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Информациона писменост у 
библиотекама: комерцијални и 
некомерцијални електронски извори 
информација 
 

 



Научна комуникација 

 
    Већина часописа и све више књига доступно 

је у електронском облику уз плаћање 
приступа. 

  
 Постоји и огроман материјал слободно 

доступан у институционалним или тематским 
дигиталним репозиторијумима.  

  
 Све је присутнија неформална комуникација 

којом се размењују идеје и резултати 
(блогови, wики, форуми, интересне мреже, 
ResearchGate). 

  

 



Врсте доступних информација 

-  Информације из штампаних извора 

-  Информације доступне у електронском облику 
преко интернета 

• Комерцијалне (приступ се плаћа) 

• Некомерцијалне (приступ је бесплатан). 

 Право коришћења информација регулисано 
је националним законима и међународним   
споразумима и уговорима. 



Главни комуникациони канали у 
науци - часописи 

  

 До половине 20. века већину часописа 
објављивала су научна друштва или 
институције, али због пораста количине 
материјала то су преузели комерцијални 
издавачи.  
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Комерцијални часописи 

 На основу цитираности радова објављених у 
изабраним часописима праве се листе најзначајнијих 
часописа за поједине области и радови се вреднују на 
основу тога у ком су часопису објављени (да ли 
часопис има израчунат импакт фактор и које место 
заузима на ранг листи дате области у бази Web of 
Science).  

 Последица је притисак на објављивање у њима, јер су 
само аутори из часописа на листи широко признати 
као научници светског реномеа.  
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Комерцијални часописи 

 Већину најутицајнијих часописа објављује 
неколико комерцијалних издавача (Elsevier, 
Springer, Wiley-Blackwell, Taylor and Francess 
...), и на њима енормно зарађују, дижући цене 
сваке године за неколико процената.  

 Пошто практично држе монопол на 
“квалитетну” науку, уместо сервиса за ширење 
резултата истраживања, постали су кочница јер 
су због цене недоступни многима. 
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Отворени приступ 

  

 Отворени приступ подразумева да сваки 
корисник који има приступ интернету било где 
у свету има право да чита, преузима, чува, 
штампа и користи дигитални садржај радова 
објављених у отвореном приступу, са једином 
обавезом да их коректно цитира.  

 

https://www.google.com/url?q=http://library.uncc.edu/openaccess&sa=U&ei=KgYfU7_fJarpywOD74CQDw&ved=0CDcQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFB8QBv36TtKhygDtX8c8EyhZtCfg
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Отворени приступ 

 Отворени приступ научној литератури остварује се у два 
главна, међусобно комплементарна облика: 
 

• самоархивирањем и изградњом мреже институционалних 
или дисциплинарних репозиторија, којима се повећава 
доступност и видљивост научне продукције одређене 
институције, или одређене научне дисциплине, при чему је 
рад могуће унети пре рецензирања (препринт), или већ 
рецензиран и негде објављен (постпринт); (GREEN) 
 

• објављивањем радова у часописима који су у отвореном 
приступу, у потпуности или делимично - тзв. хибридни 
часописи (GOLD). 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.unl.edu/gsa/national.shtml&sa=U&ei=KgYfU7_fJarpywOD74CQDw&ved=0CDkQ9QEwBg&usg=AFQjCNFp-sxojT8DsuKxxovmG-xuQzAgjA
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          Отворени приступ 

  
    Власник ауторског права кратком изјавом - лиценцом 

(нпр. CC лиценцом) даје пристанак на отворени 
приступ свом раду, с тим да му остаје право на надзор 
над целовитошћу рада и право на исправно навођење 
ауторства.  

 Сваком је аутору у интересу да његов рад буде 
доступан што већем броју читалаца, како би резултати 
његових истраживања имали што већи одјек, што 
може утицати и на напредовање његове каријере.  
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Отворени приступ чланцима 

 Данас је већ 10-15% научних часописа у 
режиму отвореног приступа и њихов број 
стално расте, а 90% издавача дозвољава 
да аутори препринте прихваћене за 
објављивање у њиховим часописима 
поставе у дигиталне репозиторијуме 
својих институција (CERN, Harward 
University, MiT, Berkeley...) 

 



Тематски дигитални репозиторијуми 

За медицину: Pub Med Central 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/  

За математику и физику: ArXiv http://arxiv.org/  

За економију: RePec http://repec.org/  

За пољопривреду и примењену економију: 
Agecon http://ageconsearch.umn.edu/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://arxiv.org/
http://repec.org/
http://ageconsearch.umn.edu/
http://ageconsearch.umn.edu/


Тематски дигитални репозиторијуми за 
друштвене и хуманистичке науке 

• Social Science Open Access Repository 

    http://www.ssoar.info/en/home.html (садржи радове 
из области друштвених и хуманистичких наука и 
омогућава регистрованим корисницима да поставе 
сами своје радове) 

• Social Science Research Network 
www.ssrn.com (истраживачка мрежа за друштвене 
науке, садржи неколико стотина хиљада чланака у 
пуном тексту) 

 



Квалитет часописа у ОА према подацима  
Study Open Access Publishing из 2010. 

• 89% испитаника верује да је објављивање 
чланка у часопису ОА било корисно за њихово 
истраживање 

• 11% испитаника констатује да је часопис ОА 
лошијег квалитета и да то штети њиховом 
истраживању и начину рецензирања у смислу 
контроле квалитета 

SPARC Europe, David Ball, март 2014. 

www.sparceurope.org 



SPARC 
Међународно 
удружење 
факултетских и 
научних библиотека 
које раде на 
креирању и подршци 
отвореног приступа 
 



Отворени приступ и             
Европска Комисија 

• Европска комисија за истраживање и иновације је 
покренула пројекат Horizon 2020, са буџетом од скоро 
80 милијарди евра, који се односи на комбиновање 
свих истраживања и иновација у оквиру Програма за 
истраживање и технички развој, иновација везаних за 
Конкурентност и иновације (CIP) и Европски институт 
за иновације и технологију (EIT). 



    Horizon 2020 
                      Хоризонт 2020 

 Од 2014. сви резултати добијени истраживањима 
финансираним средствима овог програма морају бити 
доступни.  Предвиђено је да:  

• Чланке у отвореном приступу постављају издавачи, а 
средства за објављивање могу бити тражена у оквиру 
пројеката које финансира ЕК, или да 

• Истраживачи поставе чланке у репозиторијуме са 
отвореним приступом најкасније 6 месеци после 
објављивања (12 месеци  за друштвене и 
хуманистичке науке) 

  

 



http://ec.europa.eu/programmes/horizon
2020/ 



Комбинација кључних речи 

• Обавезно је коришћење логичких оператора 
између појмова 

• Размислите о кључним речима 

• Комбинујте прво мањи број појмова, а после 
додајте још појмова 



ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОР AND (И) 

1 2 1+2 



ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОР OR (ИЛИ) 

1 2 OR 



ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОР NOT (НЕ) 

2 1-2 



Синтагма или претраживање фраза 

• Уколико не укуцате логичке операторе 
између појмова, база ће то да схвати као 
синтагму. У неким базама су обавезни 
наводници за синтагму 

• Ако нисте сигурни да је ваш појам синтагма, 
убаците између речи логичке операторе 



Технике претраживања 

• Препоручујемо увек напредно 
претраживање 

• Код претраге часописа појмови су прецизно 
одређени 

• Код претраге књига користите општије 
појмове, или чак претражујте преко 
дисциплине.  

 

 



• Немојте се фокусирати на неки одређени 
часопис. Можда баш у неком другом часопису 
буду прецизније и корисније информације.  

 



Лиценцни 
уговор издавача 

www.sherpa.ac.uk
/romeo 



Претрага по часопису 



Зелени : могућност архивирања чланка  
(пре-принт или  пост-принт или PDF верзије издавача)  



SHERPA/RoMEO статистика 



SHERPA/JULIET 



Финансијери и њихова политика 



DOAR – Директоријум ОА репозиторијума 



Репозиторијуми из Србије 



Репозиторијуми из Хрватске 



Регистар ОА репозиторијума 



283 репозиторијума е-теза 



ЕTD North Carolina State University 



Претрага по дисциплинама 



Дисциплина примењена математика 



Изабирамо једну тезу 



Комплетан текст 115 страна 



Е-тезе Универзитета у Београду 

• Реферише DOAR 

• Реферише ROAR 

• Реферише DART 



Тренутно  

• 798 теза из свих репозиторијума 

• 639 теза из репозиторијума Универзитета у 
Београду 



Претрага 



15 теза са Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду 



Алтметрија 

Појам, подела, примена 



Шта је... 

 

• Подаци (индикатори?) о научном доприносу 
засновани на активностима у онлајн окружењу 
и уз помоћ онлајн алата (tools and 
environments) 

• Наставак наукометрије и вебометрије 



Ново ... 

• 2010. 

 

• Дилеме са именом... altmetrics 

• Алтметрика према – politics, physics, 
mathematics 

• Алтметрија према – scientometrics, 
webometrics 



Обухвата...  

 

• Број прегледа и преузимања (viewed, downloads) 

• Друштвене мреже/дискусије – Facebook, Twitter + 
блогови, научне друштвене мреже (ResearchGate, 
Academia.edu) 

• Преузимање у цитатним менаџерима (Mendeley, 
Zotero, CiteULike) 

• Цитираност – Google Scholar 

• Енциклопедија – Wikipedia 

• Препоручени чланци... 

 

 



Шта је било раније... 

 

• Филтрирање знања > кроз цитате 

• Цитираност - формално знање 

• Истраживачи размењују податке, дају 
коментаре, препоруке, открића ПРЕ него што се 
ти резултати појаве у неком индексираном 
чланку 



Замерке 

 

• Могућност манипулације (исто као и за 
цитираност) 

• Често негативни утицај  

• Тешко стандардизовати 

• Новији чланци имају већи утицај – треба 
поредити чланке из исте године 



• Altmetric.com 

 



Електронске књиге 

Читање 2.0 и уређаји који га подржавају 

Електронске књиге 

Електронско учење ( Е-learning) 

Бесплатни едукативни курсеви доступни на Интернету-
МООC и ОCW  

Kњиге у слободном приступу-дигитална библиотека 

 



Web 2.0 и читање 2.0  

 

Развој Web 2.0 технологије донео је 
промене у свим аспектима људског 
деловања и живота, од политике, до 
кувања и културе, наука и е-
образовања. 
 
Интерактивност и могућност 
креирања садржаја на Web-a постају 
примарне карактеристике нове етапе, 
а њихов утицај се манифестује и на 
оне области које су биле део 
званичне (формалне) науке 
(Алтметрика) 
 
 
 



Web 2.0 и читање 2.0 

 

 Концепт Web 2.0 -мрежа на којој се пише и чита 

Доступност технологије 

 Креирање садржаја, допуна, препоручивање 
садржаја, оцењивање, обележавање, белешке, 
дописивање, број прегледа, преузимања... 

 Читање 2.0 –        интеракција и сарадња 



Web 2.0 и читање 2.0 

 

       Књига је парадигма пасивног представљања садржаја 
читаоцу, а читање је парадигма интимног доживљаја садржаја.  

       Технолошке и социјалне иновације омогућавају  сарадњу и 
интерактивност . 

 Говоримо о читању из другачије перспективе. 

        Захваљујући web 2.0 алатима, корисник постаје активни 
учесник у заједници и креатор садржаја 

 

        



Читање 



Web 2.0 и читање 
 

ЧИТАЊЕ 

 пасивно  

 Индивидуални 
доживљај 

 Интимно промишљање   
садржаја 

Web 2.0 

 Активно 

 Сарадња 

 Заједничко креирање 
садржаја 



Web 2.0 и читање 

 Где су читаоци? 

Навике у читању 

Очекивања везана за читање 

 

Сложени механизми – 
друштвене иновације 



Web 2.0 и читање 

 

Где су читаоци? 

 Навике у читању 

Очекивања везана за читање 

 

Сложени механизми – 
друштвене иновације 



Web 2.0 и читање 

Где су читаоци? 

Навике у читању 

 Очекивања везана за читање 

 

Сложени механизми – 
друштвене иновације 



Електронске књиге 

Е-књига (енгл. Е-books) 
 монографски документ у електронској форми 

независно од величине и композиције  

 
 електронске књиге се најчешће презентују у PDF формату и могуће их је на 

рачунару читати помоћу апликације Acrobat Reader, а овај формат 
препознаје и већина читача електронских Књига. 

 

 програми и уређаји који се користе за приказивање садржаја електронских 
књига омогућавају читаоцу функционалност на коју је он навикао приликом 
читања књига штампаних на папиру: обележавање текста подвлачењем, 

дописивање коментара и обележавање страница. 

 

 



Е-читање и уређаји који га 
подржавају 

 

Електронске књиге се читају и на таблет рачунарима и мобилним 
телефонима. Физичке димензије ових уређаја отварају нове 

просторе и нове временске периоде за читање 

 

 



 

Е-читање и уређаји који га подржавају 
  

 
 
 

Да би читање било ефикасно и продуктивно потребно је 
користити уређаје примерене датим околностима и окружењу. 

Читачи електронских књига са екранима на бази технологије 
електронског мастила (Amazon Kindle) погодни су за ‘’дуго 

читање’’, док су таблет рачунари предвиђени за ‘’кратко читање’’. 
 

 



Kindle 

 Киндл (Kindle)  је уређај намењен читању књига у 
електронском формату.  

 

 Због екрана специјално дизајнираног помоћу технологије 
Е мастила, Киндл (Kindle) пружа осећај читања штампане 
књиге, без замарања очију. 

 

 Е-мастило представља посебну врсту технологије чија је 
сврха опонашање правог словног отиска на папиру. 
Квалитет е-мастила, често има пресудну улогу при 
куповини овог уређаја. 

 

 

 



Kindle 

    Књиге за читање на Киндлу (Kindle) купују се са Амазона, а 
предвиђено је да уређај може сачувати и до 3000 књига у 
једном тренутку. 

      Уз помоћ овог уређаја књиге се могу наручивати са било ког 
места, батерија може да траје и до месец дана, а за читање 
новина постоји посебан режим. 

      Омогућен је директан приступ Киндл продавници где могу 
да се купе и преузму књиге, часописи и новине. Амазон тврди 
да корисници могу да купе и почну да читају за мање од 60 
секунди, што представља најбрже време преузимања које 
постоји код е-читача 



          Електронске књиге-перспектива 

• Према различитим истраживањима  

     број продатих књига у е-форми данас премашује    број 
продатих штампаних књига.  

    Оваквом развоју догађаја свакако је допринео и развој 
технологије која омогућава кориснику да у сваком тренутку са 
собом може да понесе неколико хиљада наслова. 

 



Дигитални формати у односу на штампане  

цена 

    бесплатне, јефтиније или скупље од дигиталних формата;  

        ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА У КОРИСТ Е-ФОРМАТА 

дистрибуција 
      ЛАКША И БРЖА 



Електронско учење (е-learning) 

Формално и неформално 
 бесплатне образовне услуге које путем Интернета пружају 

најугледнији универзитети у свету 

 

 видео записи, ресурси и пропратни текстови и материјали  за 
учење слободно доступни на интернету као део 

универзитетских предавања  

 Бесплатни онлајн едукативни курсеви које организују    
 признати професори и стручњаци из различитих  области 

 Збирке едукативних материјала  који се користе као подршка 

наставним плановима на универзитетима. 

Бесплатно и квалитетно 

MOOC и ОСW(феномен присутан од 2012) 

 

 



 

ПРЕПОРУЧЕНИ КУРСЕВИ  
ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ 

  COURSERA 

         www.coursera.org/ 

  Metadata: Organizing and Discovering Information 

• The University of North Carolina at Chapel Hill https://www.coursera.org/course/metadata 

  Core Concepts in Data Analysis 

• Higher School of Economics https://www.coursera.org/course/datan  

  Web Intelligence and Big Datа  

• Indian Institute of Technology Delhi https://www.coursera.org/course/bigdata 

 

 EDX 

         edx.org 

  Introduction to Computer Science 

 https://www.edx.org/course/harvardx/harvardx-cs50x-introduction-computer-1022      

  Library Advocacy Unshushed: Values, evidence, action 

https://www.edx.org/course/university-torontox/university-torontox-la101x-library-1335  

 

 UDACITY 

         www. udacity.com  

  Intro to Computer Science https://www.udacity.com/course/cs101  

  Intro to Theoretical Computer Science   https://www.udacity.com/wiki/cs313  
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Електронско издаваштво у свету 

• Електронско издаваштво чини релативно мали 
удео на тржишту књига 

• Приход од продаје е-књига је увећан 13 пута од 
2008. до 2010. године 

• Предвиђа се да ће се број књижара драстично 
смањити 

• Амазон и друге интернет странице за онлајн 
продају књига ће се развијати 

 



Електронско издаваштво у свету (2) 

• Приступачност уређаја за електронско читање 
ће бити све већа 

• У будућности ће електронске књиге све више 
да буду заступљене на тржишту 



Електронско издаваштво у свету (3) 

• У Европи је удео е-књига 5% 

• У Немачкој 1-2% 

• У Шпанији 8% 

• У Америци према подацима из  2011. године 
15% 

 



Електронско издаваштво у Србији 

• У Србији су е-књиге заступљене са 5% према 
подацима Министарства културе и 
информисања  

• Највећи проблем су пиратерија и непостојање 
законске регулативе 

• У Србији је укинуто тужилаштво за 
високотехнолошки криминал 

• Српски издавачи се увелико припремају за 
долазак е-књиге “иако то не изгледа баш тако” 



New Look Entertainment 

• Послује од 2009. 

• 2011. издали прву е-књигу 

• На последњем сајму књига се представили са 
троцифреним бројем е-издања 

• Е-књиге доступне за таблет уређаје и смарт 
телефоне 

• Своје производе пласирају на Apple store, 
Google play, Amazon 



Esotheria.com 



Електронске верзије одабраних наслова 



Domla Publishing 



Одабрана е-издања 



Е-књиге доступне преко КоБСОН-а 

• еBRARY 84.428 
 

• ScienceDirect 4.907 
 

• Springer 9.894 


