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Тем пус 2009: 
НО вИ бИ блИ О Теч кИ сер вИ сИ На уНИ вер зИ Те ТИ ма  

за пад НОг бал ка На

БогољубМазић*
уни вер зи тет ска би бли о те ка „све то зар мар ко вић“

Учесници:
уни вер зи тет у бе о гра ду, ср би ја
уни вер зи тет у кра гу јев цу, ср би ја
уни вер зи тет у Ни шу, ср би ја
уни вер зи тет у под го ри ци, Цр на 
го ра
уни вер зи тет у са ра је ву, бо сна и 
Хер це го ви на
уни вер зи тет у Ту зли, бо сна и Хер
це го ви на

Партнери:
мидлсекс би бли о теч ки сер ви си, 
лон дон
уни вер си тет ска би бли о те ка, беч
уни вер зи тет ска би бли о те ка, ма
ри бор 
 

прИлОг 

Анализазначајапројекта
пред ло жен про јект на ме њен 

је тех но ло шком оса вре ме ња ва
њу, функ ци о нал ној ин те гра ци ји и 
ин сти ту ци о нал ном ши ре њу ака
дем ских би бли о теч ких си сте ма 
у ср би ји, Цр ној го ри и бо сни и 
Хер це го ви ни. Овај про је кат тре ба 
да омо гу ћи:

 ин ста ли ра ње но вих сер ве ра 
у чво ри шта би бли о теч ке мре же;

 укљу чи ва ња пре о ста лих фа
кул тет ских би бли о те ка у би бли о
теч коин фор ма ци о ни си стем уни
вер зи те та;

 им пле мен та ци ју но вих би
бли о теч ких сер ви са са ко ји ма 
ће фа кул тет ске би бли о те ке за
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о кру жи ти све би бли о теч коин фор ма ци о не 
сер ви се; 

 ус по ста вља ње wеб пор та ла уни вер зи
тет ских ку ри ку лу ма ко ји са др же по пи се оба
ве зне ли те ра ту ре, на став не гра ђе и гра ђе са 
пре ва да ња, по ве за ни са ре по зи то ри ју ми ма и 
Опаком. 

 ус по ста вља ње си сте ма за ар хи ви ра ње и 
ко ри шће ње ди ги тал них уни вер зи тет ских до
ку ме на та и ње го во по ве зи ва ње са би бли о теч
коин фор ма ци о ним си сте мом и ин фор ма ци о
ним си сте мом на уч ног ра да.

пред ло же ни про јект тре ба да омо гу ћи уни
вер зи те ти ма, пред ла га чи ма про јек та, да пр ви 
у ре ги ји оства ре це ло ви ту ауто ма ти за ци ју би
бли о теч коин фор ма ци о ног си сте ма ко јом ће 
омо гу ћи ти сту ден ти ма, на став ни ци ма и оста
лим ко ри сни ци ма ака дем ских би бли о те ка ефи
ка сно ко ри шће ње и раз ме ну ка ко кон вен ци о
нал не, та ко и елек трон ске би бли о теч ке гра ђе. 

Овај про је кат обез бе ђу је ви со ко школ ским 
би бли о те ка ма да ве ћи ну сво јих тра ди ци о
нал них услу га по ну ди у об ли ку веб сер ви са 
и ти ме омо гу ћи да уни вер зи те ти нео ме та но 
раз ви ја ју са вре ме не кон цеп те на став ног и на
уч ног ра да укљу чу ју ћи и кон цепт обра зо ва ња 
на да љи ну. 

ве ли ки зна чај про јек та пред ста вља и из
бор ре ги о нал не мре же као основ ног тех но ло
шког и ор га ни за ци о ног мо де ла би бли о теч ког 
си сте ма. ре ги о нал на мре жа обез бе ђу је не по
сре дан про ток на уч них ин фор ма ци ја и до ку
ме на та у ре ги ји, а ти ме и ефи ка сну обра зов ну, 
про фе си о нал ну и кул тур ну ме ђууни вер зи
тет ску са рад њу у ре ги ји. 

пред ло же ни про је кат на ме њен је функ
ци о нал ном про ши ре њу и оса вре ме ња ва њу 
би бли о теч коин фор ма ци о ног си сте ма чи ја је 
вред ност већ по твр ђе на ди на мич ним по ве ћа
њем бро ја укљу че них би бли о те ка. Функ ци о
ни са ње уни вер зи тет ских би бли о теч ких мре
жа као де ло ва си сте ма CO BISS.Net све вре ме 
има по др шку на ци о нал них вла да ко је су, у 

ме ри сво јих мо гућ но сти, у це лом пе ри о ду од 
осни ва ња до да нас, по ма га ле рад кон зор ци ју
ма и ши ре ње мре же.

ме ђу пред но сти овог про јек та тре ба ис та
ћи и ње го ву на ме ру да по сто је ће и но ве функ
ци о нал но сти ин те гри ше у це ло ви ти си стем. 
На ме ра је про јек та да ре по зи то ри је и сер ви се 
за упра вља ње и ко ри шће ње ре по зи то ри ја по
ве жу пре ко ме та по да та ка са ILS и би бли о гра
фи ја ма на уч них рад ни ка у ECRIS си сте ми ма. 
На дру гој стра ни си стем за пре тра жи ва ње ре
по зи то ри ја тре ба да функ ци о ни се као оп шти 
пре тра жи вач ди стри бу и ра них ре по зи то ри ја 
за све ко ри сни ке ака дем ских би бли о теч коин
фор ма ци о них си сте ма.

Циљевипројекта
Овај про је кат тре ба да по стиг не сле де ће 

ци ље ве:
1. Тех но ло шка ино ва ци ја ака дем ске би

бли о теч ке мре же у ср би ји, Цр ној го ри и бо
сни и Хер це го ви ни

2. Ин те гра ци ја пре о ста лих фа кул тет
ских би бли о те ка у би бли о теч ку мре жу уни
вер зи те та.

3. ком пле ти ра ње би бли о теч коин фор ма
ци о них функ ци ја у ви со ко школ ским би бли
о те ка ма са им пле мен та ци јом функ ци о нал но
сти: кон тро ла се риј ских пу бли ка ци ја, на бав ка 
би бли о теч ке гра ђе, упра вља ње апли ка ци ја ма 
у са мим би бли о те ка ма, уза јам на ка та ло ги за
ци ја са ин те гри са ном нор ма тив ном кон тро
лом по да та ка

4. Из град њу ре по зи то ри ја уни вер зи тет
ских елек трон ских пу бли ка ци ја и до ку ме на
та ве за них за на став ни и на уч ни рад на уни
вер зи те ти ма, са веб апли ка ци је за ко ри снич ко 
де по но ва ње елек трон ских до ку ме на та и сер
ви сом за је дин стве но пре тра жи ва ње ин сти ту
ци о нал них и уда ље них ре по зи то ри ја

5. Из град ња wеб сер ве ра на став них ку ри ку
лу ма по ве за них са ре по зи то ри јем и Опаком

6. Ин те гра ци ја ин сти ту ци о нал них ре по
зи то ри ја са веб сер ви сом за из ра ду пер со нал
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них би бли о гра фи ја уни вер зи тет ског осо бља и 
Опаком, ка ко би би ло мо гу ће пра ти ти на уч
ну про дук ци ју уни вер зи те та

7. Оспо со бља ва ње би бли о те ка ра за упра
вља ње елек трон ском гра ђом

8. Оспо со бља ва ње би бли о те ка ра за пре
тра жи ва ње и ди стри бу ци ју елек трон ских ин
фор ма ци ја из ин сти ту ци о нал них и ди стри бу
и ра них ре по зи то ри ја.

1.Технолошкаиновацијаакадемске
библиотечкемрежеуСрбији,ЦрнојГори
иБоснииХерцеговини

пред ло же на тех но ло шка ино ва ци ја по чи ва 
на ин те гра ци ји три но ва сер ве ра ко ји су на ме
ње ни функ ци о ни са њу CO BISS3 апли ка ци је, 
ба зе Orac le и си сте ма за упра вља ње уни вер зи
тет ским елек трон ским до ку мен ти ма у окви ру 
по сто је ћих би бли о теч ких мре жа у ср би ји, 
Цр ној го ри и бо сни и Хер це го ви ни.

2.Интеграцијапреосталихфакултетских
библиотекаубиблиотечкумрежу
универзитета.

про јект је на ме њен ком пле ти ра њу би бли
о теч коин фор ма ци о ног си те ма на уни вер зи
те ти ма. до окон ча ња про јек та оспо со би ли би 
сле де ћи број би бли о те ка за ко ри шће ње свих 
сер ви са и то:

уни вер зи тет у бе о гра ду  16 би бли о те ка
уни вер зи тет умет но сти у бе о гра ду  1 би

бли о те ка
уни вер зи тет у Ни шу  12 би бли о те ка
уни вер зи тет у кра гу јев цу  3 би бли о те ка
уни вер зи тет Цр не го ре  10 би бли о те ка
уни вер зи тет у са ра је ву  14 би бли о те ка
уни вер зи тет у Ту зли  13 би бли о те ка

3.Комплетирањефункцијабиблиотечко-
информационогсистемау
високошколскимбиблиотекама

Ин ста ли ра ња ра чу нар ске опре ме омо гу ћи
ће ви ско школ ским би бли о те ка ма да за о кру же 

ауто ма ти за ци ју би бли о теч ке де ла но сти до да
ва њем и оса вре ме ња ва њем сле де ћих мо ду ла: 

Набавка- укљу чу је све по ступ ке за на бав
ку гра ђе (мо но граф ске пу бли ка ци је) и за во ђе
ње ста ња фи нан сиј ских сред ста ва у фон до ви
ма по чи ва на сле де ћим сер ви си ма: сер вис за 
унос и об ра ду пред ло га за на бав ку би бли о теч
ке гра ђе; сер вис за ма ни пу ла ци ју са на ру че ном 
гра ђом; сер вис за на ру чи ва ње, при јем и сла ње 
гра ђе у раз ме ну; сер вис за одр жа ва ње по да та
ка о парт не ри ма и фон до ви ма; сер вис за сла ње 
на руџ би на пре ма стан дар ду EDI FACT.

Серијскепубликације  укљу чу је сер ви се 
за на бав ку се риј ских пу бли ка ци ја и за во ђе ње 
ста ња фи нан сиј ских сред ста ва и то: сер вис за 
на ру чи ва ње гра ђе; сер вис за ку по ви ну пу бли
ка ци ја; сер вис за кон тро лу до то ка гра ђе по мо
ћу мо де ла из ла же ња. 

Фонд – укљу чу је сер ви се за це ло ви то 
упра вља ње по да ци ма о фон ду и то: сер вис за 
кре и ра ње и уре ђи ва ње по да та ка о фон ду; сер
вис за ауто ри зо ва но ме ња ње ста ту са фон да.

Позајмица – укљу чу је сер ви се ко ји омо
гу ћа ва ју по зај ми це би бли о теч ке гра ђе и то: 
сер вис за упра вља ње по зај ми цом гра ђе; сер
вис за па ра ме три зо ва ње по зај ми це; сер вис за 
елек трон ско оба ве шта ва ње о ис те ку ро ка по
зај ми це и сер вис за об је ди ње но ко ри шће ње 
би бли о теч ке гра ђе у свим фа кул тет ским би
бли о те ка ма уни вер зи те та.

Међубиблиотечка позајмица  укљу чу
је све по ступ ке у слу ча ју ка да се би бли о те ка 
по ја вљу је у уло зи на ру чи о ца гра ђе из дру гих 
би бли о те ка, а та ко ђе и по ступ ке ка да се би
бли о те ка по ја вљу је у уло зи до ба вља ча гра ђе 
из свог фон да. Об у хва та сер вис за об ра ду на
руџ би на ин ди ви ду ал них кор ни сни ка пре ко 
Опака; сер вис за ма ни пу ли са ње при мље
ном гра ђом; сер вис за елек трон ско оба ве шта
ва ње ко ри сни ка ме ђу би бли о теч ке по зај ми це

Управљањеапликацијама је сег мент ко
ји омо гу ћу је са мо стал но упра вља ње соп стве
ним ло кал ним апли ка ци ја ма:
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уз већ по сто је ћи си стем за уза јам ну ка та
ло ги за ци ју, Опак и из ра ду би бли о гра фи ја, 
по ме ну ти сер ви си ће за о кру жи ти ауто ма ти за
ци ју би бли о теч ког по сло ва ња у ви со ко школ
ским би бли о те ка ма. Ин те гри са ни би бли о теч
коин фор ма ци о ни си стем и ње го ви број ни 
веб сер ви си, омо гу ћи ће да се би бли о теч ки 
фон до ви уни вер зи те та рав но мер но и ефи ка
сно ко ри сте, а би бли о теч ко по сло ва ње и тро
ше ње јав них сред та ва за рад би бло те ка по ста
не тран спа рент но. 

ве ћи на би бли о теч ких услу га пред ви ђе на 
је да функ ци о ни ше као wеб сер ви си чи ме ће 
би ти омо гу ће но ко ри шће ње би бли о те ке ван 
ње ног фи зич ког про сто ра. Ова ква вир ту е ли
за ци ја би бли о теч ких услу га пред у слов је за 
би ло ко ји уни вер зи тет ски про грам усме рен ка 
уво ђе њу уче ња на да љи ну. мо гло би се ре ћи 
да су би бли о теч ки сер ви си на Wебу услов за 
мо дер ни за ци ју кла сич них про це са на ста ве, а 
уво ђе ње мо дер них кон це па та на ста ве не мо
же ни по че ти, ако би бли о те ке, као ин сти ту ци
је ко је по сре ду ју ин фор ма ци је, не бу ду ме ђу 
пр ви ма тран сфор ми са не.

пред ло же ни ин те гри са ни си тем за би бли
о теч ко по сло ва ње омо гу ћи ће ра вро прав но 
тре ти ра ње кла сич не и елек трон ске би бли о
теч ке гра ђе, ка ко у окви ру си сте ма, та ко и у 
оки ви ру ди стри бу ци је гра ђе ко ја се на ба вља 
из дру гих би бли о те ка и од дру гих ин фор ма
ци о них си сте ма. 

Од ве ли ког зна ча ја за про ток ин фор ма ци
ја и зна ња на уни вер зи те ти ма ко ји су об у хва
ће ни овим про јек том би ће и ре ги о нал ни ка
рак тер би бли о теч ке мре же. Он ће омо гу ћи ти 
да се би бли о теч ки фон до ви у ре ги ју ме ђу
соб но по ве жу, да се ра ци о нал ни је ко ри сте, а 
ти ме и ума ње ло ше по сле ди це не до вољ ног 
фи на си ра ња ви со ко школ ских би бли о те ка, 
што је ре ал ност у овој ре ги ји већ го то во две 
де це ни је. 

4.Оспособљавањебиблиотекаразарадса
вебсервисимабиблиотечко-информационог
системаипружањеуслугакорисницима

би тан део про јек та је сте оспо со бља ва ње 
би бли о те ких рад ни ка за ефи ка сно ко ри шће
ње би бли о теч коин фор ма ци о ног си сте ма и 
ње них веб сер ви са. у окви ру про јек та би ће 
ор га ни зо ва ни ре ги о нал ни кур се ви за би бли о
те ка ре ко ји ће обез бе ди ти:

 обу ку 10 би бли о те ка ра за бу ду ће еду ка
то ре са вре ме ног би бли о теч ког по сло ва ња у 

 сво јим сре ди на ма;
 обу ку 70 би бли о те ка ра ко ји во де по је ди

не ко ри снич ке сер ви се за рад на тим апли ка
ци ја ма

 обу ку 5 би бли о те ка ра за во ђе ње сер ви са 
за елек трон ску ко му ни ка ци ју са ко ри сни ци ма

 обу ку 5 би бли о те ка ра за ор га ни зо ва ње 
wеб кур се ва за ко ри сни ке би бли о те ка 

у окви ру ре ги о нал не мре же пла ни ра но је 
ор га ни зо ва ње ре ги о нал ног ака дем ског би
бли о теч ког фор му ма, ко ја ће ор га ни зо ва ти: 

1. веб ди ску си о не гру пе за би бли о те ка ре,
2. ре ги о нал ни ака дем ски би бли о теч ки 

блог,
3. кла сич не и веб кур се ве на те ме ко ри

шће ња би бли о теч коин фор ма ци о ног си сте ма 
у ака дем ским сре ди на ма.

5.Изградњарепозиторијауниверзитет-
скихелектронскихпубликација,
полупубликацијаидокумената

Циљ ово га де ла про јек та је сте из град ња 
вир ту ал не би бли о те ке уни вер зи тет ских елек
трон ских до ку ме на та ко ја се за сни ва на си сте
му за ко ри шће ње већ из гра ђе них ин сти ту ци о
нал них ре по зи то ри ја, као и на ус по ста вља њу 
но вих ин сти ту ци о нал них ре по зи то ри ја на 
уни вер зи те ти ма ко ји их још ни су из гра ди ли. 
ре по зи то ри ји су на ме ње ни сле де ћим ти по ви
ма уни вер зи тет ских пу бли ка ци ја, по лу пу бли
ка ци ја и до ку ме на та:
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 док тор ске ди сер та ци је 
 ма стер ра до ви
 оста ли за кључ ни ра до ви
 не пу бли ко ва ни на уч ни ра до ви 
 не пу бли ко ва на на став на гра ђа
 уни вер зи тет ских из да ња (са са гла сно

шћу из да ва ча)
 из ве шта ја о про јек ти ма јав ног зна ча ја. 
Из град ња ди стри бу и ра них ре по зи то ри

ја има пр во ра зред ни зна чај за обра зов ни и 
на уч ни рад на уни вер зи те ти ма, јер се за хва
љу ју ћи бр зом и јед но став ном при сту пу до ку
мен ти ма, по ве ћа ва раз ме на ин фор ма ци ја ме
ђу уче сни ци ма на уч ног и на став ног про це са. 
ка ко је упра во раз ме на ин фор ма ци ја услов за 
ква ли тет но и ефи ка сно уче ње и на уч ни рад, 
из град ња ре по зи то ри ја је и са став ни део оп
штег про це са мо дер ни за ци је уни вер зи те та у 
ре ги ји. 

Из гра ђе ни ре по зи то ри ји су на ме ње не и 
трај ном ар хи ви ра њу уни вер зи тет ских пу бли
ка ци ја и по лу пу бли ка ци ја и по др шка су ауто
ма ти за ци ји де по зи тар не функ ци је ака дем ских 
би бли о теч ких си сте ма.

про је кат је на ме њен из град њи си сте ма ко
ји ће мо ћи да: 

 упра вља ве ли ким ко лек ци ја ма мул ти ме
диј ске гра ђе; 

 обез бе ди кон тро лу при сту па до ку мен ти ма;
 обез бе ди кон тро лу до да ва ња но вих са

др жа ја у ори ги нал ни об ли ка до ку мен та;
 обез бе ди кон тро лу да ва ња са гла сно сти 

за ко ри шће ње ди ги тал них до ку ме на та;
 обез бе ди wеб сер вис за унос ме та по да

та ка о до ку мен ти ма за јед но са до да ва њем са
мих до ку ме на та;

 по ве зи ва ње ме та по да та ка са ди ги тал ним 
објек ти ма;

 ауто мат ско ре ги стро ва ње тех нич ких ме
та по да та ка о до ку мен ти ма са на ме ном њи хо
вог трај ног ар хи ви ра ња;

 омо гу ћи пре тра жи ва ња са др жа ја у пу
ном тек сту у фор ма ти ма PDF, DOC, RTF и 
дру гим фор ма ти ма;

 при ка же сли ке у ви со кој ре зо лу ци ји, те 
до ку мен те у об ли ку ви ше стра нич них при ка за;

 омо гу ћи фе де ра тив но пре тра жи ва ње 
дис ри бу и ра них ре по зи то ри ја.

про јек том је пред ви ђе но ко ри шће ње тех
но ло ги је отво ре ног ко да тј. Fe do ra, Apac he, 
MySQL и McKOI. за ме та по дат ке је пр дви ђе
но ко ри шће ње Du blin Co re, XML и CO MARC, 
док је за фе де ра тив но пре тра жи ва ње пред ви
ђен SRU/SRW.

6.Интеграцијасистемазаархивирањеи
коришћењеелектронскихдокуменатаса
системомE-CRISиОПАК-ом

си стем за ар хи ви ра ње и ко ри шће ње елек
трон ских до ку мен та тре ба да по ста не тре ћи 
си стем у ака дем ској би бли о теч кој мре жи ко
ји до би ја пу ни ко ри снич ки сми сао, ако је по
ве зан са пре о ста ла два си сте ма, си сте мом за 
би бли о теч ко по сло ва ње и ин фор ма ци о ним 
си сте мом на уч ног ра да. Ова ве за тре ба да се 
обез бе ди кроз:

 пре нос ме та по да та ка о ди ги тал ним 
објек ти ма у Опак

 ус по ста вља њем об је ди ње ног пре тра жи
ва ње по Опаку и ре по зи то ри ји ма

 по ве за ност сер ви са за из ра ду wеб пер со
нал них би бли о гра фи ја са ре по зи то ри ју ми ма.

Ин те гра ци ја ме та по дат ка ре по зи то ри ја 
са уз јам ном би бли о граф ском ба зом по да та ка 
мо гу ћа је пу тем ауто мат ске кон вер зи је ме та
по дат ка у да блин кор фор ма ту у фор мат CO
MARC у окви ру сер ви са за кон тро ли сан унос 
по да та ка у уза јам ну би бли о граф ску ба зу по
да та ка. На дру гој стра ни, ус по ста вља ње об је
ди ње ног пре тра жи ва ња би бли о граф ских ба за 
по да та ка и ре по зи то ри ја елек трон ских до ку
мен та би ће омо гу ће но им пле мен та ци јом SFX 
сер ве ра за по ве зи ва ње са ди стри бу и ра ним ба
за ма по да та ка.

Не по сре дан ин те рес ака дем ске јав но сти 
ле жи у по ве зи ва њу си сте ма за ар хи ви ра ње и 
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ко ри шће ње елек трон ских до ку ме на та са wеб 
сер ви сом за из ра ду би бли о гра фи ја на став ни
ка и са рад ни ка уни вер зи те та. 

7.Оспособљавањебиблиотекараза
управљањеелектронскомграђом

Циљ про јек та је да би бли о те ка ри за пад
ног бал ка на стек ну не по ход на зна ња за рад са 
елек трон ским до ку мен ти ма. у окви ру про јек та 
тре ба да се оспо со бе на сле де ћим под руч ји ма:
Поштовања и заштите ауторских пра

ва. под руч је је на ме ње но нај ши рем кру гу би
бли о те ка ре ко ји тре ба да овла да ју основ ним 
за кон ским и етич ким на че ли ма ко ри шће ња 
елек трон ских до ку ме на та и Ин тер не та, те 
спе ци фич ном за кон ском ре гу ла ти вом и до
бром прак сом ко ри шће ња елек трон ских до ку
ме на та у би бли о те ка ма. у овом де лу про јек та 
пла ни ра но је:

 4 оп ште струч на пре да ва ња за по 50 би
бли о те ка ра. 

 5 дво днев них ра ди о ни ца за по 12 по ла
зни ка (ср би ја 6X, Цр на го ра 2X и бо сна и 
Хер це го ви на 3X).

 1 мен тор ски курс на да љи ну за укуп но 
10 по ла зни ка ко ји тре ба да се спе ци ја ли зу ју 
за за шти ту аутор ских пра ва у окви ру сво јих 
ре по зи то ри ја. ре зул тат ово га кур са тре ба да 
чи не тек сто ви о аутор ском пра ву ко ји ће би ти 
по ста вље ни на wеб сер вер ре по зи то ри ја.

 Из ра да при руч ни ка „ди ги тал на аутор
ска пра ва и би бли о те ке“. 
Дескриптивнезбиркеметаподатака.под

руч је је на ме ње но ши рем кру гу би бли о те ка ра 
ко ји се ба ве или на ме ра ју да се ба ве ди ги тал
ним збир ка ма. у окви ру овог под руч ја пла ни
ра не су: 

 5 ра ди о ни ца на те му стан дар да Du blin 
Co re, METS, PRE MIS и OAIPMH.

 3 ра ди о ни це на те му кон вер зи је MARC 
фор ма та у Du blin Co re

 при пре ма кон вер зиј ске схе ме Du blin Co
re у CO MARC

Управљање репозиторијумима. под руч је 
је на ме ње но за 10 би бли о те ка ра ко ји се ба ве 
во ђе њем ре по зи то ри ја. 

 за њих би ти ор га ни зо ван струч ни бо
ра вак по спе ци јал ном про гра му у уни вер зи
тет ској би бли о те ци у бе чу. На кон те обу ке, 
би бли о те ка ри ће би ти у оба ве зи да при пре ме 
про грам обу ке ко ле га ће ко ји ра ди ти на при
ку пља њу, по хра њи ва њу и из ме ни по да та ка 
елек трон ских до ку ме на та. 

 по сле ус по ста вља ња веб сер ве ра за 
упра вља ње ре по зи то ри ју ми ма, ор га ни зо ва ће 
се спе ци а ли зо ван курс ње го вог ко ри шће ња за 
нај ма ње 30 би бли о те ка ра.
Обукакорисниказаархивирањедокумена

та.под руч је је на ме ње но во ђа ма би бли о те ка 
или слу жби за рад са ди ги тал ним збир кам ка
ко би мо гли да из ра де про гра ме за про па ги
ра ње и по ступ ке за при ку пља ње ди ги тал них 
до ку ме на та. у окви ру овог под руч ја пла ни
ра но је:

 еду ка тив ни про гра ми у би бли о те ка ма 
на те му ме то да при ку пља ња ди ги тал них до
ку ме на та.

 при пре ма про то ко ла за елек трон ско де
по но ва ње ра до ва и ди сер та ци ја.

 при пре ма про то ко ла за елек трон ско де
по но ва ње оста лих до ку мен та.

 при пре ма ин фор ма тив ног ма те ри ја ла 
за упо зна ва ње ака дем ске сре ди не са сер ви
сом за де по но ва ње и кор шће ње ди ги тал них 
до ку ме на та.

8.Оспособљавањебиблиотекараза
претраживањеидистрибуцију
електронскихинформацијаиз
институционалнихидистрибуираних
репозиторија.

део про јек та је на ме њен оспо со бља ва њу 
би бли о те ка ра за пре тра жи ва ње ди стри бу и
ра них елек трон ских ре по зи то ри ја. у окви ру 
овог де ла про јек та пла ни ра но је:



75ИНФОтека, број 2, год. XI, децембар 2010.

бО гО љуб ма зИћ ‒ Тем пус 2009

 Ор га ни зо ва ње ра ди о ни ца за по 12 по ла зни
ка о тех ни ка ма пре тра жи ва ња пу них тек сто ва 

 при пре ма 2 веб кур са за еду ка ци ју сту
ден та та ко ји има ју пра во да ко ри сте елек трон
ске збир ке.

 при пре ма пре зен та ци о ног ма те ри ја ла 
о мо гућ но сти ма ко ри шће ња фе де рал ног пре
тра жи ва ња би бли о граф ских ба за и ба за пу ног 
тек ста у ви со ко школ ској на ста ви.

* ре зул та ти оства ре ни то ком 2010. го ди не би ће пре ста
вље ни у на ред ном бро ју Ин фо те ке за 2011. го ди ну.


