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Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о
гра ду био је до ма ћин осам ме ђу на род них на
уч них кон фе рен ци ја у про те клих де вет го ди на. 
По тра ди ци ји кон фе рен ци ја се одр жа ва кра јем 
сеп тем бра или по чет ком ок то бра, а та ко ђе по 
тра ди ци ји, ве ли ки број ин сти ту ци ја, до ма ћих 
и ино стра них, уче ству је у ор га ни за ци ји кон
фе рен ци је. По ред Фи ло ло шког фа кул те та у 
ор га ни за ци ји ово го ди шње кон фе рен ци је уче
ство ва ли су: Ем по риа уни вер зи тет, САД,  Ха
че те пе уни вер зи тет, Тур ска, Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка ‘’Све то зар Мар ко вић’’, Би бли о те
ка Ма ти це Срп ске и Би бли о те ка гра да Бе о гра
да. Вр ло вред ну по моћ у ор га ни зо ва њу ово го
ди шње кон фе рен ци је пру жи ли су: Ам ба са да 
САД, Бе о град, Ге те ин сти тут, Бе о град, Ми ни
стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Уни вер зи тет у Бе о гра ду. 
Про фе сор ка Алек сан дра Вра неш би ла је цен
трал на лич ност свих ор га ни за ци о них ак тив

но сти ве за них за ово го ди шњу кон фе рен ци ју, 
као што је то би ла и при ли ком ор га ни зо ва ња 
прет ход них кон фе рен ци ја. 

Ове го ди не кон фе рен ци ја је одр жа на  у 
Са ли хе ро ја Фи ло ло шког фа кул те та где је 28 
го вор ни ка, то ком два да на тра ја ња кон фе рен
ци је, при ву кло ве ли ку па жњу пу бли ке. Кон
фе рен ци ју је отво рио Проф. др Сло бо дан Јан
ко вић, по моћ ник ми ни стра у Ми ни стар ству 
про све те Вла де Ре пу бли ке Ср би је, на уч ним 
са оп ште њем  Краћенапоменеоодносуетике,
наукеикултуре. То ком дво днев ног про гра ма 
кон фе рен ци је пу бли ка и го вор ни ци уче ство
ва ли су у раз ме ни ми сли и иде ја о ети ци у на
у ци, кул ту ри и пре све га би бли о те кар ству.

Пред ста ви ће мо не ке од те ма ве за них за ову 
кон фе рен ци ју кроз раз гво ре са дво је ино стра
них уче сни ка кон фе рен ци је: го спо ђом Мар го 
Бар гер и го спо ди ном Бра ја ном Ро зен блу мом. 
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Го спо ђа Бар гер је ру ко во ди лац Оде ље ња за 
елек трон ско из да ва штво у Др жав ној и уни
вер зи тет ској би бли о те ци у Ге тин ге ну и ак
тив на је про мо тер ка ини ци ја ти ве за Отво ре ни 
при ступ. Го спо дин Ро зен блум је би бли о те кар 
за ду жен за ака дем ске ди ги тал не ини ци ја ти ве 
у би бли о те ци Др жав ног уни вер зи те та у Кан
за су и у тој функ ци ји је од го во ран за ад ми ни
стра ци ју, про дук ци ју и до ступ ност ди ги тал
них ини ци ја ти ва и ака дем ских ко му ни ка ци ја 
за ко је обез бе ђу је по др шку.

Раз го вор са го спо ђом 
Бар гер

а.С:Како стесазнали за конференцијуи
какостеодлучилидаучествујете?

М.Б: По зив да одр жим из ла га ње о Отво
ре ном при сту пу упу ти ла ми је гђа Бе ти на 
Рад нер  ис пред Ге те ин сти ту та из Бе о гра да. 
На Ин тер не ту ни сам ус пе ла да на ђем ин фор
ма ци је о кон фе рен ци ји. Иако је би ло те шко 
ускла ди ти по слов не и по ро дич не оба ве зе да 
бих мо гла да од су ству јем че ти ри да на од лу чи
ла сам да до ђем у Бе о град. Је дан раз лог је сва
ка ко ра до зна лост у од но су на ме ни не по зна ту 
кул ту ру, по што ни ка да ра ни је ни сам би ла у 
не кој зе мљи бив ше Ју го сла ви је. Дру ги раз лог 
је тај што мо ја би бли о те ка ак тив но про мо ви
ше Отво ре ни при ступ и ја сам осе ти ла по тре
бу да сте че на ис ку ства по де лим са уче сни ци
ма ове кон фе рен ци је.

а.С:МолимВасрецитенамнештовишео
библиотецииуниверзитетусакогадолазите.

М.Б: Др жав на и уни вер зи тет ска би бли о
те ка у Ге тин ге ну је јед на од нај ве ћих ис тра
жи вач ких би бли о те ка на не мач ком го вор ном 

под руч ју. Она пру жа услу ге за око 23.000 сту
де на та и оства ру је бли ску са рад њу са Дру
штвом Макс Планк. Би бли о те ка је по зна та по 
сво јој бо га тој ко лек ци ји ве за ној за про шлост, 
као и по себ ним те мат ским ко лек ци ја ма као 
што су шу мар ство, ан глоаме рич ка исто ри ја, 
чи ста ма те ма ти ка и дру ге. У би бли то е ци ра
ди је дан од два не мач ка на ци о на лан цен тра 
за ди ги та ли за ци ју, а би бли о те ка је парт нер 
у не ко ли ко на ци о нал них и ин тер на ци о нал
них ис тра жи вач ких и раз вој них про је ка та. 
Те ме за ко је су ве за ни ис тра жи ва ње и раз вој 
об у хва та ју ди ги та ли за ци ју по сто је ћих из да
ња, елек трон ско из да ва штво, ин фор ма ци о
ну ин фра струк ту ру и ху ма ни стич ке на у ке у 
елек трон ском окру же њу. Ви ше ста ти стич ких 
по да та ка о би бли о те ци мо же те про на ћи на 
www.sub.unigo et tin gen.de/ebe ne_1/wir/stat/
stat_2008.html.en

а.С:Којесувашеглавнеодговорностиве
занезарадубиблиотеци?

М.Б: Ја сам ру ко во ди лац Оде ље ња за елек
трон ско из да ва штво ко је има 17 за по сле них. 
Ми обез бе ђу је мо пру жа ње услу га за уни вер
зи тет, од ко ји су не ке по др шка за по ли ти ку 
Отво ре ног при сту па, функ ци о ни са ње из да вач
ке де лат но сти уни вер зи те та, функ ци о ни са ње 
ди ги тал ног ре по зи то ри ју ма и ре по зи то ри ју ма 
елек трон ских те за. Ове услу ге обез бе ђу је мо 
за хва љу ју ћи фи нан си ра њу ко је до би ја мо за 
не ко ли ко про је ка та ис тра жи ва ња и раз во ја у 
обла сти елек трон ског из да ва штва. 

а.С: Како бисте описали могућности за
ауторедаобјављујурадовеучасописимакоји
сууотвореномприступунауниверзитетуса
когадолазите?

М.Б: У ци љу ства ра ња но вих мо гућ но
сти за при ступ ин фор ма ци ја ма, ка ко за ис
тра жи ва че, та ко и за сту ден те, Уни вер зи тет 
у Ге тин ге ну по др жа ва из да вач ке ини ци ја ти ве 
Отво ре ног при сту па. Глав на ак тив ност ко ју 
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Уни вер зи тет у Ге тин ге ну спро во ди да би по
др жао ове ини ци ја ти ве је скла па ње спо ра зу ма 
са из да вач ким ку ћа ма, чи ме се ауто ри осло
ба ђа ју фи нан сиј ских оба ве за, а обез бе ђу је се 
цен тра ли зо ва но и еко но мич но тро ше ње сред
ста ва. Ре а ли зо ва ни су уго во ри са сле де ћим 
из да ва чи ма: Bi o Med Cen tral, Co per ni cus Pu bli
ca ti ons, New Jo ur nal of Physics и Sprin gerVer
lag. У при пре ми је пот пи си ва ње уго во ра ко ји 
ће обез бе ди ти об ја вљи ва ње ра до ва у Отво ре
ном при сту пу у ча со пи си ма Nuc le ic Acids Re
se arch и Pro ce e dings of the Na ti o nal Aca demy 
of Sci en ces. 

а.С:МолимВасподелитесанамаВашуви
зијуприступанаучниминформацијамаивисо
кошколскогбиблиотекарствабудућности.

М.Б: Ко му ни ка ци ја у на у ци до жи вља ва 
фун да мен тал не про ме не. Ни је са мо у пи та њу 
чи ње ни ца да је Ин тер нет про ме нио ко ли чи ну 
на уч них ин фор ма ци ја и по спе шио бр зи ну ко
му ни ка ци је. Ова тех но ло ги ја ме ња на чин на 
ко ји се спро во де ис тра жи ва ња и има ће ду го
роч но ути ца ја на наш на чин раз ми шља ња и 
си стем вред но сти. Сло бо дан про ток ин фор ма
ци ја је пред у слов да се ова тех но ло ги ја ко ри
сти на ми ро љу бив и по зи ти ван на чин. Ме ђу
тим, по што је сло бо дан про ток ин фор ма ци ја у 
су прот но сти са агре сив ним мак си ми зи ра њем 
про фи та ми ће мо се и у бу дућ но сти су о ча ва ти 
са кон флик ти ма око пра ва на при ступ са др жа
ји ма. Уло гу би бли о те кар ства ви дим у де фи
ни са њу по тре ба раз ли чи тих гру па ко је има ју 
ин те рес у лан цу вред но сти ве за ном за на уч не 
ин фор ма ци је кроз пре го во ре и исто вре ме ној 
за шти ти ин те ре са це лог дру штва и од бра ни за
јед нич ких до ба ра од да ље ко мер ци ја ли за ци је. 

а.С:Вашиконачниутисциоконференцији
ипосетиСрбији.

М.Б: Кон фе рен ци ја одр жа на у Ср би ји 
за ме не је би ла вр ло ин спи ра тив на. Не мач
ка сва ка ко има је дан од нај на пред ни јих би

бли о теч ких си сте ма на све ту ко ји је део де
мо крат ског дру штва ко је функ ци о ни ше. Рад 
на Отво ре ном при сту пу у Не мач кој је ве о ма 
уса вр шен што нам омо гу ћа ва да се де таљ ни
је ба ви мо и ма њим тех нич ким иза зо ви ма као 
што је ауто мат ски из бор кључ них ре чи. Кроз 
ова кав при ступ по не кад гу би мо из ви да дру
штве не и кул тур не по сле ди це при ме не но ве 
тех но ло ги је у обла сти на у ке. Сто га сам ја ве
о ма им пре си о ни ра на Ср би ма ко је сам сре ла, 
ко ји мо ра ју да пре ва зи ла зе раз ли чи те пре пре
ке да би мо гли да оства ру ју по др шку на уч ном 
си сте му. Чи ни ми се да ве ли ки број до бро ин
фор ми са них и вр хун ски обра зо ва них чла но ва 
ака дем ске за јед ни це у Ср би ји по све ћу ју сво ју 
енер ги ју то ме да се на уч ни си стем у Ср би ји 
по кре не ка бу дућ но сти.

Раз го вор са го спо ди ном 
Ро зен блу мом

а.С:Како стесазнали за конференцијуи
какостеодлучилидаучествујете?

Б.Р:  По зив да уче ству јем на кон фе рен ци ји 
као го вор ник до био сам од ам ба са де САД из 
Бе о гра да. Уче ство вао сам на би бли о те кар ским 
кон фе рен ци ја ма у Со фи ји, Бу гар ска 2006. и 
2008. го ди не, и ве о ма сам за ин те ре со ван да 
са знам што ви ше о би бли о те ка ма у овом ре ги
о ну, та ко да сам по зив од мах при хва тио. 

а.С:МолимВасрецитенамнештовишео
библиотецииуниверзитетусакогадолазите.

Б.Р: Уни вер зи тет у Кан за су је др жав ни ис
тра жи вач ки уни вер зи тет сред ње ве ли чи не, 
ко ји се на ла зи у са мом ге о граф ском цен тру 
САД и има око 30.000 упи са них сту де на та. 
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Наш би бли о теч ки си стем са др жи око 4,5 ми
ли о на до ку ме на та. Ви ше ин фор ма ци ја о би
бли о те ци и уни вер зи те ту мо же те про на ћи на 
www.lib.ku.edu и www.ku.edu.

а.С:Којесувашеглавнеодговорностиве
занезарадубиблиотеци?

Б.Р: Као ''би бли о те кар за ака дем ске ди ги
тал не ини ци ја ти ве'' са ра ђу јем са фа кул те ти ма 
на це лом уни вер зи те ту и по ма жем им да уна
пре де сво је ди ги тал не про јек те и из да вач ке ак
тив но сти. Кон крет ни је, по ма жем у про мо ци ји 
на шег ин сти ту ци о нал ног ре по зи то ри ју ма KU 
Scho lar Works и са ра ђу јем са уред ни ци ма ча
со пи са ко је из да ју фа кул те ти да бих им по
мо гао да њи хо ви ча со пи си по ста ну до ступ ни 
пу тем Ин тер не та. Ви ше де та ља о оно ме што 
ја ра дим мо же те про на ћи на http://kuscho lar
works.ku.edu и http://jo ur nals.ku.edu.

а.С: Како бисте описали могућности за
ауторедаобјављујурадовеучасописимакоји
сууотвореномприступунауниверзитетуса
когадолазите?

Б.Р: Уни вер зи тет у Кан за су је већ ду го вре
ме на ак ти ван про мо тер Отво ре ног при сту па. 
Наш ин сти ту ци о нал ни ре по зи то ри јум смо 
по кре ну ли 2005. го ди не и по мо гли да  не ко
ли ко ча со пи са у из да њу уни вер зи те та по ста
не до ступ но пу тем Ин тер не та. По ред ово га, 
са ра ђу је мо са не ко ли ко чла но ва ака дем ске 
за јед ни це на уни вер зи те ту ка ко би смо им по
мо гли да њи хо ве на уч не мо но гра фи је по ста ну 
до ступ не пу тем Ин тер не та. Од на ших но вих 
ини ци ја ти ва, нај зна чај ни ја је она из ма ја 2009. 
го ди не, ко ја је до ве ла до то га да Уни вер зи тет 
у Кан за су по ста не пр ви др жав ни уни вер зи тет 
у САД ко ји је усво јио по ли ти ку о Отво ре ном 
при сту пу на ни воу уни вер зи те та. То ком на ред
не го ди не ра ди ће мо на при ме ни ове по ли ти ке 

у прак си ка ко би смо учи ни ли да сви на уч ни 
члан ци об ја вље ни на Уни вер зи те ту у Кан за су 
бу ду сло бод но до ступ ни пу тем Ин тер не та.
а.С:МолимВасподелитесанамаВашуви

зијуприступанаучниминформацијамаивисо
кошколскогбиблиотекарствабудућности.

Б.Р: Уз лет из да ва штва на Ин тер не ту мо же 
да олак ша ди три бу ци ју на уч ног ра да ши ром 
пла не те и на тај на чин да по мог не у ши ре њу и 
уве ћа ва њу ути ца ја ко ји ис тра жи ва ње и раз вој 
има ју на свет ском ни воу. Отво ре ни при ступ 
пред ста вља мо дел из да ва штва ко ји ко ри сти 
ове по тен ци ја ле Ин тер не та и та ко чи ни ре
зул та те на уч ног ра да до ступ ним сва ком ко
ри сни ку без ика квих пре пре ка и огра ни че ња. 
По што је ми си ја ви со ко школ ских би бли о те ка 
по ве зи ва ње ко ри сни ка са ин фор ма ци ја ма, оне 
би тре ба ло да раз мо тре на чи не на ко је мо гу да 
по мог ну ова кве из да вач ке мо де ле и та ко учи
не да што ви ше ко ри сни ка мо же да при у шти 
ин фор ма ци је и да им при сту пи.

а.С:Вашиконачниутисциоконференцији
ипосетиСрбији.

Б.Р: Ово је би ла мо ја пр ва по се та Ср би ји 
и од лич на при ли ка да упо знам ко ле ге и са гле
дам про бле ме и иза зо ве са ко ји ма се су о ча ва
ју би бли о те ке ов де. Сна жан ути сак на ме не 
су оста ви ле не ке од ак тив но сти ко је се ов де 
спро во де, по себ но у ве зи об ја вљи ва ња на уч
них ча со пи са у Отво ре ном при сту пу. Сма трам 
да су иза зо ви ко ји сто је пред аме рич ким и 
срп ским би бли о те ка ри ма слич ни – наш нај ве
ћи иза зов не пред ста вља ју тех нич ки про бле
ми већ рад на ор га ни за ци о ним про ме на ма и 
ус по ста вља њу од ре ђе них мо де ла по на ша ња. 
Срп ски би бли о те ка ри ко је сам упо знао су на 
ди ван на чин пре да ни свом по слу и од лич ни 
су до ма ћи ни, па се уна пред ра ду јем не кој но
вој мо гућ но сти да по но во до ђем ов де. 
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