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Теме

• Отворени приступ
–Дигитални репозиторијуми 

–Ауторска права 

–Српски цитатни индекс

• Електронски каталози и сервиси• Електронски каталози и сервиси
- Виртуелна библиотека Србије

- "Моја библиотека"

- Међубиблиотечка позајмица

• Остало
– друштвене мреже, блогови, YouTube



Отворени приступ

- Друштвени фондови – научни резултати –
објављивање у часописима комерцијалних издавача 
– друштвени фондови – куповина часописа за 
библиотеке и институте.

- Покрет 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. 



Шта је још отворени приступ?

• Бесплатне online копије чланака 

објављених у рецензираним научним 

часописима, копије конгресних 

саопштења, техничких извештаја, саопштења, техничких извештаја, 

дисертација и радних материјала. 

• Није – самопубликовање нити 

избегавање рецензије; није литература 

“ниже вредности "



Видови отвореног приступа

• самоархивирање и изградња мреже 
институционалних или дисциплинарних 
репозиторијума

• пре рецензирања (препринт), или већ рецензиран 
и негде објављен (постпринт); (GREEN)

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

• Дигитална копија на личној или институционалној веб 
страници – мање систематично и организовано.



Пре дигиталних 

репозиторијума...GOLD

• Часописи у отвореном приступу –
рецензирани – без плаћања претплате 
или лиценце

• Неки наплаћују публиковање од аутора • Неки наплаћују публиковање од аутора 
(пројекти или институције, фондације 
које финансирају пројекте)

• Многи имају ИФ и индексирају се у 
цитатним индексима. 

• 10-15% часописа



Часописи у отвореном приступу

http://www.doaj.org/



http://www.openj-gate.com/



Дигитални репозиторијуми

• Дигиталне колекције научних радова, депоноване 
од стране аутора – самоархивирање. 

Највећи тематски репозиторијуми: 

• АrXiv (математика, физика, квантитативна • АrXiv (математика, физика, квантитативна 
биологија) – 1991. 

• PubMed Central (биомедицина)

• RePEc (економија), итд. 

- ROAR (Registry of Open Access Repositories)

http://roar.eprints.org/





Подршка отвореном приступу 

на Универзитету у Београду 



Успостављање Дигиталног репозиторијума 

Универзитета у Београду

“У складу са овом одлуком, Универзитет у 
Београду успоставља свој Дигитални архив 
са отвореним приступом у 
Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић“ и препоручује својим 
Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић“ и препоручује својим 
наставницима, истраживачима, сарадницима 
и студентима да када год је то могуће 
објављују своје радове у часописима са 
отвореним приступом или у часописима који 
омогућавају задржавање права да дигиталну 
копију рада после процеса рецензирања 
поставе у овај архив.”



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 (DEEP)

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











Ауторска права
- Право приступа не значи и угрожавање права 

аутора тј. ауторских права.

- Аутор је особа која је створила неко дело.

- Ауторско право се стиче од тренутка фиксирања - Ауторско право се стиче од тренутка фиксирања 
дела у било ком медијуму.

- Није основно људско право – може се пренети на 
друго лице (издавача, агенцију).

- Временски је ограничено – после времена 
одређеног законом, дело постаје јавно власништво 
(70 година после смрти аутора).



Преношење ауторских права 
на издавача

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
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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 ownAn 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,
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Комерцијални издавачи 

и отворени приступ

• 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 Max Planck Institute) или међународне тематске 

репозиторијуме 

• Политика појединих издавача у погледу преношења 

ауторских права

Sherpa/Romeo (Securing a Hybrid Environment for 

Reserach Preservation and Access)

www.sherpa.ac.uk/romeo (Rights Metadata for Open 

Archiving)



Некомерцијалне лиценце

• Заштита извора у отвореном приступу

• Готови, правно засновани текстови 

лиценци које аутори сами могу 

користити за заштиту својих дела. користити за заштиту својих дела. 

• Линк до лиценце се поставља у само 

дело.

• Creative Commons – 2001. 



Creative Commons 3.0



http://creativecommons.org.rs/

1. AUTORSTVO 3.0 SRBIJA (CC BY 3.0)

2. AUTORSTVO - NEKOMERCIJALNO - 3.0 SRBIJA (CC BY 
3.0)

3. AUTORSTVO - NEKOMERCIJALNO - BEZ PRERADA 3.0 
SRBIJA (CC BY - NC - ND 3.0)SRBIJA (CC BY - NC - ND 3.0)

4. AUTORSTVO - NEKOMERCIJALNO -
DELI POD ISTIM USLOVIMA 3.0 SRBIJA (CC BY - NC -
SA 3.0)

5. AUTORSTVO - BEZ PRERADA - 3.0 SRBIJA (CC BY - ND 
3.0)

6. AUTORSTVO - DELI POD ISTIM USLOVIMA 3.0 SRBIJA 
(CC BY - SA 3.0)



Плагијаризам

• Копирање или присвајање туђег дела

• Коришћење туђег дела без коректног 

цитирања

• Кривично дело – ако се стиче имовинска • Кривично дело – ако се стиче имовинска 

корист; дисциплинска и морална 

одговорност.

• Откривање: претраживачи – под 

наводницима се наводе групе речи (32 –

Google, 50 – Yahoo) – линкови до текстова 



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



Српски цитатни индекс 

(scindeks.nb.rs)



Српски цитатни индекс (2)

• Више од 350 домаћих научних часописа

• Више од 130 у пуном тексту

• Информације о часописима

• Могућност претраживања цитираних 

референци → ревелантан извор за 

евалуацију научног рада, поред Web of 

Science











Виртуелна библиотека Србије

http://www.vbs.rs/cobiss/





Претраживање



Резултати



У библиотекама Србије



Међубиблиотечка позајмица

• Домаћа

pozajmica@unilib.bg.ac.rspozajmica@unilib.bg.ac.rs

• Инострана

medubsm@unilib.bg.ac.rs



Е-каталог Универзитетске 

библиотеке 



Моја библиотека: 

резервација књига од куће





Други начини

ширења информација

45


