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С ъ д ъ р ж а н и е

• Отворена наука по света

• Българския портал за отворена наука

• Проблеми и предизвикателства

Източник: Ask Open Science

https://ask-open-science.org/1116/what-the-difference-between-fair-data-and-open-data-there-any




Какво е Отворена наука

1. Движение с цел да гарантира достъпа до научните резултати, 
данни, услуги, софтуер и свободното разпространение на 
информация до всички слоеве от обществото.

2. Провеждане на научните изследвания по начин, който гарантира 
свободен достъп на другите до данните, резултатите и процесите 
в научните изследвания, възможно най-рано в процеса на 
изследванията, включително и възможност на всеки да споделя и 
допринася за научните изследвания.  

3. Целта е да направим научните изследвания прозрачни, 
глобални, съвместни, ефективни и максимално полезни за 
обществото.



Прозрачност - Възпроизводимост

Формулиране на хипотези и
план за анализ и решение

Събиране на факти, данни 
и информация 

Анализиране на фактите и данните
в съответствие с плана за анализ

Интерпретация и докладване
на получените резултати

Възпроизвеждане на 
резултатите

Публикуване и разпространение на 
резултатите

Wagenmakers et al. (2012)
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Какво представляват отворените данни

• Данни които са достъпни, използват се 
многократно, споделят се, обработват се и 
са свободни за научни и образователни 
цели и нужди

• В идеалния случай, без ограничения за 
използване, и с подходящ лиценз

• Възможни са допълнителни изисквания, 
като цитиране на оригиналните източници



FAIR данни

• Findable: easy to find the data and the metadata for both humans 
and computers. Enabled by machine-readable persistent identifiers 
(PIDs) and metadata

• Accessible: data can be retrieved using open protocols, possibly 
including authentication and authorization

• Interoperable: can be combined and used with other data or tools

• Re-usable: well-described so that they can be replicated and/or 
combined in different settings 



Различия между FAIR и отворени данни

• Отворените данни са достъпни за всички, докато FAIR само за 
определени потребители

• Отворените данни притежават всички свойства на FAIR данните

• FAIR данните може да не са отворени и достъпни за всички –
могат да бъдат частни, ограничени, зависими от произволен 
лиценз. 

Source: Ask Open Science

https://ask-open-science.org/1116/what-the-difference-between-fair-data-and-open-data-there-any


Алианс за изследователски данни
(Research Data Alliance, RDA)
Общност от съмишленици за

• откритото споделяне на резултатите от научните изследвания 

• правилно запазени данни 

• дава широка перспектива за развитие на всички дялове на науката

Обединява
• производителите на данни

• потребителите

• администраторите, които осигуряват съхранение, обработка и обмен 
на данни



Българският RDA възел https://rda.bg/

Партньори:

• университетите

• изследователските организации

• Националният център за информация и документация  /НАЦИД/

• Министерство на образованието и науката

https://rda.bg/


Облак за отворена наука

• Европейски облак за отворена наука (EOSC)

• Български облак за отворена наука (BOSC)
Първи прототип, разработен от Софийски университет 
по програма ИКТвНОС

• Портал за отворена наука https://bpos.bg/

https://bpos.bg/


European Open Science Cloud (EOSC)

• 2016 - official plan from EC to create an “Open Science Cloud” 

• 2019 - EOSC established

• 2021 - Bulgarian national plan for the development of Open 
Science Initiatives approved: defines the strategic goals, the 
roadmap for the next period (2021-2025) and the instruments 
to implement Open Science principles in practice.

Източник: Ask Open Science

https://ask-open-science.org/1116/what-the-difference-between-fair-data-and-open-data-there-any


Модел на Европейския облак за научна 
информация

EOSC Model: 6 lines of action (Source: Implementation Roadmap for the European Science Cloud (Staff Working Document SWD 
(2018): 83), 14 March 2018: http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud , 16.05.2019)

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud


Архитектура на BOSC



Схема на BOSC



Първи прототип на Българския Научен 
Облак





https://cris.fmi.uni-sofia.bg/global-search

https://cris.fmi.uni-sofia.bg/global-search
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Digital workforce 
maturity model

rd-alliance.org   @resdatall 25/05/2021



Състояние на националните политики за 
отворена наука в страните от ЕС

 Фрагментирани, разнопосочни, несъгласувани

 Липса на национални политики за изграждане на компетенции за отворена наука

 Липса на унифицирани национални политики за изграждане на дигитални умения 

 Липса на ясни кариерни пътища за учени изцяло посветени на отворената наука

 Стратегиите за отворена наука се фокусират върху услуги и инфраструктура, но не 
и как да се изградя специалистите които да ги предлагат

 Отсъствие на отворената наука като област на обучение в университетите

 Липса на национална политика за цялостно развитие на отворената наука

rd-alliance.org   @resdatall 25/05/2021



Анализи на ЕК

 EOSC within National Strategies for Digital Skills: 
Recommendations Report: https://zenodo.org/record/4461658

 EOSC within National Strategies for Digital Skills: Gap Analysis 
Study https://zenodo.org/record/4461480

 EOSC within National Strategies for Digital Skills: Landscape 
Report https://zenodo.org/record/4461379

 EOSC within National Strategies for Digital Skills: Consultation 
and Focus Group Report https://zenodo.org/record/4461636

rd-alliance.org   @resdatall 25/05/2021

https://zenodo.org/record/4461658
https://zenodo.org/record/4461480
https://zenodo.org/record/4461379
https://zenodo.org/record/4461636
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Описание на 10 роли

в EOSC екосистемата

Also in the Strategic 

Research and 

Innovation Agenda 

(SRIA) of the European 

Open Science Cloud 

(EOSC) 

https://www.eosc.eu/site

s/default/files/EOSC-
SRIA-V09.pdf

and EOSC Glossary, 

Dec 2020 

https://docs.google.com/

document/d/1zcF95LCh

shSCv1biqS-

AWG12VRyRyzZ5SKyM
F5cyk3k/edit#

rd-alliance.org   @resdatall 25/05/2021

https://www.eosc.eu/sites/default/files/EOSC-SRIA-V09.pdf
https://docs.google.com/document/d/1zcF95LChshSCv1biqS-AWG12VRyRyzZ5SKyMF5cyk3k/edit


Новите отговорности на библиотеките

• Поддържане на (мета)данните в институционални хранилища с 
отворени ресурси

• Подпомагане на учените в процеса на предоставяне на 
резултатите от изследванията и данните, на базата на които са 
постигнати

• Консултации и обучения относно
• споделяне в хранилища за отворени данни

• лицензионни споразумение и други

• Отворен достъп на обществото и икономиката до знанието, 
предоставено директно от извора



Поддържане на метаданните в 
институционалните хранилища



Повишаване на публикационната компетентност

• В кои хранилища с 
отворен достъп 
могат да публикуват?

• С какъв лиценз да 
публикуват в хранилища 
с отворен достъп?

• Какво могат да 
публикуват в хранилища 
за отворен достъп?



Информиране, консултации, обучения, подкрепа

• В какви издания 
(с отворен достъп) да 
публикуват изследователите?

• Как учените да получат 
международни 
идентификационни номера на 
дигитални обекти 
(например DOI)?

• Какви лицензи да прилагат 
при създаване на отворени 
образователни ресурси?



Библиотеката: 
посредник между 

обществото и науката



Състояние на Българския портал за отворена наука

 Съдържа само научни публикации

 Никакво развитие от момента на стартирането

 Несъвместим с европейския портал за отворена наука 

 Огромни компоненти от научните резултати на българските учени не са 
обхванати от националния портал (данни, софтуер, изследователски 
инфраструктури, услуги, консултации)

 Значително изостава от обещаното в националната стратегия

 Необходимо е преосмисляне на подхода на държавата

 Необходимо е много по-активно включване на научните организации

rd-alliance.org   @resdatall 25/05/2021



Финансова рамка (в хил. лева)

Година/източник 2021 2022 2023 2024 2025 

От държавния бюджет 2 000 3 000 3 500 4 000 3 000 

От ЕСИФ 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Общо 7 000 8 000 8 500 9 000 8 000



Благодаря за вниманието!
проф. д-р Красен Стефанов

krassen@fmi.uni-sofia.bg

mailto:e.stefanova@vice-rector.uni-sofia.bg

