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План радионице

• Научни часописи

• Некомерцијални и комерцијални приступ

• Електронске тезе

• Дигитални репозиторијуми• Дигитални репозиторијуми

• Светске новине

• DOAJ, DOI Србија

• ScienceDirect (Web Scale Discovery – SCI-
Verse), SAGE Publishing, EBSCO Publishing



Научни часописи

• Са рецензијом

• Многи су данас у светским 

репозиторијумима и без рецензије

• Рецензија је целокупна светска • Рецензија је целокупна светска 

заједница

• Неки су у папиру и електронској верзији

• Неки имају само електронску верзију



Некомерцијални приступ



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
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 
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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).



Отворени приступ
Право приступа чланцима не задире у закон 
о ауторском праву, јер власник ауторског 
права кратком изјавом - лиценцом (нпр. 
Creative Commons лиценцом) даје 
пристанак на отворени приступ свом раду, 
с тим да му остаје право на надзор над 

7

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. 





Е-тезе у слободном приступу

www.ndltd.org

Асоцијација умрежених Асоцијација умрежених 
универзитетских репозиторијума

Претраживање

Приступ до пуног текста

















Дигитални репозиторијум 

Универзитета у Београду PHAIDRA

Сенат Универзитета у Београду 

прихватио је да се дигитални репозиториј 

успостави у Универзитетској библиотеци, успостави у Универзитетској библиотеци, 

што је део Темпус пројекта који смо 

добили за модернизацију библиотечких 

сервиса.



Дигитални репозиторијум 

Универзитета у Београду PHAIDRA

• Успостављање репозиторијума остварено је 
у оквиру Темпус пројекта "Нови библиотечки 
сервиси на универзитетима Западног 
Балкана", који се реализује у 2010. и 2011. 
години, a чији је носилац чланица години, a чији је носилац чланица 
Универзитета у Београду – Универзитетска 
библиотека "Светозар Марковић".

• За програмску основу овог репозиторијума 
изабран је систем PHAIDRA Универзитета у 
Бечу, који је наш ЕУ партнер у Темпус 
пројекту



Дигитални репозиторијум 

Универзитета у Београду PHAIDRA



Шта омогућава PHAIDRA?

• Депоновање, трајно архивирање и коришћење 
докторских, мастер, дипломских радова, као и 
публикованих и непубликованих радова, уз  потпуно 
поштовање ауторских права

• Phaidra пружа могућност наставницима и 
сарадницима Универзитета да своје научне радове, сарадницима Универзитета да своје научне радове, 
публикације и друга документа сами унесу у систем 
где ће бити трајно архивирани

• Правна регулатива у вези са лиценцирањем и 
заштитом ауторских права уграђена је у систем. 
Кориснику су доступни различити модели 
лиценцирања који се једноставно примењују.



Пројекат “Библиотеке Еуропеане” Пројекат “Библиотеке Еуропеане” 

Универзитет у Београду
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”



www.europeana-libraries.eu



Европска библиотека (European 
Library):

Каталози и дигитални садржај из 48
националних библиотека Европе

Дигитални 

објекти из 

•Europeana: везе према 15 милиона 
дигитализованих текстова, звучних записа, 
слика и видео снимака.

истраживачких 

библиотека





• Двогодишњи пројекат који 
финансира Европска комисија, 
у оквиру свог IST-PSP програма

• 5 милиона дигиталних објеката 
биће увршћено у Еуропеану

• Пројекат “Библиотеке 
Еуропеане” (Europeana libraries) 
подржавају кључна 
међународна библиотечка 
удружења:

– CENL (Конференција 

Пројекат “Библиотеке Еуропеане” (Europeana Libraries)

• Учествује 19 истраживачких и 
универзитетских библиотека

• Координатор пројекта је 
Европска библиотека 

(European Library)

– CENL (Конференција 

директора националних 

библиотека Европе)

– CERL (Конзорцијум 

европских истраживачких 

библиотека)

– LIBER (Лига европских 

истраживачких библиотека )



Учешће Универзитетске библиотеке “Светозар 
Марковић“ у пројекту “Библиотеке Еуропеане” 

(Europeana Libraries)

• Две вредне збирке из фонда Универзитетске 

библиотеке постаће доступне за кориснике из Европе и 

света:

- Kолекција отоманских рукописа (више од 150.000 - Kолекција отоманских рукописа (више од 150.000 
страница на арапском, отоманском турском и 

персијском језику, а најстарији рукопис потиче из 1206.
године)

- Kолекција о Александру Македонском (из периода од

16. до 19. в. на француском, немачком, латинском и 

другим језицима)



Библиотеке учеснице
Bayerische Staatsbibliothek, DE

Katholieke Universiteit Leuven, BE

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, UK

Trinity College Dublin, IE

Universität Wien, AT

Tartu Ulikool, EE

Országgyűlés Hivatala , HU

Universitätsbibliothek Bern, CH

Универзитет у Београду, РС

Universitea Lucien Blaga din Sibiu, RO

Biblioteca Academiei Române, RO

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, UKUniversität Wien, AT

Universiteit Gent, BE

University College London, UK

University of Oxford, UKUppsala Universitet, SE

Wellcome Library, UK

Lunds Universitet, SE

Universidad Complutense de Madrid, ES

Zentralbibliothek Zürich, CH



Колико и каквих садржаја?

• 3.319.045 страна

• 598.130 књига и теза

• 368.000 чланака

• 848.078 слика• 848.078 слика

• 1.200 филмова и видео записа

• 34.000 објеката мешовитог садржаја



Youtube предавања



Светске новине у отвореном 

приступу











Новине преко EBSCO host







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, 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/



DOI Србија









ScienceDirect









Web scale discovery - SciVerse



Резултати: Scopus, ScienceDirect и Web





SAGE Publishing













Цитати у SCOPUS-у



Цитати у Web of Science



EBSCO host Publishing





Додавање у фолдер



Приказ додатих записа у фолдеру



Слање на електронске адресе и одабир 

стила цитирања


