ROZHODNUTÍ REKTORA Č. 21/2013

DEKLARACE INSTITUCIONÁLNÍ POLITIKY
OPEN ACCESS NA VUT V BRNĚ
Tato deklarace je základním dokumentem pro vyjádření postoje VUT v Brně směrem k principům
Open Access.
VUT v Brně jako moderní vzdělávací instituce 21. století si je vědomo, že pro budoucí rozvoj společnosti a jejích jednotlivých členů je za potřebí především inovativní přístup k řešení nových i přetrvávajících výzev.
Řešení daných výzev je možné pomocí inovací, a to nejen technických, které jsou pro VUT v Brně
velmi blízké, ale i sociálních. Inovací z akademického světa, která spojuje obě zmíněná kritéria, je
poté právě podpora a rozvoj nových publikačních modelů pro výsledky vědecké činnosti akademické
obce. Tímto novým modelem je Open Access (česky Otevřený přístup), který v sobě spojuje jak inovaci technickou v podobě využívání nových možností informačních technologií, tak i inovaci sociální v podobě zpřístupnění a šíření vědění a poznání pro společnost i za hranice akademického světa.
Na základě výše zmíněného se VUT v Brně zavazuje podniknout veškeré potřebné kroky, aby nový
model publikování v horizontu 21. století byl přijat akademickou obcí VUT v Brně jako jeden ze
zásadních pilířů novodobé vědecké komunikace a aby byly na VUT v Brně naplňovány principy
Open Access.
VUT v Brně se tak zavazuje k:
1. akademické diskuzi ohledně politiky Open Access na VUT v Brně a nalezení konsenzu pro
všechny zúčastněné strany;
2. tvorbě podpůrných materiálů potřebných pro akademické pracovníky, knihovny a další subjekty
pro hladký chod celého systému;
3. podpoře Open Access management VUT v Brně;
4. propagaci principů Open Access i mimo akademickou půdu VUT v Brně;
5. rozvoji a inovacím v oblasti akademického publikování a ke snaze o co nejširší šíření vědění
a poznání získaného akademickou obcí VUT v Brně;
Hlavní koordinací institucionální politiky VUT v Brně je pověřena Ústřední knihovna VUT v Brně.
Metodologickou podporu pro autory VUT v Brně poskytuje Ústřední knihovna ve spolupráci
s dalšími organizačními jednotkami. Institucionálním repozitářem VUT v Brně pro naplnění cílů
Zelené cesty Open Access je Digitální knihovna VUT dostupná na adrese: https://dspace.vutbr.cz.
VUT v Brně stvrdilo tento svůj závazek v rámci komunity Open Access podpisem Berlínské deklarace dne 13. 12. 2013.
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