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Раз вој Ин тер не та и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
као и раз ви так Ве ба до ве ли су до бр жег раз во ја на у-
ке, што је на уч ним рад ни ци ма омо гу ћи ло да сло бод но 
при сту па ју ли те ра ту ри и на уч ним ин фор ма ци ја ма из 
ра зних обла сти, као и да сво је ра до ве об ја вљу ју он лајн.

Блог је Веб алат ко ји је на стао од две ре чи веб+ло-
гинг и има зна че ње Веб днев ник. На стао је као део или 
„под вр ста“ Веб сај та, као бе ле шке уре ђи ва ча, ад ми ни-
стра то ра, ко ји је на бло гу из но сио сво ја сва ко днев на за-
па жа ња. У да љој ево лу ци ји, раз ви ли су се бло го ви као 
ин ди ви ду ал не це ли не и ли чи ли су на днев ни ке. Сре ди-
ном пр ве де це ни је XXI ве ка, ни ца ли су бло го ви по зна-
тих естрад них лич но сти, пе ва ча, глу ма ца, мод них кре-
а то ра, но ви на ра. Ра зна по ли тич ка пре ви ра ња до ве ла су 
до по ја ве бло го ва по ли тич ке са др жи не.

Но ва от кри ћа у на у ци под ста кла су на ста ја ње на-
уч них бло го ва ко ји по ста ју по год но ме сто за ши ре ње 
на уч них ин фор ма ци ја. На уч ни бло го ви се раз ли ку ју од 
елек трон ских ча со пи са по фор ми. Са др жај бло го ва је 
ра зно вр стан. По ред нај но ви јих на уч них ис тра жи ва ња, 
об у хва та кри тич ки осврт на нај но ви ја де ша ва ња у све ту 
на у ке, ре а го ва ња дру гих на уч ни ка, као и од је ке јав но-
сти на но ве по ја ве, ме то де, об ја вље не књи ге и на уч не 
ра до ве. На уч ни бло го ви су у сфе ри ве ли ког ин те ре со ва-
ња би бли о те ка ра, а у спе ци јал ним би бли о те ка ма пред-
ста вља ју пра ву он лајн ри зни цу.

Пу бли ко ва ње он лајн и на ста нак  
на уч них бло го ва

Же ља на уч ни ка да ре зул та ти њи хо вих ду го трај них 
ис тра жи ва ња бу ду обе ло да ње ни, под се ћа нас на на ста-
нак пр вог на уч ног ча со пи са у XVII ве ку, ко ји је са чи ња-

вао пре пи ску не ко ли ци не на уч ни ка, об је ди ње ну у фор-
ми књи ге. Та ко об ја вље на на уч на пре пи ска по ста ла је 
ви дљи ва, а на у ка је иза шла из окви ра ели ти зма. Го ди на 
1665. зна чај на је због по ја ве два нај ста ри ја на уч на ча-
со пи са Phi lo sop hi cal Tran sac ti ons of the Royal So ci ety и Jo
ur nal des sçavans у ко ји ма су би ла опи са на нај зна чај ни ја 
от кри ћа XVII ве ка.1 По ја вом на уч них ча со пи са до шло 
је до убр за ња про то ка на уч них ин фор ма ци ја, али је он 
ипак остао усло вљен пе ри о дич ним по ја вљи ва њем ча со-
пи са: но ви тек сто ви мо ра ли су да че ка ју но ви број или 
но ви во лу мен.2 

У сми слу убр за ња ко му ни ка ци је, сле де ће што је на-
у ка до би ла је елек трон ски ча со пис, до сту пан пу тем Ин-
тер не та, прет пла том. За пра ће ње на у ке, од ла зак у би-
бли о те ке ни је ви ше неопходaн, до вољ но је прет пла ти ти 
се на ча со пи се из од ре ђе не обла сти. Кон ку рен ци ја ме-
ђу из да вач ким ку ћа ма до ве ла је до то га да су прет пла те 
на по је ди не ча со пи се до сти гле ве о ма ви со ку це ну, те је 
но ва елек трон ска ера оти шла још да ље и от кри ла но-
ви фе но мен – на у ку на бло гу. На овај на чин, аутор има 
ауто ном но пра во да по де ли ин фор ма ци ју са дру ги ма 
без ре стрик ци је из да ва ча, сле де ћи прин цип: Ако су ре
зул та ти мо ји, не зна чи да је на у ка мо ја.

Тек та да, чу ве на мак си ма she a ring and le ar ning (по-
де ли ти и учи ти) до би ја свој пра ви зна чај. Об ја вљи ва ње 
но вих до стиг ну ћа у на у ци „са да и ов де“, у вла сти том 
уред ни штву и из да њу на бло гу, умно го ме је олак ша ло 
рад ака дем ској и на уч ној по пу ла ци ји. То је под ра зу ме-

1 Wi ki pe dia, http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Transactions_of_
the_Royal_Society  (преузето 15. 9. 2010).
2 ”Lecture 12: The Scientific Revolution, 1642-1730“, The History Guide, 
(2010), http://www.historyguide.org/earlymod/lecture12c.html ( преузето  
се птембра 2 01 0).

Са же так
У овом ра ду аутор ка је пред ста ви ла зна чај раз вит ка ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и ње гов ути цај на ши ре ње на у ке. По-
тре ба да но ва до стиг ну ћа бу ду при ка за на јав но, без ре стрик ци ја из да ва ча, до ве ла је до по ја ве на у ке на бло гу. Ве ли ки 
број ака дем ских рад ни ка свој при лог на у ци оства ру је упра во из ра дом бло го ва. Из чи та ве бло гос фе ре, на уч ни бло гинг 
се из два ја као нај дра го це ни ји, јер на тај на чин она по ста је сло бод на, отво ре на и јав на. По ве зи ва ње пу тем бло го ва ме ђу 
на уч ни ци ма је да нас лакo и брзo. У ака дем ским кру го ви ма ве ли ки је број бло ге ра ко ји нас упо зна ју са ра дом екс пе ра та 
из исте или слич не обла сти, по зи ва ју ћи се че сто у сво јим кри тич ким освр ти ма на бло го ве дру гих. По тре ба за ко му ни-
ка ци јом ме ђу ис тра жи ва чи ма до во ди и до ко ри шће ња дру штве них мре жа, а удру жи ва њем њи хо вих бло го ва у јед ну 
по ро ди цу ства ра ју се мре же на уч них бло го ва ко је пред ста ља ју ве ли ку он лајн ри зни цу.

Кључ не ре чи: 
на уч ни бло гинг, на у ка, отво ре ни при ступ, пу бли ко ва ње он лајн

Бло гинг у слу жби на у ке
На уч ни бло го ви pro et contra
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ва ло не гу би ти дра го це но вре ме у че ка њу на од го вор 
уред ни ка, а ујед но и сма њи ти тро шко ве око об ја вљи ва-
ња ра до ва.

Пр ви на уч ни блог на стао је 2001. го ди не у об ли ку 
бу кло га (bo o klog). Аутор је био Чад Ор зел3 ко ји је на бло-
гу-бу кло гу да вао при ка зе и ко мен та ре об ја вље них на-
уч них књи га. Већ 2002. го ди не по кре ће блог Un cer tain 
Prin ci ples и по чи ње са ни за њем по сто ва из обла сти фи-
зи ке.4 Вре ме ном се по ја вљу ју и дру ги бло го ви на ко ји-
ма екс пер ти по чи њу са ми да об ја вљу ју сво је ре зул та те и 
из но се ми шље ња о ра зним про бле ми ма из свог на уч ног 
до ме на.

Ка ко се кре и ра блог?

Мно ги на уч ни ци су, ука зу ју ћи на нео п ход ност кре-
и ра ња бло га, да ва ли упут ства ка ко се по кре ће на уч ни 
блог. Је дан од нај про гре сив ни јих бло ге ра у све ту на уч не 
бло гос фе ре je мла ди ге не ти чар Бер та лан Ме ско (Ber ta-
lan Meskó), по знат као Бер си. Аутор је ви ше Веб сај то ва 
и бло го ва из обла сти ме ди ци не. Jeдну од стра ни ца Веб 
сај та Ве би ци на5, по све ћу је елек трон ским кур се ви ма, Е 
кур се ви ма, где да је упут ства бу ду ћим бло ге ри ма ка ко да 
по кре ну блог ко рак по ко рак.. Већ 2008. го ди не, Ло рел 
ван Фо сен об ја вљу је књи гу Тај не бло гин га6 У књи зи су из-
не те смер ни це за кре и ра ње бло га. Ван Фо сен је пи сац 
број них књи га о Ин тер нет тех но ло ги ја ма, а смер ни це 
се мо гу на ћи и на ње ном бло гу7.

За из ра ду бло га ва жно је:
•	 да де фи ни ше мо стра ни цу,
•	 да се пред ста ви мо јав но сти,
•	 да по ста ви мо ја сно циљ ко ји же ли мо да по стиг-

не мо бло гом,
•	 да осми сли мо план бло га,
•	 ја сно од ре ди мо на ме ну бло га,
•	 да се до бро од ре ди мо као аутор бло га, из гра ди мо 

бло гер ску лич ност сти лом, ка ко би чи та о ци зна-
ли ко се кри је иза ре до ва тек ста, шта да оче ку ју 
од ауто ра бло га,

•	 да се увек ко ри сте кључ не ре чи ка ко би се лак ше 
про на шао текст,

•	 да се охра бре чи та о ци да уче ству ју и по ста вља ју 
ко мен та ре,

•	 да се по ве же блог са дру штве ним мре жа ма,
•	 омо гу ћи ти ран ги ра ње до па дљи во сти бло га,
•	 са вла да ти уме ће по ста вља ња под ка ста и ви део 

кли по ва,
•	 зна ти ка ко ад ми ни стри ра ти и одр жа ва ти блог.

3 Chad Orzel, ”Who’s the oldest science blogger”, Uncertain Principles (August, 
2010), http://scienceblogs/principles/2010/08/whos_the_oldest_science_
blogge.php (п ре узето августа  2 010).
4 Chad Ozrel, “Begin at the Beginning”, Uncertain Principles Physics, Politics, Pop 
Culture (June 22, 2002), http://www.steelypips.org/principles/2002_06_16_
principlearchive.php (п ре узето августа 2010).
5 Berci Mesko, ”How to create and manage a medical blog?”, Webicina, (2009), 
http://www.webicina.com/how-to-create-and-manage-a-medical-blog/
inside-the-medical-blogosphere/ (преузето ј уна  2010) .
6 Lorelle Van Fossen,  Blogging Ti ps . What Blo ggers won ’t tell you about  b lo gging 
(2008), http://lo relle.word press.c om/ 2008/05/2 4/a-clear-blog-purpose-w ill -
make- or-break-your-blog/ (преузе то августа  20 10)
7 Lore lle Van F ossen, Lorelle on  W or dpres s  (2008), http:// lorelle.wor dp ress.
com / 200 8/05/24/a-clear-blog- pu rpose-wi ll-make-or-b re ak-your-b lo g/ 
(преузето августа  20 10 ).

Са ма тех но ло ги ја из ра де бло га, ње го во јед но став-
но кре и ра ње и ре дов но ажу ри ра ње омо гу ћа ва ју бр зи ну 
ни за ња но вих по сто ва хро но ло шким ре дом. Ње гов .doc 
фор мат је мно го јед но став ни ји и од .html фор ма та. На 
не кој од мар ги на бло га на ла зи се и ар хи ва по сто ва, ко ја 
омо гу ћа ва увид у са др жај. Од ауто ра и уре ђи ва ча бло га, 
тре нут них де ша ва ња, за ви си и уче ста лост по ја вљи ва ња 
по сто ва. Бло го ви се ажу ри ра ју или сва ко днев но, или 
два до три пу та не дељ но, не ки и на не де љу да на. Уко ли-
ко има ви ше ауто ра бло га, оче ку је се и бр же по ста вља-
ње по сто ва. Стил на уч ног бло га умно го ме се раз ли ку је 
од сти ла пи са ња на уч ног ча со пи са, нај че шће се пи ше у 
пр вом ли цу јед ни не. Ве о ма че сто, на мар ги на ма бло га 
текст мо же би ти про пра ћен не ким лич ним до жи вља-
јем, при чом из жи во та ко ја се не ти че на у ке. Са став ни 
део бло га су и аудио за пи си (под каст) и ви део за пи си, а 
мо гу се на ћи и чи та ве ар хи ве под ка ста.

Ка ко на уч ни бло го ви тре ти ра ју пи та ња из ра зних 
на уч них обла сти, мно ге на уч не и ака дем ске рад ни ке 
му чи пи та ње има ли ре цен зи је на на уч ним бло го ви-
ма? То на ро чи то бри не оне на уч не рад ни ке ко ји вред-
но ва ње сво јих ра до ва ве зу ју ис кљу чи во за фак тор ути-
ца ја ча со пи са (IF) и ци тат ну ба зу Web of Sci en ce, као и 
пред ра су дом да све што је на Ин тер не ту не мо же би ти 
вред но ва но.

Ре цен зи ја и ети ка

Рас пра ву око ова квог по до зри вог ста ва ака дем ских 
кру го ва у по гле ду по сто ја ња на уч ног бло га по кре ну ла 
је, 2007. го ди не, Џе нет Д. Стем ве дел8 аутор бло га Adven
tu re in Et hics and Sci en ce, по ста вив ши пи та ње да ли је 
бло гинг мо жда гу бље ње вре ме на.9 Од го вор је дао Стив 
Гим бел, фи ло зоф, та ко ђе на свом бло гу, сма тра ју ћи 
бло гинг ду жно шћу сва ког на уч ни ка ка ко би сво ју на уч-
ну област про мо ви сао мла дим ге не ра ци ја ма, сту ден ти-
ма, бу ду ћим на уч ни ци ма.10

Ин те ре со ва ње за кре и ра ње бло го ва је у по ра сту, као 
и ин те ре со ва ње за бло го ве дру гих ауто ра ко ји се ба ве 
истом или слич ном на уч ном ди сци пли ном. Као бло ге-
ри, на уч ни ци се упо зна ју и кон так ти ра ју пре ко сво јих 
бло го ва пра те ћи рад јед ни дру гих, раз ме њу ју ћи сво ја 
на уч на ис ку ства и ми шље ња.11 Њи хов кри тич ки осврт, 
ко мен та ри, као и жи ве ди ску си је, пред ста вља ју јед ну 
фор му на уч не ре цен зи је. По сто ви са та квим тек сто ви ма 
на зи ва ју се pe er re vi ew.12 Ова вр ста ре цен зи је је јед но став-
на, а тек сто ви ова ко об је ди ње ни пред ста вља ју на уч ну 

8 Janet D . S tem wede l,  “Question in the air” ,  Ad venture in Ethics and S c ie
nce 2 1  (January 2007),  http://sci en ceblogs. c om/ethic sandscien ce /2007/01 /
sbc_2007_q ues ti o ns_in_ th e_air.php (преузето а вг уста 201 0).
9 Janet  D.  Stemwed el,  “Keeping score in aca de me : blogging a s p rof essi on al 
activity ( o r not)”,  Adventur e  in Ethics and Sci e nc e 3 ( Fe bruary, 2010), h ttp:// 
scienceb logs.com/ethicsandscience /2007/02 /k eeping_score _in _academe_
blog g.php (пре узе то августа 2010).
10 S te ve  Gim bel, “Gi ving Bac k: What is our mora l obligation”, Phylosoph ers’ 
Playgrou n d  (23 F eb ruary 2007), http://p hi losophersp la ygroun d. bl og spot.
com/ 20 07/01/giving-ba ck-what -i s- our-moral.htm l  (преузет о  августа  20 10).
11 JCO M,  Jo ur na l of Science Commun ication.  Sc ience blogs and public engagement 
w i th  scien ce:  practice chall enge, and o pp ortunities, http:// jcom.siss a.it/ ar-
chive/09/01 /J com0901% 282010%29A02  ( преузето септембра 2010).
12 Jan et  D . Stemwedel,  “W hat  s t he  point of peer review?” , Adventu re in  E thics and 
S c ie nce ( 17 , March 2010), http://scienc eblogs.com /ethicsandsci en ce/2010/03/
whats_the_point_of_peer_revie w. php (преузет о а вгуста 2 01 0).
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це ли ну. Деј вид Ка план, је дан од 
кри ти ча ра и ре цен зе на та, ко ји је и 
сам пре мно го го ди на имао не при-
јат на ис ку ства с ре цен зен ти ма у на-
уч ном ча со пи су, упу ћу је на он лајн 
пу бли ко ва ње на уч них тек сто ва и 
по ста вља пи та ња о етич ким ста во-
ви ма ре цен зе на та у ча со пи си ма у 
па пир ном об ли ку. Ко ји су раз ло зи 
уна пред за у зе тог ”the cutthro at at-
ti tu de” (ста ва да се мо ра од се ћи не ком гла ва), ре цен-
зе на та ру ко пи са? Оби чај да „са се ку” ауто ра и од би ју 
рад без не ког ра зум ног об ја шње ња, уме сто да по мог ну 
са ве ти ма ауто ру да по бољ ша ква ли тет тек ста, по стао 
је сва ко днев на по ја ва, по себ но ако је ру ко пис до спео 
у уред ни штво ви со ко ран ги ра ног ча со пи са. Раз ло зи за 
ова кво ре а го ва ње мо гу би ти ра зно вр сни, али су че сто 
лич ни. Де ша ва се да ис тра жи ва ње на уч ни ка ко ји је при-
ло жио свој рад, по не кад мо же да угро зи лич ни став, па 
чак и ка ри је ру ре цен зен та. Не ким ре цен зен ти ма био је 
до во љан раз лог да ви де ве ли ки број ра до ва по сла тих у 
уред ни штво ви со ко ран ги ра ног ча со пи са да ови за вр ше 
у кор пи за сме ће не про чи та ни. Ова ква кри ти ка упу ће на 
не мар но сти ре цен зе на та об ја вље на је у он лајн ча со пи су 
The Sci en tist13  и иза зва ла је бур ну ре ак ци ју бло ге ра ко ји 
су тај текст, уз про прат ни ко мен тар, по ста вља ли на сво-
је бло го ве. По кре ну ла се и ла ви на ко мен та ра. Ова квим 
ре а го ва њи ма и ус по ста вља њем кон та ка та ме ђу на уч-
ни ци ма-исто ми шље ни ци ма, блог је до зво лио да на у ка 
ожи ви.14

Ако на уч ни рад ник же ли да об ја ви на бло гу не ку 
но ви ну, ори ги на лан рад или син те зу, не зна чи да ње гов 
рад не ће би ти из ло жен не кој вр сти ре цен зи ра ња. На уч-
ни бло ге ри су нај ве ћи кри ти ча ри: на уч ни ци ко ји да ју 
сво је ко мен та ре, че сто се на до ве зу ју сво јим кри тич ким 
ста вом, не кад и пот пу но су прот ним, те је аутор на уч ног 
тек ста из ло жен под јед на ко по хва ла ма и на па ди ма.

С об зи ром на то да Веб пру жа мо гућ ност пра ће ња 
ра до ва ис тра жи ва ча из истих и слич них обла сти на у ке, 
вре ме ном су ни ца ли бло го ви и по ста ја ли плат фор ма 
ко ја би ши ри ла ин фор ма ци је са лин ко ви ма Веб сај та, 
блог- по сто ва са слич ном те ма ти ком – re la ted ar tic les. 
Све те ин фор ма ци је мо гу да се са ку пе на јед ном ме сту 
и да се на пра ви лич ни он лајн ча со пис, и то бес плат-
но! То је раз лог за по ја ву још јед ног за ни мљи вог ра да у 
елек трон ском ча со пи су The Sci en tist „Пу бли ко ва ти или 
об ја ви ти пост“.15

Бло гинг ка ри је ри зам и кри ми нал

Че сто се мо же чу ти став да је кре и ра ње бло го ва са-
мо про па ган да ауто ра или еле мент ка ри је ри зма. Да ли 

13 J ef Akst , ” I hate your paper“ , The Scientist 36  (1. 8. 2010), http://www.
the-scientis t .c om/tem pla tes/trackable/d isplay/ article1 .jsp? a_day =1 &index= 
1&y ear=2010&pa ge =36&m onth=8 &o _u rl=2010/8/1/36/1 (преузето сеп те-
мб ра  20 10 ). 
14 David Gorski, “Doe s  p eer re vie w need fixing?“, Science b ased Medicine. 23.8. 
20 10 , http://www.sciencebasedmedicine.org /? p=6523 (преузето  септембра 
2010). 
15 Jef Ak st,  “Publish or po st“ , The  Scientis t (9. 8. 2010),  h t tp://www.the-sc ie-
ntist.c om /blog/di splay /57613/ (пр еу зето септембра 201 0) .

је сло бо да пу бли ко ва ња као про мо ци ја на у ке ве за на и 
за са мо про мо ци ју? Код бло го ва по сто ји оп ци ја ран ги-
ра ња њи хо ве по пу лар но сти. Ако је блог мно го пу та по-
се ћен, он да је и по пу ла ран. А по пу лар ност игра ве ли ку 
уло гу у оства ри ва њу ка ри је ре.

С дру ге стра не, зар ни су мно ги на уч ни ци из гра-
ди ли ка ри је ру об ја вљу ју ћи исти или сли чан чла нак 
у ви ше раз ли чи тих ча со пи са у па пир ној фор ми? Об-
ја вљи ва ње ла жних по да та ка, ис тра жи ва ња, „фин ги-
ра них“, из ми шље них ре зул та та, ни је рет ка по ја ва. 
Ова кве и слич не пре ва ре при сут не су у свим гра на ма 
на у ке. На ла зи мо их ка ко у тра ди ци о нал ним ча со пи си-
ма у па пир ној фор ми, та ко и у елек трон ском облику. 
На жа лост, пре ва ре у на у ци за у зи ма ју зна чај но ме сто 
у би о ме ди цин ским на у ка ма, те се та ква нео бич на или 
„сен за ци о нал на“ от кри ћа мо гу на ћи и на сај то ви ма и 
бло го ви ма не ких „на уч ни ка“ ко ји ма је ва жно да из гра-
де ка ри је ру не би ра ју ћи сред ства и не оба зи ру ћи се на 
по сле ди це.

Од ових из во ра су че шћи и опа сни ји они ко ји при-
ка зу ју но ве ме то де ле че ња са пот пу ним из ле че њем или 
не ги ра њем тра ди ци о нал не ди јаг но сти ке. При мер та-
квог шар ла тан ства је и блог Na tu ral News где на пр вој 
стра ни мо же мо про чи та ти да кан цер ни је бо лест већ на
чин пре жи вља ва ња!16

По сто ја ње ових бло го ва и сај то ва и не ре а го ва ње 
јав но сти на њи хов штет ни ути цај је не ху ма но, јер до во-
ди у ве ли ку опа сност све оне ко ји су скло ни да им по-
ве ру ју. По сто је, ипак, и они ко ји на осно ву свог зна ња 
пре по зна ју шар ла тан ство и по ста ју „тра га чи за пре ва-
ра ма у на у ци“ – qu ac kery se ar chers, ко ји про ве ра ва ју ве-
ро до стој ност тек сто ва на Ин тер не ту, о че му оба ве шта-
ва ју јав ност на сво јим бло го ви ма.

Аутор веб сај та Qu ac kWatch17 је је дан од ло ва ца на 
ла жне ле ка ре и њи хо ве бло го ве. Уко ли ко се на Ин тер-
не ту по ја ви на уч ни рад иоле сум њи ве са др жи не, вр ло 
бр зо до спе као озло гла шен на овај qu ack blog, а по врат-
ка ме ђу „ода бра не, овен ча не на у ком“ не ма. Сту дент 
би о ло ги је Мajкл Хо кинс на свом бло гу For the Sa ke of 
Sci en ce18, у име на у ке и по ште ња, же сто ко je на пао пре-
ва ран те, ква зи на уч ни ке, док је аутор бло га Qu ac ko me ter, 
из нев ши у јав ност опа сност, ус пео да спре чи ен гле ског 
прин ца Чар лса да по кло ни до на ци ју јед ној ла жној фон-

16 Andreas Moritz “Cancer i s  n ot a D ise ase – It’s a Surv ival Mec hanism (Book 
Excerpt)”, Natural News
http://naturalnews.com/022578.html (преузето септембра 2010).
17 QuackWatch, http://www.quackwatch.org/index.html (преузето септем-
бра 2010). 
18 Micheal Hawkins, “AndreasMoritz is a stupid, dangerous man”, For the Sake 
of Science, http://forthesakeofscience.wordpress.com/2009/05/24/andreas-
moritz-is-a-stupid-dangerous-man/ (преузето септембра 2010).

Quackometer – трагач за преварама у науци 
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да ци ји. Де сет да на ка сни је, об ја вље но је да је фон да ци ја 
уга ше на, а ње ни чла но ви по хап ше ни.19

На у ка + ре кла ма=кон фликт ин те ре са

На на уч ним бло го ви ма ре кла ме се мо гу ви де ти ве-
о ма рет ко, углав ном се по ста ве ра ди от пла те тро шко ва 
сер ве ра, али не и ре кла ме ко је до но се про фит уре ђи-
ва чу на уч ног бло га. Ко мер ци јал на свр ха на уч ног бло га 
уби ла би са му ње го ву свр ху. Блог би тре ба ло да слу жи 
на у ци и ње ном раз во ју у пот пу но сти, а не да до но си 
про фит.

Та ко се на Sci en ce blog.com, у по ро ди цу на уч них 
бло ге ра уме ша ла јед на од нај ја чих ко мер ци јал них 
ком па ни ја – PEP SI, ра ди спон зо ри са ња на уч них бло-
го ва. Де си ло се да је ком па ни ја PEP SI за сво ју ре кла му 

до би ла цен трал но ме сто на Sci en ce blog.com. Тај по тез 
ни ко од на уч них бло ге ра ни је сма трао ни ко ри сним, 
ни ти по треб ним. Оце ни ли су то као кон фликт ин те ре-
са и је дан по је дан бло гер на пу стио је ову на уч ну ин-
сти ту ци ју. Је дан од њих је и наш Бо ра Жив ко вић, по-
знат као Co tur nix, ко ји је на Sci en ce blog.com имао свој 
блог A Blog Aro und the Clock. Са да сe ње гов блог мо же 
на ћи на но вој адре си http://blog.co tur nix.org/.20 Прин-
ци пи јел ност ових љу ди је за ди вље ње. Још јед на осо би-
на кра си љу де од на у ке, а то је упор ност. Ни чу но ве по-
ро ди це на уч них бло го ва. О нај но ви јој мре жи на уч них 
бло ге ра Wi red Sci en ce Blogs са зна је мо са по ста на бло гу 
Б. Жив ко ви ћа.21 

Ми кро бло гинг =Дру штве не мре же

Ка да се упо зна ју на бло го ви ма раз ме ном ми шље ња, 
на уч ни бло ге ри се по ве зу ју и пу тем дру штве них мре-
жа ко је им омо гу ћа ва ју бр жу ко му ни ка ци ју. Иако је до 
пре из ве сног вре ме на та ко не што би ло ско ро не мо гу ће, 
да нас нам пра ће ње на у ке омо гу ћа ва ју дру штве не мре-
же, јер је уште да вре ме на у на у ци нај вред ни ја. Да нас 
је већ уоби ча је на по ја ва да се це ло куп не кон фе рен ци је 
пре но се пу тем дру штве них мре жа Тви те ра, Феј сбу ка, 
Гугл Веј ва и дру гих – што пред ста вља ин фор ми са ње у 

19 Quackometer, http://www.quackometer.net/blog/ (преузето септембра 
2010).
20 Бора Живковић познат је и као Coturnix http://blog.coturnix.org
21 Bora Živković, “Introducing Wired Science Blog Network“, Coturnix, (14. 9. 
2010), http://blog.coturnix.org/2010/09/14/introducing-wired-science-blog-
network/ (преузето септембра 2010).

ре ал ном вре ме ну. Ин фор ма ци је ко је се по ста ве на Ин-
тер нет, кроз дру штве не мре же су лин ко ви – во ди чи до 
но вих сај то ва, бло го ва, но вих от кри ћа, про то ко ла или 
бло го ва ко ле га.

Бр зи на пра ће ња но ви на у на у ци по ста вља за дат ке 
и пред спе ци јал не би бли о те ка ре ко ји ра де у на уч ним 
би бли о те ка ма. Нео п ход но је би ти у то ку са свим де ша-
ва њи ма у на у ци. Ши ре ње ин фор ма ци ја пу тем дру штве-
них или на уч них мре жа лин ко ва ним при ка зи ма на зи ва 
се ми кро бло гинг.

Кон фе рен ци је на уч них бло ге ра – Sci en ce On li ne

Ка ко дру штве не мре же омо гу ћа ва ју вр ло бр зу ко-
му ни ка ци ју, за јед ни ца на уч них бло ге ра уве ћа ва се из 
да на у дан. Сто га су на уч ни ци бло ге ри до шли на иде ју 

да ор га ни зу ју и кон фе рен ци ју о он лајн 
на у ци – Sci en ce On li ne.22 По кре та чи ове 
кон фе рен ци је су Бо ра Жив ко вић, Ан-
тон Зу и кер (An ton Zu i ker), и Дејв Мун-
гер (Da ve Mun ger). Пр ва кон фе рен ци ја 
Sci en ce On li ne одр жа на je 2007. го ди не у 
Че пел Хи лу (Chap pel Hill, North Ca ro-
li na, USA). Сва ке го ди не на Sci en ce On li
ne23 кон фе рен ци ји оку пља ју се бло ге ри 
из чи та вог све та, са све ин те ре сант ни-
јим пре да ва њи ма и но вим те ма ма ко је 
се не пре кид но умно жа ва ју. За ову кон-
фе рен ци ју ка жу да је нај ве ћи, нај е ду ка-

тив ни ји и нај за бав ни ји до га ђај у го ди ни. Мо же мо се по-
хва ли ти да су и на ше ко ле ге, као што су Ве дран Ву чић, 
Да ни ца Ра до ва но вић и ис тра жи вач Јел ка Цр но бр ња 
Иса и ло вић, би ле уче сни ци ове кон фе рен ци је. По ред 
кон фе рен ци је у Че пел Хи лу, сва ког сеп тем бра одр жа ва 
се и Sci en ce On li ne Lon don у Ве ли кој Бри та ни ји, а Sci en ce 
Blog ging Con fe ren ce сва ког ав гу ста или сеп тем бра ме ња 
град свог до ма ћи на. На да мо се да ће јед ног да на и Бе о-
град би ти до ма ћин јед ној ова квој кон фе рен ци ји.

На уч ни бло гинг и сло бод но дру штво

На уч ни бло гинг пред ста вља на чин ка ко да јед но 
дру штво по ста не сло бод но, а да се свет на у ке осло бо-
ди за тво ре но сти. По тре бу да на уч ни ци из не су сво је 
ста во ве без огра ни че ња и јав но по мо гао је тех но ло шки 
раз ви так, а сло бо дан на уч ни дис курс по стао је са свим 
уоби ча је на по ја ва. Та сло бо да у из но ше њу на уч них ста-
во ва основ је сло бод ног дру штва.

Би бли о те ка ри у на уч ним уста но ва ма по ста ју и са-
ми бло ге ри, ин фор ми шу ћи ис тра жи ва че о но вим ин-
фор ма ци о ним ала ти ма нео п ход ним при тра га њу за 
ди ги тал ним на уч ним ин фор ма ци ја ма. Та ко су би бли о-
те ка ри до шли у по зи ци ју да ме ња ју сво ју тра ди ци о нал-
ну уло гу. По ред то га што су ин фор ма то ри, еду ка то ри, 
као Веб ис тра жи ва чи по ста ју и бло го те ка ри!

22 “USA: ’Science blogging Goes Global, Gains respect’”. Global Voice (14. 9. 
2010), http://globalvoicesonline.org/2010/09/14/usa-science-blogging-goes-
global-gains-respect/ (преузето септембра 2010).
23 ScienceOnline, http://www.scienceonline2010.com/index.php/wiki/ (преу-
зето септембра 2010).

Блог Боре Живковића
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Blog ging in the Ser vi ce of Sci en ce: Pro and con tra of sci en ti fic blogs

Ab stract
In this pa per, the aut hor has pre sen ted the im por tan ce of growth and de ve lop ment of in for ma tion tec hno lo gi es and the ir 
im pact on the sci en ce dis se mi na tion. All ef orts of sci en ti fic com mu nity to ma ke sci en ce open to pu blic wit ho ut pu blis hers’ 
re stric tion re sul ted in ap pe a ran ce of sci en ce blogs. Sci en ce blog ging is gro wing every day as many sci en tists re a li zed that the-
ir con tri bu tion to sci en ce co uld be in cre a ting sci en ce blog. In the ir blogs, aut hors ha ve ex clu si ve rights to wri te abo ut sci en ce, 
to com mu ni ca te fa ster and easi er with ot her ex perts and to spread sci en ti fic tho ughts, ide as and the o ri es. From the who le 
blo gosp he re, sci en ce blog ging is the most va lu a ble, open sci en ce lead to open so ci ety. On sci en ce blogs we can see many 
re la ted ar tic les that re fer to ot her blogs. Com mu ni ca tion bet we en sci en ti fic blog gers cor re la ted with so cial net works usa ge. 
Sci en ce com mu nity is a spe cial gu ild, cre a tes a net work of sci en ti fic blog gers, in a man ner of com pre hen si ve ag gre ga tors of 
sci en ce blogs ac ross the glo be. In that way sci en ce blogs re pre sent a hu ge on li ne tre a su re.
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