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ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 3 –

ОТВОРЕН ДОСТЪП И ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши

Резюме: В статията се прави обзор и дефиниране на последните два

компонента на отворената наука, а именно на отворения достъп и на

отворените образователни ресурси.

Ключови думи: отворена наука, отворени данни, отворен код,

ресурси за отворено образование, отворени ревюта, отворен достъп.

Oтворен достъп

Отвореният достъп се занимава с резултатите от

научноизследователската дейност, които се разпространяват онлайн, без да

се изисква заплащане за достъп до тях и за тяхното използване, както и без

каквито и да е било други ограничения, които биха възпрепятствали

евентуално заинтересовани лица и организации да се възползват от тях по

желания от тях начин, включително и комерсиален (фиг. 1). При използване

на отворен достъп до данни, които са резултатни от отворени научни

проучвания и проекти с добавянето на лиценз Creative Commons (фиг. 2) към

тях се насърчава повторното им използване от други, които биха имали

интерес и полза от тях. Отвореният достъп също може да бъде приложен

към всички форми на публикувани изследователски резултати, включително

рецензирани и нерецензирани академични списания, доклади от

конференции, дисертации, глави на книги, и монографии. През следващите

години ще продължи да се наблюдава интерес към изследване на сферите на

преплитане между отворените образователни ресурси и управлението на
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знанието. Тези дискусии показват, че интеграцията ще бъде постигната

единствено чрез сътрудничество между изследователи от много и

разнообразни области и дисциплини (Бакърджиева, Т., 2010; Bakardjieva,

Lyutov, Spassova, 2010, pp. 320).

.

Фиг. 1. Отворен достъп – лого

Фиг. 2. Лиценз Creative Commons (CC) – лого

Лицензът на Creative Commons (CC) е един от няколкото публични

лицензи за авторско право, които позволяват свободното разпространение на

иначе защитени с авторски права „данни“. Лицензът за CC се използва,

когато авторът иска да даде на други хора правото да споделят, използват и

да развиват неговите трудове. Лицензът CC предоставя възможност на

автора да избира дали да даде пълни права за използване на предоставените

от тях данни, за които имат авторски права, или да позволи само

некомерсиалната им употреба. Този лиценз защитава хората, които

използват или разпространяват авторски труд или произведение каквито и

да е било законови санкции за нарушаване на нечии авторски права, стига
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използващите да спазват условията които са посочени в лиценза, с който

авторът е разрешил разпространението [4].

Отворени образователни ресурси

Отворените образователни ресурси са свободно достъпни, открито

лицензирани текстове, медийни и други дигитални данни, които са могат да

станат част от процеса на обучение и оценяване, както и могат да бъдат

използвани за изследователски цели. Сътрудничеството е най-добрата

характеристика на Web 2.0, която може да помогне за електронното

обучение. Технически не беше трудно да се въведе инструмент за

сътрудничество на базата на система за обучение, достъпна в мрежата. Но

насърчаването на сътрудничеството между група потребители е

предизвикателство. Използвайки Web 2.0 инструменти, хората не само

пасивно консумират информация; по-скоро те са активни сътрудници, дори

приспособяват инструменти и технологии за тяхното използване

(Bakardjieva, Nedyalkova, 2011, pp. 70).

В отворените образователни ресурси няма универсално използване на

отворени файлови формати, като те представляват публично достъпни

материали и ресурси, които всеки потребител може да използва, ре-миксира,

подобрява и преразпределя според това под какъв лиценз те се

разпространяват (фиг. 3).

Фиг, 3. Отворени образователни ресурси – лого



4

Както при всеки образователен ресурс, съществуват както

предимства, така и недостатъци, свързани с използването на отворените

образователни ресурси, като силните им страни и недостатъците могат да се

систематизират и обобщят както следва:

Предимствата от използването на отворените образователни ресурси

включват:

• Разширен достъп до обучение, което означава, че желаещи да се

обучават от всяка точка по света могат да имат достъп до отворените

образователни ресурси, като това може да става по всяко време, както и

обучаемите да имат достъп до обучителните материали многократно.

• Отворените образователни ресурси позволяват мащабируемост,

което означава, че те могат лесно да се разпространяват широко с малко или

никакви разходи.

• Лесно увеличаване на обучителните материали, което означава, че

е възможно и лесно да допълват нови учебни материални под всякакви

форми, като лекциите, обучителни видеа и други, за да се допълнят

новостите в съответната област и така да се отговори на динамиката на

развитието на съвременното информационно общество.

• Позволяват подобряване, разширяване и обновяване на

съдържанието на вече съществуващи редовните курсове и учебни програми.

Често срещана практика е нови мултимедийни ресурси да разширяват,

допълват и задълбочават информацията, която обучаемите получават от

лекционните материали в редовните учебни курсове. Представянето на

информация в различни формати може да помогне на обучаемите да усвоят

по-научат по-лесно материала, който се преподава.

• Възможност за бързо и лесно разпространение в сравнение с

информацията, публикувана в учебници или списания, които могат да
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отнемат месеци или дори години, за да станат достъпни до накои точки от

света. Бързината на разпространение на отворените образователни

материали действа като акселератор на учебния процес и на прогреса като

цяло.

• Отворените образователни материали предполагат по-малко

разходи за обучаемите, което прави обучението далеч по-достъпно за тези,

които от икономическа гледна точка изпитват затруднения да си го позволят

в неговия конвенционален вариант. Използването на отворени

образователни ресурси вместо традиционните учебници може значително да

намали разходите за учебни материали за обучаемите и така значително да

увеличи техния брой.

• Отворените образователни ресурси спомагат за сформиране на

общности от поддържници на съответната научна област във формата на

алумни, които могат в последствие да обединяват своите интелектуални

усилия в генериране на нови научни постижения и в участие в отворени

научни проекти с обществено полезни и с комерсиални цели. Чрез

отворените образователни ресурси се изгражда и поддържа и концепцията

на програмата за учене през целия живот.

• Непрекъснато подобряване на ресурсите, което е възможно при

отворените образователни ресурси, за разлика от учебниците и други

статични източници на информация и е може би една от най-силните им

страни, които скъсяват пътя на иновациите и на новите научни открития и

достижения от създателите им до широката научна общност в световен план.

Това е така поради причината, че отворените образователни ресурси могат

да бъдат подобрени бързо чрез директно редактиране от потребителите или

чрез привличане и включване на обратна връзка от експерти в областта,

което да става в реално време. От друга страна, обучителите могат да
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подбират тези отворени обучителни ресурси, които са най-подходящи за

техните обучаеми, като могат да комбинират материали от повече от една

свободни бази с научна информация.

Недостатъци, които могат да се свържат с употребата и

разпространението на отворените образователни ресурси, са както следва:

• Възможни са проблеми с качеството на този вид предоставени

материали за обучение, поради това че много онлайн хранилища отворени

данни позволяват на всеки потребител да създаде профил и да публикува

материали, някои от които е възможно да не са подходящи и/или напълно

коректни.

• При обучение базирано на отворени образователни ресурси като

недостатък се явява липсата на човешко взаимодействие между обучаем и

обучител, което изисква от обучаемите самостоятелност и инициатива за

получаване на нови познания и умения, като се оказва невъзможен

контролът на процеса на усвояване на знания от страна на експерта-

обучител. Този тип ресурси са създадени единствено за целите на

самообучението, като предвид на това, че обучаемите достъпват ресурсите

извън „класната стая“, възможността за дискусия, въпроси и обратна връзка

са неприложими.

• При отворените образователни ресурси е възможно да възникнат

езикови и/или културни бариери, поради това че основния дял на тези

ресурси се предлагат на английски език, което ограничава тяхната

използваемост за хора, които не говорят свободно този език или изобщо не

го владеят. Освен това не всички ресурси са културно подходящи за всички

аудитории и могат да бъдат правилно и лесно възприети.
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• Друг проблем при работата с отворени образователни ресурси

може да се окажат технологичните проблеми, като бавна или нестабилна

интернет връзка и липса на регулярен достъп до персонални компютри.

Затова се изисква строг контрол на процесите на дигитализация в

организациите (Nedyalkova, Bakardjieva, Kr. Nedyalkov, 2016, pp. 173).

• Освен това някои отворени образователни ресурси могат да

изискват определен софтуер, с който обучаемите да не разполагат и който те

не могат да си позволят да закупят и/или който те не могат да инсталират на

своите персонални компютри, без преди това да инвестират средства в

хардуерния им ъпгрейт.

• Не на последно място притеснения относно интелектуалната

собственост и авторското право на отворените образователни ресурси може

да възпрат обучители и обучаеми да използват дадени материали. Възможно

е обучители да се откажат от използване на отворени образователни

ресурси, състоящи се от компоненти, принадлежащи на различни автори,

предвид на това, че времето и усилието да проверят лиценза, под който се

разпространява всеки един компонент, за да могат да гарантират, че не се

нарушава закона за авторските права, може да се окажат неприемливи за

тях.

• И като последно предизвикателство към използването на

отворените образователни ресурси може да се спомене потенциалната

неустойчивост на подобен вид ресурси, поради липсата на финансова

инвестиция в тяхното поддържане и актуализирането им. Макар тяхното

обновяване да е относително лесно, не бива да се забравя, че то се

осъществява напълно на доброволен принцип, което включва и това да се

гарантира, че те ще продължат да бъдат достъпни онлайн.
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Като заключение може да се каже, че отворената наука променя

начина, по който се създават, разпространяват и използват научните

познания, иновациите и резултатите от научните изследвания, като се

появяват нови и разнообразни начини за научен обмен и сътрудничество.

Движението наречено „отворена наука“ проправя пътя към засилено

взаимно обогатяване на интердисциплинарни изследователски дейности,

което е от решаващо значение за справяне със сложни научни въпроси и

социални предизвикателства.
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