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Pagocmuнa TogopoBa 
НоВ бълzарскu yнuBepcumem 

Откритостта тряб8а ga бьgе по поgразбиране, а не изключение. 

Карл Маламуg, осноВаmел на PuЫic.Resource.org

СъВременноmо paзBumue на uнформацuоннumе u комунuкацuоннu mexнoлo
zuu не само оnреgеля zлобалuзацuяmа, а u gonpuнacя за промяна ВъВ формата и
ecmecmBomo на обмена u nomoцume от знания. Особено е тяхното Влuянuе Вър
ху gocmъna go знание u образоВанuе. Именно omкpumocmma, работата В мрежа,
mрансzранuчноmо gBuжeнue на хора u nomoцu от кanumaлu съзgаВаm ноВu сис

теми от сВеmоВно значение, които nроменяm услоВuяmа на npouзBogcmBo, сnо
gелянеmо на знания u ugeu ВъВ Всuчкu сфери. Omкpumocmma се nреВръща ВъВ 
Воgещ uзmочнuк на uнoBaцuu В cBemoBнama zлобална цuфроВа uкономuка. Тя се 
npueмa като cnpaBegлuBa от нацuоналнu npaBumeлcmBa, cBemoBнu opzaнuзaцuu, 
межgунароgнu azeнцuu u мулmuнацuоналнu комnанuu, както и от Bogeщu обра
зоВаmелнu uнcmumyцuu, а също u като cpegcmBo за насърчаване на научното 
paзBumue u межgунароgно cъmpygнuчecmBo. Тази ноВа ера се xapaкmepuзupa с 
нарасmВане на обема на gaннume, които се съхраняВаm В електронен цuфроВ Bug. 
KoлuчecmBomo на цuфроВо съхранената uнформацuя gнес расте u gocmuza go 
така наречения uнформацuонен бум. 

OcuzypяBaнemo на открит gocmъn go научна uнформацuя е nъpBama стъп
ка, която omgeлнume образоВаmелнu uнcmumyцuu npaBяm към m.нар. ,,Open 
Science". ОmВорена наука uлu оmВорено знание - u gBama mермuна облекчаВаm 
nоmенцuалнuя конфликт В разбuранеmо на noняmuemo. Haлazaщume се ноВu мо
gелu на оmВорена наука мozam ga са В uзВесmна cmeneн В конфликт с mpaguцuoн
нomo схВащане за разширена защumа на uнmелекmуалнаmа собсmВеносm. Om 
gpyza страна, общесmВенu u несmоnанскu opzaнuзaцuu npuзoBaBam за aлmepнa
muBнu nogxogu за общесmВеноmо разnросmраненuе на знания. Научното nублu
куВане Вече коренно се променя no отношение съзgаВанеmо, npouзBogcmBomo u 
nompeблeнuemo на научни ресурси, за което Lаша Brown, В небезuзВесmнuя 
,,lthaka Report" nuшe: ,,СъзgаВанеmо на ноВu формати, станали Възможни бла20-
gаренuе на цuфpoBume mexнoлozuu, В крайна сметка nозВоляВа на учените ga 
работят В gълбоко uнmezpupaнu електронни uзслеgоВаmелскu u uзgameлcкu 
cpegu, които ще gagam Възможност за разnросmраненuе, cъmpygнuчecmBo и

guнамuчно акmуалuзuране на съgържанuеmо В реално Време, както и uзnолзВане 
на нoBume мeguu u aлmepнamuBнu моgелu за gucmpuбyцuя (uнcmumyцuoнaлнu 
хранuлuща u сВобоgно gocmъnнu cnucaнuя), които са Възникнали с цел ga се 
разшuрu gocmъnъm, ga се намалят paзxogume u се gage Възможност за omкpumo 
сnоgеляне на съgържанuе" [4]. 

294 



лючение. 

;ource.org 

1ехноло
рмаmа и
ние Вър-
3 мрежа, 
oBu cuc-
1Bo, сnо
ьща ВъВ 
:а. Тя се 
нuзацuu, 
цu обра-
1учноmо 
puзupa с 
1роВ Bug. 
muza go 

ш cmъn
J. ,,Open 
:екчаВаm 
ноВu мо-
1guцuон
)Cm. От 

шmерна
о nyблu
nBomo и

.Весmнuя 
ш блаzо
:нumе ga 
аmелскu 
ecmBo и

r10лзВане 
1uоналнu 
,ел ga се 
1mкpumo 

В moзu контекст paзBumuemo на открития gocmъn go научни nублuкацuu 
с нezoBume gBe cmpamezuu, nублuкуВанеmо на сВобоgно gocmъnнu cnucaнuя u 
caмoapxuBupaнemo, go 20ляма cmeneн xapaкmepuзupam moзu информационен бум. 
Om gBeme Buзupaнu cmpamezuu, именно „зеленият nъm", или caмoapxuBupaнemo, 
uма същесmВено значение за съзgаВанеmо u paзBumuemo на хранилища. По moзu 
начин yнuBepcumemume мozam ga съхранят и заnазяm сВояmа uнmелекmуална 
собсmВеносm и ga я наnраВяm gocmъnнa за акаgемuчнаmа общност. Именно apxu
Bume с оmВорен gocmъn са ycmoiiчuBume uнформацuоннu cmpyкmypu, които ocu
zypяBam безnлаmно електронно копие от genoзupaнume В mях gокуменmu, както 
и nублuкуВане на електронни yнuBepcumemcкu uзgанuя. 
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Фuz.1. PaзBumue на научните електронни apxuBu В Бълzарuя, no gаннu на „OpenDoar" 

ОбuкноВено Всички uзслеgВанuя, аналuзuращu uнcmumyцuoнaлнume apxuBu В 
gageн pezuoн, се базират на cucmeмama „OpenDOAR". Тя се яВяВа осноВен uнсmру
менm за mяхноmо сраВненuе u оценка, Днес В Бълzарuя същесmВуВаm 8 елект

ронни хранилища, които са pezucmpupaнu В нея (Вuж фuz. 1 ). Те са uзzpageнu om 
шест yнuBepcumema, а gBe са съзgаgенu В Бълzарскаmа акаgемuя на науките. У 
нас omgeлнume uнcmumyцuoнaлнu penoзumopuyмu, обuкноВено се noggъpжam 
от omzoBopнu uнформацuоннu ценmроВе, какВumо са yнuBepcumemcкume биб
лиотеки, което се nomBъpжgaBa om gaннume за нашата страна В cucmeмama 
,,OpenDOAR". 
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Фuz. 2. Съgържанuе на научните електронни apxuBu В Бълzарuя, no gаннu на „OpenDoar" 

Вnечаmленuе npaBu gекларuраноmо разнообразие от gокуменmu със сВобо

gен gocmъn В meзu cucmeмu. Шест от тях съgържаm cmamuu от nepuoguчнu 

uзgанuя. В nem се npegocmaBя gocmъn go целu кнu2u uлu mexнu omgeлнu 2лаВu. 

Чemupu ocu2ypяBam мamepuaлu от конференцuu, а mpu u gucepmaцuu. СВобоgнu 

образоВаmелнu мamepuaлu се genoзupam В gBa om тях, а неnублuкуВанu gоку

менmu само В eguн. 

Бuблuоmекаmа на НБУ още през 1999 2. съзgаgе npoeкm за електронно uзgа

Ване на nepuoguчнu uзgанuя със сВобоgен gocmъn, слеgВащu m.нар. ,,златен марш

рут" [2]. Проектът nроgължаВа go gнес със cnucaнuяma „Бuблuосфера" u „Юрu

guческо cnucaнue на НоВ бъл2арскu yнuBepcumem". През 2005 2. е nocmaBeнo нача

лото на uнсmumуцuоналнuя apxuB на yнuBepcumema, слеgВащ m.нар. ,,зелен мар

шрут" за открит gocmъn go научна информация, В кoiimo aBmopume мо2аm ga 

apxuBupam самостоятелно cBoume npouзBegeнuя. Научният електронен apxuB 

(НЕА) на НоВ бъл2арскu yнuBepcumem е nъpBuяm, съзgаgен В Бъл2арuя. Мисията 

му е ga бъgе еguнно оmВорено електронно npocmpaнcmBo, което осu2уряВа gъл-

2ompaiiнo съхранение u gocmъn go научните nocmuжeнuя на акаgемuчнаmа общ

ност В yнuBepcumema. ОсВен moBa чрез не20 се npoBeжga uнсmumуцuонална no

лumuкa, насърчаВаща сВобоgнuя обмен на знания. 

Penoзumopuyмъm е част от межgунароgнаmа uнuцuamuBa Open Archives 

Initiative u слеgВа npenopъкume на Асоцuацuяmа на eBponeiicкume yнuBepcumemu 

(EUA) за уmВържgаВане на uнсmumуцuонална noлumuкa, насърчаВаща сВобоgен 

обмен на знания. Целumе, nocmaBeнu npeg не20, са: 

- uз2ражgане на еguнен u cmpyкmypupaн портал към научния npogyкm;

- gъл2ompaiiнo съхранение на genoзupaнume gокуменmu;

- разшuряВане на Влuянuеmо u noBuwaBaнe на uмugжa на yнuBepcumema

както у нас, така u В чужбина; 
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- уВелuчаВане цumupaнemo на nyблuкaцuume на npenogaBameлu и goкmo

paнmu В yнuBepcumema; 

- uзnолзВане като cpegcmBo за omчumaнe на научната aкmuBнocm на npe

nogaBameлume; 

- формиране на култура у npenogaBameлu и goкmopaнmu за uзzражgане на
собсmВен научен apxuB. 

Penoзumopuyмъm се xapaкmepuзupa с zолямо езuкоВо разнообразие на goкy
мeнmume, които са както на бълzарскu, така и на aнzлuiicкu, френски, немски, 
umaлuaнcкu, ucnaнcкu, ноВоzръцкu и gp. езuцu. Друzо npeguзBuкameлcmBo е cnocoб
нocmma за обхВащане на мноzообразuеmо от gокуменmu, nлog на научната или 

mВорческа geiiнocm, които мozam ga бъgаm genoзupaнu, като: cmamuя, nублuкуВа

на В cnucaнue, сборник или Вестник; част, zлаВа om кнuzа; моноzрафuя; материал 
от конференция, конzрес, като nрезенmацuя, gоклаg или постер; цяла кнuzа; gок
mорска gucepmaцuя или хабuлumацuонен mpyg; nameнm; арmефакm; шоу, изложба 
и gp.; музикална комnозuцuя; uзnълненuе (музикално); изображение (фоmоzрафuя); 
Bugeo; guzumaлeн зВукозаnuс; чuслоВu gаннu; ексnерuменmалнu gаннu u анализи; 
обучumелнu ресурси: лекции, уnражненuя, mecmoBe и gp. Дenoзumъm на gокумен

mu и nоnълВанеmо на меmаgаннu се осъщесmВяВа от самите aBmopu - npenogaBa

meлu (щаmнu и хоноруВанu) u goкmopaнmu, като В случай на cъaBmopcmBo е необ

хоguмо nоне eguн от aBmopume ga бъgе сВързан с yнuBepcumema. Ясно се очерmаВа 
mенgенцuяmа, че незаВuсuмо om gоброВолнuя характер, броят на genoзupaнume 
gокуменmu В хранuлuщеmо mpaiiнo нарасmВа. Към края на 2016 2. В неzо се съхра

няВаm 2013 gокуменmа, като среgно Всяка zoguнa се genoзupam 211,6 gокуменmа 
(Виж фuz. 3). Eкunъm, който noggъpжa и разВuВа cucmeмama, се cъcmou от систе

мен agмuнucmpamop на yнuBepcumema, който осъщесmВяВа noggpъжкama, apxuBu

pa gaннume u uнcmaлupa ноВu Bepcuu на софтуера. Системен бuблuоmекар nog
gъpжa nompeбumeлcкume акаунти, ugeнmuфuцupa mехнuческu nроблемu и осъ

щесmВяВа трансфер на меmаgаннu. Бuблuоzрафскuяm pegaкmop и обучumел, от 

сВоя страна, noggъpжa eguннu cmaнgapmu за uнgeкcupaнemo на goкyмeнmume, ко

муникира с aBmopume и npoBeжga различни обучения. 
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Фuz. 3. Брой genoзupaнu gокуменmu (кумулuранu) В penoзumopuyмa на НБУ 
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Изложенumе gаннu за Бълzарuя (както u onumъm на НоВ бълzарскu yнuBep

cumem) сочат, че сВобоgнuяm gocmъn се уmВържgаВа u се разzлежgа като npeg
мocmue за оmВаряне на науката. Toii е основа за nocmuzaнemo на zлaBнume целu на 

omBopeнama наука за ускоряВане на научния npozpec и noлзume за общесmВоmо, 

като цяло. В съзВучuе с изложеното no-zope, а също така nо-заgълбочен nozлeg 

Върху откритото сnоgеляне на научни знания u uзzpaжgaнemo на моgел за „оmВо

рено научно cъmpygнuчecmBo", uзлazam Т. Caulfield u нezoBume cъaBmopu, а имен

но: ,,omBopeнuяm gocmъn и omBopeнume uноВацuоннu моgелu мozam ga се mранс

формuраm В бизнес секторите на uнформацuяmа и комунuкацuяmа u ga ymBъpgяm 

колеzuално-съВмесmен моgел на научни uзслеgВанuя ... лесният gocmъn go gаннu 

ще засuлu omBopeнomo научно uзслеgВане u ще cmuмyлupa ноВu u ноВu uзслеgВа

нuя u анализи, като научната общност mрябВа ga nоложu усuлuя ga ocuzypu (1) 

качесmВо на gaннume, (2) формиране на goбpu npaкmuкu u (3) Вzражgане на фuло

софuяmа за сnоgеляне В научната култура" [3]. 

Както бе споменато, nо-zоляма част от uнcmumyцuoнaлнume хранилища се 

noggъpжam от yнuBepcumemcкume библиотеки. Именно moBa очерmаВа ноВаmа 

роля на yнuBepcumemcкama бuблuоmека като защumнuк на omкpumuя gocmъn 

чрез съзgаВане u уnраВленuе на uнcmumyцuoнaлнu хранилища [5, с. 133], opzaнu

зupaнemo u съхраненuеmо на разлuчнu BugoBe електронни gокуменmu В mях, ка

то електронни gunлoмнu работи u gucepmaцuu; nognoмazaнe на nублuкуВанеmо u 

разnросmраняВанеmо на uнформацuя В cnucaнuя с оmВорен gocmъn; съзgаВане на 

сnецuфuчнu ycлyzu В nogкpena на ученumе u научната комунuкацuя. В nogкpena 

на maзu теза е uзяВленuеmо на Kpucmuнa Хормuя, настоящ npeзugeнm на LIВER, 

а именно: ,,Акаgемuчнumе библиотеки имат роля В насърчаВанеmо на omBopeнa

ma наука, В nocmuzaнemo на nо-zоляма прозрачност, nо-качесmВенu uзслеgВанuя, 

no-Bucoкo нuВо на анzажuраносm на zpaжgaнume, както и ускоряВане meмna на 

paзBumuemo на науката чрез uнoBaцuu, осноВаВащu се на улеснен gocmъn u nолз

Ване на gаннu. Библиотеките са осноВнu учасmнuцu, без които omBopeнama нау

ка не може ga се състои". 

Няколко са nocoкume В nрофесuоналноmо paзBumue на бuблuomeкapume, 

които са Buзupaнu В cneцuaлuзupaнama лumepamypa, но u усmаноВенu на npaк

muкa nрез nocлegнume gecem zoguнu npu paзBumuemo на Научния електронен 

apxuB на НБУ, а именно: 

- ПрugобuВане на знания и paзBumue на комnеmенцuu за консултиране на 

ученumе no Bъnpocume на aBmopcкomo npaBo; 

- Заgълбочено nознаВане на nроблемumе на mpaguцuoннomo u omBopeнomo

nублuкуВане; 

- Професионална eкcnepmuзa В областта на guzumaлuзaцuяma;

- Способност за gълбоко uнgексuране на разлuчнu BugoBe gокуменmu;
- УnраВленuе на guzumaлнo съgържанuе. Трансфер на меmаgаннu към gpyzu

omBopeнu uнформацuоннu uнфpacmpyкmypu, като каmалоzа на НАБИС, EBpo

neiicкuя портал за gocmъn go елекmроннu gucepmaцuu DART EUROPE, EBSCO 

Discovery и gp.; 
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- Познания или способност за оmкрuВане на uнформацuя за uзuскВанuяmа
на фuнансuращumе uнcmumyцuu към uзcлegoBameлume; 

- СъзgаВане на моgелu u nроВежgане на ефекmuВнu обучения как aBmopume ga
наnраВяm cBoume npouзBegeнuя сВобоgно gocmъnнu, както u консултиране на 
goкmopaнmu no отношение на осuzуряВане на gocmъn go електронни gucepmaцuu; 

- Комунuкацuоннu умения и способност за uзzражgане на култура на cъmpyg
нuчecmBo с разлuчнu зВена В yнuBepcumema u opzaнuзaцuu uзВън неzо - от критично 

значение за nocmuzaнemo на успех. ПроВежgане на различни камnанuu, сВързанu със 
зacmъnнuчecmBomo, орzанuзuране на събития, семинари, както и оmбелязВане на 
межgунароgнаmа сеgмuца на открития gocmъn go научни nублuкацuu. 

Пocmuzнamuяm комплекс от ycлyzu В Научния електронен apxuB на НБУ 
Всъщност npegocmaBя значumелно npeguмcmBo за aBmopume. Toii се яВяВа Bug 
„облачна услуzа", къgеmо aBmopъm Взема самосmояmелнu решения за cBoume 
npouзBegeнuя u може ga съзgаgе собсmВен apxuB. Penoзumopuyмъm zapaнmupa 
оnазВанеmо u наgежgноmо съхранение на gaннume u goкyмeнmume на aBmopume. 
Чрез неzо се ocuzypяBa контрол на мemagaннume от бuблuоzрафскuя pegaкmop. 
Чрез cucmeмama ученumе nолучаВаm zлобална Buguмocm за научните peзyлmamu 
и ускоряВане на цumupaнemo, Възможност за nреоgоляВане на uзолацuяmа, noc
pegcmBoм gобаВенu резюмета на чужg език или npeBog на meкcma, gобаВяне на 
ключоВu gyмu u gоnълнumелнu пояснения. Научният apxuB е отлична aлmepнa
muBa за meзu nублuкацuu, които не се uнgeкcupam u peфepupam В gобре noзнa
mume uнформацuоннu системи, защото nompeбumeлume на информация Buнazu 
uзбupam сВобоgнuя gocmъn npeg оzранuченuяmа на селекmuВнuя (само за абонати). 

В заключение е Важно ga се nocmaBu акцент Върху открития и сВобоgен 
gocmъn go научни nублuкацuu u paзBumuemo на omBopeнama наука В контекста 
на meмama на настоящата конференция. Проблемите за gocmъn go uнформацuя 
се mpemupam на нaii-Bucoкo нuВо В бълzарскаmа нормаmuВна уреgба, а именно В 
Koнcmumyцuяma на РБълzарuя. Там е заnuсано „чл. 41. (1) Всеки има npaBo ga 
търси, nолучаВа u разnросmраняВа информация". Този текст Buнazu се сВързВа с 
gържаВнumе uнcmumyцuu, но me са Buзupaнu egBa В m. 2. Cnopeg коментара на 
nроф. Стефан CmoiiчeB „moBa npaBo е npegnocmaBкa zpaжgaнume ga мozam ком
nеmенmно ga uзразяВаm мнение и ga zo разnросmраняВаm. В EBponeiicкama кон
Венцuя за защumа npaBama на чоВека npaBomo на информация се mpemupa като 
част от съgържанuеmо на npaBomo сВобоgно ga се uзразяВа мнение" [1, с. 249]. в
moзu смисъл, като cъgeiicmBam за уmВържgаВанеmо на открития gocmъn go зна
ние, yнuBepcumemcкume библиотеки имат уникалната мисия ga gonpuнacяm за 
осъщесmВяВанеmо на фунgаменmалнu чоВешкu npaBa. Те се nреВръщаm В съВре
меннu ценmроВе на научната комуникация с неnрехоgно значение за uнcmumyцuя
ma, към която npuнagлeжam. Слеg uзмuнаm gecemzoguшeн nъm на paзBumue На
учният електронен apxuB на НБУ се ymBъpgu каmо cpegcmBo за gълzompaiiнo съх
ранение на научния npogyкm на yнuBepcumema u като информационен ресурс, nog
noмazaщ електронното обучение, а също u каmо cpegcmBo за omчumaнe на научно
uзслеgоВаmелскаmа geiiнocm. Toii cъgeiicmBa Върху разшuряВане на Влuянuеmо u 
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nоВuшаВане на uмugжa на yнuBepcumema, като nognoмaza акmuВно мucuяma на 

yнuBepcumema ga nocmaBя В служба на общесmВоmо сВоя акаgемuчен nоmенцuал. 
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Резюме 

В gоклаgа „От споgеляне на знание към отВорена наука" Раgостина TogopoBa, gи

ректор на Библиотеката на НоВ български униВерситет, разглежgа отВорения gостъп 

go научна информация като осноВа В разВитието на концепцията за отВорена наука. 

Посочват се основните ВиgоВе сВобоgен gостъп, като е очертана накратко и ситуаци

ята В България. На преgен план са изтъкнати постигнатите резултати В разВитието 

на Научния електронен архив на НБУ. Маркирани са ролята на униВерситетската биб

лиотека и нейният принос като естестВен застъпник на открития gостъп go инфор

мация и фунgаменталните чоВешки праВа. 

Ключови gуми: отВорен gостъп, отВорена наука, униВерситетски библиотеки, 

научни електронни архиви, gостъп go информация. 

Summary 

/п the рарег „From sharing of knowledge to ореп science'; Radostina Todorova, director of 

the Library of the New Bulgarian University, examines the ореп access to scientific information as 

а basis for deve!oping the concept !ог ореп science. The main types of ореп access аге presented, as 

well as а brief overview of the present situation in Bu!garia. The achievements in developing the 

NBU Scho!ar E!ectronic Repository аге the focus in this рарег. NBU Jibrary, as а university library, 

has а key role in providing ореп access to information and protecting fimdamenta! human rights. 

Keywords: ореп access, ореп science, academic Jibraries, scholar e/ectronic repositories, 

access to information. 
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