
Jakinduria eta Jabetza-Intelektuala 
 

“To remove all barriers in the way of Science” edo zientzia bidean dauden oztopoak 
bazter bitez lelopean aurki daiteke Alexandra Elbakyanek 2011ko irailaren 5ean 
sortu zuen webgunea, jakinduria-aske alorreko datu-base emankorrena, 
handiena, hainbesteko laguntza eman diguna ikertzaile gazteoi. Kazajistaneko 
neuroteknologiako ikertzaile honek, geroago aitortu zuen legez, artikulu 
zientifikoen prezio ordainezinei eta euren ondorioz sortutako negozioari aurre 
egiteko behartuta ikusi zuen bere burua datu-base aske sortzera. 
 
Sortu zenetik, zortzi urte honetan, edukitako arrakasta konprenitzeko bere 
62.000.000 erabiltzaileetan soilik jarri behar dugu arreta nabarmentzeko zer 
nolako influentzia daukan gure unibertsitate irakasleen-ikertzaileen artean eta 
bere zientzia askearen bidearen garapenean. Elbakyanek sortutako web guneko 
izena ezin adierazgarriagoa da; “Sci-Hub” izendapenak ingelesetik “Sci” 
zientziatik eta “Hub” bildumatik datorkio. Horiek dira bere eginkizunak, zientzia 
partekatzea modu askean. 
 
Osasun-Zientzien esparruan normalean, ikertzaile-taldeek gai bat aztertuz gero 
eta artikulu zientifikoa behin idatzita, aldizkari zientifiko batean argitaratzeko 
beharra daukate, baldin eta bere asmakizunak komunitate zientifikoan 
hedatzeko gura dute. Nola ez, ba, beti gertatzen den legez, eurek ez dute sosik 
ikusten argitalpen horrengatik; aldizkari-zientifikoek ordea, bere bilduma biltzen 
dute eta saltzen dioten neurrian negozioa astintzen dute. 
 
Prozesu maradikatu honetan bi kaltetuak aurki ditzakegu. Alde batetik, egileak 
euren ekoizpen zientifikoengatik ez dutenak etekinik ikusten, are larriago, 
gehienetan aldizkari zientifiko argitaratzaileei ordaindu behar dietenak; eta 
beste alde batetik, ikertzaileak, gehienbat ikertzaile talde txikiak, baliabide gutxi 
dauzkatenak. Eurek ez daukate ez behar den dirua aldizkari zientifikoetan 
artikulo bat argitaratzeko ez behar den dirua aldizkari zientifikoei artikulo 
erosteko. 
 
Honetaz idazterakoan paralelismo bat etorri zait burura nerabezaroan eta 
unibertsitateko urteetan gartatzen zen fenomenoarekin. Urte horretan zegoen 
beste topagune ikasle askok asko erabiltzen genuena, hori bai; gehiago 
ezagutzen dena, entziklopedia aske bat, Wikipedia. Zenbat on egin zigun ikasleoi 
entziklopedia horrek, zenbat on egin dion gizabanakoari; eskea eta libre. 
Horrelaxe izan beharko litzateke Zientzia, askea eta librea. Jakinduriak ez luke 
izan beharko ekonomiarekiko loturik, kultur-ondarea dauka iturbura, 
mendeetan zehar garatu dena, belaunaldiz egindako lanetan oinarritzen dena. 
Bernard Chartres-ek esaten zuen legez, “ipotxak gara erraldoien lizkar gainean 
igota”; ez genuke jakintza intelektualaz apropiatu beharko. 
 
Patxi Santaolalla 


