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Vec: Elektronické informačné zdroje – kritická situácia
Vážený pán prezident,
národné projekty Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup
k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorých hlavným riešiteľom bolo Centrum
vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR), boli ukončené k 31. 12. 2015. V rámci
týchto projektov bol zabezpečený prístup k viacerým významným databázam plnotextových časopisov
i scientometrických údajov.
Prístupy k elektronickým informačným zdrojom sú v roku 2016 zatiaľ zabezpečené len na základe tzv.
Letters of Intent, ktorými CVTI SR vydavateľom EIZ deklaruje záujem pokračovať v predplatnom aj
naďalej.
Uvedený stav je mimoriadne znepokojivý, keďže vysoké školy a SAV nemajú garantovaný prístup
k informačným zdrojom. Reálne hrozí pozastavenie prístupov, ako sa už aj stalo v prípade databázy
IEEE/IEL Electronic Library vo februári 2016. Od 1. apríla 2016 boli prerušené prístupy do nástroja
Journal Citation Reports (JCR) databázy Web of Science u inštitúcií, ktoré získali prístup od januára
2016.
Akademické knižnice Slovenskej asociácie knižníc majú vážne obavy, najmä o prístup
k scientometrickým databázam Web of Science a SCOPUS, ktoré sú svojim obsahom a charakterom
špecifické, pre vedu, výskumu a inovácie majú mimoriadny význam. Údaje zo scientometrických
databáz sú vyžadované zo strany Akreditačnej komisie pri hodnotení vysokých škôl vo všetkých
oblastiach výskumu; citácie a ohlasy z WoS a SCOPUS sú jedným z významných kritérií
pri habilitačných a vymenúvacích konaniach. V kontexte riešenia projektu Špičkové vedecké tímy
vysokých škôl na Slovensku, ktorý bol nedávno opätovne vyhlásený Akreditačnou komisiou SR, sú
databázy WoS a SCOPUS nezastupiteľné.
Vážený pán prezident,
prosíme Vás a zdvorilo si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie pána ministra Petra Plavčana
o tejto situácií. Domnievame sa, že minimálne prístup k databázam Web of Science a SCOPUS a
ich financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu, by malo byť jednou z priorít pri realizácií reformy
vysokoškolského vzdelávania, ktorá je deklarovaná v Programovom vyhlásení vlády SR.
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