
 

Tarptautinės mokslo tarybos II generalinės asamblėjos rezoliucijos 

 

 

Pirmoji rezoliucija: Įgyvendinti rekomendacijas, pateiktas „Tarptautinės mokslo tarybos (TMT, 

ISC) strategijos tarpvyriausybinėje sistemoje ataskaitos projekte“ ISC/GA-2/DOC.18.1 [Priimti] 

REZOLIUCIJA. Generalinė Asamblėja pripažįsta, kad mokslas turi daryti didesnę įtaką ir 

poveikį politikos formavimui ir planavimui visais valdymo lygmenimis. Palankiai vertiname 

Tarybos tarptautinės iniciatyvinės grupės rekomendacijas dėl TMT vaidmens tarpvyriausybinėje 

sistemoje.  

Taip pat palankiai vertiname Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus ketinimą atkurti 

Generalinio Sekretoriaus mokslinę patariamąją tarybą ir tvirtai pritariame TMT ketinimui 

aktyviai dalyvauti remiant jos plėtrą ir efektyvią veiklą, kad moksliniai įrodymai būtų įtraukti į 

tarptautinės politikos formavimą.  

Generalinė asamblėja prašo naujosios valdybos reaguoti į iniciatyvinės grupės rekomendacijas ir 

parengti į veiksmus orientuotą strategiją, kurioje būtų visapusiškai sutelkta TMT narių, partnerių 

ir platesnių tarptautinių tinklų mokslinė bei politinė patirtis. 

 

Antroji rezoliucija: Pritarti „Aštuoniems mokslinės leidybos reformos principams“ ir bendromis 

jėgomis siekti reformos. ISC/GA-2/DOC.18.2 [Priimti] 

PREAMBULĖ. Tarptautinės mokslo tarybos mokslo, kaip visuotinio viešojo gėrio, vizija 

numato, kad mokslinė veikla yra visuotinai įtraukianti ir jautri įvairioms perspektyvoms. Idėjos, 

įrodymai ir duomenys turi būti plačiai skleidžiami ir atvirai prieinami skeptiškam nagrinėjimui, 

peržiūrai ir naudojimui pasitelkiant veiksmingas ir prieinamas leidybos sistemas. Plačiai paplitęs 

susirūpinimas dėl sisteminių šių prioritetų trūkumų paskatino TMT bendruomenės diskusijas, po 

kurių buvo suformuluoti principai, išdėstyti TMT ataskaitoje „Atverti mokslo faktus: ką daryti, 

kad mokslinė leidyba dirbtų mokslui skaitmeninėje eroje“. 

REZOLIUCIJA  

Tarptautinės mokslo tarybos Generalinė asamblėja nusprendžia:  

1. Pritarti toliau išdėstytiems principams kaip pagrindinėms būtinos mokslinės leidybos reformos 

gairėms.  

2. Bendradarbiauti siekiant įgyvendinti reformą. 

 

MOKSLINĖS LEIDYBOS PRINCIPAI 

1. Turėtų būti užtikrinta visuotinė atvira prieiga prie mokslo duomenų ir autoriams, ir 

skaitytojams be jokių kliūčių, ypač dėl mokėjimo galimybių, institucinių privilegijų, kalbos ar 

geografijos.  

2. Mokslinės publikacijos turėtų būti su atviromis licencijomis, leidžiančiomis pakartotinai 

naudoti ir gauti tekstus bei duomenis.  

3. Griežtas, laiku atliktas ir nuolatinis recenzavimas turi ir toliau atlikti pagrindinį vaidmenį 

kuriant bei palaikant viešus mokslo duomenis.  

4. Duomenys ir stebėjimai, kuriais grindžiami paskelbti tiesos teiginiai, tuo pačiu metu turėtų 

būti prieinami kontrolei ir paremti būtinais metaduomenimis.  

5. Mokslo įrašai turėtų būti saugomi taip, kad būtų užtikrinta atvira prieiga ateities kartoms. 

6. Reikėtų gerbti įvairių dalykų ir regionų leidybos tradicijas ir biblioįvairovę, kartu pripažįstant 

bendravimo ir sąveikos poreikį bendroje žinių iniciatyvoje.  



7. Leidybos sistemos turėtų būti sukurtos taip, kad nuolat prisitaikytų prie naujų naudingų 

pokyčių galimybių, o ne įtvirtintų nelanksčias pokyčius stabdančias sistemas.  

8. Mokslo žinių sklaidos procesų valdymas turėtų būti atskaitingas mokslo bendruomenei. 

 

Vertė Diana Barnard 

 

 


