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Апстракт: Институционални ре по зи то ри ју ми су тре нут но у фа зи тран сфор ма ци
је у је дин стве но је згро ди ги тал них збир ки. за ову тран сфор ма ци ју нео п ход но је 
при ка за ти прин ци пе ко ји се ко ри сте у кре и ра њу ма три це, а ко ји се мо гу из ве сти 
из пра ви ла за очу ва ње кул тур ног на сле ђа, ка ко би оп ста ли то ком вре ме на. Ови 
прин ци пи тре ба да бу ду из ве де ни та ко да бу ду раз ви је ни мно го ши ре не го што 
би се раз ви ја ли уоби ча је ни са ве ти и ме то де за ви сни од тех но ло ги је. тех но ло ги је 
до ла зе и од ла зе, али очу ва ње је за да так ко ји тре ба да се из вр ша ва не за ви сно од 
тре нут но уоби ча је ног на чи на раз ми шља ња. Очу ва ње је кул тур на ми си ја, ко ја мо
ра би ти во дич на шег по на ша ња. ко декс ко ји иза бе ре мо за за да так очу ва ња, омо
гу ћа ва да се на ше по на ша ње у од но су на кул ту ру мо же ре про ду ко ва ти.

*Овај чла нак је у аустри ји об ја вљен у: Mit te i lun gen der VÖB (Ve re i ni gung Österreichischer 
Bi bli ot he ka rin nen & Bi bli ot he ka re) 63 (2010) Nr. 1/2; “Ma ni fest zur Bil dung einer Ma trix [co
de], Sic he rung und Verschleiß des Cul tu ral He ri ta ge in Euro pa”
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1. Увод
го ди не 1984, Ита ло кал ви но до био је зва

нич ни по зив уни вер зи те та Хар вард у кем бри
џу, др жа ви ма са чу сетс, да из ло жи „Нор тон 
пре да ва ња“, ко ја су об ја вље на у пред го во ру 
ње го ве књи ге ко ја је пост хум но об ја вље на1. 
у пи та њу је био низ од шест пре да ва ња фо
ку си ра них на те му „по е зи је“. Ова пре да ва ња 
ба ви ла су се свим мо гу ћим об ли ци ма по ет ске 
ко му ни ка ци је, то јест, ко му ни ка ци јом у би ло 
ком об ли ку: књижевном, визуелном или му
зичком. то нас до во ди до са ме ср жи ове те ме, 
бу ду ћи да се пред ме ти ње го вог ис тра жи ва
ња од но се и на пред ме те у мул ти ме ди ја ном 
фор ма ту ко ји се на ла зе у на шим те ку ћим ди
ги тал ним ре по зи то ри ју ми ма на ме ње ним бу
ду ћим ге не ра ци ја ма. Ово је на ро чи то слу чај 
ка да су у пи та њу ин сти ту ци о нал ни ре по зи
то ри ју ми у на уч ним уста но ва ма, ко ји се тре
нут но раз ви ја ју у је згро ди ги тал них збир ки 
и чи ји је за да так па жљи во скла ди ште ње кул
тур ног на сле ђа, укљу чу ју ћи све обра зов не и 
ис тра жи вач ке ре зул та те, та ко да они оста ну 
при сту пач ни, упо тре бљи ви и ра зу мљи ви у 
ду жем пе ри о ду.

Ита ло кал ви но, као што се ка сни је ви ди у 
уво ду, био је ско ро оп сед нут раз ја шња ва њем 
ове те ме. у овом од лом ку, он је на вео не ке 
књи жев не вред но сти ко је се мо ра ју са чу ва ти 
за сле де ћи ми ле ни јум. кал ви но је те вред но
сти на звао: „шест бе ле жа ка за но ви ми ле ну
јим“. Ове вред но сти су, и то сле де ћим ре до
сле дом: ла ко ћа, бр зи на, тач ност, ви дљи вост, 
ра зно вр сност и оно че га се он сам ни је при
др жа вао, конзистентност. аутор ових ре до
ва се по и сто ве ћу је са прет по став ка ма ко је је 
кал ви но из нео у сво јим Нор тон пре да ва њи ма 
о по е зи ји, и сто га де фи ни ше сле де ће те ме као 
фо кус свог ра да: 

1 Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il 
prossimo millennio.Garzanti, Milano, 1988.

 ко ји је прин цип при хва ћен у обла сти очу
вањакултурногнаслеђа, и кон крет ни је, ка ко 
се он мо же ис ко ри сти ти за кре и ра ње ко дек са 
ко ји се у исто вре ме из во ди из уни вер зал них 
пра ви ла и мо же се ре про ду ко ва ти у би ло ком 
тре нут ку?

 ко је су то кључ не иде је и мо гућ но сти ко
је су нам на рас по ла га њу а ко је се мо гу од у
пре ти про па да њу?

 тех но ло ги је до ла зе и про ла зе. шта то 
мо же би ти из ван уоби ча је них са ве та и ме то
да ко ри шће ња за ви сних од тех но ло ги је што 
би нам омо гу ћи ло да се де ло то вор но ба ви мо 
очу ва њем у сва ком тре нут ку, не за ви сно од 
тре нут ног на чи на раз ми шља ња и тех но ло шке 
плат фор ме?

 На кон ових раз ма тра ња, јед но зна чај но 
пи та ње мо ра би ти ја сно по ста вље но: за што 
су ло кал ни фи нан си је ри ис тра жи ва ња та ко 
не чуј ни ка да је у пи та њу ова те ма?

2. За тва ра ње ге не ра циј ског ја за
кул тур не раз ли ке из ме ђу мла ђих ге не ра

ци ја и њи хо вих ро ди те ља ис ка зу ју се у да на
шње вре ме на та кав на чин да, на по љу „но вих 
тех но ло ги ја на рад ном ме сту“, мо же мо за па
зи ти сле де ћу нео бич ну чи ње ни цу: у при ме ни 
ових те хо ло ги ја, ге не ра ци ја ро ди те ља до би ја 
по др шку новегенерације, и сто га че сто учи од 
новегенерације ка да се су о чи са овим тех но
ло ги ја ма. зна ње и ис ку ство се да кле пре но се 
са млађихнастарије. у исто вре ме, по пр ви 
пут у исто ри ји, а то ком по след њих пар го ди
на, ви ди мо ка ко се ства ра бо га ти, тех нич ки 
апа рат – пра ћен од го ва ра ју ћим прак тич ним 
зна њем – за ко ји кон кре тан са др жај бу квал но 
тек тре ба да бу де про на ђен. тај са др жај да нас 
у нај ве ћој ме ри ства ра ју ко мер ци јал ни „до ба
вља чи са др жа ја“ ко ји има ју ту по год ност да 
зна ју шта се већ до го ди ло. ра ни је је си ту а ци ја 
би ла су прот на: пр во је до ла зио са др жај (из
но ше ње не ког про бле ма), а тек на кон то га је 
сле ди ло ре ше ње као де ри ват прак тич ног зна



39ИНФОтека, број 2, год. XI, децембар 2010.

ПаОлО буДрОНИ ‒ ПреИсПИтИвање уОблИчавања НОве матрИце заштИте И Очувања...

ња. украт ко: у да на шње вре ме, тех но ло ги ја је 
„фор ма“, и хро но ло шки гле да но, пр ва се ра
ђа, док се тек на кнад но чо век мо же за пи та ти 
„cui prodest?“. са др жај или раз ли чи ти из во ри 
са др жа ја та да пред ста вља ју ре зул тат, бу ду
ћи да су на пра вље ни у ту свр ху. Да ли да нас 
тех но ло ги ја усме ра ва ме то де и про це се или је 
си ту а ци ја обр ну та? са да шња си ту а ци ја је да 
су да на шњи ста ра те љи над кул тур ним на сле
ђем би ли об у ча ва ни у вре ме ка да су се у на
уч ним уста но ва ма ко ри сти ли дру ги ме то ди и 
по ступ ци до но ше ња од лу ка, те су из тог раз
ло га че сто ко ри сти ли апа рат из ве ден из ра ни
јих на чи на раз ми шља ња. Ово ни је у скла ду са 
вре ме ном. те окол но сти во де ка ја ча њу ге не
ра циј ског ја за. 
Нужна последица формирања матрице: 

ме то де ко је се у на уч ним уста но ва ма пре но се 
са јед не на дру гу ге не ра ци ју, као и по сту пак 
до но ше ња од лу ка, тре ба да се пре и спи та ју у 
ме ри у ко јој је по треб но да сле де ћи прин цип 
бу де на сна зи: Оно што је су штин ски зна чај
но ни је да ли је од ре ђе ни си стем са вр шен или 
исти нит („исти нит“ је ар би тра ран по јам), већ 
ко ли ко до бро функ ци о ни ше са ста но ви шта 
од ре ђе ног ко ри сни ка/ко ри снич ке гру пе. ефи
ка сност је ме ра ове „исти не“. 

3. Ди ги тал не ар хи ве и кул тур но на сле ђе: 
пре и спи ти ва ње про це са ра да, упра вља ња, 
по сту па ка до но ше ња од лу ка

По след њих не ко ли ко го ди на обе ле же но 
је та ко зва ном кон вер ген ци јом тех но ло ги ја. 
Оно што је из оп ште рас пра ве из о ста вље но је 
кон вер ген ци ја зна ња (или бо ље ре че но: кон
вер ген ци ја ди сци пли на). На су прот ши ро ко 
при хва ће ном ми шље њу, у фо ку су ни је би ла 
уска спе ци ја ли за ци ја, већ кон вер ген ци ја ди
сци пли на. Про јек ти ко ји се спро во де да нас 
про ис ти чу из ове кон вер ген ци је. Ди ги тал
не ар хи ве мо гу ов де по слу жи ти као при мер. 
Истин ски успе шни про јек ти су са мо они про
јек ти у ко ји ма су раз ли чи те ди сци пли не ин те

гри са не у јед ну: пра во, ин фор ма ти ка, лин гви
сти ка, пси хо ло ги ја, фи ло зо фи ја на у ке, на у ка 
ко му ни ка ци је, еко но ми ја, со ци о ло ги ја, итд. 

Ин тер нет је сте до ду ше ство рен у ака дем
ским кру го ви ма и пр ви пут ис ко ри шћен на 
ши рој осно ви. Ипак, по сто ји ве ли ки број са
зна ња, про це са и функ ци ја ве за них за зна ње, 
ко је на ше ака дем ске за јед ни це тек са да по чи
њу да схва та ју у ши рем сми слу, те из тог раз
ло га вр ло спо ро об ра ђу ју ову вр сту по да та ка. 
Хро но ло шки, ово се де ша ва на кон што је не ко 
дру ги, т.ј. новагенерација, то већ успе шно ис
ко ри стио. у том кон тек сту, ствар но је не ве ро
ват но са ко јом ла ко ћом се мо гу ис ко ри сти ти 
прет по став ке за ди ги тал не ре по зи то ри ју ме ко
је нам ну ди кал ви но у Нор тон пре да ва њи ма. 

Пр во, крат ка на по ме на о пој му конзи
стентности: ов де се ми сли на „рок тра ја ња 
по да та ка“, а на ко мен та ре о очу ва њу се мо же 
по но во на и ћи кроз цео текст. 

Ра зно вр сност: Ово се не од но си са мо на 
ко зи стент ност по да та ка (нпр. ме тапо да та
ка) и рад них про це са укљу чу ју ћи и ком плек
сност ре зул ту ју ћих про це са уну тар ди ги тал
не ар хи ве (нпр. са очу ва њем и функ ци ја ма 
по нов ног ко ри шће ња), већ и на ком плек сност 
са мог си сте ма. Новагенерација об у ча ва ла се 
го ди на ма у умре жа ва њу и из град њи за јед ни
ца. Да на шњи мла ди сту ден ти по ста ће мла
ди на уч ни ци су тра шњи це. Они су ти ко ји се 
го ди на ма за ба вља ју у дру штве ној ин тер нет 
мре жи, пра ве ли сте „при ја те ља“ на сво јим 
Facebook стра ни ца ма и по ста вља ју ве зе ка 
мул ти ме ди јал ном са др жа ју. упра во је то оно 
што они ра де, све сно и до след но, што об у
хва та и мо гућ ност ци ти ра ња од ре ђе ног ску па 
по да та ка: ко ли ко ре по зи то ри ју ма је по треб
но ста ви ти на рас по ла га ње на шим тра ди ци
о нал ним, обра зов но на уч ним ин сти ту ци ја ма 
у евро пи ка ко би од го ва ра ју ће за јед ни це сту
де на та и њи хо вих на став ни ка од то га има ле 
ко ри сти у сво јим ис тра жи ва њи ма (ако прет
по ста вља мо ака дем ске ме то де). 
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Нужна последица формирања матрице: 
вре ме је да се кре и ра ју слич не, ко дек сом де
фи ни са не по год но сти за на ше ре по зи то ри ју
ме, као што су при ча о ни це на ме ње не за сни ва
њу ди ги тал них ре по зи то ри ју ма. Јед на дру га 
ме ра би ла би да се на на шим уни вер зи те ти ма 
до зво ли при ступ функ ци ја ма си сте ма, ка ко би 
их отво ри ли и за го сте (на уч ни ци ма ко ји су 
нам при ја те љи или парт не ри на не ком про јек
ту). При ви ле ги је и по ли ти ка при сту па тре ба 
да бу ду исти као и за „соп стве ну за јед ни цу“. 

Ла ко ћа: ла ко ћа зах те ва рад без искључи
вог/ексклузивног коришћења цен тра ли зо ва не 
ло ги ке, цен трал них си сте ма и „цен трал не ин
те ли ген ци је“. 

у кон тек сту ди ги тал них ар хи ва, ла ко
ћа функ ци о ни са ња и „ла ко ћа“ по да та ка су 
основ не ка рак те ри сти ке ко је се оче ку ју ка
да су у пи та њу ди ги тал не ар хи ве. ла ко ћа је 
си но ним за ин ту и тив ну кон тро лу и тре ба да 
се спро ве де ко ри шће њем за јед нич ких и оп
ште при хва ће них стан дар да. Оп ште при хва ћен 
стан дард не мо ра ну жно да зна чи „сер ти фи ко
ва ни стан дард“. „ла ко ћа ин фор ма ци ја ко је су 
струк ту и ра не у скла ду са оп ште при хва ће ним 
стан дар ди ма“ мо же би ти нај ма њи за јед нич
ки име ни тељ зах те ва свих за ин те ре со ва них, 
ква ли фи ко ва них до ба вља ча по да та ка за од ре
ђе ну на уч ну ди ги тал ну ар хи ву. Де фи ни са ње 
„нај ма њег за јед нич ког име ни те ља“ мо же за 
ре зул тат има ти сле де ћи за да так: за да так си
сте ма је по др жа ва ње ко му ни ка ци је ме ђу ства
ри ма ко је су раз ли чи те. у том слу ча ју, раз ли ке 
не би би ле за ма гље не, већ, су прот но од то га, 
из о штре не ис ти ца њем ка рак те ри сти ка ин ди
ви ду ал них ди ги тал них обје ка та. (што се ти
че ди ги тал них обје ка та: не за ви сно од фор ме 
и ти па, за њих се, од са мог по чет ка, мо ра ју 
обез бе ди ти кон тек сту ал не ин фор ма ци је и мо
ра ју би ти опре мље ни тех нич ким, де скрип
тив ним и ду го трај ним ме тапо да ци ма за ди
ги тал но чу ва ње). 

ви де ли смо ка ко су не ке плат фор ме по ста
ле до ми нант не ши ром све та. Оно што све ове 
плат фор ме има ју за јед нич ко је пр вен стве но 
ла ко ћа њи хо вог ко ри шће ња. На су мич но ћу 
по ме ну ти че ти ри: Nap ster (ко се још увек се ћа 
pe ertope er раз ме не по да та ка и аутор ских си
сте ма упо зо ра ва ња ко ји су та да ко ри шће ни?), 
eBay, Ama zon и YouTu be. Хај де да се за мо
ме нат за др жи мо на YouTu be и да за при мер 
узме мо ла ко ћу по ста вља ња са др жа ја. Ов де 
ни је реч ис кљу чи во о са мом по ступ ку, ов де 
је фо кус пре све га на при сту пу про це су до
ста вља ња по да та ка (билоко мо же да по ста ви 
са др жај) и на при сту пу ин фор ма ци ја ма (било
ко мо же да пре у зме са др жај). ла ко ћа се ви ди 
у у сле де ћем при ме ру: Новагенерација ко ри
сти Flic kr као јед ну од нај бо љих он ли не апли
ка ци ја за ру ко ва ње и раз ме ну фо то гра фи ја. 
за што се ни шта слич но не де ша ва у на уч ним 
уста но ва ма?
Нужна последица формирања матрице: 

На уч ној за јед ни ци тре ба ло би пру жи ти пот
пу ну по год ност од ла га ња сли ка и поwерпоинт 
пре зен та ци ја у ин сти ту ци о нал не ре по зи то ри
ју ме у њи хо вим ин сти ту ци ја ма на брз, лак и 
јеф тин на чин (ви ди та ко ђе разноврсност). 
Ов де је на гла сак на про це су ци ља ног из да ва
ња, ци ти ра ња, ко мен та ри са ња, раз ме не и по
нов ног ко ри шће ња од стра не за ин те ре со ва не 
јав но сти или за јед ни це и за јед но са њом. 
Још једна нужна последица формирања

матрице: Прет ход на ну жна по сле ди ца под
ра зу ме ва да се ди ги тал ни са др жај по у зда но 
ар хи ви ра на ду жи рок, да је снаб де вен од го ва
ра ју ћим ме тапо да ци ма и да се лак ше и увек 
мо же пре тра жи ти пу тем трај ног пот пи са (ко
ји се мо же до де ли ти ди ги тал ном са др жа ју и/
или од го ва ра ју ћем ауто ру пу тем ди ги тал ног 
иден ти фи ка то ра ауто ра). 

Бр зи на: бр зи ну си сте ма од ре ђу је нор ма
ли за ци ја по да та ка (от кла ња ње ре дун дант но
сти) и по де ла у обла сти ко је су по ве за не са 
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спе ци фич ним за да ци ма. Иде ја опе ра те ра си
сте ма пр вен стве но би тре ба ло да бу де од ре
ђе на ефи ка сно шћу и ин ту и тив ним пре по зна
ва њем. ефи ка сност ко ри снич ког ин тер феј са 
– по јам ин тер ак ци је – тре ба ло би да се пре
по зна је по то ме што са др жај ин фор ма ци ја на 
екра ну ни је пре ви ше са би јен. са прет ход них 
плат фор ми са да пре ла зи мо на еBay. ко ри шће
ње ове плат фор ме зах те ва пи сме но сти ни ског 
ни воа, иако услу ге ко је се ну де мо гу би ти вр ло 
ком плек сне (нпр. об ја шње ње усло ва пла ћа ња, 
ре ша ва ње прав них и ло ги стич ких пи та ња.) 
ко ри сник се фо ку си ра са мо на сво је про јек те, 
све дру ге по сло ве оба вља си стем (нпр. до де
љи ва ње озна ка за ин дек си ра ње). Исто ва жи 
и за Ama zon. у свим овим си сте ми ма ко ји се 
ко ри сте ши ром све та, ет нич ке, по ли тич ке или 
је зич ке гра ни це су не ва жне, уме сто то га, на 
сна зи је не ка ва ри јан та игре при сту пач но сти.
Нужна последица формирања матрице: 

Ис по ста вља ње ин фор ма ци ја тре ба да се оба
вља бр зо и у јед ном по те зу. ко ри сник увек 
тре ба да зна где се на ла зи, шта ра ди и ка ко 
да пре ки не тран сак ци ју. Никаданесмедасе
изгубиусистему. При сту пач ност игра ва жну 
уло гу. При сту пач ност ни је са мо чи сто тех нич
ко питање ко је тре ба ре ши ти, већ мо ра би ти 
стал ни део опре де ље ња у фа зи кон цеп ту ла ног 
пла ни ра ња. 

Тач ност: Ис прав ност де скрип тив них по
да та ка тре ба да се по стиг не стан дар ди за ци
јом и ко ди ра њем. До ста вља ње по да та ка тре
ба да се спро во ди у скла ду са про пи са ним 
стан дар дом, ко ји је по др жан ин фор ма ци о ним 
ко дек сом за ин ди ви ду ал не уно се. сто га, тре
ба да се ко ри сти је дан или ви ше пред мет них 
ка та ло га, ка ко би се из вр ши ла кла си фи ка ци
је на оне ко ји има ју екви ва лен те у дру ги ме 
је зи ци ма и на оне на ко је по сто је уна кр сне 
ре фе рен це. си сте мат ска ис прав ност тре ба 
да бу де од ре ђе на син так сич ком ис прав но шћу 
(син так са ко ри снич ког уно са се утвр ђу је и 
кон тро ли ше кроз цео си стем у сва ком по је ди

нач ном слу ча ју), као и се ман тич ком ис прав
но шћу. На овом ме сту се мо же ци ти ра ти јед
на ус пут на при мед ба кал ви на о „тач но сти“ 
из 1984. за ње га је тач ност зна чи ла три ства
ри, а у овом ра ду ја ћу ко ри сти ти ње го ву дру
гу став ку: „бу ђе ње ја сних, пре по зна тљи вих и 
не за бо рав них ви зу ел них сли ка – у Ита ли јан
ском је зи ку ми за то има мо при дев ко ји не по
сто ји ни у ен гле ском ни у не мач ком: ica sti co, 
од грч ке ре чи eika sti kos.“2

Ов де је нео бич но ка ко је тер мин „ико на“, 
чак и у го ди на ма ко је су сле ди ле са новомге
нерацијом, ус пео да пре вла да у сва ко днев ном 
го во ру у сво јој ши ро кој упо тре би. Да нас је у 
оба је зи ка баш овај се ман тич ки аспе кат у ен
гле ском и не мач ком по стао не за мен љив.
Нужнапоследицаформирањаматрице: И 

у овом слу ча ју је де ло твор ност ме ра пра ве ис
прав но сти. ге не рал но гле да но, „пра зна по ља“ 
не би сме ла да по сто је (тј. не би тре ба ло да 
бу ду до зво ље не „нул те вред но сти“ за ин фор
ма ци је из ве де не из упи та.)

Ви дљи вост: у овом кон тек сту, под ви дљи
во шћу се под ра зу ме ва ла ко ћа ко ри шће ња. би
ло би по жељ но да ко ри сник мо же да пред у зи
ма ак ци је на осно ву ин фор ма ци ја на екра ну и 
да по стиг не ин тер ак ци ју са си сте мом, или, ал
тер на тив но, да на екра ну за др жи ин фор ма ци је 
ко је су по сле ди ца ак тив но сти ко је је спро вео. 
шта ви ше, сте пен мо гућ но сти пра ће ња ни је 
ва жан са мо за објек те (нпр. по ре кло), већ и за 
про це се ра да (тј. мо гућ ност пра ће ња у исто
ри ји пре тра жи ва ња и ње ним ре зул та ти ма).
Нужна последица формирања матрице: 

ви дљи вост ре по зи то ри ју ма ни је је ди на ствар 
ко ја тре ба да се по ве ћа. На ин тер феј си ма ре
по зи то ри ју ма на ших ин сти ту ци ја тре ба да се 
во де ин сти ту ци о нал ни бло го ви. Ди ги тал ни 

2 цитирано из немачког превода калвиновог рада, 
страна 83, у: Italo Calvino, Sechs Vorschläge für das 
Nächste Jahrtausend, Harvard Vorlesungen, Carl Hanser 
Verlag, Munich Vienna, 1988
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са др жај, са др жај сер ти фи ко ва них ре по зи то
ри ју ма, тре ба да бу ду ор га ни зо ван та ко да по
сто је ме ђу соб не ве зе (нпр. ка ко би се ства ра ле 
но ве ко лек ци је ди ги тал них обје ка та и ка ко би 
се они на уч но озна чи ли). са др жај ко ји је ква
ли фи ко ван тре ба да бу де по ста вљен, по ве зан 
и озна чен. чак и по ве зи ва ње ре по зи то ри ју ма 
и ма те ри ја ла чу ва ног на ду жи рок тре ба да 
са др жи мо гућ ност ус по ста вља ња ве за пре ма 
плат фор ма ма, као што је нпр. Twit ter, као и од 
њих. По тре бан нам је при ступ ко ји је ме ђу ди
сци пли на ран.

4. Огра ни че ња ди ги тал ног чу ва ња  
кул тур ног на сле ђа

шта нас то спре ча ва да сле ди мо ове ну
жне по сле ди це? у пи та њу су у нај ве ћој ме ри 
тра ди ци ја и про це си (ме то де) ко ји се по шту ју, 
чак и ако су не ки, или сви, го ре на ве де ни усло
ви ис пу ње ни. По ред то га, је дан од кључ них 
про бле ма је не до ста так по ве ре ња у прак тич
но зна ње ко је је са ку пље но до да нас, као и у 
струч ност ак тив них про мо те ра ових про це са. 
Новагенерација (а део те ге не ра ци је су на ши 
мла ди на уч ни ци) че сто се на жа лост не схва та 
озбиљ но, јер се сма тра да је она су ви ше мла да 
(што је та ко ђе раз лог због ко га овај текст не 
са др жи не што о услу га ма као што су Twit ter 
или мо гућ но сти ма ко је би мо гле про ис те ћи из 
чу ва ња кул тур ног на сле ђа у ци љу ко ри шће ња 
у мо бил ним апли ка ци ја ма. упра во са да, раз
ви је но прак тич но зна ње ге не рал но де лу је ме
то до ло шки пре мла до. 
Нужна последица формирања матрице: 

По треб но је да по др жа ва мо из град њу по ве
ре ња у струч ност, ком пе тент ност и до ступ ну 
еин фра струк ту ру. та ко ђе је пре по руч љи во 
раз ви ја ње ме ха ни за ма сер ти фи ка ци је ди ги
тал них ар хи ва, ка ко би ре зул тат би ла по у зда
ност, и ти ме би се обез бе ди ла мо гућ ност ци
ти ра ња гру па по да та ка. га ран ци ја ква ли те та у 
свим сво јим аспек ти ма би ла би он да део ме
ха ни зма сер ти фи ка ци је. 

5. За кључ ци
у очу ва њу кул тур ног на сле ђа, по тре бан нам 

је со фи сти ци ра ни ји на чин раз ми шља ња то ком 
осми шља ва ња ре ше ња. При ступ про јек то ва
њу си сте ма – укљу чу ју ћи и си стем ми шље ња 
– тре ба да бу де ме ђу ди сци пли на ран. По тре бан 
нам је ме ђу ди сци пли на ран при ступ.

сам ин стру мент, ди ги тал ни ре по зи то ри
јум, тре ба од са мог по чет ка да бу де осми
шљен као мул ти ме ди јал но мар ке тин шко 
сред ство ко је омо гу ћа ва тран сфер ин фор ма
ци ја и ко му ни ка ци ју ме ђу ко ри сни ци ма (они
ма ко ји обез бе ђу ју и они ма ко ји ко ри сте по
дат ке), ка ко би са др жај био до сту пан на што 
ко зи стент ни ји на чин. та ко би мо гућ но сти 
ди стри бу ци је ин фор ма ци ја би ле мно го ра
зно вр сни је а зна ње не би би ло са мо са чу ва но, 
већ би и ње го ва им пле мен та ци ја би ла лак ша. 
Да би се ово по сти гло, од са мог по чет ка би 
се мо рао осми сли ти дру га чи ји си сте ма при
сту па, укљу чу ју ћи со фи сти ци ра ни си стем 
упра вља ња пра ви ма. сва ка ко да до ба вљач 
по да та ка тре ба да за др жи су ве ре на пра ва над 
свим по да ци ма. Ово ни су са мо пра зне ре чи, 
бу ду ћи да ре ше ње ових про бле ма да нас ни је 
тех нич ке, већ ис кљу чи во по ли тич ке при ро де. 
При ступ и огра ни че ња (са тех нич ке и прав не 
тач ке гле ди шта) у нај ве ћој ме ри из раз су по
ли тич ке во ље. Исто ва жи и за при сту пач ност: 
иза зо ви ни су са мо тех нич ки, већ ве за ни и за 
све при дру же не про це се, у про из вод њи по да
та ка, од ис по ру чи ва ња по да та ка до за вр шног 
из ла за по да та ка. 

сто га је по треб но ре де фи ни са ти уло гу ко
ри сни ка. ко ри сни ци мо гу, у прин ци пу, би ти 
ини ди ви ду ал ни ко ри сни ци или ин сти ту ци
је. ко ри сни ци та ко ђе мо гу би ти по де ље ни на 
гру пе до ста вља ча по да та ка и ко ри сни ка по да
та ка. Ово зах те ва по ли ти ку отво ре ног и бес
плат ног при сту па не са мо об ја вље ним ин фор
ма ци ја ма, већ и самомпроцесуобјављивања. 

ка да су у пи та њу ко ри сни ци, уоп ште но го
во ре ћи, њих тре ба осна жи ти, по себ но по бољ
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ша њем ко ри снич ке мо гућ но сти при сту па, на
ро чи то ка да су у пи та њу сле де ће две уло ге и 
про це са: 

1. ко ри сник као да ва лац по да та ка са сло
бод ним при сту пом ди ги тал ној ар хи ви.

2. крај њи ко ри сник ко ји има при ступ ди
ги тал ном са др жа ју у ди ги тал ног ар хи ви.

По треб но је га ран то ва ти сло бо дан при ступ 
крај њих ко ри сни ка свим об ја вље ним ин фор
ма ци ја ма. ко ри сни ку тре ба до де ли ти ве ћа 
пра ва и ви ше функ ци о нал но сти. Ово зах те ва 
дру га чи ји при ступ у скла ду са же ља ма крај
њих ко ри сни ка (фо кус гру па ма) ка да је у пи
та њу си стем. На при мер, у ци љу по нов ног 
ко ри шће ња ди ги тал ног са др жа ја, крај њи ко
ри сник тре ба да бу де у по зи ци ји да има мо
гућ ност им пле мен та ци је зна ња ко је је сте као 
по ве зи ва њем тог зна ња са дру гим он ли не са
др жа јем (нпр. фор ми ра њем збир ки ску по ва 
по да та ка уну тар ре по зи то ри ју ма). По ред то
га, ње му тре ба да ти мо гућ ност да по ве зу је ин
ди ви ду ал не са др жа је је дан са дру гим, у ци љу 

„ства ра ње вир ту ел них до си јеа“, ко је он он да 
мо же ста ви ти на рас по ла га ње дру гим ко ри
сни ци ма уну тар за јед ни це. 

Ин теропе ра тив ност са дру гим си сте ми
ма и по у зда ност он ли не ин тер ак ци је тре ба 
да бу ду га ран то ва не ко ри сни ку (ин ди ви ду ал
ном ко ри сни ку или ин сти ту ци ји) као да ва о цу 
по да та ка. Да ва о ци ма ин фор ма ци ја, ко ји не 
при па да ју новој генерацији, тре ба обез бе ди
ти по себ ну обу ку ко ја ће им пру жи ти ви ше 
струч ног зна ња, по себ но у до ме ну очу ва ња и 
по нов ног ко ри шће ња ин фор ма ци ја и тех ни ка 
са мо ар хи ви ра ња. 

ко нач но, мо жда нај ва жни ја ну жна по сле
ди ца фор ми ра ња ма три це до ла зи овај пут у 
лич ној фор ми (мо лим вас да ми опро сти те на 
по на вља њу):

Ни је нај ва жни је да ли је од ре ђе ни си стем у 
скла ду са „исти ни том“ нор мом („исти нит“ је 
ар би тра ран по јам), већ ко ли ко до бро функ ци
о ни ше за ко ри сни ка. ефи ка сност је ме ра ове 
„исти не“. 


