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Увод

Прве две генерациjе библиотекара у Србиjи школоване су jош раних
шездесетих година двадесетог века, када jе на Филолошком факултету
у Београду основана Катедра за библиотекарство. Након реформе
школства 1978. године, на Филолошком факултету поново се уводи
смер за библиотекарство, коjи подразумева четворосеместралне студиjе
уз редовне четворогодишње студиjе на jедноj од група Филолошког
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факултета. Од школске 1990/91. године Катедра за библиотекарство и
информатику бива обновљена, као четворогодишњи ниво студиjа. Више
о историjату и настанку Катедре каква данас постоjи описано jе у
(Vraneš, 2008).
Наставно особље Катедре своjим студентима пружа знања из разних
области: библиотекарства, архивистике, музеологиjе, али и математике
и информатике. У овом раду бавићемо се предметима коjи обрађуjу
концепте алгоритмике и програмирања.
Рад jе организован на следећи начин. У 2. одељку наведена су и
кратко описана нека од истраживања у коjима се дискутуjе да ли jе
Паjтон1 заиста наjподесниjи као први програмски jезик за почетнике
различитих узраста. У истом поглављу осврћемо се и на тренутни
статус наставе програмирања у основним школама у Србиjи, као и улогу
Паjтона у том процесу. Као увод у садржаj самог курса програмирања,
у 3. одељку направљен jе сажет преглед информатичких курсева коjи
му претходе како би се стекао увид у предзнања коjа студенти стичу,
а затим jе описан и са̂м курс у 4. одељку. У 5. одељку именовани
су и укратко описани информатички курсеви коjи следе, док jе у
6. одељку направљен посебан осврт на примену стечених знања из
програмирања у Паjтону, како у даљоj настави, тако и касниjе на
тржишту рада. Анализирамо и свеукупно стечена информатичка знања
на овим студиjама, те предочавамо могуће радне позициjе за коjе су
ови студенти стекли компетенциjе. Завршавамо и закључуjемо рад 7.
одељком.

2.

Паjтон као први програмски jезик студената
природних jезика

Многи аутори годинама уназад разматраjу са коjим програмским
jезиком треба кренути на дуги пут учења програмирања. Извесно jе да
одабир треба направити на основу више чинилаца: старосно доба особе
коjа почиње да учи програмирање, предзнање и претходно искуство из
области рачунарства, познавање енглеског jезика, али и представа о томе
где ће се стечена знања касниjе примењивати.
1

Паjтон (енг. Python) jе виши, интерпретаторски програмски jезик опште
намене. Патентирао га jе Гвидо Ван Росум (енг. Guido van Rossum) 1991.
године.

2

Инфотека, год. 18, бр. 1, август 2018.

Научни рад
У различитим периодима, различити програмски jезици сматрани
су наjподесниjим програмским jезицима за почетнике. Осамдесетих
година су то били Беjзик и Паскал, а касних деведесетих и почетком
двехиљадитих година програмски jезик Jава (Hosch, 1996; King,
1997; Hadjerrouit, 1998). Аутори (Radenski, 2006) мењаjу програм
првог програмерског курса у корист Паjтона и изводе закључак
да студенти много лакше усваjаjу синтаксу овог програмског jезика
него Jаве. Како jе употреба готових модула практичниjа у Паjтону,
студенти чак развиjаjу и богатиjе апликациjе у односу на оне коjе
су развиjале у Jави генерациjе коjе су им претходиле. Исто питање
стоjи и много година касниjе. Аутори (Jayal et al., 2011) деле полазнике
почетног, средњошколског курса програмирања на две групе. Прва
група одмах учи Jаву као почетни програмски jезик, односно усваjа
обjектно-ориjентисану парадигму као прву парадигму. Друга група
учи основне концепте (изразе, условну клаузу, петље) у Паjтону, а
затим сустиже прву групу учећи Jаву. По завршетку наставе прави
се поређење успеха ових двеjу група. Испоставља се да jе други
приступ (Паjтон па Jава) дао квалитетниjи исход. Занимљиво jе питање
коjе у овом раду постављаjу аутори пре више од jедне децениjе: да
ли jе ипак наjбоље да почетници као први програмски jезик уче
онаj коjи jе у том тренутку наjпопуларниjи, односно наjтражениjи на
тржишту? Наиме, иако jе тада Паjтон био само jезик предвиђен за
почетнике, он jе постао jезик привреде. То jе управо последица огромне
популарности развоjа вештачке интелигенциjе и Паjтона као jедног
од наjпригодниjих jезика за њено развиjање. Разлог томе су модули:
scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) за алгоритме машинског учења, tensorflow (Abadi et al., 2016) за рад са вишедимензионим матрицама,
nltk (Bird and Loper, 2004) за обраду природних jезика и многи други.
Jош jедна од многих дискусиjа коjе се воде jесте и она коjа
се тиче прве програмске парадигме са коjом ће се почетници прво
упознати. Аутори (Goldwasser and Letscher, 2008) сматраjу да то треба
да буде обjектно-ориjентисана парадигма, али и у таквом приступу
препоручуjу Паjтон као jезик коjи поред процедуралне и функционалне,
подржава и ову парадигму. Студентима на универзитету Витватерсранд
(енг. Witwatersrand) су основни концепти програмирања и основне
структуре података демонстриране помоћу Scheme програмског jезика
(Sanders and Langford, 2008). Ово jе програмски jезик функционалне
парадигме, коjа углавном ниjе заступљена у апликациjама за
свакодневну употребу. Студенти коjи су већ имали програмерског
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искуства, оваj програмски jезик нису добро прихватили, сматраjући
да као функционални jезик нема реалну употребну вредност. Следеће
школске године у оквиру истог курса, уведен jе исти програм али кроз
Паjтон. Испоставило се да су те године Паjтон одлично усвоjили како
почетници, тако и студенти коjи су већ имали програмерско предзнање.
У радовима (Agarwal and Agarwal, 2005; Vasljević, 2013) анализира се
синтакса програмског jезика Паjтон као и доступност алата за његову
примену у настави. Аутори (Ranum et al., 2006) износе своjа искуства
са Паjтоном у оквиру почетног курса програмирања. Закључуjу да се
Паjтон показао као веома захвалан у ове сврхе, превасходно захваљуjући
jедноставноj синтакси и доступности алата за његову употребу.
Захваљуjући аргументованим дискусиjама поменутих аутора, као и
њиховим искуствима, Паjтон jе одабран за почетни курс програмирања
у оквиру студиjа библиотекарства и информатике на Катедри за
библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду.
Jедан од битних чинилаца коjи су довели до овог избора jесте и
постоjање модула nltk за обраду природних jезика, коjи нарочито може
бити користан студентима Филолошког факултета.
Почевши од 2017/18. школске године, предмет „Информатика и
рачунарство“ се од петог разреда уводи као обавезан у основним
школама у Србиjи. Чланови фондациjе Петља2 активно доприносе
модернизациjи и популаризациjи информатике и рачунарства у Србиjи.
Циљ фондациjе jе подизање нивоа свести у друштву о општеобразовном
значаjу алгоритамске писмености, као и подстицање друштва на
активниjе деловање у смеру развиjања алгоритамске писмености и
програмирања. Допринос материjалима за наставу „Информатике и
рачунарства“ у петом и шестом разреду jедна jе од истакнутих
активности ове фондациjе. По плану и програму, предмет обухвата и
обавезну наставу програмирања, коjа почиње одмах у петом разреду
и то визуелним програмским jезиком Скреч3 (енг. Scratch). У те
сврхе развиjени су интерактивни приручник4 и практикум5 као допуна
настави.
2
3
4

5

4

Фондациjа Петља, https://petlja.org
Визуелни програмски jезик, Scratch, http://scratch.mit.edu
Програмирање
у
Скречу,
приручник
за
пети
https://petlja.org/BubbleBee/r/kursevi/scratch-support
Програмирање
у
Скречу,
практикум
за
пети
https://petlja.org/BubbleBee/r/kursevi/scratch-zbirka

разред,
разред,
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На текстуелан програмски jезик основци прелазе следеће године.
Коjи ће то jезик бити, одлука jе предметног наставника. Школске
2018/19. прва генерациjа ће похађати наставу програмирања у
текстуелном програмском jезику по новом програму. Фондациjа Петља
аргументовано апелуjе на наставнике да таj jезик буде баш Паjтон, али
и ставља на располагање сиjасет материjала коjи ће наставу обогатити
и учинити jе интересантиjом и блискиjом шестацима. Ти материjали
обухватаjу интерактивни приручник,6 пратећу збирку алгоритамских
задатака,7 као и збирку кратких питања.8
Управо те чињенице представљаjу jош jедан изузетно важан фактор
за структуирање програма наставе програмирања на Филолошком
факултету. Када кроз неколико година поменуте прве генерациjе
стасаjу за академске студиjе, имаће већ оформљен алгоритамски начин
размишљања, као и темељно познавање синтаксе. На таj начин jе
смер Библиотекарство и информатика припремљен да спремно дочека,
заокружи и прошири знања нових генерациjа.

3.

Информатички предмети у раниjим семестрима

У овом поглављу направићемо кратак преглед информатичких
предмета коjе студенти библиотекарства и информатике похађаjу у
прва четири семестра. Листа курсева и њихових курикулума доступна
jе на вебу. Од самог почетка студиjа у оквиру засебног студиjског
програма, информатички предмети били су адекватно заступљени. За
више информациjа о информатичким садржаjима првог студиjског
програма видети (Krstev, 2002).
У прва два семестра студенти похађаjу предмет „Информатика за
библиотекаре“. У оквиру овог предмета обнављаjу се различити броjевни
системи, као и алгоритми конверзиjе између различитих броjевних
система. Затим следи увођење поjмова скупа, релациjе, операциjе,
функциjе и низова. На краjу, део курса посвећен jе и исказном рачуну.
На овом предмету поставља се неопходна основа потребна при усваjању
6

7

8

Програмирање
у
Паjтону,
приручник
за
шести
разред,
https://petlja.org/BubbleBee/r/kursevi/interactive-book-py6
Програмирање у Паjтону, збирка алгоритамских задатака за шести разред,
https://petlja.org/BubbleBee/r/kursevi/ZbirkaVIRazred
Програмирање у Паjтону, збирка кратких питања за шести разред,
https://petlja.org/BubbleBee/r/kursevi/python-zbirka-pitanja
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основних информатичких концепата (почевши од бинарног система и
његове примене на наjнижем нивоу рачунара, преко функциjа, све
до релациjа, без чиjег разумевања ниjе могуће разумети, на пример,
концепт релационих база података), те се на таj начин започиње процес
обликовања програмерског начина размишљања код студената.
Студенти упоредо прате наставу предмета „Информатички
практикум“, чиjи jе краjњи исход разумевање конструкциjе и принципа
рада савременог рачунара, познавање основних карактеристика
хардвера, као и стицање основних знања о врстама и функционисању
софтвера и обучавање за његово активно и креативно коришћење у
свакодневном животу и професионалном раду.
Битно jе истаћи повезаност и синхронизованост часова ова два
предмета. На практичном делу наставе Информатичког практикума,
студенти се оспособљаваjу за напредно коришћење алата Ворд (енг.
Word) и Ексел (енг. Excel) из Маjкрософт програмског пакета за
канцелариjско пословање (енг. Microsoft Office). По усваjању концепта
релациjа и операциjа на часовима Информатике за библиоткаре,
студенти знања повезуjу са применом аритметичких и релациjских
оператора у оквиру Ексела. Након тога уводе се поjмови функциjе
и композициjе функциjа, што се симултано повезуjе са истовременом
применом више функциjа при решавању проблема унутар табела
у Екселу. Настава исказне логике и исказног рачуна праћена jе
практичном применом истих концепата употребом логичких оператора
и уграђених логичких Ексел функциjа.
У дигиталном добу jе за студенте jезика, а посебно студенте
библиотекарства, представљање и обрада текста у рачунару веома
атрактивна и значаjна тема. Kaко се писани текст представља и обрађуjе
у рачунару, фокус jе предмета „Дигитални текст“ у трећем и четвртом
семестру. Прва покривена тема овог курса jесте представљање текста
у рачунару, на наjнижем, битовском нивоу, као и његово приказивање.
Затим се темељно изучава представљање различитих светских писама и
симбола применом разних кодних шема и стандарда.
Теориjска настава праћена jе часовима практичних вежби на коjима
се студенти оспособљаваjу за напредно коришћење различитих система
за припрему и форматирање текста. Први такав систем, LATEX,9 има
наjвећу примену при припреми научних текстова. За разлику од Ворда
9

Систем за припрему текста LATEX, https://www.latex-project.org/about/
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коjи jе процесор текста типа што-видиш-то-и-добиjаш,10 у LATEX-у аутор
не води рачуна о форматирању док куца са́м текст. Форматирање се
постиже употребом већ дефинисаних наредби и окружења, коjим се
добиjа уjедначен и готово потпуно контролисан изглед документа. Оваj
процесор текста подстиче модуларност у смислу раздваjања различитих
логичких целина по датотекама, употребу већ написаних али и писање
нових макроа, те његова употреба у неком смислу већ представља вид
програмирања (Šandrih, 2016).
Концепт уношења обичног текста и његовог накнадног обликовања,
студенти настављаjу да практикуjу изучаваjући jезике за обележавање,
односно форматирање текста за приказивање на вебу. Градиво
покрива израду садржаjа веб страница употребом HTML-а и њиховим
стилизовањем помоћу CSS-а. У склопу курса су и две обавезне праксе
коjе се обављаjу у Универзитетскоj библиотеци „Светозар Марковић“ у
Београду. Прва пракса укључуjе и употребу разних сервиса Гугла, док се
на другоj пракси студенти обучаваjу за израду страница на Википедиjи,
што уjедно обухвата и трећи jезик за обележавање коjи се изучава на
овом курсу.
Са стеченим искуством, могло би се рећи да студенти после прва
четири семестра имаjу солидно информатичко предзнање, али и основну
програмерску интуициjу чиjи развоj треба даље подстаћи.

4.

Настава програмирања

Програмирање се у петом семестру изучава у два повезана курса:
„Структура информациjа 1“ и „Информатички практикум 3“. Програм
првог курса доступан jе на вебу и обухвата: представљање текста,
целих и реалних броjева у рачунару, поjам алгоритма, операциjе, изразе,
наредбе за контролу тока програма, петље, рад са низовима, рекурзиjу,
алгоритме претраге и сортирања. Осим у псеудокоду, примери се на
овом предмету демонстрираjу и у коду написаном у програмском jезику
Паjтон.
Упоредо са овим градивом, на предмету „Информатички практикум
3“ примењуjу се сви поменути концепти на конкретним примерима и
задацима за самостално решавање. Програм курса доступан jе на вебу.
На предмету се обрађуjу следеће теме: типови података; аритметички
10

Уприличен акроним за текст процесоре, енг. “What You See Is What you Get
(WYSIWYG)
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изрази, наредбе уноса и исписа; форматирање ниски; логички оператори
и наредбе гранања; петље; функциjе; рад са листама; алгоритми
сортирања и претраге.
Током првих тридесет шест наставних сати курса примењуjе се
такозвана „писмена парадигма“ програмирања, поjам коjи jе први увео
Доналд Кнут (Knuth, 1984). Реч jе о програмима чиjи су делови
кода издељени у мање логичке целине, испреплетане обjашњењима на
природном jезику. Овакав приступ програмирања jе посебно практичан
када jе реч о Паjтону, захваљуjући такозваноj Анаконда11 (енг. Anaconda) дистрибуциjи Паjтона коjа, између осталог, садржи и Jупаjтер
(енг. Jupyter)12 (односно, IPython) интерактивно радно окружење у ком
се може писати и извршавати ко̂д, писати текст, а могу се и попуњавати
табеле, убацивати слике, итд.
Занимљиво jе споменути студиjски програм мастер академских
студиjа „Рачунарство у друштвеним наукама“ Универзитета у
Београду.13 Циљ ових студиjа jесте да студентима коjи су завршили
основне академске студиjе у некоj од области друштвених наука, пружи
знања коjа ће их оспособити за коришћење савремених рачунарских
технологиjа у друштвеним наукама. У настави у оквиру предмета
„Програмирање за лингвисте“, у великоj мери сродном предмету
„Информатички практикум 3“, примењена jе такође писмена парадигма.
Предавачи и сарадници на курсу у (Stanković et al., 2017) истичу добре
стране овог приступа и бележе квалитетне резултате.
Преосталих шеснаест наставних сати студенти праве самосталне
Десктоп апликациjе помоћу модула Пеjџ (енг. Page).14 У овим
апликациjама примењуjу до тад стечена знања, али усваjаjу и
нова. Прошируjу познат скуп типова података у Паjтону речничком
структуром, а затим и многоброjним уграђеним функциjама за рад
са нискама. Десктоп апликациjе коjе студенти у том периоду израђуjу
углавном су усмерене ка раду са нискама и обради текста.
Настава Паjтона jе први пут на овом предмету одржана у зимском
семестру школске 2017/18. године.15 Истичемо да се оваj план може
11
12
13

14
15

8

Дистрибуциjа Паjтона, Anaconda, https://anaconda.org/
Интерактивно Паjтон радно окружење, Jupyter, https://jupyter.org/
Рачунарство у друштвеним наукама,
http://bg.ac.rs/en/education/interdisciplinary/computing.php
Модул за израду Десктоп апликациjа, Page, http://page.sourceforge.net/
Студенти имаjу могућност да курс прате користећи Паjтон, али и Вижуал
Беjзик (енг. VBA).
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сматрати донекле експерименталним, а шта су, на основу стеченог
искуства, циљеви за предстоjеће школске године, тема jе наредних
поглавља.

5.

Информатички предмети у касниjим семестрима

Упоредо са наведеним предметима, у истом семестру студенти
похађаjу и наставу из предмета „Статистика у библиотекама“, чиjи
jе циљ стицање основних теориjских знања и вештина неопходних за
статистичку анализу података. У оквиру овог предмета, покривене
су, између осталог, следеће теме: основни поjмови у статистици
(популациjа, вариjабла, мерење, мерни инструменти, мере, мерне
скале, узорак, дистрибуциjа и величина узорка), мере просека и
вариjабилности, перцентили и перцентилни рангови, увод у теориjу
вероватноће (поjмови експеримент, исход, вероватноћа догађаjа,
поjам расподеле дискретних и непрекидних променљивих, стандардна
нормална расподела, интервали поверења), коефициjенти корелациjе,
одређивање статистичке значаjности и поузданости статистичких мера.
Већ у шестом семестру, обавезан предмет на библиотекарскоинформатичком смеру jесте „Информатички практикум 4“, чиjи jе
садржаj доступан на вебу и обухвата: jезике за обележавање XML и
JSON, механизме за контролу структуре и садржаjа докумената DTD
и XML Schema, BibTEX формат за библиографиjу у LATEX-у, као и
регуларне изразе (Утвић, 2003). Курс jе подржан мноштвом практичних
активности — поред обиља задатака за вежбу на рачунару, студенти
израђуjу и два семинарска рада. Са стеченим вештинама, различите
типове докумената припремаjу и обележаваjу у складу са задатом DTD
схемом коjа контролише садржаj тих докумената, што jе управо задатак
у оквиру првог семинарског рада. У оквиру другог семинарског рада,
задатак jе припремити библиографиjу научног рада одређеног часописа
користећи BibTEX, за шта су студенти у том тренутку већ веома
добро припремљени захваљуjући знањима стеченим на библиотечким
предметима.
Упоредо са тим предметом држи се и настава обавезног предмета
„Структура информациjа 2“. Овим предметом покривене су следеће теме:
апстрактне структуре података (листе, стабла и графови), XML као
општи стандардни мета-jезик за обележавање разноврсних докумената
и других врста информациjа, UNIMARC као специфични библиотечки
стандард за представљање каталошких и библиографских информациjа,
Инфотека, год. 18, бр. 1, август 2018.
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универзални jезик за опис дигиталних докумената познат као Даблинско
jезгро, TEI стандард за обележавање дигиталног текста, семантички веб
и RDF.
У наредном, седмом семестру, студенти похађаjу наставу предмета
„Базе података и библиотечки информациони системи“, чиjи jе
исход упознавање основних модела у развоjу база података, детаљно
познавање релационог модела, употреба Access програма MS Office
пакета, за проjектовање база података и постављање сложених упита.
У последњем семестру основних студиjа, на библиотечкоинформатичком смеру обавезна су jош два информатичка
предмета:
„Мултимедиjални
документи“
и
„Проналажење
информациjа“. Сва до тад стечена знања из библиотекарства
и информатике долазе веома лепо до изражаjа израдом
заjедничког проjекта у оквиру првопоменутог предмета. Концепт
и организациjа овог курса описани су у (Krstev and Trtovac, 2014),
а о неким од студентских проjеката могуће jе прочитати у
(Lazić and Poklopić, 2011; Kovrlija и др., 2012; Obradović и др., 2016)
и (Stošić и др., 2018).
Пуно квалитетних и битних знања из области проналажења
информациjа (енг. Information Retrieval, IR) чиjи су стручњаци данас
веома тражени, пружа истоимени предмет, а градивом су обухваћене
следеће теме: употреба инвертованих индекса, постављање и решавање
буловских и векторских упита и њихових проширених вариjанти,
оптимизациjа инвертовано-индексних операциjа, евалуациjа система
за проналажење информациjа, проналажење сравњивањем образаца,
аутоматско индексирање поjединачним терминима, израчунавање
тежинских фактора термина, формирање фразних термина, коришћење
тезауруса итд.
Осим наведених, Катедра за библиотекарство и информатику на
основним студиjама пружа наставу из изборног предмета „Jезичке
технологиjе“, jош jедног двосеместралног информатичког предмета.
Циљ овог предмета jе упознавање са jезичким технологиjама, посебно са
врстама jезичких алата, jезичким ресурсима на коjе се ослањаjу, текућим
међународним стандардима за њихову реализациjу, као и обучавање за
њихово активно коришћење. Фокус курса су постоjећи jезички алати за
српски jезик.
У наставку су наведени и укратко описани напредниjи
информатички курсеви за коjе се могу определити мастер студенти.
10
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Циљ курса „Напредне jезичке технологиjе“ jе преглед основних
метода у обради природних jезика, закључно са синтаксичким
рашчлањивањем. Курс се фокусира на употребљивост и применљивост
ових метода на српски jезик. Настава предмета „Електронско
издаваштво и дигиталне библиотеке“ усмерена jе на упознање студената
са облицима електронског издаваштва и његовим импликациjама
на рад савремених библиотека. Циљ предмета jе упознавање са
врстама дигиталних библиотека, начинима њиховог формирања, као
и могућностима повезивања са традиционалним колекциjама. Предмет
„Обликовање и одржавање садржаjа на вебу“ има за исход упознавање
студената са основним облицима и карактеристикама припреме и
одржавања садржаjа на вебу, Вики-технологиjама, као и с коришћењем
система за управљање садржаjем. На курсу „Напредне методе у
проналажењу информациjа“, чиjе се градиво надовезуjе на курс са
основних студиjа, изучаваjу се рад и концепти напредних система
за проналажење информациjа, као и система на коjима се они
засниваjу: индексирање, класификациjа, кластеровање, сумаризациjа и
екстракциjа. На краjу, садржаj предмета „Библиометриjа“ прилагођен jе
како студентима коjи желе да наставе с истраживачким радом, тако и
библиотекарима научно истраживачких организациjа чиjи jе задатак да
помогну истраживачима у вредновању сопственог рада.

6.

Примена Паjтона

Заjеднички договор предметних наставника jе да се, почевши од
школске 2018/19. године, учврсти веза између предмета „Информатички
практикум 3“ и „Статистика у библиотекама“, тако што би први
покрио више примера и практичних проблема из статистичке обраде.
Поред уграђених функциjа за решавање основних задатака у Паjтону
(узорачка средина, узорачка девиjациjа, различити коефициjенти
корелациjе итд), постоjи и scipy,16 екосистем слободних, математичких
модула отвореног кода коjи омогућаваjу напредниjе статистичке обраде.
Новина за курс „Информатички практикум 4“ била би примена
постоjећих модула у Паjтону при обради обележених текстова. Jедан
од занимљивих модула за рад са XML документима jесте Beautiful16

Модули за статистику Паjтону, scipy, https://www.scipy.org/
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Soup,17 коjи служи за манипулациjу и екстракциjу садржаjа обележених
елемената. Како би студенти у овом тренутку већ имали солидно
предзнање Паjтона и начина коришћења постоjећих модула, jедна од
примена новостечених знања на истом курсу могла би бити екстракциjа
података из страница на вебу. Студенти заинтересовани за рачунарску
обраду природних jезика овом техником могли би добавити велике
количине квалитетне грађе, а затим jе обрађивати употребом већ
поменутог nltk модула.18
Представљање документа као вреће речи (енг. Bag-of-Words), као
и аутоматско израчунавање тежинских фактора термина tf-idf мером
(енг. term frequency - inverse document frequency) подржано jе scikitlearn модулом.19 Прва генерациjа студената коjа предмет „Проналажење
информациjа“ упише са пре тога стеченим вештинама програмирања
у Паjтону, може у оквиру практичне наставе направити, на пример,
упоредну анализу различитих књижевних дела jедног аутора. Свако
дело (документ) може бити представљено као врећа речи, а затим
би се tf-idf мером терминима могле доделити тежине и одредити
наjрелевантиjи. Тако добиjени термини могли би се за различита дела
упоредити, а добиjени резултати продискутовати. Слична анализа могла
би се применити и на веб – на пример, могли би се одредити специфични
термини коjе корисници користе у различитим социjалним мрежама.
Познавање програмског jезика Паjтон у комбинациjи са концептима
из области проналажења информациjа, уз познавање jезика за
обележавање текста, статистичких концепата и три страна jезика,
овим студентима нуди броjне могућности запослења и у области
информационих технологиjа. У таj широк диjапазон пословних позициjа
улазе занимања попут тестирања софтвера, одржавања база података,
рада са статистичким алатима, одржавања индекса у системима за
проналажење информациjа, формирања разнолике текстуалне грађе са
веба, израде веб страница, израде веб апликациjа у Паjтону, рада са
великим скуповима података и слично.

17

18
19

12

Модул
за
рад
са
обележеним
документима,
BeautifulSoup,
https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/
Модул за рад са природним jезиком, nltk, http://www.nltk.org/book/
Модул за машинско учење, scikit-learn, http://scikit-learn.org
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7.

Закључак

Чак и након сажетог прегледа програма информатичких предмета
на библиотекарско-информатичком смеру коjи jе дат у овом раду, jасно
jе да студенти стичу мултидисциплинарна знања и вештине коjе се могу
применити у различитим контекстима. Курс Паjтона jе само jедан делић
модерног програма коjи смер нуди, а студентима отвара разне пословне
могућности. Задатак jе предавача да студенте усмери и подстакне
на развиjање интересовања у правцу коjи jе студенту атрактиван,
али и перспективан. Тиме би допринос студената библиотекарства и
информатике при развиjању ресурса и веб алата за српски jезик могао би
бити веома значаjан, што jе подручjе ком у нашоj земљи свакако треба
поjачање.
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