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Мы, участники 19-й Международной Конференции "Крым 2012:
Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса” – важнейшего мирового профессионального
форума для библиотекарей и издателей, исследователей и преподавателей,
музейных и архивных работников, представителей бизнеса, права, учреждений
науки, культуры и образования, поддерживая Инициативу Открытого Доступа и
принципы свободы доступа к информации, заявляем
Открытый доступ к научной информации - основа современного
Информационного Общества и Общества Знаний, развития науки, образования,
культуры в глобальном мире.
Открытый доступ к научной информации, как важнейшее условие
интеграции в мировое академическое сообщество, особенно актуальна для
ученых развивающихся стран и новых независимых государств, где длительное
время существовали и продолжают существовать информационные барьеры.
Мы с тревогой констатируем факты ограниченного доступа к научной
информации через библиотеки в связи с дороговизной научной литературы,
особенно научных журналов, и невозможностью покупать и подписывать все
необходимое пользователям.
Мы с тревогой констатируем факты ограниченного распространения
результатов научных исследований при традиционной модели научной
коммуникации, в особенности в странах новых независимых государств.
Мы уверены в том, что модель Отрытого Доступа (через создание и
использование открытых научных журналов и институционных и тематических
репозитариев) – не только
успешный путь научной коммуникации, но и
важнейшее условие повышения научной, социальной и экономической значимости
научных исследований, развития коллаборационных исследований, интеграции
мирового академического сообщества.

Мы поддерживаем известные инициативы и международные проекты
Открытого Доступа: в особенности, Будапештскую и Берлинскую декларации,
заявления IFLA, коалиции SPARC, ассоциаций и программ LIBER, EiFL, COAR,
OASPA, Ассоциации Европейских университетов и др.
Мы обращаемся к исследователям всех стран с призывом размещать
результаты своих исследований (статей, отчетов, диссертаций и т.д.) в открытых
научных журналах и институционных или тематических репозитариях.
Мы обращаемся к университетам и другим исследовательским
институтам с призывом развивать институционные политики и стратегии
открытого доступа к полным текстам рецензированных научных результатов
(через открытые научные журналы и институционные репозитарии);
содействовать свободному использованию такой информации для научной и
академической деятельности.
Мы обращаемся к издательствам академических журналов относиться с
уважением к правам автора и не препятствовать размещению учеными в
открытом доступе их постпринтов без ограничений или с минимальным периодом
эмбарго.
Мы обращаемся к библиотекам с призывом популяризировать открытый
доступ среди пользователей. Университетским и академическим библиотекам
инициировать создание и развитие институционных и тематических репозитариев
как источников обеспечения открытого доступа к научным материалам и
содействия повышению престижа университета или научного сообщества,
обеспечения архивирования и сохранности научных публикаций, гарантии их
неизменности. Публичным библиотекам обеспечивать профессиональный поиск
научной информации в открытом доступе, инициировать создание репозитариев
местных общин. При создании репозитариев учитывать лучший международный
опыт, интероперабельность, совместимость с OAIPMH-протоколами.
Мы предлагаем создать в качестве одного из возможных шагов Крымский
репозиторий Открытого доступа с использованием потенциала Государственной
публичной научно-технической библиотеки России, Национального Университета
«Киево-Могилянская Академия» и Крымского республиканского учреждения
«Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко». Включить в его состав не
только труды всех Крымских конференций, но и публикации всех желающих
участников Крымской конференции.

***

Ми, учасники 19-ї Міжнародної Конференції "Крим 2012: Бібліотеки та
інформаційні ресурси у сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу” –
найважливішого світового професійного форуму для бібліотекарів та видавців,
дослідників та викладачів, музейних та архівних працівників, представників
бізнесу, права, закладів науки, культури та освіти, підтримуючи Ініціативу
Відкритого Доступу та принципи свободи доступу до інформації, заявляємо

Відкритий доступ до наукової інформації
- основа
сучасного
Інформаційного Суспільства і Суспільства знань, розвитку науки, освіти, культури
в глобальному світі.
Відкритий доступ до наукової інформації, як найважливіша умова інтеграції
до світової наукової спільноти, особливо актуальна для науковців країн, що
розвиваються та нових незалежних держав, де довгий час існували і продовжують
існувати інформаційні бар’єри.
Ми з тривогою констатуємо факти обмеженого доступу до наукової
інформації через бібліотеки у зв’язку з високими цінами на наукову літературу,
особливо на наукові журнали, і неможливістю купувати та передплачувати усе
необхідне, аби задовольнити потреби користувачів.
Ми з тривогою констатуємо факти обмеженого розповсюдження результатів
наукових досліджень за традиційної моделі наукової комунікації, особливо в нових
незалежних державах.
Ми упевнені в тому, що модель Відкритого Доступу (шляхом створення та
використання відкритих наукових журналів та інституційних тематичних
репозитаріїв) – не тільки успішний шлях наукової комунікації, але й найважливіша
умова підвищення наукової, соціальної та економічної значущості наукових
досліджень, розвитку колабораційних досліджень, інтеграції світової академічної
спільноти.
Ми підтримуємо відомі ініціативи та міжнародні проекти Відкритого Доступу:
зокрема, Будапештську та Берлінську декларації, заяви IFLA, коаліції SPARC,
асоціацій та програм LIBER, EiFL, COAR, OASPA, Асоціації Європейських
університетів та ін.
Ми звертаємось до дослідників усіх країн із закликом розміщувати
результати своїх досліджень (статей, звітів, дисертацій і т.д.) у відкритих наукових
журналах та інституційних або тематичних репозитаріях.
Ми звертаємось до університетів та інших дослідницьких інституцій із
закликом розвивати інституційні політики та стратегії відкритого доступу до повних
текстів рецензованих наукових результатів (через відкриті наукові журнали та
інституційні репозитарії); сприяти вільному використанню такої інформації для
наукової та академічної діяльності.
Ми звертаємось до видавництв академічних журналів ставитись із
повагою до авторських прав та не перешкоджати розміщенню вченими у
відкритому доступі власних постпринтів без обмежень чи з мінімальним періодом
ембарго.
Ми звертаємось до бібліотек із закликом популяризувати відкритий доступ
серед користувачів. Університетських та академічних бібліотек ініціювати
створення та розвиток інституційних та тематичних репозитаріїв як джерел
забезпечення відкритого доступу до наукових матеріалів та сприяння підвищенню
престижу університету чи наукової спільноти, забезпечення архівування й
збереження наукових публікацій, гарантії їх незмінності. Публічних бібліотек
забезпечити професійний пошук наукової інформації у відкритому доступі,

ініціювати створення репозитаріїв місцевих громад. При створенні репозитаріїв,
враховувати найкращий міжнародний досвід, інтероперабельність, сумісність з
OAIPMH-протоколами.
Ми пропонуємо створити в якості одного з можливих кроків Кримський
репозитарій Відкритого доступу з використанням потенціалу Державної публічної
науково – технічної бібліотеки Росії, Національного Університету «Києво –
Могилянська академія» та Кримської республіканської установи «Універсальна
наукова бібліотека ім. І.Я. Франка ». Включити до його складу не лише праці усіх
Кримських конференцій, але й публікації усіх бажаючих учасників Кримської
конференції.

***
We, the participants of the 19 –th International Crimean Conference "Crimea
2012: Libraries and information recourses in modern world of science, culture,
education and business ” – one the most important world professional event for
librarians and publishers, scholars and professors, museum and archive specialists,
entrepreneurs, law specialists, representatives of education, culture and science;
supporting the Open Access Initiative and principles of free access to information, claim
as follows
Open access to scholarly information - the basis of modern Information
Society and Knowledge Society; science, culture, education development in global
world.
Open access to scholarly information as the most important condition for
integration to the world scholarly community especially current for the scholarsrepresentatives of developing and independent countries (where the tradition of
information barriers has been present for many years).
We are concerned by the fact of the limited access to scholarly information via
libraries due to high prices on scholar literature especially on scholarly journals, and by
the lack of opportunity to subscribe and buy necessary materials for the users.
We are concerned by the fact of limited dissemination of the research results via
traditional scholarly communication model especially in new independent countries..
We are sure that the Open Access model (via creation and usage of open access
scholarly journals and open access institutional and thematic repositories) – is not only
a successful way of scholarly communication but also the most important condition to
increase scholarly, social, and economical significance of research; collaborative
research developments; integration to the global academic society.
We support significant initiatives and international Open Access projects:
Budapest and Berlin Declarations; IFLA declarations, programmes of SPARC, LIBER,
EIFL, COAR, OASPA; European Universities Association etc.

We address the researchers from all over the world with the claim to publish
their research results (articles, reports, dissertations etc.) in open access scholarly
journals and to deposit them in thematic or institutional open access repositories.
We address the universities and other research institutions with the claim to
develop institutional policies and strategies of the open access to full texts peerreviewed research results (via open access journals and open access institutional
repositories); to assist free use of this information for scholarly and academic activity.
We address the publishers of academic journals to treat the authors rights
respectfully and not to prevent scholars to deposit their postprints in the open access
repositories without limitations or with minimal embargo period.
We address the libraries with the claim to promote open access among the
users. University and academic libraries should initiate creation and development of
institutional and thematic open access repositories as the tools of providing open
access to research materials and to increase visibility and prestige of the university or
scholarly community; providing archiving and preservation of scholarly publications.
Public libraries could help with professional search of scholarly information in open
access, initiate the creation of local communities’ repositories. When setting-up the
repositories, one should take into consideration international experience,
interoperability, OAI-PMH – compatibility.
We suggest to create, as one of the future steps, the Crimean Open Access
repository on the basis of the State Public Research and Technical Library of Russia,
National University of Kyiv–Mohyla Academy, and Crimean Ivan Franko Universal
Research Library. We plan not only deposit all papers from all Crimean conferences but
also other publications of all Crimean conference participants who want to share their
research results.
Подписать Декларацию можна тут = Підписати Декларацію можна також тут =
To sign the petition visit the site: http://www.gopetition.com/petitions/crimeaopen-access-manifesto.html

