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לכבוד חבר מנהלי קרן \ מוסד אקדמי \ ארגון חברתי,
אני פונה אליכם בקריאה להקמת שותפות לקידום הפרויקט 'דין ומידע  -ספריה דיגיטלית לכתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר
בישראל' .כתובת אתר הספריהdin-online.info :
ספריית 'דין ומידע' הוקמה כיוזמה פרטית התנדבותית של פרויקט ציבורי ,ובמטרתו  -לשמש פלטפורמה לשיתוף והנגשה
של תוצרת המחקר בישראל ,בתנאים המוסכמים.
אתר הספריה עלה לרשת בחודש יוני  2015כפיילוט קטן .כעת משתתפים בספריה כ 125 -מוסדות מחקר אקדמיים,
ממשלתיים וציבוריים מהמובילים בישראל .בין תחומי המחקר של המשתתפים :ביטחון לאומי ומדיניות חוץ ,זכויות אדם ,הגנת
הסביבה ותכנון עירוני ,חברה ורווחה ,משפט ומנהל ציבורי ,תקשורת ומדיה ,ועוד.
מאגר הפרסומים מתרחב ומתעדכן באופן שוטף ,ומכיל כעת כ 6,000 -פריטים של דוחות נתונים ומחקר ,מסמכי מדיניות
וגליונות כתבי-עת ,בעברית ובאנגלית .מבנה אתר הספריה מאפשר ,בין היתר ,ניווט מהיר ברשימות הבאות:
•

כתבי-עת

•

פרסומים תקופתיים

•

מוסדות מחקר המשתתפים בספריה

•

סקירה חודשית לחידושי המחקר הציבורי בישראל

•

שער הפרסומים באנגלית

פעילות הספריה מתבצעת על-פי התקנון המוסכם על תנאי שיתוף ושימוש בתוכן דיגיטלי ,אשר גובש בתיאום עם המוסדות
המשתתפים .במהלך  5שנות פעילות קיבלנו עשרות תגובות מעודדות מעורכים ,חוקרים ומנהלים ,על חשיבות פעילותנו ועל
דרך התנהלותה של הספריה.
כעת אנו מחפשים שותפים ומקורות מימון להתאגדות וקידום הפרויקט ,בכדי לבסס ולהבטיח את עתידו.
למה חשוב לקדם את הפרויקט?
להקמת הספריה קדם סקר מעמיק של מצב גיבוי והנגשת תוצרת המחקר במימון ציבורי בישראל .מנתוני הסקר עולה
שבהשוואה למדינות מפותחות אחרות מדיניות שיתוף ,ריכוז וגיבוי תפוקת המחקר הציבורי טרם יושמה בארץ.
פרויקט 'דין ומידע' מבקש להשלים את החסר ולהקים פלטפורמה משותפת של המוסדות מחקר המעוניינים בכך לשיתוף
והנגשת תוכן דיגיטלי שבהוצאתם לציבור הרחב.
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הספריה פיתחה מנגנון ייחודי של ארגון וניהול תוכן דיגיטלי ,תוך כדי הקפדה על שמירת זכות יוצרים מלאה בחומר למוסדות
המשתתפים .כך ,בין היתר:
•

הפעילות מתבצעת על-פי התקנון המוסכם של שיתוף ושימוש בתוכן הדיגיטלי

•

לכל מוסד קיים 'אזור שיתוף' משלו ,בצירוף הפניה בולטת לאתר המקור

•

קליטת תוכן מתבצע בהסכמת המוסד ולאחר הופעתו באתר המקור בלבד

•

תיאור מסמך מכיל פרטים מזהים ,כגון :שם מלא של הפרסום ,שמות של כותבים \ עורכים ,מועד הוצאה

•

התוכן נבחן לפי דרישות הפרסום המדעי בישראל

•

השירות מסופק ללא הגבלת תוכן ,ללא תשלום וללא התחייבות.

הספריה הינה מיזם חדשני ופורץ דרך בפיתוח ויישום מדיניות שיתוף נתונים ומחקר ושלובה במרחב אקדמי וציבורי בישראל.
המיזם עשוי לתרום משמעותית לקידום שיח אקדמי וציבורי בנושאים אקטואליים ,לערכי שוויון והידברות ,ולשיתוף פעולה
בין-מגזרי ובין-עדתי .כל זה באמצעות הפעלת פלטפורמה משותפת רב-תחומית בגישה פתוחה לציבור לצורכי עיון ,מחקר
והוראה.
לאור הביקוש ההולך והגובר בשירות הניתן למוסדות ולחוקרים ,אנו קוראים להקמת שותפות בן-מגזרית לקידום הפרויקט
וביסוס עתידו כמשאב לאומי .גיבוש תכנית שותפים תאפשר פיצול תפקידים ומשימות ,כגון:
•

התאגדות וליווי משפטי,

•

פיתוח עסקי וטכנולוגי,

•

עריכה ובקרת תוכן אנגלי-עברי,

•

יחסי ציבור וקשרי משתתפים.

פרויקט 'דין ומידע' מהווה הזדמנות בעלת פוטנציאל עסקי וחברתי בלתי מוגבל לקידום והפצת תפוקת מחקר ואמצעי הוראה
בגישה פתוחה לציבור [.]Open Access
נודה לכם על התשובה החיונית ,הצעות ,שאלות ,ועל הפצת פניה זו לקרנות ומוסדות נוספים אשר מעוניינם בהצעתנו.
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