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Што е проблемот?
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• Што се случува со научниците 
кои немаат ресурси и затоа 

пристап?
• Им требаат проекти, но за тоа 

треба цитирани објавени 
трудови, а за тоа треба проект... 



Затворени 
публикации
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Авторот не плаќа

Авторот го отуѓува 
правото за 

дистрибуција на 
трудот на издавачот

Читателот 
(библиотеката) 

плаќа колку што ќе 
одреди издавачот



Отворени 
публикации
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Авторот плаќа

Авторот го 
задржува правото 
за дистрибуција 

на трудот

Читателот не 
плаќа
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драфт труд 
Може да се сподели во 
„зелен“ репозиториум на 
трудови со отворен 
пристап

Може да се сподели во „зелен“ 
репозиториум на трудови со 
отворен пристап откако е 
прифатен, но понекогаш по 
ембарго период

Може да се сподели ако 
списанието има „златен“ 
репозиториум на трудови со 
отворен пристап (отворено или 
хибридно списание)

пратен труд по рунди 
на рецензирање

форматиран труд 
спремен за објава 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access



Зошто е ова важно?
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Повторливост на науката
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ист експеримент 
и иста 
лабораторија 
(повтори)

1
ист експеримент, 
но друга 
лабораторија 
(копирај)

2
ист експеримент, 
но други 
поставувања 
(репродуцирај)

3
друг 
експеримент, но 
нешто слично 
(реискористи)
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Дали се отворени публикации доволни?
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FAIR Податочни принципи
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https://en.wikipedia.org/wiki/FAIR_data#/media/File:FAIR_data_principles.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/FAIR_data


Што значи 
FAIR?
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'Findable’
Треба да биде лесно да се 

најдат податоците и 
метаподатоците и за луѓето и 

за компјутерите. Затоа се 
потребни постојани 

идентификатори (PID).

'Accessible’ 
(Мета) податоците треба да се 

достапни користејќи 
стандардизиран и отворен 
протокол за комуникации, 

можеби вклучувајќи 
автентикација и овластување. 

метаподатоците треба да 
бидат достапни дури и кога 

податоците веќе не се 
достапни.

'Interoperable’ 
Податоците треба да можат да 

се комбинираат и да се 
користат со други податоци 

или алатки

'Reusable’ 
Метаподатоците и податоците 
треба да бидат добро опишани 
за да можат да се реплицираат 
или комбинираат во различни 

поставки. 



„Reusable“
= 

добро 
документирани

+ 
јасна лиценца
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„Horizon Europe“ препорачува
CC-0 или CC-BY лиценци. 

Повторната употреба на 
(мета) податоците треба да 
се опише со јасна лиценца.
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Во кратко...

(Cartoon by Auke Herrema for the Research Data Alliance.)

https://rd-alliance.org/plenary-meetings/fourth-plenary/plenary-cartoons.html

