Позиция на Лигата на европейските научноизследователски университети относно
отворен достъп до научна информация

На 27 Януари 2016 г., проф Ален Берец и проф. Курт Декетелеер, председател и
генерален секретар на LERU (Лигата на европейските научноизследователски
университети), представиха на Комисар Карлос Моедаш и холандски държавен
секретар Сандер Декър подписите на Позицията на LERU относно Отворен Достъп.
Почти 10 000 подписа (от частни лица и институции) бяха предадени, призовавайки
политиците за ясни инициативи за насочване на развитието на Зелени и Златни пътеки
към Отворен достъп.
Относно Зелен Отворен Достъп позицията призовава за периодите на ембарго да бъдат
възможно най-кратки; следва да бъдат еднакви за едно списание в целия свят; и
периоди на ембарго следва да бъдат определени в съответствие с изискванията на
финансиращия научните изследвания, а не на издателя. Относно Златен Отворен
Достъп, позицията на LERU призовава плащанията на „Такси за обработка на статии“
(Article processing charges) в хибридни списания да бъде компенсирана от
абонаментните плащания – по този начин висшите училища ще избегнат две плащания
за едно и също съдържание. Така всички учени в абонирани институции ще могат да
публикуват в Златен Отворен Достъп без допълнителни плащания.
Изследователи от цял свят, не само от 21-те университети членове на LERU
университетите, но и от много други институции, са подписали Позицията, която
представлява огромна промяна при прехода от традиционните модели на абонамент за
бъдещето на Отворен Достъп. Това бъдеще е основа за бързото превръщане на Отворен
Достъп, като практика в която резултатите от научните изследвания се споделят и
достъпни за възможно по-широка публика. Невъзможността от заплащане на абонамент
е бариера за достъп на информация и знания. Позицията на LERU за Отворен Достъп
разпознава това, като призова за фундаментална стъпка към издателската дейност на
Отворен Достъп подкрепена от бизнес модел, който е устойчив и ориентиран към
бъдещето.
LERU призовава държавният секретар Сандер Декър да подпомогне Нидерландското
председателство на ЕС и с подкрепата на Европейската комисия да се проведат
преговори между всички заинтересовани страни за реализацията на Позицията на
LERU за Отворен Достъп.

