
lően fémek hozzá természettudományi, műszaki keresztül teljes szövegű elérést nyújtottak egy 
és orvostudományi elektronikus magfolyóiratok több mint 3000 e-folyóiratot tartalmazó digitális 
nagyobb köréhez. Ezt a projektet az országos tér- archívumhoz. Kérdőívek, távkonferenciák, hasz- 
mészettudományi és műszaki könyvtárak stra- nálati statisztikák és e-mail útján gyűjtötték ösz- 
tégiai szövetsége támogatja annak érdekében, sze a kutatók reagálását és tapasztalatait, 
hogy 22 ezer kanadai tudós, politikai elemző és A kísérletben részt vevők szerint jelentősen csök-
döntéshozó számára jobb információelérést biz- kent az információ megtalálására és ellenőrzé- 
tosítson. A projektet úgy tervezték, hogy képes sére fordított idő. Az így megtakarított időt más 
legyen a kísérleti helyeken az e-folyóiratokhoz tevékenység végzésre használták fel, például ku- 
való jobb hozzáférés előnyeinek értékelésére, és tatásra, laboratóriumi munkálatokra, kéziratké- 
a központi digitális archívumhoz való kapcsoló- szítésre, lektorálási munkára és szakirodalom- 
dás hálózati kapacitásának tesztelésére. olvasásra. Úgy vélték, a saját számítógépükről
A kísérlet folyamán három kormányzati hely 500 történő jobb hozzáférés pozitívan befolyásolta
használója számára, akik korábban korlátozottan munkavégzési képességüket, 
fértek hozzá elektronikus forrásokhoz, 12 héten (Autoref.)
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A hozzáférhetőség és a kiválasztás külön kezelé
se. Üzleti modell a tudományos tájékoztatáshoz, 
és a tudományos folyamat?

Előszerzeményezés; Gazdaságosság -könyvtárban; 
Hozzáférhetőség; Modellálás; Tájékoztatás

A tudományos információhoz való nyílt hoz
záférésről szóló Berlini Nyilatkozat nyomán 
megélénkült az üzleti modellekről, elsősorban 
a nyílt hozzáférés üzleti modelljéről folytatott 
vita. Az üzleti modell a definíció szerint a tulaj

donjogok meghatározott elosztása. Ennél fogva 
a tudományos információ valamely üzleti mo
delljénél abból szokás kiindulni, hogy annak a 
kutatást folytató intézmény, illetve a kiadó mint 
közvetítő számára nyújtott kereskedelmi hasz
non kívül mindenekelőtt a tudományos kutatás 
számára kell hozzáadott értéket termelnie, még
pedig fenntartható módon. A tudományos infor
máció, a tudomány lételeme tehát nem végter
mék, hanem közbülső termék, amely a tudomány 
részéről alapos ellenőrzésnek van kitéve. Ennek 
érdekében pedig köztulajdonként széles körben, 
a használó választásától függően hozzáférhető- 
nek kell lennie.
Alapvetően kétféle üzleti modell merül fel: a 
hozzáadott értéket központba állító, és azt a 
használó választásával mérő előfizetéses modell, 
valamint a széles körű hozzáférést hangsúlyozó 
nyílt hozzáférésű (open access) modell. Mind
kettőben a tudományos közösség a befektető, de 
míg az előbbi, fogyasztói típusú modell az infor
mációt inkább elkülöníti a tudományos élettől,
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az utóbbi azt a beszerzés költségeivel együtt a 
tudomány belső szükségletének tartja. Előbbi
ben a széles körű hozzáférésre, utóbbiban a ki
választást támogató többletszolgáltatásokra van 
kevesebb ösztönzés. Márpedig az üzleti modell 
kiválasztása megkerülhetetlen. Noha az infor
máció köztulajdon, a publikálás ténye a szerzőt 
teszi annak tulajdonosává. E tulajdonjogban, és 
ennél fogva minden üzleti modellben kulcskér
dés a lektorálási tevékenység (szakértői bírálat, 
peer review). A szerző publikációjának plágium 
elleni, a kiadó pedig hozzá kapcsolódó szolgál

tatásainak jogosulatlan használat elleni védelmé
ben érdekelt. A szerző szerint a nyílt hozzáféré
sen alapuló modell akkor lehetne domináns, ha 
az erre szolgáló tárhelyeken garantálni lehetne 
a szerző szellemi tulajdonjogának védelmét. A 
megoldás a kétféle védelemért való felelősség 
megosztása volna: más szereplő felelne a hoz
záférésért és a lektorálásért mint alapszolgálta
tásért, és más a kiválasztást támogató, térítéses 
többletszolgáltatásokért.

(Autoref. alapján)
Lásd még 195, 243
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