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Кон фе рен ци ја Open Ac cess to Sci en ce In for ma tion: 
Trends, Mo dels and Stra te gi es for Li bra ri es ко ја је прет хо-
ди ла го ди шњој скуп шти ни IFLA-e одр жа на је 6–8. ав гу-
ста у Ха њи (Χανιά), дру гом по ве ли чи ни гра ду на Кри ту 
у Грч кој, у ор га ни за ци ји Ме ђу на род не асо ци ја ци је би-
бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја (In ter na ti o nal Fe-
de ra tion of Li brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons – IFLA) 
и Ме ђу на род ног дру штва за при ме ње не сто ха стич ке 
мо де ле и об ра ду по да та ка (Ap plied Stoc ha stic Mo dels 
and Da ta Analysis In ter na ti o nal So ci ety – ASMDA In ter-
na ti o nal) у про сто ри ја ма Ме ди те ран ског ин сти ту та за 
агро но ми ју (The Me di ter ra nean Agro no mic In sti tu te of 
Cha nia).

При ступ ни го вор одр жа ла је пред се да ва ју ћа Кон-
фе рен ци је, Ан ти Кат си ри ку (Ant hi Kаtsirikou), из Би-
бли о те ке Уни вер зи те та у Пи ре ју. Она је ис та кла да је 
сми сао ор га ни зо ва ња кон фе рен ци је о отво ре ном при-
сту пу (ОП) на уч ним ин фор ма ци ја ма да се кроз ди ја лог 
би бли о те ка ра, на уч ни ка и из да ва ча до при не се про на-
ла же њу ефи ка сних ре ше ња за пу бли ко ва ње на уч них 
ра до ва.

Пр ва се си ја но си ла је на зив „Нај бо љи при ме ри из 
прак се и ме наџ мент“. Ка та лин Ми шо ри (Ka ta lin Mis-
zo ri), са Уни вер зи те та у Сент Иштва ну у Ма ђар ској, 
на ве ла је у сво јој пре зен та ци ји као до бар при мер рад 
на ства ра њу ре по зи то ри ју ма при Би бли о те ци Ве те ри-
нар ског фа кул те та. Ко ри шћен је ePrints си стем у ко-
јем је ре шен про блем чу ва ња и за шти те ком плек сних 
ди ги тал них обје ка та, а аутор ка је ис та кла чи ње ни цу да 
би сва ка ака дем ска би бли о те ка тре ба ло да на чи ни свој 
ре по зи то ри јум.

Из у зет но пре да ва ње одр жа ла је Ло ра Ба у е ринг Му-
лен (La u ra Bo we ring Mul len), Би бли о те ка Рат герс уни-
вер зи те та из Њу Џер си ја у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, ко ја је по ста ви ла пи та ње уло ге отво ре ног 
при сту па у ра ду са ко ри сни ци ма у ака дем ским би бли о-
те ка ма, ис ти чу ћи чи ње ни цу да се рет ко го во ри о на чи-
ни ма ин те гра ци је, про мо ци је и ко ри шће ња ових до ку-
ме на та ко ји су че сто не до вољ но ви дљи ви и не ма ја сног 
ста ва о њи хо вом ква ли те ту, те се ко ри сни ци од лу чу ју за 
тра ди ци о нал не из во ре ин фор ма ци ја. Аутор ка је по ста-
ви ла пи та ње обра зо ва ња бу ду ћих би бли о те ка ра за ко-
ри шће ње ових из во ра.

Ко а у то ри, Ма но лис Ку ку ра кис (Ma no lis Ko u ko u ra-
kis) из Би бли о те ке Крит ског уни вер зи те та, Грч ка, и Ан-
ђе ла Ре па но вић (An ge la Re pa no vi ce) са Тран сил ван ског 
уни вер зи те та у Бра шо ву, Ру му ни ја, го во ри ли су о тран-
спа рент но сти на уч них ис тра жи ва ња из пер спек ти ве 

ре по зи то ри ју ма са аспек та мар ке тин шких прин ци па и 
тех ни ка, при че му се ре по зи то ри јум тре ти рао као про-
из вод. Као при ме ри ко ри шће на су два нај ста ри ја ре по-
зи то ри ју ма – у Бра шо ву и на Кри ту.

На та ша Чу бра ка ку (Na tas sa Tso u bra ka kou) из Ати-
не и Па но реа Гај та ну (Pa no rea Ga i ta nou) са Јон ског уни-
вер зи те та на Кр фу, пре зен то ва ле су рад на те му упра-
вља ња вир ту ел ним све том у би бли о те ка ма – Se cond Li fe 
про гра ма и ин фор ма ци о не пи сме но сти ко ри сни ка. Оне 
су при ка за ле кра так филм ко ји се мо же ко ри сти ти као 
во дич кроз би бли о теч ке фон до ве у ко јем се елек трон-
ски из во ри ви де као по моћ, а не као пре пре ка.

Члан Про грам ског ко ми те та и пред се да ва ју ћи дру-
ге се си је би ла је Гор да на Сто кић Си мон чић са Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду, што је пру жи ло мо гућ ност 
да се ме ђу на род ној јав но сти при ка же ста ње би бли о те-
кар ства у Ср би ји. При ја вље ни уче сни ци из Ср би је би ли 
су Мир ја на Бр ко вић, Ана Ив ко вић и Зо ран Здрав ко вић.

У увод ном го во ру, Гор да на Сто кић Си мон чић ис-
та кла је чи ње ни цу да је На ци о нал на стра те ги ја за раз
вој ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу бли ци Ср би ји до не та 
2006. го ди не, али да ни је би ло мо гу ће пред ви де ти у 
ка кву ће кри зу до спе ти еко но ми ја у чи та вом све ту и у 
Ср би ји. Прем да се у на ве де ном до ку мен ту би бли о те ка-
ри ма не до де љу је зна чај ни ја уло га у ин фор ма тич ком 
опи сме ња ва њу, ипак се срп ско би бли о те кар ство да нас 
раз ви ја у дру штву ко је је стра те шки ори јен ти са но на 
на уч ни раз вој, у ко јем се по ве ћа ва ју ула га ња у на у ку, 
обра зо ва ње и кул ту ру, а би бли о те ка ри очи глед но пре-
по зна ју сво ју уло гу у ин фор ма ци о ном опи сме ња ва њу. 
Иде ал сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма и иде ја ма, 
сва ко ме, у сва ко до ба и сву где, ка ко је аутор ка ис та кла, 
во ди до отво ре ног при сту па, а отво ре на ко му ни ка ци ја 
ра ђа сло бо дан ум, те је се си ју на зва ла: Оpen your li ne, 
open your mind, open your so ci ety.

Мир ја на Бр ко вић, из Цен трал не би бли о те ке Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду, раз мо три ла је раз ли чи те ста во-
ве ака дем ских ауто ра пре ма по ли ти ци ОП. По ста ви ла 
је пи та ње за што се до са да ни је отво рио при ступ на уч-
ној ли те ра ту ри, ако би то до при не ло укла ња њу свих ба-
ри је ра од мах, али је ја сно да по сто је ар гу мен ти и за и 
про тив по ли ти ке отво ре ног при сту па. У пре зен та ци ји 
су при ка за ни ре зул та ти до би је ни на осно ву ан ке ти ра ња 
на уч них рад ни ка са Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ана Ив ко вић из Би бли о те ке Ин сти ту та за он ко ло-
ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је из Бе о гра да ре фе ри са ла је 
на те му но вих тех но ло ги ја у на уч ном све ту, го во ре ћи 
о пор та ли ма са отво ре ним при сту пом, дру штве ним 



84

Панчевачко читалиште 17 (новембар 2010)

Брковић М. „Open Access to Science Information“, 83–85.

Л и н к

мре жа ма као из во ри ма на уч них ин фор-
ма ци ја. ОП ру ши све тех нич ке и фи нан-
сиј ске пре пре ке у на уч ном све ту, ста ри 
мо де ли об ја вљи ва ња чла на ка у па пир ној 
фор ми за ме њу ју се елек трон ским, огра-
ни ча ва ње при сту па на уч ним ин фор ма-
ци ја ма је пре ску по и ути че ди рект но 
на раз вој на у ке, док су сло бод на раз ме-
на ин фор ма ци ја, њи хо во пу бли ко ва ње, 
ди ску си ја о њи ма и ре ви ди ра ње ра до ва 
са мо не ке од до бро би ти отво ре ног при-
сту па. Ства ра ју се но ви на уч ни пор та ли, 
на уч ни бло го ви и дру штве не мре же ко је 
по кре ћу на уч ни раз вој.

У тре ћој се си ји, ко ја је но си ла на-
зив „Ре по зи то ри јум“, пред ста вље но је 
пет ра до ва. Пр во пре да ва ње одр жа ле 
су ко ле ги ни це из Шпа ни је, Ксан тал Ро-
ма ге ра (Xan tal Ro ma gu e ra) и Кар мен Ре вер те (Car men 
Re verté) из ин сти ту та IR TA из Бар се ло не. При ка за ле су 
ка ко је осно ван ре по зи то ри јум за њи хо ву ин сти ту ци-
ју то ком 2010. го ди не као кључ на по лу га за про ме не у 
ран ги ра њу и ви дљи во сти ис тра жи ва ња на са мом ин сти-
ту ту IR TA. Про је кат из ра де ре по зи то ри ју ма имао је три 
фа зе – сту ди ја кон тек ста, об ра да до ку ме на та и при ме-
на. Пла ни ра ју да про на ђу објек тив не алат ке за про ве-
ру ква ли те та ре по зи то ри ју ма и да са ра ђу ју са слич ним 
ре по зи то ри ју ми ма.

Управ ник би бли о те ке Пе тра хри шћан ског уни вер-
зи те та у Су ра ба ји, Ин до не зи ја, Лио Тонг Тјек (Li a uw To-
ong Tji ek, Aditya Nu gra ha), је дан од пи о ни ра у из ра ди 
ре по зи то ри ју ма, го во рио је о Ме мо ри јал ном ре по зи-
то ри ју му на ци о нал ног бла га Су ра ба је ко ји је кре и ра ла 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка у са рад њи са раз ли чи тим 
де парт ма ни ма Уни вер зи те та. Ре по зи то ри јум је са да 
на став но сред ство за пре да ва ња о ло кал ној исто ри ји и 
из вор за ис тра жи ва ње, али је ис так ну та и ве за ко ја је 
пре ко ње га ус по ста вље на са дру штве ном за јед ни цом.

Ве о ма ко ри сно би ло је и пре да ва ње Клер Бан ди 
(Cla i re Bundy), ме на џе ра за по слов ни раз вој из Bi o Med 
Cen tral, Ен гле ска, ко ја је пред ста ви ла нај но ви ја до стиг-
ну ћа у раз во ју ди ги тал них ре по зи то ри ју ма и на ко ји 
на чин се они у све ту ко ри сте. Од го во ри ла је на пи та-
ња за што су ин сти ту ци ја ма нео п ход ни ре по зи то ри ју ми, 
на ко ји на чин их је мо гу ће мак си мал но ис ко ри сти ти, а 
при ка за ла је и две сту ди је слу ча ја – Ме тро по ли тен уни-
вер зи те та из Ман че сте ра и Ле ка ра без гра ни ца.

Дру гог да на Кон фе рен ци је би ло је че ти ри се си је, а 
пр ва ме ђу њи ма но си ла је на зив „Ча со пи си“. Аб дел ма-
шид Бу а за (Ab del ma jid Bo u az za) и ко а у тор Ах мед бин 
Ха мед Ал-Си на ни (Ah med bin Ha med AL-Si na ni) са Де-
парт ма на за би бли о те кар ство и ин фор ма ци о не на у ке 
са Сул тан Ка бус уни вер зи те та, Оман, ис пи та ли су ко ри-
шће ње ча со пи са и ре по зи то ри ју ма са отво ре ним при-
сту пом на фа кул те ти ма у зе мља ма у раз во ју. Ис пи ти ва-
ње је ура ђе но на при ме ру Сул та на та Оман и за кљу чи ли 
су да је на уч ни зна чај ча со пи са био од лу чу ју ћи фак тор 
да ли ће га на уч ни ци ко ри сти ти. Са мо у не ким слу ча-
је ви ма, исто вре ме но по ја вљи ва ње члан ка у отво ре ном 
при сту пу са из вор ним ча со пи сом има ло је ути ца ја на 

чи та ност. При ступ овим ча со пи си ма ни је играо зна чај-
ну уло гу, а по ка за ло се да не ма зна ча ја ни прет ход но ис-
ку ство на уч ни ка са сте пе ном ко ри шће ња ин фор ма ци ја 
у отво ре ном при сту пу.

Аге ли ки Ико но му (Age li ki Oiko no mou) из Би бли о-
те ке Уни вер зи те та у Пи ре ју, го во ри ла је о прет пла ти на 
на уч не ча со пи се у ака дем ским би бли о те ка ма и пи та њу 
отво ре ног при сту па, те о раз во ју по кре та за ОП, као и о 
са вре ме ним трен до ви ма у овој обла сти.

На та ли ја Ти ми ра ос (Na ta lia Ti mi ra os), пред став-
ник Bi o Med Cen tral, ис та кла је у свом ра ду да од го вор 
ака дем ских ин сти ту ци ја и на чин ор га ни зо ва ња на уч не 
ко му ни ка ци је ди рект но ути чу на пу бли ко ва ње на уч них 
чла на ка у отво ре ном при сту пу, да ин сти ту ци је мо ра ју 
да се при ла го ђа ва ју но вом трен ду бла го вре ме но. При-
ка за ни су при ме ри и по сле ди це при хва та ња ОП у по је-
ди ним ин сти ту ци ја ма (Макс Планк ин сти тут у Не мач-
кој, Bi o Med Cen tral).

Сле де ћи рад ба вио се ути ца јем по ли ти ке за шти те 
аутор ских пра ва на ча со пи се са отво ре ним при сту пом, 
по себ но у грч ком из да ва штву. Из ла га ње на ту те му има-
ла је Аси ми на Н. Вла ча ки (As si mi na N. Vlac ha ki), а рад 
је ура ђен са ко а у тор ком Кри сти ном Ур ку харт (Chri sti ne 
Ur qu hart) са Од се ка за ин фор ма тич ке на у ке Уни вер зи-
те та у Вел су.

У окви ру се си је „Пу бли ка ци је и пу бли ко ва ње“, 
пр во пре да ва ње одр жа ле су Рок са на Те о до ру (Ro xa na 
The o do rou) са Јон ског уни вер зи те та и Ура ни ја Кон ста 
(Oura nia Kon sta) из Би бли о те ке Јон ског уни вер зи те та у 
Грч кој. Го во ри ле су о кре и ра њу ре по зи то ри ју ма у срод-
ним на уч ним ди сци пли на ма. С об зи ром на то да се це-
не прет пла те на на уч не ча со пи се по ве ћа ва ју, као и број 
на уч них ча со пи са, док се би бли о теч ки бу џе ти или не 
по ве ћа ва ју, или се сма њу ју, чи ме се по тре бе ака дем ске 
јав но сти не за до во ља ва ју, еко ном ски је оправ да но ства-
ра ње пред мет них ре по зи то ри ју ма. Овај став аутор ке су 
пот кре пи ле ана ли зом тро шко ва прет пла те на ча со пи се 
у по ре ђе њу са пу бли ко ва њем у отво ре ном при сту пу.

Ауто ри сле де ће пре зен та ци је би ли су Кри стос Х. 
Ски а дас (Chri stos H. Ski a das) и Ји а нис Ди мо ти ка лис 
(Yian nis Di mo ti ka lis) са Тех нич ког уни вер зи те та на Кри-
ту, Грч ка. Пре зен та ци ја се раз ли ко ва ла од оста лих, јер 
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су ауто ри раз мо три ли на уч ну ко му ни ка ци ју са аспек та 
ис тра жи ва ча на осно ву ис ку ства до би је ног то ком прет-
ход них де це ни ја.

Усле ди ло је об у хват но и ин спи ра тив но пре да ва-
ње Majкла Кол ма на (Mic hiel Kol man), пот пред сед ни ка 
за на уч не од но се El se vi er-a, Хо лан ди ја, ко ји је твр дио 
да је циљ сва ког из да ва ча да обез бе ди трај ни при ступ 
ре зул та ти ма на уч них ис тра жи ва ња, да се ко ри шће њем 
раз ли чи тих пу те ва мо же до сти ћи тај циљ, а по том је 
при ка зао раз ли чи те вр сте отво ре ног при сту па – зе ле ни 
пут, злат ни пут, пут за ка сне лог при сту па, а ука зао је и 
на мо гу ће не до стат ке пу бли ко ва ња са ОП за по је ди не 
чи ни о це у на уч ном све ту.

Де спи на Ко ку (De spo i na Gkog kou), би бли о те кар на 
Уни вер зи те ту у Па тра су, Грч ка, пре зен то ва ла је рад на 
ко јем су ко а у то ри би ли Па нос Ге ор гиу (Pa nos Ge or gi-
ou) и Ца ко нас Ги ја нис (Tsa ko nas Gi an nis). Ра ди ло се о 
сту ди ји слу ча ја отво ре ног при сту па елек трон ским из-
во ри ма у ака дем ским би бли о те ка ма, са на гла ском на 
њи хо ву прак су да пре у зму во де ћу уло гу у про мо ци ји 
прин ци па ОП. На Уни вер зи те ту у Па тра су кре и ра не су 
Pa sit hee (елек трон ска плат фор ма за на уч не ча со пи се) и 
De xa me ni (ди ги тал на ар хи ва грч ких на уч них ча со пи са), 
а ства ра се ин фра струк ту ра за ин дек си ра ње и пре зен то-
ва ње свих вр ста ди ги тал них ини ци ја ти ва, са ци љем да 
пре ра сте у фор мал ни ре ги стар ди ги та ли зо ва них грч ких 
на уч них из во ра.

Прет по след ња се си ја но си ла је на слов „Услу ге и 
тех но ло ги ја“, а при ка за но је не ко ли ко сту ди ја слу ча ја. 
До ми ник Тејт (Do mi nic Ta te) са Уни вер зи те та у Но тин-
ге му, ис црп но је при ка зао уза јам но умре жа ва ње ре по-
зи то ри ју ма ка кво по сто ји у Ве ли кој Бри та ни ји, ка ко је 
по ве зи ва ње струк ту ри ра но, ка ко функ ци о ни ше и ка ко 
се слич не мре же мо гу ство ри ти и у дру гим зе мља ма. 
Под ву као је да умре жа ва ње слу жи по ве ћа њу ви дљи во-
сти на уч них ре зул та та чи та вих под руч ја и во ди стан-
дар ди за ци ји ре по зи то ри ју ма.

Сту дент са Уни вер зи те та у Чу ку би Шо Са то (Sho Sa-
to), са још пет ауто ра, при ка зао је Про је кат ZS – ка ко 
би се про це нио сте пен ци ти ра но сти чла на ка из Zo o lo gi
cal Sci en ce (на уч ни ча со пис ран ги ран као 83/127 у сво јој 
обла сти). Исти члан ци об ја вље ни су и у ин сти ту ци о нал-
ним ре по зи то ри ју ми ма, те се про це њи ва ла ци ти ра ност 
на осно ву пре гле да ре по зи то ри ју ма и на осно ву чи та ња 
е-ча со пи са, као и раз ли ка из ме ђу ци ти ра но сти у го ди-
на ма ка да је по сто јао и ре по зи то ри јум. За кљу чак је да 
ре по зи то ри јум ни је ума њио ко ри шће ње ча со пи са, али 
и то да иако је ча со пис сте као но ве чи та о це, број ци та та 
се ни је по ве ћао.

Две би бли о те кар ке из Уган де, Ма ри ја Г. Н. Му шке 
(Ma ria G. N. Muscke) и Са ра Мба га са Ма ке ре ре уни-
вер зи те та из Кам па ле, го во ри ле су о уна пре ђе њу ни воа 
ра да у уда ље ним здрав стве ним уста но ва ма у Уган ди пу-
тем оја ча ва ња при сту па ин фор ма ци о ним ре сур си ма. 
Здрав стве ни рад ни ци у уда ље ним се о ским под руч ји ма 
ни су ко ри сти ли ин фор ма ци о не из во ре из Ме ди цин ске 
би бли о те ке Уни вер зи те та у Ма ка ре реу, спро ве де на је 
њи хо ва обу ка кроз кур се ве ко је су во ди ли би бли о те ка-
ри, уче сни ци су по зи тив но оце ни ли курс, а по ве ћао се и 
број на руџ би на ко пи ја до ку ме на та.

Па на ги о тис Ста то пу лос (Pa na gi o tis Stat ho po u los) 
пре зен то вао је ана ли зу ура ђе ну са ко а у то ри ма Ни ко-
сом Ху со сом (Ni kos Ho us sos) и Ге ор ги о сом Ста вру ом 
(Ge or gi os Sta vrou) из На ци о нал ног до ку мен та ци о ног 
цен тра Грч ке о тех но ло шким трен до ви ма, тех нич-
ким зах те ви ма и мо де ли ма за обез бе ђе ње одр жи во сти 
тех но ло шке по др шке би бли о те ка ма у про мен љи вом 
окру же њу у ко јем је нео п ход но бри ну ти и о еко ном-
ском аспек ту. Раз мо три ли су сле де ћа пи та ња: да ли је 
оправ да но при ме њи ва ти отво ре ни при ступ, ка ко ко ри-
сти ти ре ше ња у ви ду cloud com pu ting-а, да ли би тре-
ба ло пру жа ти софт вер ске услу ге и да ли је по треб на 
вир ту ели за ци ја у ком би на ци ји са ди ги тал ним би бли о-
теч ким ка та ло зи ма. На гла си ли су да се у би бли о те ка-
ма увек мо ра има ти у ви ду за до во ље ње по тре ба крај-
њег ко ри сни ка.

Гу ле да Ду зјол (Gu le da Duzyol), Зeхра Та скин (Ze hra 
Ta skin) и Ја шар Тон та (Yasar Ton ta) са Ха че те пе уни-
вер зи те та у Ан ка ри, Тур ска, ана ли зи ра ли су уза јам но 
ци ти ра ње ко јим је мо гу ће от кри ти ма пе ин те лек ту-
ал них струк ту ра на по љу отво ре ног при сту па. Они су 
про це ни ли зна чај чла на ка о отво ре ном при сту пу као 
ис тра жи вач ком под руч ју ко ри сте ћи би бли о ме триј ске 
тех ни ке и на уч ну ви зу е ли за ци ју, те сти ра ју ћи узо рак од 
281 члан ка об ја вље них од 2000. до 2010. го ди не. Ауто-
ри су ство ри ли ма пу ко ја по ка зу је нај ва жни ја пи та ња на 
том под руч ју, нај по зна ти је и нај у ти цај ни је на уч не члан-
ке, нај зна чај ни је ауто ре и ча со пи се са под руч ја ОП.

По след ња се си ја Кон фе рен ци је, „Ква ли тет и ева-
лу а ци ја“, има ла је два уче сни ка. Пр ви, Ари јел Глен 
(Ariel Glenn), за ду жен за раз вој софт ве ра у Ви ки пе ди ја 
за ду жби ни у Сан Фран ци ску, САД, при ка зао је те шко-
ће кон тро ле ква ли те та у ин тер ак тив ном и отво ре ном 
Ин тер нет окру же њу, са сту ди јом слу ча ја ме ди цин ских 
тек сто ва у Ви ки пе ди ји. Ко ри сник се пи та да ли је мо-
гу ћа кон тро ла тач но сти и ква ли те та у ен ци кло пе ди ји у 
ко јој сва ко мо же би ти уред ник. Ди ску то вао је о пој му 
ква ли те та и упу тио на исто ри ју уре ђи ва ња члан ка у Ви-
ки пе ди ји, он лајн-ви ки ди ску си је о са др жа ју, ве ли чи ни и 
при ро ди гру па уред ни ка, као и да по сто ји суд о то ме да 
ли је чла нак ви шег или ни жег ква ли те та. Ис та као је да 
се раз ми шља о то ме ка ко да се у бу дућ но сти обез бе ди 
ме наџ мент ква ли те та овог про јек та.

Дру ги на се си ји, а по след њи го вор ник на Кон фе-
рен ци ји, био је Ари сти дис Ме ле тиу (Ari ste i dis Me le ti ou) 
са Тех нич ког уни вер зи те та на Кри ту, ко ји је раз ма трао 
пи та ње ства ра ња и по пу ња ва ња књи жних збир ки, узи-
ма ју ћи у об зир аспек те ко ји се не сме ју за не ма ри ти, а то 
су це на, за до во ље ње по тре ба чи та ла ца и њи хо вих зах-
те ва, та ко да се у ра ду пре по ру чу ју пра ви ла за оне ко ји 
од лу чу ју о на бав ци у би бли о те ка ма.

Сви уче сни ци су при хва ти ли Из ја ву о отво ре ном 
при сту пу за отво ре но дру штво (Sta te ment on Open ac cess 
for Open So ci ety) ко ја је упу ће на Ге не рал ној скуп шти ни 
IFLA-e. На Kонференцији је би ло уче сни ка из 16 зе ма-
ља са 4 кон ти нен та, а не ки од на ја вље них го вор ни ка би-
ли су од сут ни. При сут ни ауто ри има ли су при ли ку да 
по се те Ар хе о ло шки и По мор ски му зеј у Ха њи, ар хе о ло-
шко на ла зи ште у Кно со су и глав ни град Кри та Хе ра кли-
он са Ар хе о ло шким му зе јом. 


