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На Уни вер зи те ту у Лај пци гу је од 27. до 31. 
ју ла 2009. го ди не одр жа на пр ва Европ ска лет ња 
шко ла под на зи вом „Кул ту ра и тех но ло ги ја“. 
Овај пе то днев ни се ми нар оку пио је 36 уче сни
ка из европ ских зе ма ља (Не мач ке, Фран цу ске, 
Хо лан ди је, Ма ђар ске, Пољ ске, Тур ске, Укра
ји не, Ру си је, Ки пра, Ита ли је и Ср би је) и при
зна те пре да ва че са европ ских уни вер зи те та ко
ји су уче ство ва ли у зна чај ним про јек ти ма из 
обла сти ди ги тал не ху ма ни сти ке.

Циљ лет ње шко ле ко ја је ове го ди не одр
жа на по пр ви пут, а ко ја има по тен ци ја ла да 
по ста не тра ди ци о нал ни го ди шњи се ми нар, је 
по ве зи ва ње обла сти кул ту ре и но вих ин фор
ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у 
ци љу очу ва ња кул тур ног на сле ђа. 

Лет ња шко ла је на ме ње на сту ден ти ма за
вр шних го ди на основ них сту ди ја, сту ден ти ма 
пост ди плом ских, док тор ских и пост док тор
ских сту ди ја, пре да ва чи ма, би бли о те ка ри ма и 

сви ма ко ји се на не ки на чин ба ве при ме ном 
ра чу нар ских ме то да у обла сти ху ма ни сти ке, 
по себ но у би бли о те ка ма или ар хи ви ма на 
те о риј ском, екс пе ри мен тал ном или прак тич
ном ни воу. 

Проф. др Ели за бет Бур је на Фа кул те ту 
дру штве них на у ка, где се се ми нар др жа вао, 
27. ју ла по здра ви ла уче сни ке шко ле и украт ко 
је из не ла мо ти ве ко ји су је под ста кли на ор
га ни зо ва ње се ми на ра. Она је ука за ла на ком
плек сан, уза јам но за ви сан од нос ко ји има ју 
дру штве не на у ке усме ре не на про у ча ва ње и 
очу ва ње кул ту ре, кул тур ног пам ће ња и је зи
ка и но ве ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је. Ра чу нар ске на у ке још увек не 
пре по зна ју у до вољ ној ме ри вред ност са др
жа ја ко је ну де ху ма ни стич ке на у ке, а сва по
ља дру штве них на у ка у ко ји ма би мо гле би ти 
при ме ње не ра чу нар ске ме то де, софт вер ски и 
хар двер ски си сте ми још увек ни су до кра ја 
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ис тра же на. Са дру ге стра не, упра во ови са
др жа ји би мо гли да до при не су да љем на прет
ку ин фор ма ти ке јер би из на ла же ње на чи на за 
об ра ду ком плек сних и ди фу зних по да та ка ко
ји ма се ху ма ни сти ка слу жи мо гло да до ве де 
до раз во ја но вих софт вер ских и хар двер ских 
ре ше ња.

Др Бур је ука за ла и на чи ње ни цу да се ра
чу нар ске ме то де у ху ма ни сти ци ко ри сте у по
след њих 30 го ди на, али да њи хо во из у ча ва ње 
углав ном ни је при сут но у на став ним про гра
ми ма фа кул те та дру штве них на у ка. Ин те гри
са ње ових са др жа ја у на став не пла но ве фа
кул те та дру штве них на у ка и оспо со бља ва ње 
њи о вих сту де на та да ко ри сте ИТ мо гло би да 
до при не се бо љем ме ђу соб ном раз у ме ва њу 
ових ди сци пли на и ру ше њу услов не по де ле 
на „му шке“ (те шке) и „жен ске“ (ла ке) сту ди је. 
Про жи ма ње ових ди сци пли на мо гло би да до
ве де до ства ра ња но вих зна ња.

Лет ња шко ла је сто га по све ће на иде ји да 
се оку пе сту ден ти и мла ди струч ња ци из ху
ма ни стич ких на у ка, тех нич ких и ин фор ма
тич ких фа кул те та ка ко би се отво рио про стор 
за њи хов ди ја лог и сти ца ње но вих зна ња и 
ве шти на из обла сти ра чу нар ске тех но ло ги
је и ње не при ме не у кул ту ри, дру штве ним 
на у ка ма, би бли о те ка ма и ар хи ви ма. У ужем 
сми слу, ова шко ла има за циљ да сту ден ти ма 
дру штве них на у ка пру жи мо гућ ност да стек
ну прак тич на зна ња по треб на за при ме ну ра
чу нар ских ме то да на по љу ди ги та ли за ци је, 
де скрип ци је, ана ли зе и ства ра ња са др жа ја у 
обла сти ху ма ни сти ке, као и да пру жи увид у 
те о рет ска пи та ња и отво ри но ве пер спек ти ве 
у по гле ду про у ча ва ња је зи ка, кул ту ре и кул
тур ног пам ће ња и пре во ђе ња.

Осим др Бур, ко ја је у нај ве ћој ме ри за слу
жна за ор га ни за ци ју ску па, до бро до шли цу 
по ла зни ци ма шко ле у име Уни вер зи те та по
же лео је и проф. др Мар тин ше гел, про рек тор 
за ис тра жи ва ње и мла де на уч ни ке.

На ста ва у Лет њој шко ли се од ви ја ла кроз 
че ти ри раз ли чи те ра ди о ни це. По ла зни ци су 
мо ра ли да се опре де ле за јед ну од по ну ђе них 
ра ди о ни ца ко је су од по не дељ ка до пет ка ре а
ли зо ва не кроз 15 де ве де се то ми нут них се си ја. 
Одр жа не су сле де ће ра ди о ни це:
–	 Кор пус и ана ли за кор пу са у је зи ку (и 
књи жев но сти)
Пре да вач: ше фан Гриз, про фе сор лин гви сти
ке са Од се ка за лин гви сти ку Уни вер зи те та у 
Сан та Бар ба ри (САД);
–	 Он лајн из да ва штво уз при ме ну XML-а и 
TEI-ја
Пре да вач: Але хан дро Биа, про фе сор ста ти
сти ке, ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке на шпан
ском Уни вер зи те ту Ми гел Ер нан дез у Ел чи.
–	 Ана ли за тек ста у ди ги тал ној ху ман сти-
ци. Ме то де и ала ти
Пре да вач: јан Ри биц ки, про фе сор на Ин сти
ту ту за са вре ме не је зи ке Пе да го шког уни вер
зи те та у Кра ко ву.
–	 Тран скри бо ва ње и де скрип ци ја при мар-
них из во ра уз при ме ну TEI-ја и XML-а
Пре да ва чи: Кри сти а не Фриц, ис тра жи вач са
рад ник на Бер лин скоБран ден бу шкој ака де
ми ји на у ка и ху ма ни сти ке и Мал те Ре бајн са 
Мур ин сти ту та На ци о нал ног уни вер зи те та у 
Ир ској.

По за вр шет ку по след ње се си је ра ди о ни
ца сва ко днев но су одр жа ва на пре да ва ња на
ме ње на не са мо уче сни ци ма Лет ње шко ле, 
већ и дру гим за ин те ре со ва ним сту ден ти ма. 
Те ме пре да ва ња би ле су ути цај ко ји тех но
ло шки раз вој има на ху ма ни стич ке на у ке, 
од нос из ме ђу ху ма ни сти ке, ин фор ма ти ке и 
ин же њер ства, ус по ста вља ње са рад ње из ме
ђу европ ских уни вер зи те та ка ко би се мла
дим ис тра жи ва чи ма и сту ден ти ма омо гу ћи ло 
сти ца ње зна ња спе ци фич них за по је ди нач не 
ди сци пли не али и она ко ја по ве зу ју ви ше раз
ли чи тих ди сци пли на.
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Пр вог да на се ми на ра пре да ва ње на те му 
„При ме на мул ти ме ди ја и мул ти ди сци пли-
нар на са рад ња“ одр жао је проф. Та пио Се па
нен, про фе сор би о ме ди цин ског ин же њер ства 
Уни вер зи те та у Оулу у Фин ској. Проф. Се па
нен је у свом пре да ва њу ука зао на чи ње ни цу да 
је раз вој и ко ри шће ње мул ти ме ди ја по кре ну ло 
број не про ме не у раз ли чи тим обла сти ма, те 
да се обим мул ти ме ди јал не гра ђе сва ко днев но 
уве ћа ва. јед но од по ља ње го вог ин те ре со ва
ња – Обрадамултимедијалногсигнала ти че се 
на ла же ња на чи на да се мул ти ме ди јал на гра ђа 
што ефи ка сни је пре тра жи. Реч је о то ме да би 
ма ши не за пре тра жи ва ње у бу дућ но сти тре
ба ло да раз у ме ју и са др жај не ког до ку мен та, 
а не са мо ње гов на слов. Ове сло же не ана ли зе 
зах те ва ју на пред не тех ни ке за ин тер пре та ци
ју тек ста, звуч ног и ви зу ел ног ма те ри ја ла. Да 
би се оства рио овај вид ин те ли гент не пре тра
ге по тре бан је ин тер ди сци пли на ран при ступ 
про бле му што под ра зу ме ва са рад њу струч
ња ка из обла сти ин фор ма ци о не тех но ло ги је, 
при ме ње не ма те ма ти ке, лин гви сти ке.

У уто рак, 28. ју ла, пре да ва ње на те му „Ка-
ко но ви ме ди ји уно се ко ре ни те про ме не у 
би бли о те ке“ одр жао је проф. Ул рих јо ха нес 
шнај дер, про фе сор фи ло зо фи је и ди рек тор 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Лај пци гу. Пре
ма ње го вим ре чи ма, не ма сум ње да ће би бли
о те ке бу дућ но сти из гле да ти дру га чи је од све
га оно га што смо до са да има ли при ли ке да 
ви ди мо. Од би бли о те ка у про шло сти као ин
сти ту ци ја ко је су од ме ста за при ви ле го ва не 
ко ри сни ке по ла ко по ста ја ле до ступ не све ши
рој јав но сти и би бли о те ка у са да шњо сти ко је 
су у нај бо љем слу ча ју хи брид не тво ре ви не, 
би бли о те ке бу дућ но сти ће се раз ли ко ва ти по 
то ме што ће не из бе жно све ви ше би ти упу ће
не на Ин тер нет и ди ги тал ну гра ђу, а све ма ње 
на па пир не из во ре. Ак ту ел не те ме ка да су у 
пи та њу би бли о те ке бу дућ но сти би ће си гур но 
пи та ња фор ма та, при сту па гра ђи, из гле да су
че ља, об ли ка у ко јем ће се гра ђа чу ва ти. На 

овом по љу већ су уоч љи ве знат не про ме не – 
елек трон ске књи ге и уре ђа ји за чи та ње по пут 
Sony Re a derа, Ama zon Kin dleа и „па мет них 
те ле фо на“ по ста ју све на пред ни ји и лак ши 
за упо тре бу, а уско ро се оче ку је и ма сов ни ја 
про из вод ња елек трон ског па пи ра1. По кре ну то 
је ви ше про је ка та чи ји је циљ ства ра ње гло
бал них ка та ло га би бли о те ка, по пут про јек та 
MIC HAEL (Mul ti li gual In ven tory of Cul tu ral 
He ri ta ge in Euro pe), Wor ldCat. Бу ду ћи трен до
ви у би бли о те кар ству обич но пред ви ђа ју све 
ве ће ко ри шће ње ма ши на од стра не све ма ње 
љу ди. Упр кос ова квим пред ви ђа њи ма, бе ле
жи се по ве ћа на упо тре ба чи та о ни ца чи ме се 
афир ми ше јед на од за не ма ре них функ ци ја 

би бли о те ке – би бли о те ке као ме ста за жи вот. 
Др шнај дер је ука зао и на зна чај ко ји за ака
дем ску за јед ни цу и струч ња ке има ди ги та ли
за ци ја ру ко пи са чи ме се омо гу ћа ва њи хо во 
ре кон стру и са ње и по нов но спа ја ње, јер ни је 
ре дак слу чај да се де ло ви јед ног ру ко пи са 
чу ва ју у раз ли чи тим би бли о те ка ма. Уни вер
зи тет ска би бли о те ка у Лај пци гу укљу че на је 
у ви ше про је ка та ко ји ће до при не ти ди ги та
ли за ци ји ру ко пи са и ства ра њу њи хо вих ка
та ло га. ва жни ји про јек ти ове вр сте у ко ји ма 
би бли о те ка уче ству је су: про је кат ди ги та
ли за ци је 55 ислам ских ру ко пи са, PAPYRUS 
POR TAL, пор тал за пре тра гу ко лек ци ја па пи

1 Електронски папир је дисплеј који подражава обичну 
хартију, слова која се исписују на том дисплеју су 
приближног истог квалитета као слова написана 
мастилом на обичном папиру..
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ру са ко је се на ла зе у не ко ли ко не мач ких би
бли о те ка, и CO DEX SI NA I TI CUS PRO JECT, 
у ко ји су по ред Уни вер зи тет ске би бли о те ке у 
Лај пци гу укљу че не и Бри тан ска би бли о те ка, 
Ру ска на ци о нал на би бли о те ка, ма на стир све
те Ка та ри не са Си нај ске го ре и ко ји има за 
циљ по ве зи ва ње де ло ва овог ко дек са ста рог 
1600 го ди на и ње го во пред ста вља ње у ди ги
тал ном об ли ку.

О фа за ма у раз во ју ра чу на ра и њи хо вим 
при ме на ма, од ве ли ких цен трал них ра чу на ра 
из 70их го ди на 20. ве ка до се ман тич ког ве
ба, као и о њи хо вој при ме ни у ху ма ни стич ким 
на у ка ма и лин гви сти ци го во рио је Ди но Бу це
ти, про фе сор исто ри је сред њо ве ков не фи ло
зо фи је Уни вер зи те та у Бо ло њи, у пре да ва њу 
„Ди ги тал на ху ма ни сти ка: ода кле до ла зи и 
ку да стре ми?“

По след ње пре да ва ње са на сло вом „Ху ма-
ни стич ке на у ке и ин фор ма ти ка: из лич не 
пер спек ти ве“, у че твр так 30. ју ла, одр жао је 
Ул рих Ај зе не кер, про фе сор ин фор ма ци о них 
си сте маи софт вер ског ин же њер ства Уни вер
зи те та у Лај пци гу.

По след њег да на се ми на ра одр жан је окру
гли сто на те му „Ди ги тал на ху ма ни сти ка – 
Но ва пи та ња? Но ва удру жи ва ња?“. Уче сни
ци окру глог сто ла би ли су проф. Ели за бет Бур, 
проф. Ди но Бу це ти, проф. Ул рих шнај дер, 
проф. Ул рих Ај зе не кер, проф. Ха ролд шорт, 
ди рек тор Цен тра за ра чу нар ство у ху ма ни сти
ци Кингс ко ле џа у Лон до ну, проф. Ро берт Хо
лан дер са Уни вер зи те та у Лај пци гу, проф. Ул
рих Бри лер, исто ри чар, пред ста вик град ских 
вла сти Лај пци га, и Еј ми Ро мер, сту дент ки ња 
ро ма ни сти ке на Уни вер зи те ту у Лај пци гу.

Уче сни ци окру глог сто ла да ли су сво је 
ви ђе ње тре нут ног ста ња и мо гућ но сти по
ве зи ва ња ху ма ни стич ких на у ка и тех но ло ги
је. Оп шта је оце на да не ма зна ко ва да ће се 
тех но ло шки раз вој успо ри ти и да је по ста ло 
не из бе жно да се тех но ло шка до стиг ну ћа још 

ви ше при ме њу ју и у обла сти дру штве них на
у ка. По ље укр шта ња ху ма ни стич ких на у ка 
и тех но ло ги је отва ра број не мо гућ но сти на
стан ка но вих ди сци пли на и зна ња. Ука за но 
је на пред но сти ко је но ве те хо ло ги је до но се, 
из ме ђу оста лог, кул ту ри и на гу бље ње мо но
по ла на при ступ зна њу. Ста вља ње ру ко пи са и 
књи га на исти ни во што се по сти же ди ги та ли
за ци јом, ре во лу ци о на ра на је иде ја у људ ској 
исто ри ји. Ди ги та ли за ци јом се не по сти же са
мо пре во ђе ње ру ко пи са у ди ги тал ни об лик, 
већ се омо гу ћа ва из град ња но вих про из во да 
ус по ста вља њем ве за ме ђу по сто је ћим, као 
што је до вр ша ва ње или спа ја ње ру ко пи са. 
Но ви трен до ви до но се про ме ну на чи на ис та
жи ва ња и до во де до ин тен зив ни је са рад ње и 
бр же ко му ни ка ци је из ме ђу на уч ни ка.

је дан од бит них про бле ма пре ма ми шље
њу свих уче сни ка је не по сто ја ње ди ги тал не 
ху ма ни сти ке као ди сци пли не ко ја се за себ но 
из у ча ва. Пре ма ре чи ма проф. Бу це ти ја, из
у ча ва ње ди ги тал не ху ма ни сти ке мо ра да се 
ин сти ту ци о на ли зу је. За са да се ова област 
из у ча ва на кур се ви ма у окви ру основ них и 
ма стер сту ди ја, ме ђу тим, још увек ни је мо гу
ће да се до би је зва ње про фе со ра ди ги тал не 
ху ма ни сти ке. јед но од ре ше ња је про мо ви
са ње ове ини ци ја ти ве на европ ском ни воу и 
осни ва ње ма стер сту ди ја на не ком од европ
ских уни вер зи те та по чи јем за вр шет ку би 
сту ден ти мо гли да се вра те на ма тич не уни
вер зи те те и пре не су сте че на зна ња. Овим би 
се оства ри ла иде ја о ве ћој по кре тљи во сти 
сту де на та у Евро пи, али и иде ја о дра го це но
сти пре но ше ња зна ња.

При ли ку да пред ста ве про јек те на ко ји ма 
ра де има ли су и по ла зни ци се ми на ра. јед на 
од за па же ни јих би ла је пре зен та ци ја То ме 
Та сов ца ко ји је пред ста вио про је кат ди ги тал
не плат фор ме за срп ски је зик и књи жев ност 
„Тран спо е ти ка“, ко ји је пред ста вљен у ча со
пи су Ин фо те ка из 2009.

МАРИјА СТИКОвИћ – ПРвА ЕвРОПСКА ЛЕТњА шКОЛА „КУЛТУРА И ТЕХНОЛОГИјА“



63ИНФОТЕКА, број 1, год. XI, април 2010.

Курс Он лајн из да ва штво уз при ме ну 
XML-а и TEI-ја су по ред ме не по ха ђа ла 
још 4 уче сни ка лет ње шко ле. Овај ин тен зив
ни курс ко ји је одр жао проф. Але хан дро Биа 
пру жио нам је увид у основ не на чи не пред
ста вља ња тек ста у елек трон ском об ли ку, 
осно ве обе ле жа ва ња тек ста, XML, об ли ко ва
ње струк ту ре до ку мен та (уз упо тре бу DTDа 
и XML ше ме), TEI. Проф. Биа је пред ста вио 
про је кат из град ње Вир ту ел не би бли о те ке 
Ми гел де Ср ван тес у Ел чи у ко јем је и сам 
уче ство вао и ука зао на основ не фа зе и про
бле ме ко је пра те ова кве про јек те. У окви ру 
ове ра ди о ни це Мар Ка ра ско, про де кан Прав
ног фа кул те та Уни вер зи те та у Али кан теу, 
упо зна ла нас је са за кон ском ре гу ла ти вом из 
обла сти аутор ских пра ва, нај че шћим об ли
ци ма њи хо вог кр ше ња на Ин тер не ту и зна ча
јем њи хо вог ре гу ли са ња при ли ком из град ње 
ди ги тал них ко лек ци ја.

Лет ња шко ла „Кул ту ра и тех но ло ги ја“ ор
га ни зо ва на је у скло пу про сла ве 600 го ди на 
по сто ја ња Уни вер зи те та у Лај пци гу, а за хва
љу ју ћи број ним спон зо ри ма по ла зни ци ма су 
по кри ве ни тро шко ви пу то ва ња и бо рав ка у 
Лај пци гу.
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