандартизовані" [обмежені зверху] OSU у Європі.

4. Десять основних принципів Плану S
6. Фонди повинні заохочувати університети, дослідницькі організації та
бібліотеки погоджувати свої дії для забезпечення прозорості публікацій.
7. Ці принципи повинні застосовуватися до всіх типів наукових публікацій,
але терміни впровадження відкритого доступу для монографій та книг
можуть бути більшими, ніж 2020 р.
8. Відкриті архіви та репозиторії для розміщення результатів наукових
досліджень мають особливе значення [в якості інфраструктури відкритого
доступу OSU], оскільки виконують функцію довгострокового архівування
матеріалу і володіють потенційними можливостями для видавничих
інновацій.
9. «Гібридна» модель публікації (коли ОА частина статей у журналі платні, а
інша – за підписку) не відповідає принципам OSU.
10. Фонди повинні будуть відслідковувати виконання 10 принципів
дослідниками, яких вони фінансують, і вводити санкції за їх невиконання.

https://www.coalition-s.org/10-principles

5. Суть протесту науковців проти у Плану S
Протестний лист до Плану S зібрав вже більше 1700 підписів. Суть протесту
полягає в тому, що «підтримуючи відкритий доступ (OA), як такий, План S,
ймовірно, написаний з хорошими намірами. Проте, план S, як нині
представлений ЄС (і кількома національними фондами), надто далекий,
несправедливий до залучених вчених і є занадто ризикованим для науки в
цілому. План S має далекосяжні наслідки, недостатньо піклується про
окремих вчених і створює низку "непрацюючих" і небажаних ситуацій»,
зокрема:
(1) Повна заборона публікації в гібридних журналах високої якості з
накладеними санкціями є великою проблемою, оскільки «Gold OA
publishing model» може привести до їх зникнення (наприклад журнали
APS/ACS, RSC і ChemPubSoc).
(2) Можливо, що велика частина світу не зможе (принаймні повністю)
приєднатися до плану S, зокрема США, Німеччина та Швейцарія, Іспанія,
Бельгія та багато інших (зокрема "бідних") країн … Це все дуже небажані
події, які завдадуть шкоди "розділеній" науці в цілому.
Reaction of Researchers to Plan S; Too far, too risky? An Open Letter
https://sites.google.com/view/plansopenletter/open-letter?authuser=0

6. Суть протесту науковців проти у Плану S
(3) Підтримуючи модель публікації Gold OA, в якій автори платять високі
APC за кожну публікацію, загальні витрати на наукове розповсюдження
зростуть замість скорочення задекларованого Планом S. Крім того, це не
усуне "стіну", але перенесе її з читання до видавництва. Сильна підтримка
планом S комерційних журналів Gold OA, має серйозний ризик того, що він
призведе до надлишку публікацій низької якості, і що дослідницькі групи
зіткнуться з високими APC (3.000 - 30.000)$. При цьому додаткове "річне"
навантаження на інститут/університет на одного дослідника, як
(спів)автора 1-3 статей, складатиме не менше (6.000 - 9.000)$, що
неспівмірно перевищує існуюче навантаження на дослідника за підпискою.
Існує ризик прийняття якомога більшої кількості ОА статей незалежно від
їхньої якості й збільшення вже високих APC у більш вибіркових журналах.
Найбільш прогресивна модель Platinum OA лише декларативно
підтримується планом S.
(4) План S ігнорує існування великих відмінностей між різними областями
досліджень. План S має значно більший негативний вплив на хімію та
фізику, де переважна кількість найкращих журналів є гібрідними.
У сукупності План S є серйозним порушенням академічної свободи.

7. Застереження Видавців української наукової продукції
1. Чинне законодавство України не передбачає можливості офіційної оплати
публікацій ні у вітчизняних, ні, тим більше, у закордонних виданнях.
Права автора повинні забезпечувати ліцензії відкритого доступу Creative
Commons (СС). Вони є електронними. В Україні усі договори, укладені не у
письмовій (паперовій) формі є нікчемними. Тому ліцензії СС перебувають
поза законодавчим полем України. Нелегітимні в Україні і оферти — відкриті
договори приєднання, якими автор може підтвердити свою згоду на
оприлюднення статті у закордонному журналі.
2. Усі питання щодо розміщення публікацій у різних виданнях з
забезпеченням фінансових пільг у ЄС будуть вирішуватись за допомогою
угод між видавцями. В Україні немає повноправних видавців наукової
літератури. Наприклад, ВД "Академперіодика" НАН України, видаючи
півсотні академічних журналів, не є їхнім видавцем законодавчо. Ці права
належать науковим установам. Чи зможе кожна наукова установа
налагодити контакти із закордонними видавцями, які щороку готують сотні
видань різного тематичного спрямування і зацікавлені у "пакетній"
співпраці?

8. Думка Видавців української наукової продукції
3. Паперові журнали в Україні отримують свідоцтва про державну
реєстрацію в Міністерстві юстиції України, а електронні ні, це фактично,
«самвидав». Практика відкритого доступу робить недоцільним виготовлення
паперового тиражу журналів у будь-якому фіксованому обсязі. Але Мінюст
ліквідуватиме свідоцтва журналів, якщо протягом двох років не
отримуватиме паперового контрольного примірника.

Тож перед українськи видавцями наукової продукції постає питання, як
чинити далі: друкувати паперові примірники для контрольної розсилки чи,
підтримати План S і переходити на відкритий самвидав?
Цей матеріал на моє прохання надано ученим секретарем НВР НАН
України, Діденко Юлією Володимирівною

Дякую член-кор. НАНУ С.М. Рябченку і Ю.В. Діденко за
допомогу у підготовці інформаційного матеріалу.
Всім присутнім дякую за увагу!

