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Основен принцип на информационното общество е достъпът до информация, който e

основно човешко право, а информационните и комуникационни технологии създават

предпоставки за свободното му упражняване.

Отвореният достъп (ОД) до научна информация е както голяма мощ на изследователите

по целия свят, така и един от най-важните ресурси за напредъка на технологичните

иновации. ЮНЕСКО насърчава и подкрепя отворения достъп до научно знание за всички,

без ограниченията налагани от лицензирането и авторскоправните бариери, в полза на

глобалния знаниев поток, иновациите и социално-икономическото развитие.



Отвореният достъп допринася за

разработването на нов начин на комуникация

чрез свободното споделяне на научни

публикации до всеки заинтересован читател.

Основната роля на библиотеките като

„информационни центрове, координиращи

информационните ресурси и едновременно с

това и учебни центрове, където търсещите

информация потребители да се учат как да я

използват най-ефективно“.



В епохата на глобалната информация, библиотеките трябва да бъдат не само

информационни и образователни центрове, но те трябва изпълняват и ролята на

посредници между научната информация и потребителите, което се превръща в тяхна

мисия.

Тъй като библиотеките разбират себе си като гаранти на свободния достъп до информация,

ролята им в силно развитото информационно общество става все по-значима. Съответно

толкова по-важно става да се чуят и изискванията и потребностите на библиотеките.

Познаването на възможностите на свободния достъп е „важна част от авторскоправната

политика на съвременните библиотечни и културни институции“.



Един от ревностните защитници на отворения достъп има променящата се роля на

библиотеките е Международната федерация на библиотечните асоциации и институции

(ИФЛА) (на англ. ез. International Federation of Library Association – IFLA).

ИФЛА подписва Берлинската декларация за отворен достъп до знания в областта на

природните и хуманитарните науки през 2010 г., като се придържа към определението за

отворен достъп, използвано в тази декларация.



В Становището на ИФЛА за отворен достъп се

казва, че „Широкото споделяне на резултатите от

научни изследвания е съществен компонент на

държавното инвестиране в науката. По-бързото и

масово споделяне на знания стимулира научния

напредък и съответно възвръщаемостта в

здравни, икономически и социални ползи за

обществото, ето защо библиотекарите са сред

най-активните защитници на отворения достъп.“.



Повечето от академичните библиотеки не могат да

си позволят да закупят необходимото на

академичния състав съдържание. Това е само едната

страна на проблема, тук се появява и другата, а

именно – все по-голямата загриженост на авторите,

че трудът им остава незабелязан за повечето от

колегите им, че не получават световното признание,

към което се стремят. Тук идва ключовата роля на

отворения достъп до научна информация.



Директорията за списания на отворен достъп

„Directory of Open Access Journals” (DOAJ) е

платформа, която предоставя 13 909 научни

списания на свободен достъп, 10 976

списания на ниво статия от 130 страни. Към

момента платформата осигурява достъп до 4

404 082 статии. DOAJ предлага свободен

достъп до качествени научни online списания.

http://www.doaj.org



Период 2002 -2005 2006-2008 2009-2010 2011-2012 2013 - 2016 2017 – 04. 2019

Брой
списания в
DOAJ

1141 3588 4348 7489 11637 13132

Количествено разпределение на броя на заглавията към месец април 2019 г. (по данни на 
Университета в Лунд)

Количествено разпределение на български списания, по теми и издатели в DOAJ (април
2019 г.)

Критерий ОД списания Тематични области Издатели

Брой 57 40 50
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Динамика на българските 
списания с ОД в DOAJ за 
периода 2002 - 2019
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Разпространение на
българските ОД списания
в DOAJ според езика на
издаване за периода
2002 - 2019.




