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ШИРИ ТЕКСТ КУРСА СЛОБОДНО ДОСТУПАН НА 
САЈТУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

http://www.unilib.bg.ac.rs/edukacija/index.php
и на сајту КоБСОН-а
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Виртуелна библиотека Србије
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Виртуелна библиотека Србије
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Виртуелна библиотека Србије



6

Виртуелна библиотека Србије
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Шта ако вам треба баш оно што је 
недоступно?

Међубиблиотечка позајмица преко 
Универзитетске библиотеке
http://www.unilib.bg.ac.rs/usluge/pozajmica/
index.php

или тражити електронском поштом 
директно од аутора препринт верзију 
(већина аутора је радо пошаље)
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Трансформација научних комуникација

Живимо у доба експлозије информација и све 
је већи проблем наћи брзо праву информацију. 

У Србији је научницима данас доступно око 
35.000 електронских часописа и 40.000 
електронских књига преко сервиса КоБСОН, 
као 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).



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.
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Интелектуална својина

Обухвата ауторско право и право 
индустријске својине.
Закони којима се штити интелектуална 
својина су национални, али постоји јака 
међународна регулатива. Они могу да 
представљају озбиљну препреку за 
остваривање права на слободу 
информисања, предвиђену чланом 19. 
Универзалне декларације о људским 
правима. 
Истим законом регулише се интелектуална 
својина у сфери науке и образовања, 
индустрије и забаве.
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Aуторско право
Национални закон о ауторском праву штити 
од бесправног коришћења писана дела, базе 
података, софтвер, музичка дела, тонске 
записе, кореографију, ликовна и 
архитектонска дела.

Закон штити и експресију идеја, процедуре, 
методе, концепте, открића, избор, уређивање 
чињеница у базама података, али не и саме 
чињенице. 

Идеје нису заштићене, али изражавање идеја 
и умножавање ауторских дела јесте.
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Ауторско право
Заштита ауторског дела почиње моментом 
његовог фиксирања у било ком медију –
папирном, електронском, магнетном итд.
Аутор има право на то да се дело увек 
приписује њему и да се чува интегритет 
дела. 
Да би дело било публиковано, аутори 
преносе уговором своја права на издавача. 
То их може довести у неповољну позицију, 
да не могу да користе сопствене резултате у 
настави, каснијим радовима, на сајту и сл. 
Треба веома пажљиво читати уговоре са 
издавачима!
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Copyright Transfer Statement
The copyright to this article is transferred to Springer (respective to owner if other
than Springer and for U.S. government employees: to the extent transferable) effective
if and when the article is accepted for publication. The author warrants that his/her
contribution is original and that he/she has full power to make this grant. The author
signs for and accepts responsibility for releasing this material on behalf of any and all
co-authors. The copyright transfer covers the exclusive right to reproduce and distribute
the article, including reprints, translations, photographic reproductions, microform,
electronic form (offline, online) or any other reproductions of similar nature.
An author may self-archive an author-created version of his/her article on his/her own
website and his/her institution’s repository, including his/her final version; however he/
she may not use the publisher’s PDF version which is posted on www.springerlink.com.
Furthermore, the author may only post his/her version provided acknowledgement is
given to the original source of publication and a link is inserted to the published article
on Springer’s website. The link must be accompanied by the following text: “The original
publication is available at www.springerlink.com”.
Please use the appropriate DOI for the article (go to the Linking Options in the article,
then to OpenURL and use the link with the DOI). Articles disseminated via
www.springerlink.com are indexed, abstracted, and referenced by many abstracting and
information services, bibliographic networks, subscription agencies, library networks,
and consortia.
After submission of this agreement signed by the corresponding author, changes of
authorship or in the order of the authors listed will not be accepted by Springer.
Journal ____________________________________________________________
Title of article _______________________________________________________
Author(s) __________________________________________________________
Author’s signature ___________________________________________________
Date ______________________________
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Ауторска права на писана дела

• Носиоци су аутори или издавачи
• Важе до 70 година од смрти аутора или 

коаутора
• За многа дела из 20. века не зна се ко је 

носилац ауторског права, па се не зна од 
кога тражити дозволу за коришћење 

• Гугл је започео са скенирањем свих књига 
из фондова великих библиотека, али су га 
удружени издавачи тужили суду, па је 
направио споразум да има плати, па га суд 
није прихватио...



Aуторска права и плагијаризам

• Плагијаризам је коришћење туђих речи и 
резултата без навођења оригиналног 
извора 

• Данас се то лако открива из помоћ 
широко доступних софтвера

• За разлику од бесправног умножавања 
није кривично дело, али подлеже 
дисциплинској и моралној одговорности, 
посебно у науци. 
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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 %. 

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

Апсурдна ситуација, у којој на резултатима 
рада научника који су истраживања 
вршили користећи друштвене фондове 
зарађују комерцијални издавачи, довела је 
до стварања Покрета за отворени приступ 
Open access (ОА). 
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. 
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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).
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Отворени приступ

У сваком случају право приступа не задире у 
закон о ауторском праву, јер 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, Max Planck 
Institute...) или међународне тематске 
репозиторијуме као АrXiv (математика, 
физика, квантитативна биологија), PubMed 
Central (биомедицина), RePEc (економија), 
итд. 



Часописи у отвореном приступу, 

http://www.doaj.org/



Часописи у отвореном приступу, 

http://www.doaj.org/



http://pia-journal.co.uk/
index.php/pia/index



http://pia-journal.co.uk/



http://pia-journal.co.uk/



http://www.besthistorysites.net/
GeneralResources.shtml



http://www.museumstuff.com/
museums/world.php



www.archaeology.ru





http://www.archeurope.com/



http://www.archeurope.com/index.
php?page=prehistory

Prehistory: a list of 
articles online



Европска дигитална библиотека





Блог за археологију 
http://archaeology-in-europe.blogspot.com/



37

Дигитални репозиторијум 
универзитета

Многи универзитети у репозиторије 
постављају дисертације, материјал за 
курсеве, радове наставника и сарадника у 
дигиталном облику.

Сенат Универзитета у Београду прихватио 
је да се дигитални репозиториј успостави 
у Универзитетској библиотеци, што је део 
Темпус пројекта који смо добили за 
модернизацију библиотечких сервиса.



Европске електронске докторске 
дисертације www.dart-europe.eu



Светски портал за е-тезе 
http://www.ndltd.org/



Предавања на YouTube



Предавања на YouTube



Слободно доступни 
универзитетски курсеви 
из свих области преко 
конзорцијума 
OPENCOURSEWARE

http://www.ocwconsortium.org/



Курсеви на Интернету







Пројекат Растко 
http://www.rastko.rs/arheologija/index.html







Statistike



Kontakti
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Данас осим публикација има и много 
других начина ширења информација


