החוג לניהול מידע וידע
The Department of Information
and Knowledge Management

The Faculty of Management
The Department of Knowledge and Information Management
Invites you to attend a seminar

 - Open Access & Open Dataחסמים (משפטיים) ופתרונות אפשריים

ד"ר דלית קן-דרור פלדמן
מנחה משפטית ,הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר המרכז למשפט וטכנולוגיה הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת חיפה

ה 9-לאפריל  ,2018יום שלישי ,חדר  ,506קומה  5בבניין ג'ייקובס ,אוניברסיטת חיפה
12:00-13:30

תקציר:
עד לעשורים האחרונים הוצאו לאור פרסומים אקדמיים באופן בלעדי על ידי כתבי עת והוצאות ספרים מסחריות,
אליהם העבירו החוקרים את זכויות היוצרים שלהם .מודל ההפצה המסחרי המבוסס על מכירת/הרשאת עותקים
המוגנים בזכויות יוצרים מוביל לכך שרבים מן הפרסומים המדעיים מופצים בכמות מוגבלת ובתשלום גבוה ואינם
נגישים לציבור הרחב .כך קרה שספריות אוניברסיטאיות מוצאות עצמן מתקשות לשלם את מחיריהם המאמירים של
כתבי עת ופרסומים אקדמיים.
רשת האינטרנט חוללה מהפכה באפשרויות הגישה לתוצרי מחקר מדעי ולפרסומים מדעיים ,באפשרה באופן טכני לכל
חוקר לפרסם בעצמו .לאור זאת נוצר אף מודל מסחרי חדש בו כתבי עת אקדמיים מציעים פרסום במודל פתוח,
המאפשר גישה למאמרים ללא תשלום ,תוך גלגולן של עלויות הפרסום על החוקר .הדבר משפיע בין היתר על שונות
בגישה למחקר קיים ,על שיטת הדירוג והשפעתו ( )impactשל המאמר או כתב העת ,על איכות המאמרים והונאות
בתחום וכן מעלה בעיות נוספות.
הסרת חסמי הגישה לפרסומים אקדמיים ולתוצרי מחקר ,הוא נושא המצוי כיום בחוד החנית של השיח המחקרי
העולמי ,וישנם ניסיונות שונים להתמודד עם התופעה .המחקר שבוצע בישראל מיפה את החסמים הקיימים בתחום ,על
מנת לסייע בגיבוש מדיניות מושכלת להנגשת תוצרי המחקר המדעי של גופי המחקר השונים בישראל .מדיניות כזו
עשויה לתרום לפיתוח המחקר בישראל ולקידומו ,להוות בסיס ליצירת שיתופי פעולה בין גורמי הוראה ומחקר שונים
ולחסוך משאבים רבים.
בסמינר נדון בסוגיות משפטיות ולבר משפטיות הנוגעות לפרסום פתוח; נבחן את הדברים שיש לשים אליהם לב בעת
ה גשת מאמר לפרסום; נדון בבעיות הנוגעות לשיתוף המידע הגולמי שנאסף במחקר עם הקהילה המחקרית וכן נדון
בהמלצות ליצירת מדיניות לקידום הפרסום הנגיש בישראל.

נשמח לראותכם!
aweber@univ.haifa.ac.il
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