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Теме 

• Отворени приступ

• Ауторска права

• Плагијаризам и аутоплагијаризам

• Дигитални репозиторијуми• Дигитални репозиторијуми

• Виртуелна библиотека Србије

• Српски цитатни индекс



Врсте доступних информација

- Информације из штампаних извора

- Информације доступне у електронском 

облику преко интернета

• Комерцијалне (приступ се плаћа)• Комерцијалне (приступ се плаћа)

• Некомерцијалне (приступ је бесплатан).



Комерцијални часописи
Праве се листе најзначајнијих часописа за 
поједине области и радови се вреднују на 
основу тога у ком су часопису објављени

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



Комерцијални часописи

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



Годишњи профит издавача и других 
компанија 2007/2008.



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.
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архитектонска дела.

Идеје нису заштићене, али изражавање идеја 

и умножавање ауторских дела јесте.



Ауторско право
Заштита ауторског дела почиње моментом 
његовог фиксирања у било ком медију –
папирном, електронском, магнетном итд. 

Да би дело било објављено, аутори преносе 
уговором своја права на издавача. То их 
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уговором своја права на издавача. То их 
може довести у неповољну позицију, да не 
могу да користе сопствене резултате у 
настави,уџбеницима, на сајту и сл. 

Треба веома пажљиво читати уговоре са 
издавачима!



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
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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 ______________________________



Ауторска права

• 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 

10

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

• Дигиталне библиотеке садрже или дела за 
која су истекла ауторска права или дела у 
отвореном приступу.



Aуторска права и плагијаризам

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

• Данас се то лако открива из помоћ • Данас се то лако открива из помоћ 
широко доступних софтвера 
(претраживачи – под наводницима се 
наводе групе речи (32 – Google, 50 –
Yahoo)

• Аутоплагијаризам



Бесплатни софтвери за плагијаризам
http://www.doccop.com/index.html



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). 
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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. 



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 
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с тим да му остаје право на надзор над 
целовитошћу рада и право на исправно 
навођење ауторства. 





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 
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поставе у дигиталне репозиторијуме 
својих институција (CERN, Harward 
University, MiT...) или међународне тематске 
репозиторијуме као АrXiv (математика, 
физика, квантитативна биологија), PubMed 
Central (биомедицина), итд. 



Часописи у отвореном приступу 

http://www.doaj.org/



Значајни дигитални репозиторијуми
• Математика, физика, квантитативна биологија –
АrXiv http://xxx.lanl.gov/

За европске докторске дисертације: DART

http://www.dart-europe.eu/About/info.phphttp://www.dart-europe.eu/About/info.php

• За светске докторске дисертације NDLTD 

(Networked Digital Library of Theses and 

Dissertations)

http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-
etd-search



Значајни дигитални репозиторијуми

• Registry of Open Access Repositories)
ROAR http://roar.eprints.org/

• Дигитални репозиторијум • Дигитални репозиторијум 
Универзитета у Београду 
https://phaidrabg.bg.ac.rs/

• Српски цитатни индекс SCIndeks

http://scindeks.ceon.rs/



https://phaidrabg.bg.ac.rs/



Шта омогућава PHAIDRA?

• Похрањивање дигиталних објеката 

→ текстова, слика, видео и аудио 
фајлова, линкова 

→ депоновање дипломских, мастер, → депоновање дипломских, мастер, 
докторских и других радова 
наставника и сарадника Универзитета у 
Београду

• Управљање дигиталним објектима



KoБСОН → Сервиси →  Стране докторске дисертације –

NDLTD 

(http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search)





KoБСОН → Сервиси →  Стране докторске дисертације
– DART-Europe E-theses Portal

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php











Српски цитатни индекс 

(http://scindeks.ceon.rs/)



Српски цитатни индекс 

• Више од 400 домаћих научних часописа

• Трећина у пуном тексту

• Информације о часописима• Информације о часописима







Виртуелна библиотека Србије
http://www.vbs.rs/cobiss/





Претраживање



Резултати



У библиотекама Србије



Међубиблиотечка позајмица

• Инострана

Библиотека Матице српске



Погледајте препоручене линкове на 
сајту Универзитетске библиотеке

• То су сада водичи кроз научне 

области

• Зове се LIBGIUDES 





Други начини

ширења информација
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