
34

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4М Р Е Ж А

Елек трон ски об ли ци 
ин фор ма ци ја у би бли о те ка ма:

услу ге, аутор ска пра ва 
и ре ле вант ност

Бран ка Ра шић
На род на би бли о те ка „Или ја М. Пе тро вић“, По жа ре вац
bran ka058@yahoo.com

УДК 02:347.78
004.6/.7:02

Сажетак
Ди на ми чан раз вој ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је отва ра мо гућ но сти за раз ви ја-
ње но вих ви до ва би бли о теч ких услу га, али и отва ра ди ле ме ко је се ја вља ју том при ли ком: пи та ње 
зашти те аутор ских пра ва, као и ева лу а ци је и про це не ре ле вант но сти ин фор ма ци ја из гло бал них 
елек трон ских из во ра. У ма њим јав ним би бли о те ка ма, си ро ма шни јих фон до ва и сла би је тех но ло шки 
опре мље них, без ра чу на ра за ко ри сни ке, пру жа ње ин фор ма ци о них услу га до би ја но ву ди мен зи ју.

Кључне речи:
ауторска права, библиотечке услуге, информационе технологије, Интернет, електронски медији, 

базе података, евалуација информација

IFLA, EBLI DA, Про је кат PUL MAN XT и дру ге ме-
ђу на род не асо ци ја ци је у сво јим ма ни фе сти ма, смер ни-
ца ма и за кључ ци ма, озбиљ но се ба ве пи та њи ма ко ри-
шће ња но вих ин фор ма тич ких ре сур са, што об у хва та и 
пи та ње за шти те аутор ских пра ва. Јед на од пре по ру ка 
је да би сва ка зе мља чла ни ца тих асо ци ја ци ја тре ба ло у 
свој на ци о нал ни за кон о аутор ским пра ви ма да уне се 
од ред бе ко је су у скла ду са европ ским стан дар ди ма.

Огро ман број ин фор ма ци ја ко је се сли ва ју на Ин-
тер нет и нео гра ни че на сло бо да по ста вља ња ра зних са-
др жа ја на ме ћу по тре бу за ева лу а ци јом ин фор ма ци ја и 
па жљи вом про це ном њи хо ве ре ле вант но сти. Уто ли ко 
је зна чај ни ја уло га би бли о те ка ра у вред но ва њу и ода би-
ру ин фор ма ци ја ко је ће пре по ру чи ти ко ри сни ци ма.

Пи та ње ко је се по ста вља су кон крет не по сле ди це 
и при ме на но вих тех но ло шких ре сур са у ци љу по ди за-
ња ни воа би бли о теч ких услу га, са аспек та пот пу ни јег 
за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка. Ре ла тив на спо рост 
у пла си ра њу ин фор ма ци ја у штам па ној фор ми мо же 
се ком пен зо ва ти пре у зи ма њем оби ља ин фор ма ци ја 
ко је при сти жу са свет ских елек трон ских ме ди ја, што 
до во ди до пи та ња за шти те аутор ских пра ва, ева лу а ци-
је и ре ле вант но сти ових ин фор ма ци ја.

У пр вом по гла вљу у IFLA/UNЕSCO Смер ни ца ма 
за раз вој јав них би бли о те ка – „Уло га и свр ха јав не би-
бли о те ке” на ве де но је:

„Из у зет но ва жан за да так јав них би бли о те ка је сте 
да уоче и ис ко ри сте мо гућ но сти ко је отва ра ди на ми-
чан раз вој ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло-
ги је. Оне има ју при ли ку да по ста ну елек трон ска ка пи-
ја у све ту ин фор ма ци ја.“1

Екс пан зи ја из да вач ке де лат но сти, на пре дак у свим 
на уч ним ди сци пли на ма и кре и ра ње но вих пла но ва и 
про гра ма у обра зо ва њу, ста вља ју би бли о те ке у по зи-
ци ју да, уз огра ни че не фи нан сиј ске ре сур се, са ве ли-
ким те шко ћа ма по пу ња ва ју фон до ве ак ту ел ним на-
сло ви ма и фор ми ра ју аде ква тан из бор ли те ра ту ре. 
У не до стат ку до вољ ног бро ја на сло ва из од ре ђе них 
обла сти, ве ли ки зна чај има ју елек трон ски ме ди ји ко ји 
пру жа ју огро ман број ин фор ма ци ја из свих обла сти.

Са тех но ло шким на прет ком, да ва ње ин фор ма ци-
ја као вр ста би бли о теч ке услу ге је до би ло мно го ве ћи 
обим и мо же да об у хва та про на ла же ње ре фе рен сних 
ин фор ма ци ја, раз вој ба за по да та ка, из ра ду ап стра ка-

1 IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека (Београд: 
Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда, 2005), 11.
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та и ин дек са, пре тра жи ва ње Ин тер не та и ко мер ци-
јал них ба за по да та ка. У IFLA/UNE SCO Ма ни фе сту 
за јав не би бли о те ке на во ди се: „Ко лек ци је и услу ге 
оба ве зно тре ба да об у хва те све вр сте од го ва ра ју ћих 
ме ди ја и мо дер них тех но ло ги ја, као и тра ди ци о нал ну 
гра ђу.“2 На ску пу у Алек сан дри ји, у би бли о те ци Алек-
сан дри на, 11. но вем бра 2005. го ди не, усво јен је Алек-
сан дриј ски ма ни фест: Би бли о те ке – ин фор ма ци о но 
дру штво на де лу у ко јем се на гла ша ва: „Би бли о те ке 
и ин фор ма ци о ни сер ви си до при но се ква ли тет ном де-
ло ва њу укљу чу ју ћег ин фор ма ци о ног дру штва. Они 
омо гу ћа ва ју ин те лек ту ал ну сло бо ду, пру жа ју ћи при-
ступ ин фор ма ци ја ма, иде ја ма и про из во ди ма на свим 
ме ди ји ма, без об зи ра на гра ни це.“3

Ин тер нет као гло бал на по ја ва, „мре жа свих мре-
жа“ или „ин фор ма циј ски ауто пут“, по стао је рав но-
пра ван, ако не и до ми нан тан из вор ин фор ма ци ја у 
по ре ђе њу са тра ди ци о нал ним об ли ци ма пре зен та ци-
је људ ског зна ња.

Ка кве кон крет не пред но сти пру жа ко ри шће ње 
Ин тер не та у јав ним би бли о те ка ма? Са ка квим ди ле-
ма ма се су сре ћу би бли о те ка ри при ли ком ко ри шће ња 
Ин тер не та као из во ра ин фор ма ци ја?

Нај јед но став ни ји об лик ко ри шће ња Интeрнета у 
јав ној би бли о те ци је по ста вља ње ра чу на ра за ко ри-
сни ке на ко јем они са мо стал но при сту па ју Ин тер не ту. 
Пре тра жи ва ње ко је има за циљ са мо тре нут но за до-
во ља ва ње по тре бе за од ре ђе ним ин фор ма ци ја ма, без 
по тре бе „де по но ва ња“ или „из но ше ња“ тих ин фор ма-
ци ја, не зах те ва струч ну по моћ би бли о теч ког осо бља. 
У јав ним би бли о те ка ма ма њег оби ма, си ро машни јих 
фон до ва и сла би је тех но ло шки опре мље них, без ра чу-
на ра за ко ри сни ке, пру жа ње ин фор ма ци о них услу га 
до би ја са свим но ву ди мен зи ју.

Ка ко се мо же ко ри шће њем Ин тер не та по сти-
ћи дво стру ки ефе кат – на до ме сти ти не до ста так ва-
лид них, ак ту ел них ин фор ма ци ја у књи жном фон ду 
и уште де ти вре ме би бли о те ка ра и ко ри сни ка? Ка ко 
еко но мич но ко ри сти ти Ин тер нет, не гу бе ћи вре ме на 
пре тра жи ва ње че сто по на вља них зах те ва? И ко нач но, 
ка ко „ма те ри ја ли зо ва ти“ ре зу лта те пре тра жи ва ња?

Ме мо ри са њем пре тра жи ва ња, од но сно сме шта ња 
ре ле вант них Web стра ни ца у тзв. „оми ље не ло ка ци је“, 
не сти че се пре глед ност, а вре ме ном до ла зи до го ми ла-
ња сај то ва по ко ји ма тре ба из но ва тра жи ти кон кре тан 
по да так. Еко но мич ни ји на чин је фор ми ра ње фол де ра 
у Win dows окру же њу, за до ку мен те ко ји те мат ски од-
го ва ра ју од ре ђе ним УДК гру па ма. До ку мен ти се мо гу 
пре у зи ма ти са Ин тер не та, пре ба ци ва ти у MS Word 
ме то дом se lect/copy/pa ste и де по но ва ти у од го ва ра ју-
ћи фол дер. При ли ком пре у зи ма ња тек ста оба ве зно се 

на ве де из вор – сајт са ко јег је текст пре у зет и по да ци о 
ауто ру тек ста, ако су на ве де ни. На тај на чин се ства ра 
ин тер на ба за по да та ка ко ја се стал но до пу њу је но вим 
до ку мен ти ма. То прак тич но зна чи сма ње ње по тре бе 
да се по на вља ју пре тра жи ва ња на Ин тер не ту и по се до-
ва ње до ку ме на та ко ји се мо гу од штам па ти и ста ви ти 
на увид ко ри сни ку. Штам па ње тек сту ал ног до ку мен-
та знат но је еко но мич ни је од штам па ња ди рект но са 
Ин тер не та, јер су Web стра ни це пре тр па не до дат ним 
са др жа ји ма, по пут ре кла ма, лин ко ва, хе де ра, фу те ра, 
ба не ра и сл.

На ве де ни на чин пру жа ња услу га ко ри сни ци ма 
отва ра низ пи та ња и ди ле ма, ме ђу ко ји ма су нај ва-
жни ја пи та ња за шти те аутор ских пра ва и ева лу а ци је 
ин фор ма ци ја. За шти том аутор ских пра ва ба ве се на-
ци о нал на за ко но дав ства, али пи та ње за шти те аутор-
ских пра ва у обла сти ди ги тал них тех но ло ги ја ни је 
пре цизно де фи ни са но. У ме ђу на род ним окви ри ма, 
по себ но у до ку мен ти ма ко је су до не ле ме ђу на род не 
би бли о те кар ске асо ци ја ци је, по сто је смер ни це, ди-
рек ти ве и пре по ру ке и та мо нај пре тре ба тра жи ти од-
го во ре на по ста вље на пи та ња.

Ди ле ме: за шти та аутор ских пра ва

Раз вој Ин тер не та и ње го ва екс пан зи ја, ко ли ко 
год да до при но си ши ре њу зна ња и ин фор ма ци ја, на-
ме ће пи та ње за шти те аутор ских пра ва над са др жа ји-
ма ко ји се на ње му пла си ра ју. Чи не се по ку ша ји да се 
про блем ре ши на гло бал ном ни воу, али и ан га жо ва-
њем не вла ди них ор га ни за ци ја и удру же ња за бор бу 
про тив на ру ша ва ња за шти те аутор ских пра ва.

Ује ди ње не на ци је су 2001. го ди не усво ји ле гло бал-
ни спо ра зум о за шти ти аутор ских пра ва на Ин тер-
не ту, ко ји је скуп шти на ове ор га ни за ци је зва нич но 
по че ла да при ме њу је од 2002. го ди не. Тим за ко ном се 
по пр ви пут шти те пра ва ауто ра, али и из да ва ча, на 
ме ђу на род ном ни воу, а у од но су на Ин тер нет. Спо ра-
зум се са сто ји из два де ла: пр ви шти ти ком по зи то ре, 
пи сце, ли ков не умет ни ке и дру ге ства ра о це, обез бе ђу-
ју ћи за шти ту за књи ге, му зи ку, ли ков на де ла, ком пју-
тер ске про гра ме и фил мо ве. Спо ра зум ни је пр ви ко ји 
шти ти пра ва на свет ском ни воу, али је пр ви ко ји се 
спе ци јал но од но си на за шти ту у cyber spa ce-у. Реч је 
о уна пре ђе ном и оса вре ме ње ном спо ра зу му под на зи-
вом Bern Con ven tion for the Pro tec tion of Li te rary and Ar-
ti stic Works (Берн шка кон вен ци ја), пр вом гло бал ном 
спо ра зу му ко ји се од но сио на аутор ска пра ва, а ко ји 
је пот пи сан још да ле ке 1886. го ди не, да би по след њу 
ре ви зи ју до жи вео 1971. го ди не.

За раз ли ку од све та штам па них ме ди ја (књи га, 
пло ча, итд), кре и ра ње, умно жа ва ње и ди стри бу ци ја 
раз ли чи тих аутор ских са др жа ја по ста ли су при сту-
пач ни за хва љу ју ћи при ро ди са вре ме них тех но ло ги ја.

Две ор га ни за ци је у Ср би ји ула жу ве ли ке на по ре 
да се де фи ни шу про бле ми и усво је за кон ски про пи си 

2   IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке, IFLA, http://www.
i�a.org (преузето 24. 2. 2009).
3 Александријски манифест: Библиотеке – информационо друштво 
на делу, Народна библиотека Србије, http://www.nbs.bg.yu (преузето 
24. 2. 2009).
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у обла сти (зло)упо тре бе Ин тер не та, пре све га на по љу 
аутор ских пра ва. То су Цен тар за раз вој Ин тер не та, 
не вла ди на ор га ни за ци ја осно ва на 2001. го ди не и Ars 
et Nor ma, не вла ди на ор га ни за ци ја чи ји су про јек ти 
„усме ре ни ка про мо ци ји људ ских пра ва, са ак цен том 
на ин те лек ту ал ну сво ји ну, аутор ско пра во и раз вој са-
вре ме ног умет нич ког из ра за“4.

Где су у све му то ме би бли о те ке и њи ма на мет ну та 
по тре ба да по се жу за свим до ступ ним из во ри ма ин-
фор ма ци ја, не би ли од го во ри ле на зах те ве ко ри сни-
ка? По ста вља се пи та ње да ли пре у зи ма ње тек сту ал-
них са др жа ја са Web-а и њи хо во усту па ње ко ри сни-
ци ма пред ста вља кр ше ње аутор ских пра ва.

У Смер ни ца ма за би бли о те ке Ве ћа Евро пе/Ebli-
da-e  се на во ди:

„Би бли о те ке мо ра ју до пу сти ти ко пи ра ње и 
умно жа ва ње у би бли о те ци у скла ду с на ци о нал ним 
про пи си ма о аутор ском пра ву.“5

У Европ ској плат фор ми за ко ри сни ке аутор ских 
пра ва (Euro pean Copyright User Plat form) та ко ђе се раз-
ма тра уло га би бли о те ка у обла сти за шти те аутор ских 
пра ва и на во ди се те мељ но на че ло: „Ко ри сник има 
пра во при сту па гра ђи и пра во умно жа ва ња за лич не 
по тре бе, на уч ни рад и на ста ву. Ду жност је би бли о те ке 
да оси гу ра при ступ гра ђи за шти ће ној аутор ским пра-
ви ма.“ По том се на во ди да „ко ри сни ци има ју пра во: 
чи та ти или пре гле да ти елек трон ску гра ђу у би бли о-
те ци или ван ње; умно жи ти огра ни чен број стра ни ца 
елек трон ски или на па пи ру за лич ну упо тре бу, на уч-
ну или на став ну свр ху.“6 

У Пул ман смер ни ца ма из 2002. го ди не, у одељ ку 
„Аутор ско пра во и ње гов ути цај на при ступ/изу-
зе ци и огра ни че ња“ на во ди се сле де ће: „Са мо ће 
из ба лан си ра ни за ко ни о аутор ским пра ви ма под-
стак ну ти на пре дак дру штва као це ли не, та ко што 
ће ауто ри ма и вла сни ци ма аутор ских пра ва обез-
бе ди ти ја ку и ефи ка сну за шти ту, а ко ри сни ци ма 
омо гу ћи ти ра зу ман при ступ ка ко би се охра бри ли 
кре а тив ност, ино ва тив ност, ис тра жи ва ње, обра зо-
ва ње и уче ње.“7

На шим За ко ном о аутор ским и срод ним пра ви-
ма (Сл. лист СЦГ, бр. 61/2004) ре гу ли са на су пи та-
ња ко ја се ти чу аутор ских пра ва и ин те лек ту ал не 
сво ји не. Про шле го ди не је из ра ђен Пред лог на цр та 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о аутор ском 
и срод ним пра ви ма, ко је се ве ћим де лом од но се 
са мо на те ри то ри јал но раз гра ни ча ва ње за кон ских 
ком пе тен ци ја (За кон се при ме њи вао на те ри то ри ји 
бив ше са ве зне др жа ве) и на аутор ска пра ва у обла-
сти са те лит ских те ле ко му ни ка ци ја.

Ко је од ред бе За ко на о аутор ским и срод ним пра-
ви ма су зна чај не за де лат ност би бли о те ка? Да ли 
уоп ште по сто ји раз ли ка из ме ђу услу га ко пи ра ња и 
штам па ња, у кон тек сту за шти те аутор ских пра ва? По-
ђи мо од прет по став ке да је ко ри сни ку по тре бан текст 
– књи жев на кри ти ка, из ча со пи са, ре ци мо Ле то пис 
Ма ти це срп ске. Ча со пи си спа да ју у део би бли о теч ког 
фон да ко ји се мо же ко ри сти ти са мо у би бли о те ци, та-
ко да чи та о ци че сто тра же да се од ре ђе ни текст фо то-
ко пи ра. Исто вре ме но, на сај ту Ма ти це срп ске по сто ји 
ди ги та ли зо ва ни об лик од ре ђе ног бро ја при ме ра ка Ле-
то пи са, ме ђу ко ји ма мо же би ти упра во онај ко ји је 
ко ри сни ку по тре бан. Ка ква је раз ли ка из ме ђу два по-
ступ ка – фо то ко пи ра ња на ве де ног члан ка и ње го вог 
пре у зи ма ња са Ин тер не та и штам па ња, у кон тек сту 
за шти те аутор ских пра ва?

У тре ћем по гла вљу у IFLA/UNE SCO Смер ни ца-
ма – „За до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка” на во ди се: 
„Би бли о те ка тре ба да омо гу ћи сло бо дан јав ни при-
ступ Ин тер не ту/Гло бал ној мре жи (WWW) да би сви 
гра ђа ни, без об зи ра на имов но ста ње, има ли при ступ 
ин фор ма ци ја ма у елек трон ском об ли ку. Она тре ба 
да има ма кар јед ну јав но до ступ ну рад ну ста ни цу са 
при сту пом Ин тер не ту, и штам пач ко ји је на ме њен 
са мо ко ри сни ци ма.’’8 Та ко ђе, IFLA у свом Ин тер нет 
ма ни фе сту из ја вљу је да: „Обез бе ђе ње сло бод ног при-
сту па Ин тер не ту у би бли о те ка ма и ин фор ма ци о ним 
сер ви си ма по др жа ва дру штве не за јед ни це и по је дин-
це у њи хо вим на сто ја њи ма да оства ре сло бо ду, про-
спе ри тет и раз вој.“9

За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма у чла ну 45. 
про пи су је: „До зво ље но је фи зич ком ли цу да без до зво-
ле ауто ра и без пла ћа ња аутор ске на кна де умно жа ва 
при мер ке об ја вље ног де ла за лич не не ко мер ци јал не 
по тре бе“, али се у дру гом ста ву тог чла на на гла ша ва 
да се „умно же ни при мер ци де ла из ст. 1 овог чла на не 
сме ју ста вља ти у про мет ни ти ко ри сти ти за би ло ко ји 
дру ги об лик јав ног са оп шта ва ња де ла.“10

Већ сле де ћи члан, ко ји је та ко ђе од ин те ре са за 
јав не би бли о те ке про пи су је: „Без до зво ле ауто ра, а 
уз оба ве зу пла ћа ња аутор ске на кна де, до зво ље но је 
у др жав ним ор га ни ма, обра зов ним ин сти ту ци ја ма и 
јав ним би бли о те ка ма умно жа ва ње, за по тре бе на ста-
ве или на уч ног ис тра жи ва ња, на па пи ру, или слич ном 
но са чу, од ло ма ка из пу бли ка ци је пу тем фо то ко пи ра-
ња или би ло ко јег об ли ка фо то граф ске или слич не 
тех ни ке ко ја да је слич не ре зул та те.’’11

Ка ко раз гра ни чи ти соп стве не и не ко мер ци јал не 
свр хе, у ком слу ча ју се ауто ру пла ћа, а у ком не пла ћа 
на док на да од на уч ног ис тра жи ва ња?

4 Ars et Norma, http://www.arsetnorma.com (преузето 24 2. 2009).
5 Веће Европе, Eblida, Смернице за библиотеке, http://www.ufc.so.ac.
yu (преузето 24. 2. 2009).   
6 Исто.   
7 Пулманов дигитални водич - Пулман смернице, http://www.pul-
manweb.org /dgms/DGM-Serbia (преузето 24. 2. 2009).

8 IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека (Београд: 
Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда, 2005), 35.
9 Заједница библиотека универзитета у Србији, Инфотека: часопис 
за информатику и библиотекарство, (јули 2003): 189.
10 „Закон о ауторским и сродним правима“, Сл. лист СЦГ бр. 61 (2004).
11 Исто.
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у обла сти (зло)упо тре бе Ин тер не та, пре све га на по љу 
аутор ских пра ва. То су Цен тар за раз вој Ин тер не та, 
не вла ди на ор га ни за ци ја осно ва на 2001. го ди не и Ars 
et Nor ma, не вла ди на ор га ни за ци ја чи ји су про јек ти 
„усме ре ни ка про мо ци ји људ ских пра ва, са ак цен том 
на ин те лек ту ал ну сво ји ну, аутор ско пра во и раз вој са-
вре ме ног умет нич ког из ра за“4.

Где су у све му то ме би бли о те ке и њи ма на мет ну та 
по тре ба да по се жу за свим до ступ ним из во ри ма ин-
фор ма ци ја, не би ли од го во ри ле на зах те ве ко ри сни-
ка? По ста вља се пи та ње да ли пре у зи ма ње тек сту ал-
них са др жа ја са Web-а и њи хо во усту па ње ко ри сни-
ци ма пред ста вља кр ше ње аутор ских пра ва.

У Смер ни ца ма за би бли о те ке Ве ћа Евро пе/Ebli-
da-e  се на во ди:

„Би бли о те ке мо ра ју до пу сти ти ко пи ра ње и 
умно жа ва ње у би бли о те ци у скла ду с на ци о нал ним 
про пи си ма о аутор ском пра ву.“5

У Европ ској плат фор ми за ко ри сни ке аутор ских 
пра ва (Euro pean Copyright User Plat form) та ко ђе се раз-
ма тра уло га би бли о те ка у обла сти за шти те аутор ских 
пра ва и на во ди се те мељ но на че ло: „Ко ри сник има 
пра во при сту па гра ђи и пра во умно жа ва ња за лич не 
по тре бе, на уч ни рад и на ста ву. Ду жност је би бли о те ке 
да оси гу ра при ступ гра ђи за шти ће ној аутор ским пра-
ви ма.“ По том се на во ди да „ко ри сни ци има ју пра во: 
чи та ти или пре гле да ти елек трон ску гра ђу у би бли о-
те ци или ван ње; умно жи ти огра ни чен број стра ни ца 
елек трон ски или на па пи ру за лич ну упо тре бу, на уч-
ну или на став ну свр ху.“6 

У Пул ман смер ни ца ма из 2002. го ди не, у одељ ку 
„Аутор ско пра во и ње гов ути цај на при ступ/изу-
зе ци и огра ни че ња“ на во ди се сле де ће: „Са мо ће 
из ба лан си ра ни за ко ни о аутор ским пра ви ма под-
стак ну ти на пре дак дру штва као це ли не, та ко што 
ће ауто ри ма и вла сни ци ма аутор ских пра ва обез-
бе ди ти ја ку и ефи ка сну за шти ту, а ко ри сни ци ма 
омо гу ћи ти ра зу ман при ступ ка ко би се охра бри ли 
кре а тив ност, ино ва тив ност, ис тра жи ва ње, обра зо-
ва ње и уче ње.“7

На шим За ко ном о аутор ским и срод ним пра ви-
ма (Сл. лист СЦГ, бр. 61/2004) ре гу ли са на су пи та-
ња ко ја се ти чу аутор ских пра ва и ин те лек ту ал не 
сво ји не. Про шле го ди не је из ра ђен Пред лог на цр та 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о аутор ском 
и срод ним пра ви ма, ко је се ве ћим де лом од но се 
са мо на те ри то ри јал но раз гра ни ча ва ње за кон ских 
ком пе тен ци ја (За кон се при ме њи вао на те ри то ри ји 
бив ше са ве зне др жа ве) и на аутор ска пра ва у обла-
сти са те лит ских те ле ко му ни ка ци ја.

Ко је од ред бе За ко на о аутор ским и срод ним пра-
ви ма су зна чај не за де лат ност би бли о те ка? Да ли 
уоп ште по сто ји раз ли ка из ме ђу услу га ко пи ра ња и 
штам па ња, у кон тек сту за шти те аутор ских пра ва? По-
ђи мо од прет по став ке да је ко ри сни ку по тре бан текст 
– књи жев на кри ти ка, из ча со пи са, ре ци мо Ле то пис 
Ма ти це срп ске. Ча со пи си спа да ју у део би бли о теч ког 
фон да ко ји се мо же ко ри сти ти са мо у би бли о те ци, та-
ко да чи та о ци че сто тра же да се од ре ђе ни текст фо то-
ко пи ра. Исто вре ме но, на сај ту Ма ти це срп ске по сто ји 
ди ги та ли зо ва ни об лик од ре ђе ног бро ја при ме ра ка Ле-
то пи са, ме ђу ко ји ма мо же би ти упра во онај ко ји је 
ко ри сни ку по тре бан. Ка ква је раз ли ка из ме ђу два по-
ступ ка – фо то ко пи ра ња на ве де ног члан ка и ње го вог 
пре у зи ма ња са Ин тер не та и штам па ња, у кон тек сту 
за шти те аутор ских пра ва?

У тре ћем по гла вљу у IFLA/UNE SCO Смер ни ца-
ма – „За до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка” на во ди се: 
„Би бли о те ка тре ба да омо гу ћи сло бо дан јав ни при-
ступ Ин тер не ту/Гло бал ној мре жи (WWW) да би сви 
гра ђа ни, без об зи ра на имов но ста ње, има ли при ступ 
ин фор ма ци ја ма у елек трон ском об ли ку. Она тре ба 
да има ма кар јед ну јав но до ступ ну рад ну ста ни цу са 
при сту пом Ин тер не ту, и штам пач ко ји је на ме њен 
са мо ко ри сни ци ма.’’8 Та ко ђе, IFLA у свом Ин тер нет 
ма ни фе сту из ја вљу је да: „Обез бе ђе ње сло бод ног при-
сту па Ин тер не ту у би бли о те ка ма и ин фор ма ци о ним 
сер ви си ма по др жа ва дру штве не за јед ни це и по је дин-
це у њи хо вим на сто ја њи ма да оства ре сло бо ду, про-
спе ри тет и раз вој.“9

За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма у чла ну 45. 
про пи су је: „До зво ље но је фи зич ком ли цу да без до зво-
ле ауто ра и без пла ћа ња аутор ске на кна де умно жа ва 
при мер ке об ја вље ног де ла за лич не не ко мер ци јал не 
по тре бе“, али се у дру гом ста ву тог чла на на гла ша ва 
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Већ сле де ћи члан, ко ји је та ко ђе од ин те ре са за 
јав не би бли о те ке про пи су је: „Без до зво ле ауто ра, а 
уз оба ве зу пла ћа ња аутор ске на кна де, до зво ље но је 
у др жав ним ор га ни ма, обра зов ним ин сти ту ци ја ма и 
јав ним би бли о те ка ма умно жа ва ње, за по тре бе на ста-
ве или на уч ног ис тра жи ва ња, на па пи ру, или слич ном 
но са чу, од ло ма ка из пу бли ка ци је пу тем фо то ко пи ра-
ња или би ло ко јег об ли ка фо то граф ске или слич не 
тех ни ке ко ја да је слич не ре зул та те.’’11

Ка ко раз гра ни чи ти соп стве не и не ко мер ци јал не 
свр хе, у ком слу ча ју се ауто ру пла ћа, а у ком не пла ћа 
на док на да од на уч ног ис тра жи ва ња?

4 Ars et Norma, http://www.arsetnorma.com (преузето 24 2. 2009).
5 Веће Европе, Eblida, Смернице за библиотеке, http://www.ufc.so.ac.
yu (преузето 24. 2. 2009).   
6 Исто.   
7 Пулманов дигитални водич - Пулман смернице, http://www.pul-
manweb.org /dgms/DGM-Serbia (преузето 24. 2. 2009).

8 IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека (Београд: 
Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда, 2005), 35.
9 Заједница библиотека универзитета у Србији, Инфотека: часопис 
за информатику и библиотекарство, (јули 2003): 189.
10 „Закон о ауторским и сродним правима“, Сл. лист СЦГ бр. 61 (2004).
11 Исто.
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Су шти на про бле ма је у сле де ћем: би бли о те кар мо-
же ко ри сни ку пру жи ти ин фор ма ци ју ко ју пре у зме са 
Ин тер не та, без ко мер ци јал ног ин те ре са за би бли о те-
ку. Да ли ће ко ри сник ка сни је тај текст, од но сно ту ин-
фор ма ци ју, ко ри сти ти на За ко ном про пи сан на чин (уз 
на во ђе ње из во ра ин фор ма ци ја, од но сно ауто ра ци ти-
ра ног тек ста), ни је под ње го вом кон тро лом. Као што 
ко ри сник мо же пре пи са ти штам па ну пу бли ка ци ју 
при ли ком из ра де на уч ног ра да, не на во де ћи из во ре.

Ин ди ка тив но је да За кон о аутор ским и срод ним 
пра ви ма не про пи су је од ред бе ко је би се мо гле при-
ме ни ти у обла сти но вих елек трон ских тех но ло ги ја. 
На ме ће се за кљу чак да је нео п ход но што пре усво ји ти 
пре по ру ке еврoпских вла да и ме ђу на род них стру ков-
них асо ци ја ци ја и им пле мен ти ра ти их у ви ду за кон-
ских про пи са у до ма ће за ко но дав ство, не би ли се ја-
сно и пре ци зно ре ша ва ла сва спор на пи та ња у би бли-
о теч кој прак си ко ја је до не ло ин фор ма тич ко до ба.

Ева лу а ци ја и ре ле вант ност ин фор ма ци ја 
са Ин тер не та

Огро ман број ин фор ма ци ја ко је се сли ва ју на Ин-
тер нет, нео гра ни че на сло бо да по ста вља ња ра зних 
са др жа ја и мо гућ ност сва ког по је дин ца да по ста ви 
свој текст, сајт, блог, на ме ћу по тре бу за ева лу а ци јом 
ин фор ма ци ја.

По ре де ћи штам па не и елек трон ске би бли о теч-
ке ре сур се, мо же се за кљу чи ти да су би бли о те ка ри и 
ко ри сни ци са ве ћим по ве ре њем при хва та ли тра ди-
ци о нал не штам па не са др жа је. Из да ва ње пу бли ка ци ја 
је зах те ва ло ви сок ни во ком пе тен ци је, би ло ба зи ра-
но на про це ни ква ли те та на пи са ног де ла и као та кво 
пла си ра ло на тр жи ште, у ве ћој или ма њој ме ри, пу-
бли ка ци је ко је су ну ди ле озби љан струч ни са др жај. 
По след њих го ди на, са огром ним по ра стом бро ја из да-
вач ких ку ћа, и са по ве ћа ном по тра жњом за ко мер ци-
јал ним са др жа ји ма, по ја вљу је се ве ли ки број пу бли-
ка ци ја ко је не за до во ља ва ју озбиљ не на уч не и струч-
не кри те ри ју ме. Пред ност елек трон ских са др жа ја над 
штам па ним ме ди ји ма је у то ме што на не у по ре ди во 
бр жи и јеф ти ни ји на чин сти жу до ко ри сни ка, при то-
ме ну де ћи не мер љи ви број нај но ви јих ин фор ма ци ја 
из свих обла сти. Пред би бли о те ка ри ма ко ји же ле да 

пру же ко ри сни ци ма ква ли тет ну услу гу на ла зи се те-
жак за да так да про це не шта је од све га што се на Ин-
тер не ту мо же на ћи ре ле вант но, ком пе тент но и на уч-
но уте ме ље но.

„Сур фу ју ћи“ по Ин тер не ту, вр ло бр зо се мо же на-
пра ви ти пр ва про це на пре ма ко јој су офи ци јел ни сај-
то ви др жав них ор га на, ин сти ту ци ја, јав них уста но ва, 
струч них удру же ња, елек трон ске фор ме струч них 
ча со пи са по у здан и ре ле ван тан из вор ин фор ма ци-
ја. Бло го ви, фо ру ми и слич ни об ли ци ко му ни ка ци је 
у ко ји ма до ми ни ра лич но и при ват но, ни ка ко се не 
мо гу сма тра ти ва лид ним за би ло ка кву на уч ну или 
ис тра жи вач ку де лат ност. За ни мљи во је на пра ви ти 
по ре ђе ње из ме ђу по пу лар не Ин тер нет ен ци кло пе ди је 
– Ви ки пе ди је и кла сич них штам па них ен ци кло пе ди ја, 
по пут Ма ле Про све ти не ен ци кло пе ди је или Ен ци кло-
пе ди је Лек си ко граф ског за во да. Због огром ног тру да 
ко ји је по треб но да чи тав ре дак тор ски тим уло жи да 
би се об ја ви ла јед на ен ци кло пе ди ја, об ја вљи ва ње но-
вих из да ња ен ци кло пе ди ја је огро ман и ре дак из да-
вач ки по ду хват. На су прот то ме, Ви ки пе ди ја се јед но-
став но до пу ња ва но вим, ак ту ел ним тек сто ви ма, а већ 
по сто је ћи члан ци се мо гу ажу ри ра ти. На сај ту Ви ки-
пе ди је у за гла вљу се на во ди: „До бро до шли на Ви ки-
пе ди ју, сло бод ну ен ци кло пе ди ју ко ју и Ви мо же те да 
уре ђу је те“. У тек сту о осо би на ма Ви ки пе ди је да ље се 
на во ди: „Ви ки пе ди ји не члан ке за јед нич ки пи шу до-
бро вољ ци ши ром све та (...) Ста тус Ви ки пе ди је као 
ре фе рен це за рад је упи тан јер ње на отво ре на при ро-
да омо гу ћа ва ван да ли зме, не тач но сти, не кон зи стент-
но сти и лош ква ли тет (...) Та ко ђе, кри ти ку ју је због 
си сте мат ских гре ша ка, да ва њу пред но сти кон цен зу су 
уме сто на уч ном ауто ри те ту, као и не до стат ку ауто ри-
те та у по ре ђе њу са тра ди ци о нал ним ен ци кло пе ди ја-
ма. Али, ра зно вр сност и де таљ ност ње них чла на ка, 
као и сва ко днев но об на вља ње, чи не је ко ри сним ре-
фе рент ним из во ром за ми ли о не љу ди.“12

Ви ки пе ди ја је па ра диг ма за бр зи ну и обим пла си-
ра ња ин фор ма ци ја, че сто на ште ту ква ли те та и озбиљ-
ног при сту па и као та ква, пред ста вља про фил Ин тер-
не та у не ким ње го вим сег мен ти ма.

Бранислав С. Марковић 

12 Wikipedia, Free Encyclopedia, http://www.wikipedia.org (преузето 
24. 2 2009).
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За кљу чак

Упр кос на ве де ним не до ста ци ма, на Ин тер не ту 
је мо гу ће на ћи са др жа је ко ји су зна чај ни, ауто ри та-
тив ни у сво јим обла сти ма и ап со лут но ком пе тент-
ни. До бар при мер за то су сај то ви ми ни стар ста ва, 
На род не би бли о те ке Ср би је, Про је кат Раст ко, сај то-
ви про фе си о нал них по зо ри шта, Ма ти це срп ске, сај-
то ви струч них удру же ња, по пут Дру штва пси хо ло га 
Ср би је...

Не мо гу ће је на бро ја ти све сај то ве ко ји пру жа ју 
ква ли тет ну и струч ну ин фор ма ци ју и то већ до вољ но 
го во ри о свр сис ход но сти упо тре бе Ин тер не та у до ме-
ну пре тра жи ва ња, пре у зи ма ња, де по но ва ња и пру жа-
ња ин фор ма ци ја. При то ме, на рав но, во де ћи ра чу на о 
аутор ским пра ви ма и пра ви ли ма ко рект ног по на ша-
ња при ко ри шће њу ин фор ма ци ја. Би бли о те ка ри се 
сва ко днев но су о ча ва ју са ди ле ма ма и тра га ју за нај бо-
љим ре ше њи ма, а све у ци љу вр ше ња кул тур не ми си је 
би бли о те ке у но вом ин фор ма тич ком до бу.
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Abstract 
Dyna mi cal in for ma tion and com mu ni ca ti o nal tec hno logy de ve lop ment gi ve op por tu ni ti es for pro mo-
tion of new aspects of li brary ser vi ces, but al so cer tain di lem mas ha ving ap peа red on that ocas sion, 
such as: copyright pro tec tion, eva lu a tion and esti ma tion of re le van ce com ming out of glo bal net so ur-
ces in for ma tion. Wit hin smal ler pu blic li bra ri es of rat her po or bo ok funds and on in su�  ci ent equ ip ment 
tec hno lo gi cal le vel, wit ho ut com pu ters to be ava i la ble to cu sto mers, o� e ring in for ma tion ser vi ces gets 
pro vi ded with a new pla ne.

Key w ord s:
Copyright, li bra rian ser vi ces, in for ma tion tec hno lo gi es, In ter net, elec tro nic me dia, 

da ta ba ses, eva lu a tion of in for ma ti ons
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