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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).



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

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/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://arxiv.org/


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)



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



DOAR – Директоријум ОА 

репозиторијума



Репозиторијуми из Србије



Репозиторијуми из Хрватске



Регистар ОА репозиторијума



287 репозиторијума е-теза



ЕTD North Carolina State 

University



Претрага по дисциплинама



Дисциплина електротехника



Изабирамо једну тезу



Комплетан текст 238 страна



Е-тезе Универзитета у Београду

• Реферише DOAR

• Реферише ROAR

• Реферише DART



Тренутно 

• 1044 теза из свих репозиторијума

• 847 теза из репозиторијума 

Универзитета у Београду



Претрага



33 тезе са Електротехничког факултета 

Универзитета у Београду



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 21+2



ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОР OR (ИЛИ)

1 2OR



ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОР NOT (НЕ)

21-2



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. 



Српски цитатни индекс



150 погодака



21 чланак доступан у пуном тексту



35 000 е-часописа



Напредно претраживање Emerald



Списак чланака на тему ракете



Претраживање ScienceDirect-a



438 погодака



Претрага слика са лимитирањем 

на видео запис



Приказ видео записа



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 

данашњице



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



Електронске књиге
 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. 



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.



Комерцијалне е-књиге

• еBrary 111289

• ScienceDirect 4907

• Springer 9894



eBrary



Oбележимо технолошке 

иновације



Излистан списак



Најважнији је Info Tools



Прављење бележака



Bookshelf – Ваша полица за књиге


