Kosson.ro reprezintă un nod informaţional bazat
pe servicii web destinat tuturor specialiştilor români din domeniul ştiinţei informării (documentarişti,
arhive, bibliotecari, curatori de muzee, etc.),
specialiştilor din sectorul eGuvernării (partea de gestiune a informaţiilor),
studenţilor doritori de a se informa cu privire asupra noilor tehnici şi tehnologii
de gestionare şi comunicare a datelor, informaţiei, cunoaşterii şi publicului larg.
Acest nod informaţional se bazează pe sprijinul direct şi indirect al membrilor
comunităţii membrilor. Kosson.ro reprezintă o comunitate pentru că se adresează
direct specialiştilor, încercând să găsească informaţii, studii şi răspunsuri
necesităţilor de informare imediate ale acestora.
Kosson nu este o iniţiativă asociată zonei academice ci se dorește a fi o platformă
de diseminare a materialelor care să conducă autorii către studii științifice de mai
mare amploare. Materialele prezente în acest nod au un caracter informativ şi de
popularizare a informațiilor utile.
Kosson.ro nu reprezintă o iniţiativă politică sau una de natură administrativă
ori cu titlu regulatoriu. Cu toate acestea kosson poate prezenta politici adoptate
de organisme naţionale şi internaţionale cu scop informativ care să servească
specialiştilor în dezbateri productive.
Toate articolele prezente pe acest site aparţin membrilor comunităţii şi se supun
prevederilor de copyright adoptate prin consens de fondatorii site-ului - Creative
Commons 3.0.
Comunitatea Kosson îşi propune să promoveze ideile, tehnicile şi tehnologiile care
vin în sprijinul segmentelor profesionale menţionate mai sus în special şi publicului larg în general.
Kosson este un spațiu colaborativ deschis iar calitatea materialelor publicate
ţine numai de capacitatea participanţilor de a comunica şi dorinţa acestora de
a contribui cu articole de valoare; comunitatea Kosson nefiind un organism de
supervizare, nebeneficiind de mijloacele financiare pentru a alcătui şi întreţine un
colectiv de evaluare. Comunitatea Kosson se bazează pe dorinţa de comunicare şi
funcţia autoreglatoare mediată de serviciile de comentarii ataşate fiecărui material în parte.
Membrii comunității înțeleg valoarea triunghiului OOO: open-source, open-content, open-access și
susțin prin acțiunile lor o mai bună înțelegere a mediului digital liber.
Membrii fondatori ai comunității Kosson sunt susținători și semnatari ai Declarației de la Budapesta
privind accesul liber la sursele de informație științifică.
Nodul Kosson este menţinut prin eforturile colaborative benevole ale membrilor săi, toate costurile de
întreţinere, precum şi operaţiunile de actualizare şi asistenţă, fiind contribuții benevole.
Acest aspect nu exclude totuşi orice donaţie care ar putea asigura mijloacele necesare dezvoltării şi
motivării membrilor participanţi. Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi administratorul.
Orice contribuție de orice natură ajută la construirea și dezvoltarea acestui nod informațional.
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Accesul Deschis este calea liberă
către articole științifice, seturi de
date și opere cu text integral

Acum
știi ce
este
Accesul
Deschis!
E timpul să înțelegi !

A sosit momentul în care gândurile,
ideile, inițiativele și cele mai bune
experiențe în ceea ce privește accesul
deschis, să-și găsească o expresie
sintetică, cuprinzătoare și care să
imprime o direcție de acțiune.
În acest scop a fost lansată
Înțelegerea Accesului Deschis, un
document cu o dublă semnificație:
cea de înțelegere între semnatari
pentru a căuta acțiunile formate de
consens și cel de înțelegere cu sensul
său propriu, adică semnatarii chiar
sunt în cunoaștere și chiar pătrund
sensurile acțiunilor viitoare.

Înțelegerea Accesului Deschis
http://startad.kosson.ro/

Prefață

Succesul societății cunoașterii se bazează pe schimbul de
rezultate de cercetare, informații din sectorul public și patrimoniul cultural. Eforturile noastre se concretizează printr-un dialog continuu între contemporaneitate și înaintași.
Scopul este cel de a stimula acumularea de noi cunoștințe la
baza cărora stau date și informații deschise și ușor accesibile.
În conformitate cu:
Inițiativa cu Acces Deschis de la Budapesta[1], 2002
De unde a venit inițiativa acestui
Carta ECHO (European Cultural Heritage Online)[2],
document?
Berlin, 2002
Membrii comunității Kosson au
Declarația de la Bethesda, Maryland[3], SUA, 2003
arătat interes și preocupare pentru
Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis în Științe și
valorificarea resurselor de inforUmanioare[4], Berlin 2003
mare electronice în regim de acces
Moțiunea privind Accesul Deschis adoptată de Conferința
deschis începând cu anul 2005. Din
Națională a ABR[5], București, 2010,
acest moment a urmat un lung șir
Declarația IFLA privind accesul deschis – clarificarea
de traduceri, studii și promovare a
poziției și strategiei IFLA[6], 2011
conceptelor și a modelelor cu acces
Semnatarii acestei Înțelegeri aderă la principiile Accesului
deschis. În anul 2010, Asociația
Deschis și sunt de acord să lucreze împreună pentru a le
Bibliotecarilor din România adopta
transpune în beneficii publice tangibile.
Moțiunea sa privind accesul deschis Înțelegerea și armonizarea viitoarelor acțiuni oferă:
în cadrul conferinței naționale.
Cea mai bună șansă pentru ca cercetătorii să se bucure de o
Pentru că doar acel document nu
reală audiență globală,
este îndeajuns pentru a proiecta în
Acces public la resurse științifice de primă mână,
viitor acțiuni concrete, a apărut ideea O mai bună
focalizare pe
de a avea un document programatic resurse și
dezvoltarea
puternic care să exprime înțelegerea unor noi politici eficiente,
și voința cel puțin a membrilor aces- O creștere
în gradul de
tei comunități.
utilizare și o
mai bună contextualizare
a resurselor
De ce să-l sprijinim și să-l
culturale.
promovăm?
Unul din zecile de răspunsuri
posibile este acela că este necesar
pentru a afirma clar faptul că nu este
suficient doar a ști câte ceva despre
accesul deschis, ci mai degrabă că

Înțelegerea
Noi, specialiștii din domeniul informării, cercetătorii,
instituțiile publice și private, organismele de finanțare bugetare sau private, responsabilii și creatorii politicilor de cercetare,
studenți, practicieni, publicul larg
prin “accesul deschis” înțelegem că resursele sunt accesibile
prin orice mijloace, fiindu-le permis utilizatorilor să citească,
să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute
sau să acceseze conținutul integral al acestor resurse, să le
parcurgă pentru a le indexa, să le paseze ca date sau să le
folosească în orice alt scop permis, fără bariere financiare,
legale sau tehnice altele decât cele inseparabile de accesul în
sine la aceste resurse.
Înțelegem să fim parte a tranziției la noile modele gândite
să ofere oportunități egale autorilor, editurilor și întregii
comunității fiind încurajat un dialog productiv.
Pentru a promova construirea resurselor, înțelegem
oportunitățile pe care le oferă instrumentele software cu sursă
deschisă dedicate managementului conținutului digital în
acord cu standardele deschise.
Înțelegem că nu este îndeajuns doar să stabilim un acord. Din
acest motiv vom căuta să împlinim următoarele deziderate:
vom crește nivelul de cunoaștere al părților implicate privind
modelele de publicare cu acces deschis,
vom sprijini elaborarea de politici pentru accesul deschis în
domeniul cercetării, guvernamental și al patrimoniului cultural începând cu solicitarea mandatelor pentru auto-arhivare,
responsabilizarea autorilor prin explicarea beneficiilor dintro mai bună gestionare a propriilor drepturi de autor,
stabilirea unei insfrastructuri la nivel național care să susțină
și să faciliteze creșterea în număr a operelor cu acces la text
integral, seturi de date și resurse agregate.
1 http://bit.ly/budadecl
2 http://bit.ly/echochart
3 http://bit.ly/bethesdecl

4 http://bit.ly/berlindecl
5 http://bit.ly/abrdecl
6 http://bit.ly/IFLA-OA

înțelegem despre ce este accesul deschis. Această diferență semantică
este necesară acum mai mult decât
oricând, când totul pare să se dilueze și să semene totul în toate.
Un alt răspuns este acela că este
nevoie de mai multă claritate în
ceea ce trebuie făcut în viitor. În
acest scop documentul oferă câteva
obiective.
Concret la ce va servi?
Va oferi un reper fix fără echivoc
pentru viitorul accesului deschis în
România și în Europa.
Va fi baza tuturor activităților legate
de promovarea a accesului deschis
în România.
Va fi reperul de măsurare a
performanțelor noastre pe măsură
ce dezideratele vor deveni realități
palpabile pentru întreaga societate
românească.
Ce pot face eu?
1. Citește și semnează Înțelegerea
2. Promovează în rândul colegilor
existența acestui document, ce
înseamnă și care sunt obiectivele pe
care și le propune.
3. Discută cu proprii colegi de
breaslă despre cum ai putea implica instituția în care îți desfășori
activitatea în promovarea accesului
deschis la informație.
4. Inițiază articole și discuții pe
tema Accesului Deschis.
5. Ia documentul și discută-l cu
membrii conducerii instituției
tale. Semnați documentul la nivel
instituțional.
Cu toții, împreună, pentru noi,
pentru cei pe care îi servim.

