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CVTI SR ako Národný referenčný bod pre Open
Access politiku – súčasný stav a perspektívy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jedna z kľúčových organizácií (Key Node) pre Slovenskú
republiku v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Funkcia CVTI SR ako Národného referenčného
bodu (NRB) pre oblasť otvoreného prístupu (OA) k vedeckým informáciám, k ich uchovávaniu a sprístupňova-
niu. Účasť CVTI SR v medzinárodných projektoch zameraných na riešenie aktivít v oblasti OA, naštartovanie ak-
tivít k zvyšovaniu povedomia a zlepšeniu spolupráce v tejto oblasti na národnej úrovni, ako aj správne
nasmerovanie aktivít, ktoré CVTI SR už realizuje.

Centrum vedecko-technických informácií SR od roku 2013 plní funkciu NRB. Do tejto funkcie bolo nominované ministrom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie pre digitálnu agendu pani Neelie
Kroesovej a komisárky pani Máire Geogheganovej-Quinnovej.

Z uvedenej pozície CVTI SR vyplývajú nasledovné úlohy:

� koordinácia opatrení uvedených v Odporúčaní Európskej komisie „Prístup k vedecko-technickým informáciám
a ich uchovávanie“ (Recommendation on „Access to and Preservation of Scientific Information“);

� spolupráca s Európskou komisiou pri výmene skúseností a tvorbe spoločných zásad, noriem a implementačných
opatrení v rámci Európskeho výskumného priestoru;

� spolupráca s Európskou komisiou pri spravodajstve o implementácii odporúčania.

Riešenie problematiky OA je predmetom viacerých medzinárodných projektov. V súvislosti s funkciou NRB prebiehajú medzi
CVTI SR a predstaviteľmi niektorých projektov v súčasnosti diskusie, ktoré potvrdzujú nevyhnutnosť zaoberať sa touto pro-
blematikou na národnej úrovni, ako aj potrebu zmapovať situáciu o reálnom stave politiky OA na Slovensku.

Zvolanie Diskusného fóra v súvislosti s plnením funkcie CVTI SR ako NRB, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. 11. 2014
v CVTI SR za účasti tzv. stakeholderov, a teda zástupcov Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra SR, zástupcov akade-
mickej obce a pod., bolo jedným zo základných krokov pre nastavenie mapovania tohto fenoménu dnešnej doby. Oboznámenie
všetkých účastníkov so systémom mapovania OA politiky pre Európsku komisiu, materiálmi a dokumentmi, ktoré CVTI SR zí-
skalo na zasadnutiach NRB bol jeden z cieľov rokovania. Druhým bolo začať diskusiu o možnostiach spolupráce pri mapovaní
a napredovaní politík OA na Slovensku s kľúčovými hráčmi, ktorí sa pohybujú v oblasti publikovania, uchovávania a sprístup-
ňovania informácií získaných ako výsledkov výskumno-vývojových procesov (u ktorých je predpoklad a povinnosť publikova-
nia formou OA). Nadviazanie úzkej spolupráce pri koordinácii opatrení, výmene skúseností a tvorbe spoločných zásad bol
nemenej dôležitý bod tohto podujatia.

Z nastolenej diskusie vyplynulo viacero dôležitých
záverov, a to je najmä absencia OA politiky na Slo-
vensku, nedostatočná osveta a s ňou súvisiaca ne-
správna interpretácia pojmu Open Access či ne-
dostatočná spolupráca pri implementácii pravidiel
a zásad OA na národnej úrovni. Tieto zistenia opäť
potvrdili potrebu zamerať sa na spoluprácu medzi
jednotlivými aktérmi v oblasti vedeckého výskumu,
a to rovnako na legislatívnej, ako aj odbornej
úrovni a celkovo venovať pozornosť rozvoju aktivít
v oblasti OA na Slovensku. Závery jednoznačne po-
ukazujú na potrebu nastavenia praktických postu-
pov, ktoré je nevyhnutné v tejto súvislosti riešiť.
Prvoradé je zvyšovanie celkového povedomia o OA
politike na Slovensku, čo znamená položenie zá-
kladov pre lepšie porozumenie princípom OA a OA
politiky. Pre ďalšie napredovanie je rovnako dôle-
žitý celkový prehľad o aktivitách, ktoré sa v tejto
oblasti už rozvíjajú jednak na legislatívnej úrovni,
ako aj na úrovni vydavateľov a dodávateľov odbor-
nej literatúry, s ktorými CVTI SR v súčasnej do-
be priamo spolupracuje a celková úloha CVTI SR
v tejto oblasti.

Spolupráca na medzinárodných projektoch riešia-
cich problematiku OA je kľúčová z hľadiska rozvoja národnej OA politiky. Väčšina aktuálne prebiehajúcich projektov, ktorých
je CVTI SR partnerom, alebo má možnosť ako jedna z členských krajín Európskej únie zúčastňovať sa ich rokovaní, sa zame-
riava najmä na aktivity v oblasti zvyšovania povedomia a zlepšenie informovanosti o OA problematike.

Obrázok č. 1 Fotografia z Diskusného fóra usporiadaného CVTI SR
v novembri 2014 (foto CVTI SR)
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CVTI SR bolo v roku 2014 na základe svojej funkcie NRB identifikované ako kľúčová organizácia (tzv. Key Node) pre potreby
projektu PASTEUR4OA, ktorý stavia na už existujúcom projekte MedOANet (Mediterranean Open Access Network) a záro-
veň využíva skúsenosti a kontakty organizácií ako EOS (Enabling Open Scholarship), JISC (Joint Information Systems
Committee), SparcEUROPE, LIBER (Association of European Research Libraries), EIFL (Electronic Information for Libraries).

Projekt PASTEUR4OA pomáha rozvíjať a/alebo posilniť OA stratégie a politiky na národnej úrovni a uľahčiť ich koordináciu
medzi všetkými členskými štátmi na úrovni Európskej únie. Jednou z úloh, ktoré boli v projekte stanovené je vytvoriť sieť od-
borných centier, ktoré by rozvíjali pod vedením partnerov projektu koordinovaný a spoločný program činností pre podporu
tvorby politiky na národnej úrovni, mapovanie existujúcich politík, zaznamenávanie jednotlivých politík a ich typov za úče-
lom vytvorenia typológie, rozvoja právnych dokumentov, a predovšetkým zapojenia jednotlivých národných tvorcov politík
do celého procesu a snahu zohľadniť špecifické potreby každej zapojenej krajiny. CVTI SR nie je priamo partnerom projektu,
ale na základe členstva Slovenskej republiky v Európskej únii sú náklady spojené s účasťou na aktivitách hradené pre jedného
zástupcu Key Node na Slovensku projektom PASTEUR4OA.

Jedným z prvých podujatí realizovaných v rámci projektu bol workshop Working Together to Promote Open Access
Policy Alignment in Europe, ktorý sa konal začiatkom decembra 2014 v Londýne.

Stretnutie sa uskutočnilo za účelom predstavenia projektu, podpory rozvoja vzťahov medzi členskými štátmi EÚ a s cieľom
umožniť porovnanie ich pripravenosti v oblasti národnej politiky OA stavať na ich vlastných skúsenostiach pri jej rozvoji a im-
plementácii. Zároveň bola bližšie predstavená tzv. Knowledge Net (Vedmostná sieť) a úlohy jednotlivých kľúčových organi-
zácií (Key Nodes) v súvislosti s jej budovaním. Identifikácia Key Nodes bola prvým krokom pred ďalším postupom, ktorý
je možný iba v prípade, ak budú zohľadnené problémy, s ktorými sa jednotlivé krajiny v praxi stretávajú, ako napríklad roz-
dielna úroveň povedomia o problematike OA, rozdielna infraštruktúra či rozdielna legislatíva. Riešením by malo byť práve vy-
tvorenie siete národných znalostných centier, ktoré by rozvíjali vzájomnú spoluprácu. Hlavnou výzvou sa aktuálne stáva
predovšetkým realizácia pravidelnej a efektívnej komunikácie a spolupráce medzi zapojenými inštitúciami.

Workshop priniesol zaujímavé informácie o aktivitách v oblasti OA na príklade troch európskych krajín – Írska, Nórska a Bel-
gicka. OA politika Írska je veľmi úzko spätá s pravidlami HORIZON2020. V roku 2012 viedla spolupráca vládnych orgánov
a financujúcich agentúr na poli OA publikovania, k založeniu Národného riadiaceho výboru pre Open Access (National Stee-
ring Committee on Open Access), ktorý ešte v tom istom roku sformuloval Vyhlásenie o národných princípoch pre OA politiku
(National Principles for Open Access Policy Statement). V rámci krajiny je budovaná infraštruktúra OA repozitárov, pričom
všetky vzdelávacie inštitúcie a investori sú do problematiky a aktivít týkajúcich sa OA zapojené.

Ďalšou krajinou, ktorá zdieľala svoje skúsenosti bolo Nórsko, ktorého najväčšou výhodou je, že je centralizovaná krajina,
vďaka čomu je aj aplikácia pravidiel OA publikovania v praxi oveľa jednoduchšia. V krajine funguje národný systém CRIS
a repozitáre sú centralizované. Nórska vláda prijala pred dvoma rokmi rozhodnutie o nutnosti publikovania OA všetkých vý-
sledkov výskumov financovaných z verejných zdrojov, tzv. White Paper. Aj napriek tomu, sú však politiky jednotlivých nór-
skych výskumných inštitúcií vo všeobecnosti skôr odporúčaniami ako pravidlami.

Poslednou krajinou bolo Belgicko, ktorého vláda v roku 2007 prijala nariadenie o sprístupňovaní výsledkov výskumu a po-
trebe ich vkladania do repozitára. Stal sa ním repozitár ORBi (= Open Repository & Bibliography) Univerzity v Liege, ktorého
vznik bol plánovaný už v roku 2007 na základe nariadenia vlády a jeho praktická realizácia sa začala v roku 2008. Repozitár
v súčasnosti predstavuje hlavné úložisko výsledkov výskumu a do jeho budovania sa postupne zapojili všetky univerzity v Bel-
gicku. Aj napriek úspešným krokom v danej oblasti, jasne vyplynula zo všetkých príspevkov nevyhnutnosť plného zapojenia
vedenia každej inštitúcie a univerzity v krajine do procesu zverejňovania výsledkov výskumu a do tvorby OA politík. Jednot-
livé štúdie sú zverejnené na stránkach projektu http://www.pasteur4oa.eu/resources.

Z workshopu vyplynulo pre CVTI SR viacero záverov zhodujúcich sa vo veľkej miere s problémami, ktoré boli identifikované
aj v rámci diskusného fóra, a to najmä nutnosť zvýšenia povedomia o problematike OA na národnej úrovni, potreba rozvíjať
aktivity v oblasti spolupráce v súvislosti s implementáciou OA politiky medzi jednotlivými inštitúciami vedy a výskumu a uni-
verzitami na Slovensku a účasť na aktivitách a podujatiach, ktoré sú organizované pre Key Node inštitúcie v rámci východo-
európskeho regiónu.

Na základe skúseností jednotlivých krajín, ktoré publikovali svoje prípadové štúdie pred stretnutím vznikla myšlienka, že rov-
nakú štúdiu mapujúcu problematiku OA politiky by mohla, a postupom času aj mala, vypracovať každá krajina zapojená
do projektu. Prípadové štúdie by slúžili ako výborný podklad pre spresnenie potrieb jednotlivých krajín a pomohli by zakom-
ponovať ich špecifickosť – v oblasti legislatívy a v procese vedeckého výskumu – do celej realizácie všeobecných pravidiel
pre rozvoj a implementáciu OA politiky na úrovni Európskej únie.

Od januára 2015 je CVTI SR jedným z partnerov projektu OpenAIRE2020 financovaného z programu Európskej komisie
pre výskum a technologický rozvoj HORIZON2020. CVTI SR zastáva funkciu NOAD (National Open Access Desk) za Slovenskú
republiku. Projekt je zameraný na spojenie implementácie pravidiel programu HORIZON2020 a infraštruktúry OpenAIRE, čo
zahŕňa podporu interoperability a kontrolu dodržiavania pokynov OpenAIRE na úrovni správcov národných repozitárov a CRIS
manažérov, rovnako ako komunikáciu s koordinátormi projektov a výskumnými pracovníkmi. V januári 2015 sa konalo v Até-
nach prvé podujatie zamerané na naštartovanie projektových aktivít na národnej a medzinárodnej úrovni a rovnako bolo po-
trebné určiť základné povinnosti a úlohy jednotlivých NOAD, ktorými sú okrem aktivít smerujúcich k zvyšovaniu povedomia
odbornej i laickej verejnosti o problematike otvoreného prístupu, aj usporadúvanie podujatí, seminárov či podpora pri budo-
vaní repozitárov alebo podpora spolupráce medzi kľúčovými hráčmi v oblasti OA na Slovensku.

Ďalším projektom do ktorého sa CVTI SR zapojilo bol projekt FOSTER, ktorý si kladie za cieľ pomáhať a podporovať výskum-
ných pracovníkov, knihovníkov a ďalšie zainteresované strany v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) s cieľom pri-
jať otvorený prístup k publikovaným vedeckým poznatkom. Projektový zámer podaný v CVTI SR na jar 2014 nebol schválený,
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ale vzhľadom na skutočnosť, že výzvy na účasť v projekte sa opakujú pravidelne v jarnom a jesennom termíne, budeme
v týchto iniciatívach pokračovať.

Zaujímavým bolo tiež pracovať na projekte OASIS-NET, ktorého zámerom bolo definovanie, rozvoj a implementácia OA stra-
tégií a politík a ich koordinácia v rámci Európskeho výskumného priestoru. CVTI SR sa zapojilo do vypracovania projektu,
a hoci nebol schválený Európskou komisiou, na jeho základe sa podarilo vytvoriť kvalitnú platformu pre spoluprácu v tejto ob-
lasti, ktorú určite bude možné v budúcnosti využiť.

Aktivity CVTI SR sa v oblasti OA problematiky rozšírili v roku 2014, kedy sme sa stali výkonným zástupcom za Slovensko
v konzorciu SCOAP3 (Sponzorské konzorcium pre voľný prístup k publikáciám v oblasti jadrovej fyziky), ktoré bolo založené
1. októbra 2012 CERN-om (Európska organizácia pre jadrový výskum) v spolupráci s komunitou jadrových fyzikov. Oficiálnym
členom projektu za Slovensko je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré zabezpečuje aj úhradu ročného
členského príspevku. Projekt je zameraný na publikovanie výsledkov výskumu v oblasti jadrovej fyziky prostredníctvom OA
časopisov – zlatou cestou. Snahou je vytvorenie centrálneho rozpočtu, z ktorého by boli hradené publikačné poplatky. Výstu-
pom projektu je vybudovanie SCOAP3 repozitára, ktorého súčasťou je aktuálne 10 titulov časopisov z oblasti jadrovej fyziky
a otvorený prístup k viac ako 4 000 článkom.

Okrem projektov, do ktorých sa zapájame, sú projekty, ktoré sledujeme ako napr. projekt RECODE, ktorý využíva existujúce
siete, komunity a projekty zamerané na riešenie problémov v rámci otvoreného prístupu, šírenie a uchovávanie dát a vytvo-
renie politických odporúčaní pre otvorený prístup k údajom z výskumu na základe existujúcich osvedčených postupov. Pred-
stavuje jeden z dôležitých komunikačných kanálov.

V súvislosti s otvoreným publikovaním je dôležité poznať zdroje relevantných informácií. Základné pojmy a informácie ohľa-
dom OA je možné nájsť na webových stránkach CVTI SR alebo na portáli Infolib (http://www.infolib.sk/sk/trendy-oblas-
tiach/eiz/open-access/).

Z hľadiska publikovania v OA časopisoch a rovnako pre potreby vydavateľov je významným zdrojom DOAJ – Directory of
Open Access Journals – online repozitár, ktorý indexuje a poskytuje prístup ku kvalitným Open Access recenzovaným ča-
sopisom. Každý časopis, ktorý spĺňa všetky náležitosti OA časopisov by mal byť vydavateľom zaregistrovaný v DOAJ, a to pro-
stredníctvom formulára, ktorý je možné nájsť na stránkach http://doaj.org/. DOAJ je možné prehľadávať na základe viacerých
kritérií, ako je vydavateľ, krajina vydania, názov titulu, ISSN, či na základe údajov z jednotlivých článkov, pričom výsledky vy-
hľadávania možno ďalej špecifikovať na základe použitia niektorého z filtrov. Súčasťou záznamov o časopisoch, či článkoch
je odkaz na plný text. V súčasnosti je v repozitári evidovaných 37 slovenských OA titulov.

Obrázok č. 2 Výsledky vyhľadávania podľa krajiny vydania so zoznamom slovenských OA titulov evidovaných v DOAJ
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Obrázok č. 3 Výsledky vyhľadávania podľa vydavateľa – na príklade vydavateľstva Elsevier

Obrázok č. 4 Detail konkrétneho vybraného titulu vydavateľstva Elsevier
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Na stránkach portálu RoMEO SHERPA je k dispozícii prehľad OA repozitárov a zoznamov OA časopisov, ako aj základných in-
formácií o problematike OA. Portál bol založený Nottinghamskou univerzitou a je výsledkom spolupráce s viacerými medzi-
národnými partnermi, ktorí neustále venujú čas jeho rozvoju. Aktuálne je rozvoj portálu financovaný spoločnosťou JISC.
Vlastná databáza RoMEO pokrýva viac ako 22 000 OA časopisov, pričom okrem vlastnej databázy poskytuje možnosť prehľa-
dávania v repozitároch DOAJ, Zetoc a Entrez.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je zjavné, že najväčším problém v oblasti správneho chápania pojmu OA a v oblasti
tvorby a implementácie OA politiky nielen u nás, ale aj v zahraničí je predovšetkým nedostatočné povedomie o danej proble-
matike, a to rovnako u odbornej, ako aj laickej verejnosti. Mnohé z portálov, ktoré sa OA venujú, sú verejnosti často ne-
známe, prípadne nie je známe ich praktické využitie. Základom pre napredovanie je mapovanie tejto problematiky na národnej
úrovni, čo je jednou z úloh CVTI SR a o čom svedčia aj závery z workshopu projektu PASTEUR4OA, či z domáceho diskusného
fóra. Ako jeden z prvých krokov bude plánovaná medzinárodná konferencia Open Access politika Slovenska v Európskom
rámci 2015, ktorá by mala posunúť diskusiu k tejto téme práve k širšej odbornej verejnosti a pripraviť pôdu pre ďalšie akti-
vity a rozvoj spolupráce v tejto oblasti v slovenských podmienkach.
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Článek představuje dílčí výsledky získané kvalitativním šetřením v rámci ankety „Moderní manažerské metody.“
Úvodem stručně představíme použitou metodologii. Hlavní přínos článku je v analýze dat získaných z odpovědí
respondentů (vedoucích knihoven, knihovníků a studujících knihovníků) na položené anketní otázky a z hloub-
kových rozhovorů s vybranými vedoucími knihoven. Cílem je představit vnímání řízení a vedení knihoven sa-
motnými aktéry – vedoucími knihoven a knihovníky. Na základě všech zjištění jsme zformulovali dvanáct mýtů
v řízení knihoven, na které reagujeme.

Na úvod
Veřejné knihovny se ocitly na pomyslné křižovatce a rozhodují se, kterou z cest se vydat. Za 25 let od sametové revoluce se
proměnily k nepoznání. Vision 2025 Österreichische Nationalbibliothek (http://www.onb.ac.at) nejlépe vystihuje, kam by měly
knihovny směřovat. Vidí sebe, jako centrum poznání pro 21. století. Úsilí směřují k pěti bodům: 1) digitalizovat fondy, 2) shro-
mažďovat a zabezpečovat znalosti v jakékoli formě, 3) nabízet rychlý a snadný přístup k poznání, 4) pronikat do evropského
výzkumného prostoru a učinit výzkum rozmanitý a efektivní, 5) obohacovat kulturní a společenský život.

Veřejné knihovny jsou zpravidla zřizované správou obce, města či kraje pro uspokojování čtenářských zájmů, informačních
a vzdělávacích potřeb obyvatel dané komunity. Pomáhají rozvoji komunity v místě svého působení. Poskytují prostor pro kul-
turu, vzdělávání a volnočasové aktivity různým cílovým skupinám obyvatel. Snaží se integrovat znevýhodněné skupiny
do místní komunity a kooperují s ostatními institucemi v místě. Slouží nejen individuálním uživatelům, ale i společnosti jako
celku. Jsou proto financovány z veřejných prostředků k tomu určených. Nehospodaří tedy za účelem zisku a řadíme je k ne-
komerčním institucím. Řízení a vedení knihoven je specifické, přesto mnoho metod můžeme převzít z podnikatelského pro-
středí. V době permanentních změn je to např. strategické řízení, marketingový koncept v oblasti řízení vztahů s uživateli,
z manažerských technik zejména průzkum trhu a plánování i další. Žádná univerzální metoda řízení neexistuje. Záleží

Kvalitativní sonda do současného řízení knihoven


