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vườn này sang vườn kia còn nhanh hơn cả xe tải.
Càng không cần lạc đà và ngựa! Bốn công ty thương
mại quyết định tăng giá vận chuyển để đền bù mất mát
kinh doanh. Nổi lòng tham vì tiền, họ đòi các người
thợ làm vườn giờ đây còn phải trả tiền cho họ để được
vận chuyển hạt giống. Thế mà cũng rất nhiều người
sẵn lòng trả! Những người thợ làm vườn dù sao cũng
phải giải quyết những trái ngọt của mình, và thương
lái vẫn có những giải pháp hết sức tiện dụng và hữu
hiệu.
Nhưng quá trình này cũng chỉ diễn ra trong một

thời gian ngắn. Những người làm vườn rồi cũng miễn
nhiễm với những lời đường mật của các thương lái. Họ
cùng đồng ý rằng trái ngọt mà họ đã dày công vun đắp
thuộc về cộng đồng bởi chính cộng đồng đã bỏ tiền

ra cho nó. Họ chỉ ra rằng
bỏ tiền trả cho các thương
nhân để rồi các thương
nhân cầm luôn trái ngọt
và muốn làm gì thì làm
với nó, thì thật là vô lí.
Các trưởng tộc quyết định
cấm hình thức này. Họ xây
dựng các chuồng chim tại
những nơi cung cấp hạt
giống được kiểm định chất
lượng, mà mỗi bộ tộc bỏ
ra một chi phí nhỏ để nuôi
những con bồ câu này.
Những người làm vườn bị
“dụ dỗ” trước đây bởi các
thương lái đều được tha
thứ và những thương lái
chuyển sang cung cấp các
dịch vụ nông trang khác
để hỗ trợ trồng Cây Trí
Tuệ ngày càng xanh tốt.

CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN

Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo rộng ở một
đại dương xa xôi. Người dân trên đó có một cuộc
sống hạnh phúc, khỏe mạnh, thịnh vượng và tràn
đầy sáng tạo bên dưới tán Cây Trí Tuệ. Đó là một
loài bạch quả đặc biệt. Ai ăn quả của nó thì có năng
lực phân biệt giữa Sự Thật và Sự Sai trái trong rất
nhiều lĩnh vực, tùy thuộc vào từng cây. Những tri
thức này giúp cho cư dân trên đảo tạo ra những kì
quan y học và kĩ thuật. Cây Trí Tuệ thật sự quý giá.
Các bộ tộc trên đảo thuê những người thợ làm

vườn chăm sóc các vườn cây toàn thời gian. Các
bộ tộc thường xuyên trao đổi hạt giống với nhau để
tạo ra những cây mới, giúp họ trả lời được nhiều
câu hỏi hóc búa hơn.
Những người làm vườn
thường sẽ trao những
quả tươi ngon nhất,
hoàn toàn miễn phí cho
những thương lái, rồi lại
đến lượt các thương lái
chở chúng băng qua sa
mạc và các cánh rừng
để đi khắp hòn đảo. Khi
các thương lái trở về,
họ lại mang theo nhiều
hạt giống kì lạ khác cho
những người làm vườn.
Ai cũng đều có lợi.
Thế rồi, những người

làm vườn khắp hòn đảo
đột nhiên muốn chia
sẻ hạt giống của mình
nhanh hơn nữa. Họ phát
hiện ra chim bồ câu có
thể đem hạt và bay từ

Giấc mơ lãng mạn ?
Minh Hà - Dương

TRUYCẬPMỞ:

Để thuc đẩy try cập mở, không chỉ cần sư đồng lòng ca giới học thật là không đ 
mà còn cần sư can thiệp ca nhà nớc, cho phép tư l trữ trở thành một qyn rõ ràng 
đợc pháp lật công nhận và bảo vệ. Các tổ chc nghiên c nên có những kho dữ liệ 
mở riêng và thiết kế lại phơng pháp đánh giá khoa học để thuc đẩy try cập mở. Còn 
nhà khoa học đừng bao giờ nên trả tin để xt bản. 

Minh họa câu chuyện ngụ ngôn do một phần mềm AI tạo ra. Những con chim bồ 
câu giúp đưa hạt của  Cây Trí Tuệ đi xa chính là ẩn dụ cho truy cập mở. 
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XUNG ĐỘT XOAY QUANH 
TRUY CẬP MỞ

Tr cập mơ ch php các kết qả
nghn cứ sẵn sàng trn mạng ch
bất cứ a mốn đọc hăc sử dụng
mên ph. Tr cập khng gớ hạn
tớ các nghn cứ kha học và dữ
lệ nghn cứ là một kha cạnh
của phng trà tư d mơ, vốn cn
ba gôm cả cha se phần mềm, cha
se các bá cá k thật và các học
lệ.
Tr cập mơ khến các nghn

cứ được bết đến rộng rã hn và
ch php mọ ngườ được tếp cận
nhanh và rộng rã hn tớ tr thức.
Ơ các nước đang phát trn, tr cập
mơ rất cần thết đ có th tng nng
sất và tầm ảnh hương của các nhà
nghn cứ địa phưng khng th
kham nổ vệc đọc những bà bá
bị đăt sa những bức tường ph đắt
đo. Cả thện sự tếp cận vớ ngôn
học lệ vớ sách gá kha mơ, các
khóa học nln mên ph, các phần
mềm ngôn mơ cn gảm ch ph
ch gá dục đạ học.
T nhn, tr cập mơ làm nổ

ln xng đột gữa mọ ngườ và các
nhà tư bản vì nó làm đả lộn m
hình danh th của nhóm xất bản
độc qền gôm: Elsvr, Sprngr
Natr, Wl và Talr & Francs,
bốn tập đàn đang km sát hn
một nửa thị phần xất bản học thật
của thế gớ. Sự xng đột nà khến
ha bn đề tìm cách “đ đường
vng”. Rất nhề nhà nghn cứ
tr cập các bà bá kha học qa
các nền tảng cha se tà lệ d đó
là v phạm lật bản qền, nó cách
khác là họ thực hành tr cập mơ
trá lật sơ hữ tr tệ. Về pha nhà
xất bản, rất nhề n  cầ các
tác gả phả trả ph đ nghn cứ
của họmơ ra, một k phn bệt đố
xử đố vớ các qốc ga nghè hn
và hạ thấp ngn tắc cn bản rng,
một tạp ch chấp nhận đng một ý
tương kha học vì tnh tr tệ của
nó, chứ khng phả vì tền bạc.
C chện ngụ ngn pha trn

là chủ đề bà vết của t: Lật pháp
phả bả vệ qền của nhà kha học

cha se những nghn cứ được nhà
nước tà trợ và cộng đông nghn
cứ phả ư tn các tạp ch tr
cập mơ mên ph và khước từ m
hình bắt tác gả phả trả tền. T
cha bà vết nà của mình thành
ba phần. Phần đầ là lịch sử ngắn
về tr cập mơ vớ một số v dụ về
các kh dữ lệ đ các nhà kha học
cha se nghn cứ của mình mên
ph, và tổng qan về các tranh lận
gần đ về tr cập mơ ơ Vệt Nam.
Phần ha, t đông ý và mốn thả
lận về vệc các tổ chức nghn cứ
tự mơ những kh dữ lệ rng của

mình và k gọ các chnh sách ủng
hộ vệc nà, đông thờ định hướng
và hấn lện các nhà nghn cứ.
Phần ba gả thch tạ sa các tác gả
nn từ chố trả ph xất bản.

TỪ ARXIV NĂM 1991 TỚI 
HỘI THẢO UNESCO Ở HÀ NỘI

Phng trà tr cập mơ bắt đầ từ
những nm 1990 nhưmột lờ đáp trả
thực tế rng ph th ba của các tạp
ch ngà càng ca trng kh mng
mốn các nghn cứ phả được mơ
ra mên ph ch cng chúng ngà
càng th thúc. Phng trà nà ban
đầ được dân dắt bơ một nhóm các
nhà nghn cứ và các nhà qản lý
thư vện đấ tranh đ a cung được
tếp cận tr thức kha học, bất k
gà nghè. Và nm 2002, Sáng
kến Tr cập mơ Bdapst đưa ra
tn bố rng “sự tr cập khng
gớ hạn tớ các nghn cứ cng
trn tàn cầ chi thực sự đúng đắn
nế tất cả mọ ngườ đề có th tếp

cận tớ các bà bá kha học mà
khng có một rà cản nà về knh
tế, pháp lý, k thật”. Sa đó, nhề
tn bố tưng tự ra đờ như Tn
bố Brln của Hệp hộ Tr cập
mơ Grlla, gống như những phát
súng mơ màn ch phng trà kha
học mơ và th hút sự chú ý của mọ
ngườ tớ vấn đề tếp cận các nghn
cứ.
K từ đó, phng trà tr cập mơ

ngà càng lớn mạnh và có chỗ đứng.
Nó chưa tha thế được m hình “trả
ph mớ được đọc” trền thống,
nhưng tr cập mơ được đón nhận
rộng rã, và có thừa bng chứng
thực nghệm về tnh hệ qả của
nó. Một bà bá tr cập mơ được
đọc, thả lận và trch dân nhề
hn s vớ một bà bá bị khóa sa
bức tường ph.
Tr cập mơ gúp các tổ chức

nghn cứ và thư vện tết kện ph
th ba, mà ph nà có th ln tớ
hàng trệ USD mỗ nm đố vớ
một trường đạ học gà có đẳng cấp
thế gớ. Rất nhề tổ chức nghn
cứ và các nhà tà trợ nghn cứ
đón nhận các ngn tắc của tr
cập mơ. Các nhà qản lý thư vện đã
phát trn một gả pháp hợp pháp
tha thế ch Sc-Hb: gọ là Nút
bấm Tr Cập mơ (th OpnAccss
Bttn). Hệ thống nà th thập và
tập hợp tất cả nộ dng của các kh
dữ lệ mơ và vớ bất kì bà bá nà
mà nó khng tìm được, nó sẽ ln
lạc vớ tác gả bà bá đ gúp họ
phát hành nó mên ph. Và nm
2018, một ln mnh tàn cầ của
các nhà tà trợ nghn cứ, chếm
5% sản lượng bà bá tàn cầ đã
ch ra đờ “Plan S”. Họ  cầ k
từ nm 2021, tất cả các nghn cứ
kha học được tà trợ bơ ngn sách
phả được xất bản trn các tạp ch
hăc nền tảng tn thủ ngn tắc
tr cập mơ.
Dướ đ là nm v dụ mnh họa

ch sự trỗ dậ của tr cập mơ ba
gôm: arXv, RpEc, HAL, Znd
và ScHb:
- arXv ra đờ nm 1991 từ cộng

đông các nhà vật lý. Gờ đ, hầ
hết các cng bố trng lnh vực Tán

Truy cập không giới hạn
tới các nghiên cứu khoa
học và dữ liệu nghiên
cứu là một khía cạnh
của phong trào tư duy
mở, vốn còn bao gồm cả
chia sẻ phầm mềm, chia
sẻ các báo cáo kĩ thuật
và các học liệu.
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học và Thống k cung được xất
bản tạ đ.
- RpEc là một kh lư trữ tàn

cầ ln ngành, hạt động từ nm
1997, n xất bản hầ hết các
nghn cứ trng lnh vực knh tế.
Nó cn ba gôm cả số lượng trch
dân và phn tch nghn cứ. Nó
hạt động th hình thức tập trng
bng vệc tập hợp tất cả các bản
thả nghn cứ từ hàng nghìn c sơ
nghn cứ trn khắp thế gớ.
- HAL là một kh lư trữ qốc

ga, ln ngành mơ ra và nm 2001
của Trng tm Nghn cứ Qốc
ga Pháp (CNRS). Cung gống như
arXv và RpEc, nó có hn một
trệ tà lệ. 15.000 nhà nghn
cứ của CNRS phả tự lư trữ một
phn bản nghn cứ của mình trn
đó như một phần của q trình đánh
gá hạt động thường nn của họ.
- Znd là một kh dữ lệ mơ

ch nhề mục đch, d CERN (Tổ
chức Nghn cứ hạt nhn ch Â)
sáng lập và nm 2013. Nó ch
php những nhà nghn cứ cha se
vớ cng đông các cng trình, dữ
lệ và những cng cụ số dng ch
nghn cứ và cung cng cấp một
Mã định danh số qốc tế (DOI) ch
mỗ phn bản của tà lệ.
- Sc-Hb là một cổng cha se dữ

lệ lư gữ hàng lạt các cng trình
nghn cứ và sách đã xất bản mà
khng qan tm đến bản qền. Ra
mắt và nm 2011, khố lượng dữ
lệ của nó lớn hn bốn kh dư lệ
đã nó ơ trn. Trang wb nà cập
nhật hàng trm nghìn bà nghn
cứ mỗ ngà trn kh của mình, d
bị các nhà xất bản ln tục đưa ra
các cá bộc pháp lý đ ngn chăn
nó.
Những v dụ trn th hện cách

tếp cận đa dạng đố vớ vệc cha se
các thng tn học thật trn mạng,
từ góc nhìn của các nhà nghn cứ.
Những v dụ khác về xất bản tr
cập mơ ba gôm cả các tạp ch xất
bản trn các kh dữ lệ mơ như
Tạp ch Thư vện Kha học Cng
cộng (Pblc Lbrar  Scnc),
các sách gá trình tr cập mơ
như những gá trình trn nền tảng

OpnStax và rất nhề v dụ khác
trn trang Opn Accss Drctr.
Phng trà kha học mơ đang

lớn mạnh ơ ch Á. Tr cập mơ
ngà càng được đón nhận trng
cộng đông học thật, vớ các trường
đạ học và vện nghn cứ bắt đầ
mơ các nghn cứ của mình mên
ph trn mạng ch cng chúng.

Chẳng hạn, Chnh phủ Ấn Độ đã
ch ra đờ Thư vện số Qốc ga Ấn
Độ (NDLI) và nm 2015, cng cấp
qền tr cập tớ hàng trệ các tà
lệ số, ba gôm từ sách kha học
đến sách k thật, các tạp ch và các
bà bá nghn cứ. Vện Hàn lm
Kha học Trng Qốc cung là một
trng những n ký và Tn bố
Brln nm 2003. Ch đến tháng
10/2022, Kh dữ lệ mơ tàn cầ
(DOAR) đếm được 65 kh dữ lệ
mơ ơ Trng Qốc, phần lớn đề d
cấp vện/trường qản lý ngạ trừ
ha n thộc cấp trng ưng là Hệ
thống Kh dữ lệ của Vện Hàn lm
Kha học Trng Qốc (CAS-IR) và
ChnaXv.
Nhề qốc ga ASEAN trn

kha chnh sách và các sáng kến
tr cập mơ như Cổng Học tập và
Nghn cứ Gá dục Manmar
(MERAL). T nhn, nó chng,
phng trà tr cập mơ ơ các qốc

ga ASEAN khng gống nha.
DOAR đếm được 171 cổng thng
tn ơ Indnsa, 25 ơ Malasa, 19
ơ Thá Lan, 9 ơ Phlppns và 7 ơ
Sngapr nhưng chi có một cổng
ơ Las và ơ Vệt Nam (tạ Đạ học
Qốc ga TP. Hô Ch Mnh). Thư
mục các Tạp ch mơ (DOAJ) ch
bết chi có bả tạp ch của Vệt Nam
(tnh đến ngà 5/12/2022, nhìn và
mục đ thấ số lượng nà của nm
2019).
Phng trà kha học mơ ơ

Vệt Nam vân cn rất mớ me.
Và 20/10/2021, trng hộ thả
UNESCO về Kha học mơ, Thứ
trương Bộ Kha học và Cng nghệ
B Thế D đã cng nhận c hộ
và thách thức ch Vệt Nam: “Kha
học mơ sẽ trơ thành một cách tếp
cận mớ…”. Hệp hộ các trường
Đạ học và Ca đẳng Vệt Nam
(AVUC) dân đầ nỗ lực vận động
và đà tạ về tr cập mơ, và họ đã
bàn tớ vấn đề nà trước đ:
[1] Định ngha tr cập mơ và

cng nhận đ là mục t của tàn
xã hộ bơ vì 193 nước và vng lãnh
thổ đã cam kết thực hện khến
nghị của UNESCO về Kha học mơ
và tháng 11/2021. Khến nghị
nà nhấn mạnh Vệt Nam cần nhanh
chóng phát trn một chnh sách
qốc ga về cấp php mơ, đ có th
thực th các khến nghị nà.
[2] Thả lận về an nnh học

thật và làm sa đ vượt qa những
xng đột địa chnh trị vốn làm ga
tng thm rà cản hợp tác kha học
và cng nghệ. Bà bá nà trch lờ
Nhóm kha học G7 và tn bố của
Bộ trương Bộ Kha học và Cng
nghệ: “Chúng t tn rng sự mơ là
nền tảng, an nnh là thết ế, sự tự
d và lm chnh là qan trọng”.
[3] Đ s và vệc đánh gá

nghn cứ cần phả tha đổ đ
khến khch các nhà nghn cứ
mơ các cng bố của mình. Bà
bá gợ nhắc về khảng cách gữa
các thực hành nghn cứ ơ Vệt
Nam s vớ Tn bố về Đánh gá
nghn cứ San Franssc (DORA):
“Khng sử dụng các thước đ dựa
trn tạp ch, chẳng hạn như Chi số

Sẽ là một nghịch lý nếu
yêu cầu các nghiên cứu
được tài trợ bởi ngân
sách trong nước phải
xuất bản trên một kho
dữ liệu của nước ngoài.
Cơ sở hạ tầng dành
cho kho lưu trữmở cấp
quốc gia sẽ cung cấp
cho những nhà nghiên
cứu trong nước một địa
chỉ rõ ràng, được công
nhận chính thức để lưu
sản phẩm của họ.
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ảnh hương của tạp ch (JIF) như
một chi dấ đánh gá chất lượng
các nghn cứ cá nhn, đ đánh
gá đóng góp của một nhà kha học,
hăc trng tn dụng, thng chức,
hăc tà trợ nghn cứ”.
[4] Thả lận về vấn đề của các

c sơ hạ tầng ch kha học mơ,
chẳng hạn như các kh lư trữ mơ
như HAL và Znd. Chúng hện
na hầ hết chưa từng tôn tạ ơ Vệt
Nam.
[5] TS. Hệp Phạm trng một

cộc tra đổ gần đ về tr cập mơ
ơ Vệt Nam chi ra rng những sáng
kến từ dướ ln phả đưa kha học
mơ trơ thành trng tm của chnh
sách, kế hạch, chến lược qốc ga
và các vện trường. Bn cạnh vệc
phát trn hạ tầng, vận động và đà
tạ, anh ch rng các tổ chức tà
trợ nghn cứ nn ch trả ch Ph
Xử lý Bà bá (Artcl Prcssng
– Charg – APC). APC chnh là ch
ph xất bản.
T sẽ thả lận về các vấn đề

trn từ góc nhìn của một nhà nghn
cứ

THẢO LUẬN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG, 
CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO

Vệc phát trn c sơ hạ tầng ch
kha học mơ là thứ dê thực hện
nhất. Vệc nà có th thực hện nga
và ln. Đã có sẵn một cộng đông
qốc tế về lư trữ mơ. Tất cả các
cng cụ đề là ngôn mơ và q

trình, cách làm đề được hướng dân
từng bước. Sẽ là một nghịch lý nế
 cầ các nghn cứ được tà trợ
bơ ngn sách trng nước phả xất
bản trn một kh dữ lệ của nước
ngà. C sơ hạ tầng dành ch kh
lư trữ mơ cấp qốc ga sẽ cng cấp
ch những nhà nghn cứ trng
nước một địa chi r ràng, được cng
nhận chnh thức đ lư sản phm
của họ. Bước tếp th có th sẽ là
có những kh lư trữ của các ngành
chn bệt d một số vện nghn

cứ và trường đạ học hàng đầ trn
kha.
Vệc phát trn c sơ hạ tầng ch

kha học mơ cn là x dựng những
nhánh địa phưng của các kh dữ
lệ của qốc tế, đ tng cường kết
nố gữa nghn cứ của Vệt Nam
vớ thế gớ. Chi lư trữ mỗ tr thức
kha học mớ nhất của Vệt Nam thì
đó qả là một ý tương tô trng một
thế gớ ngà càng kết nố.
Vệc tổ chức các nghn cứ mơ

đảm bả an nnh đ ho phả nhận
định đăc th gữa các lnh vực và
ngành nghn cứ. V dụ như Tr
cập mơ khến các nghn cứ về
COVID-19 kịp thờ đưa ra gả pháp
ch đạ dịch tàn cầ. Nhưng măt
khác, một số các khám phá vân cn
là b mật qn sự trng hàng thập
ki, chẳng hạn như Phn tch mật mã
v sa.
Các chnh sách phát trn là v

cng cần thết. Sự thất bạ của thị
trường đ ho chnh phủ cần can

thệp đ bả vệ lợ ch của cng
chúng và đ đảm bả tr cập mên
ph và tức thì là qền của tất cảmọ
ngườ. Các nhà xất bản có qền
lực lớn hn rất nhề s vớ những
nhà nghn cứ: Lợ nhận của
Elsvr nm 2018 là 1.15 ti USD
trng kh danh th nm khng phả
từ hạt động knh danh hng của
Đạ học Tự nhn, Đạ học Qốc ga
Hà Nộ chi là khảng 4000 USD (91
trệ đông).
Chi các c qan nhà nước mớ

có khả nng bả vệ qền của các
nhà nghn cứ trước những  cầ
của các nhà xất bản đố vớ những
hợp đông chn ga qền sơ hữ
độc qền. Sự độc qền đó bản
thn khng mang lạ gá trị vật chất
gì ch vệc xất bản. Nó là một rà
cản đ các nhà xất bản dựng ln
đ ngn chăn tr cập mơ. Sự vững
chắc của rà cản đó dựa trn thực
tế rng các nhà nghn cứ khng
phả là lật sư. Các nhà nghn cứ
khng cảm thấ mình có qền đ
phủ qết hợp đông ha thậm ch là
đọc k hợp đông đó.
Lật của Pháp 2016 – 1321, đề

30 có nó r đề gì cần phả làm.
Nó chi ra rng, các nhà nghn cứ
có th đưa bất kì cng trình kha
học nà của mình d ngn sách tà
trợ nhề hn 50% ln mạng và dướ
dạng tr cập mơ. Lật nà cng
nhận hợp pháp qền tự lư trữ k
cả kh tác gả đã k hợp đông chn
nhượng qền tác gả độc qền
ch nhà xất bản. Trng trường hợp
đó, thì trng từ sá tháng đến một
nm, tác gả sẽ có qền mơ nghn
cứ của mình.
Vệt Nam vân chưa có một đề

lật như vậ. Cộng đông nghn
cứ có th vận động nhề bước đ
hướng tớ mục t nà. Chnh phủ
cần phả đưa tr cập mơ và chến
lược và lộ trình của qốc ga. Các
c sơ nghn cứ như các trường đạ
học và vện nghn cứ qốc ga, c
qan tà trợ nghn cứ có th ký
Tn bố Bdapst, tham ga Tn
bố Brln, ga nhập cOAltn-S.
Một kh các c sơ vật chất bắt đầ
hạt động, các c qan cấp bộ có th

CERN (Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu) là một trong những nơi đầu tiên ký vào Tuyên bố Berlin về Khoa học 
mở trong Khoa học & Nhân văn. Ảnh: cern.ch
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bắt bộc tất cả các kết qả nghn
cứ kha học nhận tà trợ từ ngn
sách phả được xất bản trn các
kh lư trữ mơ và  cầ các tổ
chức học thật chứng nhận các tạp
ch tr cập nho trng các đánh gá
nghn cứ.
Qá trình vận động và đà tạ

là những nỗ lực khng ngừng nghi
đ x dựng sự đông thận trng
tr cập mơ. Mục t trền thng
hướng tớ các nhà nghn cứ là
thúc đ vệc tự lư trữ, bến vệc
tả các cng trình của mình ln các
kh lư trữ mơ như một thó qn.
Vệc đà tạ sẽ chi ra cá gì, ơ đ
và kh nà phả tự lư trữ:
Vệc xất bản nghn cứ là hết

sức qan trọng đố vớ sự nghệp
và th nhập của một nhà kha học,
bơ vậ cung dê h rng tạ sa
nhà kha học lạ lắng ngh lờ nó
của các nhà xất bản. Nhưng kh
được đà tạ, các nhà kha học có
th ngh vớ một tm thế phản bện
hn, đọc các hợp đông chm chú
hn và tự bản thn họ sẽ trang bị
đủ kến thức đ tự tn vớ những kết
qả nghn cứ nà, họ có th tự lư
trữ hợp pháp và phát hành dướ gấ
php Cratv Cmmn. Trng hầ
hết các trường hợp, các nhà kha
học gữ tất cả các qền xất bản
đố vớ các phn bản của bản thả
trước kh bình dệt. Trng một
m trường lý tương được pháp lật
bả vệ, các tác gả cn được php
lư trữ bản cố được chấp nhận
sa qá trình bình dệt.
Mạng xã hộ, k cả những mạng

xã hộ nghề nghệp như Lnkdn
ha RsarchGat khng phả là
chỗ ph hợp đ tự lư trữ vì chúng
đề khng có khả nng lư trữ về
dà hạn và thế sự hỗ trợ và cng
nhận của các chnh sách nhà nước.
Các trang trn wbst của các vện
nghn cứ dành đ gớ thệ một
nhóm, một bộ phận nghn cứ ha
một tổ chức trực thộc cung khng
dành ch vệc tự lư trữ bơ những
trang nà được thết kế chủ ế đ
phục vụ mục đch ln lạc tức thì và
có thờ gan tôn tạ rất ngắn. Vệc
nhà kha học sơ hữ một wb cá

nhn vớ tn mền rng và tự d
trì, bả dưỡng nó đ lư trữ và cha
se nghn cứ của mình có th c
là một gả pháp thoa đáng vì ch
ph thấp, tôn tạ dà l, tnh hện
dện trn cng cụ tìm kếm ca và
nhà kha học được tàn qền km
sát nộ dng trn đó. T nhn,
đó chi ơ q m cá nhn, khng
phả là một gả pháp tàn cầ đố

vớ kha học mơ. Rốt cục, tự lư
trữ trng một kh lư trữ rng của
vện trường hăc của ngành, đáp
ứng các t ch ph hợp vớ OAI là
gả pháp d nhất.
Một kh lư trữ được thết kế

tốt khng cần phả đà tạ các nhà
kha học cách sử dụng nó. Nó cần
phả rất tện dụng thì mớ được đón
nhận. K cả các kh nà được pháp

lật bả vệ và các vện, trường bắt
bộc sử dụng, nó cung mất hàng
nm trờ đ trơ thành phổ bến: đạ
đa số các nhà kha học phả tha
đổ tư d và chấp nhận những thó
qn mớ. Bất cứ thết kế nà t
thn thện vớ ngườ dng hn s
vớ cổng đện tử nộp bà của các
nhà xất bản thưng mạ đề khến
ngườ ta ngạ vệc tự lư trữ.

Các nhà kha học nn nhận thức
một rà cản khác gần đ d các
nhà xất bản dựng ln: Phần mềm
km tra độ tưng tự của các vn
bản. Rất nhề tạp ch ngà na
được tch hợp một rbt có th
km tra vn bản của các bản thả
gử đến xm có gống vớ các vn
bản trn ntrnt ha khng. Phần
mềm km tra độ tưng tự của các
vn bản sẽ chăn các bà bá đến
ta bn tập vn nhà xất bản nế
trước đó bản thả của nó đã được tự
xất bản. Đề đó đã xả ra vớ t
và lần. Trng đó, có những lần t
kịp gả thch vớ bn tập vn rng
vệc tự xất bản bản thả là đề
bình thường trng gớ Knh tế.
Những lần khác, bn tập vn cn
khng ch t bết đạn nà trng
bà bá của t bị phần mềm cảnh
bá. Bơ vậ, khn ngan hn là chi
nn tự lư trữ chi sa kh bản thả
được nhận đng.

Một cuộc họp giữa nhiều thành phần trong cộng đồng học thuật của Tổ chức Orion (Tây Ban Nha) – một tổ 
chức thúc đẩy khoa học mở ở châu Âu. Ảnh: orion-openscience.eu.

Chính phủ cần phải đưa
truy cập mở vào chiến
lược và lộ trình của quốc
gia. Các cơ sở nghiên
cứu như các trường đại
học và viện nghiên cứu
quốc gia, cơ quan tài
trợ nghiên cứu có thể ký
Tuyên bố Budapest, tham
gia Tuyên bố Berlin, gia
nhập cOAlition-S.
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KHƯỚC TỪ PHÍ XỬ LÝ BÀI BÁO

Cố cng, t mốn trình bà một
qan đm trá ngược vớ [5] và ch
rng tr cập mơ ơ Vệt Nam khng
đ ho các tác gả phả trả ph xử lý
bà bá (APC) từ tền tà trợ nghn
cứ. Các tác gả khng ba gờ nn
trả ph đ xất bản cng trình của
mình.
Trước hết, các tác gả có th xất

bản ơ các tạp ch tr cập mơ nghm
túc khng đ ho ph xất bản. Rất
nhề tạp ch như vậ tôn tạ. Dâ
rng những tạp ch đó có th khng
có sức mạnh qảng bá từ các nhà xất
bản lớn đng sa, nhưng nế nó được
hỗ trợ bơmột tổ chức học thật, một
trường đạ học ha một hệp hộ tr
thức (larnd sct) thì danh tếng
cn tốt hn. Và gờ đ, ảnh hương
của một bà bá có th và nn được
đánh gá dựa trn cách nó th hút sự
chú ý của cộng đông kha học, chứ
khng phả trn tn của tạp ch.
Thứ ha, k cả xất bản trn các

tạp ch trền thống, các tác gả cung
có th tránh vệc trả tền ch các
nhà xất bản nà đ đảm bả họ mơ
nghn cứ của mình bng cách phn
phố một bản sa bà bá của mình
trn các kh dữ lệ mơ của vện
trường hăc của ngành. Như đã nó ơ
trn, phn bản được php tự lư trữ
và thờ gan chờ đ xất bản nó phụ
thộc và q định của lật.
Thứ ba, hệ thống APC khng hề

bền vững. Đó là bắt các c sơ nghn
cứ vốn trước đó đã phả trả ph th
ba đ đọc các tạp ch, gờ lạ trả
thm lần thứ ha đ các bà bá của
họ được tr cập mơ. Nó tha thế
sự bất bình đẳng trng tr cập tớ

tr thức kha học bng sự bất bình
đẳng trng vệc tạ ra các sản phm
kha học: ph xất bản, thường là và
nghìn USD, là ngà tầm vớ vớ hầ
hết các nhóm nghn cứ ơVệt Nam.
Nó hạ thấp  tn của kha học, ám
chi rng cứ trả đủ tền là được xất
bản.
Thứ tư và cố cng, khng ba

gờ trả tền đ xất bản là bả vệ
mình kho các tạp ch sn mô, các
lạ tạp ch to ve kha học nhưng
chẳng qan tm gì đến bình dệt.
Những tạp ch nà xất bản bất cứ

thứ gì có bề ngà gống như một bà
bá nghn cứ, mên là họ họ th đủ
APC đ “các bà bá được tr cập
mơ”. Các nhà nghn cứ cn nn
knh nghệm thường rất dê r và
bâ của họ.
Các tạp ch sn mô cố trưng ra

một ve ngà nghm túc. Nhưng có
một và đăc đm đ vạch trần họ: 1/
Wbst của họ hăc các mal họ
gử đến chứa các thng tn sa, dê
g h lầm và m thân nha. 2/
Họ khng tn thủ các thực hành tốt
nhất. Chẳng hạn, họ khng có chnh
sách rút bà đã đng r ràng hăc
khng cấp php Cratv Cmmns

kh xất bản tr cập mơ. 3/Họ thế
mnh bạch. V dụ, họ khng cng
kha số tền APC hăc các thành
vn trng ban bn tập khng th
xác định được danh tnh. 4/Họ bành
trướng một cách khủng khếp. Chẳng
hạn, họ gử mal hàng lạt đ kha
thác các nhà kha học và các bn tập
vn tình nghệm ch các ấn phm
đăc bệt sắp tớ. Một và nhà xất bản
lộ r những hành động sn mô, một
số khác nm ơ vng xám. MPDI ha
Frntr Mda, chẳng hạn, họ có d
trì một số t các tạp ch nghm túc ơ
bề ngà trng kh đng sa thì v số
k các tạp ch có độ tn cậ thấp hn
rất nhề [6]. Gắn lền cng trình của
mình vớ các nhà xất bản vng xám
như vậ ảnh hương xấ đến danh
tnh của các nhà nghn cứ, k cả
là tình cờ trn một tạp ch thực hện
bình dệt trng thực trng đó.
***

Tr cập mơ vân là một thó qn
hếm h ơ Vệt Nam. Một số các
sáng kến từ dướ ln vân cần được
phát trn thm đ tạ ảnh hương ln
các chnh sách và thúc đ thết lập
các kh lư trữ của vện, trường. Hộ
thả UNESCO và tháng 10/2021
đánh dấ vệc cộng đông học thật
tàn cầ đã sẵn sàng đ đóng góp
tr thức th hướng nà. Và các nhà
kha học ơ Vệt Nam cung có th
cng đóng góp trước hết bng cách
xất bản nghn cứ của mình trn
các tạp ch tr cập mơ, tự lư trữ
bất kì bà bá nà mình đã xất bản
sa tường ph và tn thủ ngn tắc
đầ tn của vệc vết bá kha học:
Khng ba gờ trả tền đ xất bản.□

Hảo Linh dịch

Truy cập mở ở Việt Nam
không đòi hỏi các tác
giả phải trả phí xử lý bài
báo (APC) từ tiền tài trợ
nghiên cứu. Các tác giả
không bao giờ nên trả
phí để xuất bản công
trình của mình.

Tà lệ tham khả:
[1]Ngha L. T., “Nền kha học có th mơ hn nữa: Khến nghị
Kha học Mơ của UNESCO,” Tạp ch Ta sáng, Jan. 02, 2022.
Accssd: Dc. 08, 2022. [Onln]. Avalabl: https://tasang.
cm.vn/kha-hc-cng-ngh/nn-kha-hc-c-th-m-hn-na-
khn-ngh-kha-hc-m-ca-nsc-28731/
[2]Ng Thành, “Phố hợp đ vừa thúc đ hệ thống kha học
mơ,” Tạp ch Ta sáng, Jl. 13, 2022. Accssd: Dc. 08, 2022.
[Onln]. Avalabl: https://tasang.cm.vn/kha-hc-cng-ngh/
ph-hp-d-va-thc-da-h-thng-kha-hc-m/
[3]Ngha L. T., “Đầ tư ch kha học mơ: Tha đổ các t ch
đánh gá kha học,” Tạp ch Ta sáng, Jl. 19, 2022. Accssd:
Dc. 08, 2022. [Onln]. Avalabl: https://tasang.cm.vn/d-

m-sang-ta/da-t-ch-kha-hc-m-tha-d-cac-t-ch-
danh-ga-kha-hc/
[4]Ngha L. T., “Hạ tầng Kha học Mơ và gợ ý ch Vệt Nam,”
Tạp ch Ta sáng, Sp. 20, 2022. https://tasang.cm.vn/tn-n-
bat/t-dm/ha-tang-kha-hc-m-va-g--ch-vt-nam/
(accssd Dc. 08, 2022).
[5]H. Pham, “Hw tmv pn scnc rm th prphr t th
cntr,” Unvrst Wrld Nws, Nv. 19, 2022. Accssd: Dc.
05, 2022. [Onln]. Avalabl: https://www.nvrstwrldnws.
cm/pst.php?str=20221115071455518
[6]L. Vssr, “MDPI t cnsrts, ds dtrs dans la zn grs,”
ThMtaNws, Nv. 17, 2022. https://thmta.nws/mdp-zn-
grs-d-ldtn-scntq/ (accssd Dc. 01, 2022).

39ẤN PHẨM BÁO KHOA HỌC & PHÁT TRIỂN
SỐ 1+2. NGÀY 10.01.2023


