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Сва ко ко се ба вио ис тра жи вач ким ра дом у прет ход ној 
де це ни ји, при ме тио је ра ди кал ну про ме ну у при сту пу на-
уч ној ли те ра ту ри.* Док је пре ви ше од де сет го ди на пр ва 
и је ди на ста ни ца би ла фи зич ка уни вер зи тет ска би бли о те-
ка, да нас на уч ни ци мо ра ју да се осла ња ју ка ко на штам-
па не пу бли ка ци је, та ко и на елек трон ске из во ре. Недавнo 
из вр ше на ана ли за ис тра жи вач ке прак се у САД ис пи ти ва-
ла је чи ме се на став но осо бље фа кул те та ко ри сти ло као 
по чет ном тач ком у ис тра живач ком ра ду, и про на шла да 
је у 2009. го ди ни ви ше од 75% на уч них рад ни ка за по че ло 
свој рад по мо ћу не ког од пре тра жи ва ча, док су оста ли за-
по чи ња ли или ко ри шће њем онлајн би бли о теч ког ка та ло-
га, или са мог фон да кла сич не, фи зич ке би бли о те ке. Бро-
је ви са мо не знат но ва ри ра ју у за ви сно сти од ди сци пли не: 
на уч ни ци ко ји се ба ве при род ним на у ка ма у 90% слу ча-
је ва за по чи ња ли су ис тра жи ва ња по мо ћу пре тра жи ва ча, 
они ко ји се ба ве дру штве ним на у ка ма у 80% слу ча је ва, а 
ху ма ни стич ким у 70%. Шта ви ше, ана ли зе вр ше не у 2003. 
и 2006. го ди ни по ка зу ју да осла ња ње на фи зич ки би бли-
о теч ки фонд и ње гов ка та лог опа да сра змер но све ве ћем 
осла ња њу на пре тра жи ва че. Ко би се оп кла дио да ће се 
овај тренд про ме ни ти? Ко ји уни вер зи тет ски на уч ни рад-
ник (ко ји же ли да се ре зул тат ње го вог на уч ног ра да чи та) 
же ли да бу де не ви дљив за пре тра жи ва че?

Са свим је ја сно да елек трон ска фор ма пред ста вља 
бу дућ ност пу бли ко ва ња ис тра жи вач ких ра до ва у свим 
обла сти ма, али је ма ње ја сно на ко ји ће мо на чин до ла-
зи ти до њих. Мно го на уч ног ма те ри ја ла се већ пре но си 
у елек трон ска сред ства, као ча со пи си ко ји се из да ју и у 
штам па ном и у елек трон ском об ли ку, али ве ћи на ових 
елек трон ских вер зи ја скри ве на је иза си гур но сних зи до ва 
за шти ће них ло зин ком, до ступ на са мо сту ден ти ма и на-

став ном осо бљу, ко ји има ју при ви ле ги ју да им при сту па ју 
док уче или ра де на уни вер зи те ту. Не ко мо же ре ћи да је 
ово од у век би ло та ко: са мо но си о ци члан ске кар те мо гли 
су да по зајм љу ју књи ге у на уч но и стра жи вач кој би бли о те-
ци, ма да је, на рав но, сва ко мо гао до ћи до ча со пи са и књи-
га док су они та мо би ли фи зич ки сме ште ни. Али си ту а-
ци ја са елек трон ским при сту пом је дру га чи ја: из да ва чи 
из најм љу ју би бли о те ка ма го ди шњи при ступ ча со пи си ма, 
чи ји прет ход ни бро је ви не по ста ју вла сни штво би бли о те-
ке и не ма га ран ци је да ће им ча со пис оста ти трај но до сту-
пан. У ства ри, ка ко це на го ди шње прет пла те не пре ста но 
ра сте – мо ја уста но ва, Уни вер зи тет Кан зас, пла ћа ви ше од 
4 ми ли о на до ла ра го ди шње – от ка зи ва ње пе ри о ди ке по-
ста је све не из бе жни је, што до дат но огра ни ча ва при ступ 
на уч ним до стиг ну ћи ма. Ово ни је са мо пи та ње тро шко ва 
ко ји се по ве ћа ва ју са раз во јем на уч них са зна ња. Реч је 
о то ме да се од нос сред ста ва ко ја би бли о те ка утро ши за 
књи ге и ча со пи се пот пу но пре о кре нуо у то ку прет ход не 
три де це ни је: од 80% за књи ге, пре ма 20% за ча со пи се 
у 1986. го ди ни, на 20% пре ма 80% у 2010. го ди ни. Док 
је ин декс по тро шач ких це на у овом пе ри о ду по рас тао за 
64%, це не на уч них ча со пи са по ра сле су за 227%.

Не прав да, ако не и пот пу на из о па че ност си ту а ци је, 
по ста је ја сни ја ка да се еко ном ски ла нац до га ђа ја са гле-
да у це ли ни: уни вер зи тет ски фон до ви са сто је се од шко-
ла ри не ко ју пла ћа ју сту ден ти из јав них из во ра при хо да 
(сти пен ди је за ис тра жи вач ки рад, др жав не суб вен ци је 
са ку пље не кроз по ре зе); из ових фон до ва ис пла ћу ју се 
за ра де на став ног осо бља, обез бе ђу ју ла бо ра то ри је и ма-
те ри ја ли за ис тра жи ва ња; уни вер зи тет ски пре да ва чи да ју 
сво је на уч но и стра жи вач ке ра до ве, уред нич ке и ре цен-
зент ске екс пер ти зе (у нај ве ћем бро ју слу ча је ва без на кна-
де) на уч ним ча со пи си ма, ко ји у за ме ну те ра до ве об ја ве, 
а он да их из најм љу ју уни вер зи те ту, оства ру ју ћи то ком 
овог про це са чист про фит. Елек трон ске из да вач ке тех но-
ло ги је сру ши ле су ста ри ји мо дел, у ко јем су би бли о те ке 
ку по ва ле ча со пи се (и њи хо ву са др жи ну) јед ном и за у век, 
и кре и ра ле но ву си ту а ци ју у ко јој је из да ва чи ма омо гу ће-
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но да из најм љи ва њем са др жи не ча со пи са нео гра ни че но 
оства ру ју про фит. У ства ри, уни вер зи те ти, и јав ност ко ја 
их из др жа ва, пла ћа ју два пу та (и ви ше) за ис тра жи вач ки 
рад: јед ном да га ре а ли зу ју, а за тим по но во, ка ко би им он 
по стао до сту пан. И шта се де ша ва ка да Ме ри Б. Пла ти-
по ре зић, се де ћи у Стар бак ка феу са шо љи цом ка пу ћи на 
и сво јим лап то пом, по же ли да про чи та не што о нај но ви-
јим ис тра жи ва њи ма суп троп ских еко си сте ма или не е у-
клид ској ге о ме три ји? Ко нач но, она је уред но из ми ри ла 
све сво је по ре ске оба ве зе, па је са мим тим фи нан си ра ла 
и на уч но и стра жи вач ке ра до ве. Ако не при па да уни вер зи-
те ту, ре ше ње је јед но став но: ве ћи на ча со пи са при хва ти-
ће ње ну кре дит ну кар ти цу онлајн и за не ко ли ко де се ти на 
до ла ра по ну ди ће јој да при ви ри у је дан од чла на ка. Ме ри 
са да мо ра по но во да пла ти, ка ко би до би ла при ступ на уч-
ном ра ду ко ји је у пр вом ре ду упра во она и фи нан си ра ла.

Ура ган ак тив но сти у Кан за су
Уни вер зи тет Кан зас био је ме ђу пр вим уни вер зи те-

ти ма у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма ко ји су пре-
по зна ли ап сурд ност огра ни ча ва ња при сту па на уч ној 
ко му ни ка ци ји, ка ко за на уч не рад ни ке, та ко и за ши ру 
јав ност. На уч на са зна ња до ко јих се до ђе на уни вер зи-
те ту пред ста вља ју, на кра ју кра је ва, јав но до бро. Као од-
го вор на ову ди ле му, та да шњи про рек тор Уни вер зи те та 
Кан зас, Деј вид Шу лен бер гер, за ми слио је 1998. го ди не 
на ци о нал но скла ди ште за онлајн из да ња свих ис тра жи-
вач ких ра до ва. Док тај уз ви ше ни циљ ни је ре а ли зо ван, 
про рек тор Шу лен бер гер и би бли о те ка Уни вер зи те та 
Кан зас по кре ну ли су 2005. го ди не, ко ри сте ћи софт вер-
ски па кет Dspa ce, ло кал но ди ги тал но спре ми ште На
уч ни ра до ви Уни вер зи те та Кан зас (KU Scho lar Works) 
(http://kuscho lar works.ku.edu), на ме ње но си гур ном 
онлајн сме шта ју и трај ном чу ва њу ис тра жи вач ких ра-
до ва пу бли ко ва них од стра не Уни вер зи те та Кан зас, ка ко 
би се они учи ни ли до ступ ним сва ко ме, без нов ча не на-
кна де, пу тем Ин тер не та. У 2007. го ди ни, ин стру мен ти-
ма за онлајн ди се ми на ци ју Уни вер зи те та Кан зас до дат 
је Си стем отво ре ног ча со пи са (Open Jo ur nal System), чи ји 
је циљ био да пот по мог не ди рект но елек трон ско пу бли-
ко ва ње на уч них ча со пи са, уз отво ре ни при ступ, укљу чу-
ју ћи софт вер ко ји олак ша ва функ ци је упу ћи ва ња, об ја-
вљи ва ња, ар хи ви ра ња и ин дек си ра ња. У го ди на ма ко је 
су усле ди ле, по ли ти ка ко ју је по кре ну ло на став но осо-
бље фа кул те та раз ви ла се, по др жа ва ју ћи ини ци ја ти ву 
да се сви на уч но и стра жи вач ки ра до ви ко је су на пи са ли 
на став ни ци Уни вер зи те та Кан зас учи не до ступ ним јав-
но сти пу тем ди ги тал ног скла ди шта. Овим је Уни вер зи-
тет Кан зас 2009. го ди не по стао пр ви јав ни уни вер зи тет у 
САД ко ји је уста но вио по ли ти ку отво ре ног при сту па на 
це лој те ри то ри ји свог кам пу са, укљу чу ју ћи у њу и је дан 
број при ват них уни вер зи те та (Јејл, Хар вард, Стен форд), 
про цес ко ји је за по че ла ма ла гру па пре да ва ча и би бли о-
те ка ра уну тар си сте ма фа кул тет ске упра ве, а ко ји је ка-
сни је до вр шен ра дом ве ће опе ра тив не гру пе на став ни-
ка, рад ни ка у ад ми ни стра ци ји и би бли о те ка ра.

Шта да ра ди ис тра жи вач?
Има ти по ли ти ку је јед но, а при ме ни ти је, не што са-

свим дру го. На уч но и стра жи вач ки рад ни ци ко ји ра де на 
фа кул те ту су хе те ро ге на вр ста. На уч ни ци ко ји се ба ве 

при род ним на у ка ма у не ко ли ко ди сци пли на већ су за-
по че ли сво ја скла ди шта, ка ко она уско ве за на за јед ну 
дисци пли ну, та ко и она ши ра, у мно гим слу ча је ви ма под-
стак ну ти зах те ви ма за одо бра ва њем сло бод ног при сту па 
ди се ми на ци ји. За ове на уч ни ке су по ли ти ка отво ре ног 
при сту па Уни вер зи те та Кан зас и ди ги тал но спре ми ште 
На уч ни ра до ви Уни вер зи те та Кан зас из ли шни. На уч ни-
ци ко ји се ба ве дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка ма, 
по себ но ови по след њи, по не кад су ве о ма при вр же ни 
књи га ма и за њих онлајн ди се ми на ци ја че сто пред ста вља 
не што стра но, ако не и пот пу но за стра шу ју ће, иако је ова 
гру па, пре ма из ве шта ју Ита ке ко ји смо на ве ли, у ма њи ни 
и из гле да да опа да. Има мно го раз ло га за што се прак-
се раз ли ку ју, али мо же се ре ћи да је из лог ре ле вант ног 
ма те ри ја ла за ху ма ни сте мно го ве ћи не го за на уч ни ке 
ко ји се ба ве при род ним на у ка ма, јер су пр ви ма на рас-
по ла га њу чи та ви ве ко ви ма те ри ја ла, а дру ге ин те ре су ју 
пр вен стве но ра до ви об ја вље ни у ско ри је вре ме, ре ци мо 
у по след њих пет го ди на. Ху ма ни сти се ба ве не са мо са-
др жа јем тек ста, већ и ње го вим кон тек стом, па и са мим 
објек том (од ре ђе на из да ња, па пир и по вез, па лимп се сти, 
на по ме не на мар ги на ма, ауто ри са вре ме ни ци, итд). Иако 
је мо гу ће на ве сти још раз ло га, из ве стан сте пен уте хе за 
ху ма ни сте ле жи у чи ње ни ци да штам па ни из во ри и фи-
зич ке би бли о те ке не ће ни ку да оти ћи у до глед но вре ме.

Мо жда упра во об је ди ња ва ње свих ди сци пли на 
пред ста вља струк ту рал ни ин те рес при пре ла ску са па-
пи ра на отво ре ну, онлајн ди се ми на ци ју. Ме ђу цен трал-
ним пи та њи ма ко ји ма би се тре ба ло по за ба ви ти на ла зи 
се и оп ште не зна ње о при ро ди аутор ских пра ва ко је вла-
да ме ђу на уч но и стра жи вач ким рад ни ци ма свих вр ста. 
Са си гур но шћу би се мо гли оп кла ди ти да ве ћи на ис тра-
жи ва ча сма тра ка ко је у оба ве зи да пре не се аутор ска 
пра ва на свог из да ва ча. У ства ри, ауто ри по се ду ју оно 
што су на пи са ли и мо гу, и тре ба ло би, да за др же сво ја 
аутор ска пра ва, одо бра ва ју ћи са мо пра ва, или још бо ље, 
до зво лу да се њи хов рад об ја ви у од ре ђе ном ча со пи су. 
Из да ва чи ма ни су по треб на сва аутор ска пра ва ко ја су 
ве за на за је дан рад ка ко би га об ја ви ли. Аутор ска пра-
ва су са чи ње на од пре гр шти пра ва ко ја се, на при мер, 
мо гу по де ли ти из ме ђу ауто ра и из да ва ча. Ана лог но то-
ме, на уч ни рад ни ци ко ји су за по сле ни на фа кул те ту и 
чи је пла те обез бе ђу је уни вер зи тет, су мо рал но, ако не 
и за кон ски, оба ве зни да до пу сте об ја вљи ва ње сво јих ра-
до ва у скла ди шти ма са отво ре ним при сту пом, као што 
је ди ги тал но спре ми ште На уч ни ра до ви Уни вер зи те та 
Кан зас. Ипак, ве ћи на њих без бри жно пре пу шта сво ја 
пра ва из да ва чи ма, у ве ли кој ме ри за то што се та ко од у-
век ра ди ло, али још и ви ше за то што из да вач ки уго во ри 
ни су шти во ин те ре сант но за чи та ње. Њи хо во пот пи си-
ва ње пред ста вља фи нал ни ко рак пред пу бли ко ва ње, а у 
све ту у ко јем вла да за кон „пу бли куј-или-про па даш“, на-
гон за оп стан ком обич но пре вла да. Про блем је по себ но 
из ра жен ме ђу осо бљем ко је не ма стал но ме сто на фа-
кул те ту, и ко је се с пра вом при бо ја ва да се су прот ста ви 
по ли ти ци свог из да ва ча, јер би од би ја ње ра да мо гло да 
осла би шан се за стал но по ста вље ње. Док се овај обра-
зац не про ме ни у при лог пра ва уни вер зи тет ских и фа-
кул тет ских на уч них рад ни ка на ра зум на и при сту пач на 
сред ства ефи ка сне на уч не ко му ни ка ци је, од го вор ле жи 
у њи хо вом упо зна ва њу са сво јим пра ви ма. Ва жна алат ка 
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за са вре ме ног на уч ног рад ни ка је Веб сајт Sher pa/Ro meo 
(http://www.sher pa.ac.uk/ro meo), ко ји ар хи ви ра по зна те 
по ли ти ке аутор ских пра ва ра зних из да ва ча. Из да вач ке 
по ли ти ке ве ћи не глав них ча со пи са ар хи ви ра не су на 
овом сај ту, та ко да ис тра жи вач ту мо же да про на ђе ча-
со пис ко ји исто вре ме но од го ва ра ње го вим по тре ба ма за 
ди се ми на ци јом, али и омо гу ћа ва за др жа ва ње аутор ских 
пра ва. Фа кул тет ски на уч но и стра жи вач ки рад ни ци са 
стал ним по ста вље њем мо гли би да ис ко ри сте сво ју до-
не кле ја чу по зи ци ју и зах те ва ју мо ди фи ка ци ју уго во ра 
о пу бли ко ва њу, ко јом би за др жа ли аутор ска пра ва, што 
би им омо гу ћи ло да усту пе ре цен зи ра ну, уре ђе ну, фи-
нал но па ги ни ра ну PDF вер зи ју ди ги тал ном спре ми шту 
сво је ин сти ту ци је.

Из да ва штво са оне стра не ба ре

До са да смо раз ма тра ли кре та ња у обла сти отво ре-
ног при сту па у усло ви ма спе ци фич ним за Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве и За пад ну Евро пу, где од нос из ме-
ђу при ват них из да ва ча и јав них уни вер зи те та има ду гу 
тра ди ци ју. Отво ре ни при ступ мо гао би ла ко да про ђе у 
ма њим зе мља ма у ко ји ма овај од нос ни је стро го утвр-
ђени део кул ту ре, већ се, на про тив, и на уч но и стра жи-
вач ки рад и из да ва чи на ла зе у до ме ну др жав не упра ве. 
У ова квим слу ча је ви ма, на уч на за јед ни ца це ле др жа ве 
мо же бр зо да пре ђе на отво ре ни при ступ јер не ма су-
ко ба ин те ре са: на уч но и стра жи вач ки рад фи нан си ран 
јав ним сред стви ма сма тра се јав ним до бром, и као та-
кав, до сту пан је без нов ча не на кна де сва ко ме ко ме је до-
ступ на од го ва ра ју ћа ин фра струк ту ра. По мом лич ном 
ис ку ству, хр ват ска на уч на за јед ни ца раз ви ла је узор но 
oнлајн скла ди ште по на цр ту на ци о нал ног скла ди шта 
за ми шље ног за САД (и ни кад ре а ли зо ва ног), ко је смо 
по ме ну ли ра ни је, са освр том на рад Деј ви да Шу лен бер-
ге ра. Упу ћу јем на Хр чак: Пор тал на уч них ча со пи са Ре
пу бли ке Хр ват ске (Hr čak: Por tal znan stve nih ča so pi sa Re
pu bli ke Hr vat ske) (http://hr cak.sr ce.hr), ко ји да нас (1. јул 
2010) са др жи ви ше од 200 на сло ва и бли зу 4.000 бро је ва 
на уч них ча со пи са.

У јед ној од обла сти ко је су мо ја спе ци јал ност, лин-
гви сти ци сло ве нач ког је зи ка, мој са рад ник и ко-уред ник 
Мар ко Сној и ја, ра ди ли смо на пре ба ци ва њу на шег ча-
со пи са Сло ве нач ки је зик / Сту ди је из лин гви сти ке сло ве
нач ког је зи ка (Slo ven ski je zik / Slo ve ne Lin gu i stic Stu di es), 
по кре ну тог 1997. го ди не, из ча со пи са штам па ног на па-
пи ру у из да ње ко је исто вре ме но из ла зи и на па пи ру и у 
отво ре ном при сту пу, за по че то 2009. (Ар хи ви ра ли смо 
онлајн прет ход не бро је ве, са јед ном го ди ном за ка шње-
ња, од 2006). Овај до га ђај је за нас пред ста вљао при ро-
дан след ства ри, а ка ко је мо тив про фи та био ис кљу чен 

од са мог по чет ка, оба на ша из да ва ча, Цен тар за на уч на 
ис тра жи ва ња Сло ве нач ке ака де ми је на у ка и умет но сти и 
Цен тар за ху ма ни стич ке на у ке на Уни вер зи те ту Кан зас, 
сло жи ла су се без мно го бу ке са на шим зах те вом за исто-
вре ме ним онлајн об ја вљи ва њем. У ра ду смо ко ри сти ли 
по сто је ћу ин фра струк ту ру На уч них ра до ва Уни вер зи те
та Кан зас за де по но ва ње фи нал но уре ђе них и па ги ни ра-
них PDF вер зи ја чла на ка и раз ви ли соп стве ни пор тал ко-
ји је упу ћи вао на зад на њих (http://www2.ku.edu/~sla vic/
sj-sls). Са уред нич ке стра не, ни шта се ни је про ме ни ло 
у на шем на чи ну ра да: од по чет ка смо до пу сти ли ауто-
ри ма да за др же сво ја аутор ска пра ва и од њих тра жи ли 
са мо до зво лу да пу бли ку је мо њи хо ве ра до ве. Нај ва жни-
јим сма тра мо одр жа ва ње ви со ких уре ђи вач ких стан-
дар да, кроз ре цен зи је чла на ка од стра не од го ва ра ју ћих 
екс пе ра та за раз ли чи те по до бла сти, ко је по кри ва ју на ши 
ауто ри. Је ди ни зах тев ко ји по ста вља мо сво јим ауто ри ма 
је да њи хо ви ра до ви ни су ра ни је об ја вљи ва ни. Де ли мич-
но не на мер на, али сва ка ко по зи тив на, по сле ди ца на шег 
онлајн пу бли ко ва ња би ла је ве ћа ви дљи вост не са мо у на-
шој обла сти, већ и ши ром све та. Пре тра жи ва чи као што 
је Go o gle Scho lar ре ги стру ју на ше члан ке, ста вља ју ћи 
их не по сред но на увид на уч ни ци ма ко ји вр ше пре тра гу 
по од го ва ра ју ћим кључ ним ре чи ма. Ста ти сти ка ко ри-
шће ња На уч них ра до ва Уни вер зи те та Кан зас пра ти број 
по се та и пре у зи ма ња чла на ка по зе мља ма, та ко да мо-
же мо ве о ма ла ко да ви ди мо где нас чи та ју. Наш онлајн 
при ступ је да ле ко бо љи не го чи та ва пре гршт прет пла та 
на па пир на из да ња ко ја обез бе ђу ју (углав ном европ ске) 
би бли о те ке. Иако не ма мо на чи на да си сте мат ски при ку-
пља мо ин фор ма ци је, по сто је за ни мљи ви по ка за те љи да 
се на ши ра до ви ци ти ра ју и ван окви ра сла ви стич ке за-
јед ни це. Још јед но из не на ђе ње би ло је то што је у књи зи 
По ла Ка бер ли ја, ко ја се ба ви сло вен ском лин гви сти ком, 
а ко ју је 2006. у сво јој пре сти жној „зе ле ној се ри ји” из-
дао Cam brid ge Uni ver sity Press, наш ча со пис при знат за 
ауто ри та ти ван ча со пис у обла сти лин гви сти ке сло ве нач-
ког је зи ка.

На ше ис ку ство је ов де из не то не да би смо са ми се бе 
хва ли ли (ма да се, на рав но, по но си мо сво јим до стиг ну ћи-
ма), већ да ука же на то да отво ре ни при ступ, као мо дел 
ди се ми на ци је, по ста вља стан дард за бла го вре ме ност и 
ви дљи вост у на уч ном ис тра жи ва њу са ко јим ће оста ли, 
спо ри ји и за тво ре ни мо де ли ди се ми на ци је, мо ра ти да се 
над ме ћу. Отво ре ни при ступ ће не из бе жно по ста ти им пе-
ра тив и злат ни стан дард у на уч ном пу бли ко ва њу. Про ме-
ном мо де ла, на пре дак на у ке ко ји се оства ру је за јед нич-
ким сред стви ма би ће вра ћен на ме сто ко је му, као јав ном 
до бру, и при па да, да га сви ко ри сте без ика квих пре пре ка.

Пре ве ла с ен гле ског је зи ка Би ља на Жи ва но вић
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