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Ап стракт: Мул ти ме ди јал ни до ку мент је но ви пред мет на че твр тој го ди ни сту ди ја 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на Ка те дри за би бли о те кар ство и ин фор-
ма ти ку. Пред мет је за ми шљен као про је кат у окви ру ко га сту ден ти про на ла зе, ода-
би ра ју и ди ги та ли зу ју гра ђу на од ре ђе ну те му, ко ри сте ћи ра ни је сте че на зна ња. 
Рад на про јек ту ре зул ти ра из ра дом мул ти ме ди јал ног до ку мен та. Кроз опис овог 
пред ме та-про јек та и ана ли зу ра да на пр вом од мул ти ме ди јал них до ку мен та ука-
за ће се на фа зе у из ра ди овог до ку мен та и на ква ли та тив не по ка за те ље у ви ду по-
тре бе и мо ти ви са но сти сту де на та да прак тич но при ме не те о риј ски сте че на зна ња. 
Пред ста ви ће се и је дан од мо гу ћих мо де ла са рад ње ме ђу сту ден ти ма раз ли чи тих 
фа кул те та. Пр ви мул ти ме ди јал ни до ку мент на ко ме су ра ди ли сту ден ти Ка те дре 
за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку по све ћен је Алек сан дру По по ви ћу, драм ском 
пи сцу. 

Кључ не ре чи: мул ти ме ди јал ни до ку мент, Алек сан дар По по вић, ди ги та ли за ци ја, 
мул ти ме ди ја, би бли о те кар ство и ин фор ма ти ка, са рад ња
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1.Мул ти ме ди ја
Мул ти ме ди ја под ра зу ме ва пред ста вља ње 

тек ста, зву ка, гра фи ке, ани ма ци је или ви део 
за пи са у ин те гри са ном об ли ку ко ри шће њем 
ра чу нар ских тех но ло ги ја. Она се од но си на 
ком би на ци ју на ве де них тех ни ка пу тем ко-
јих се, по сред ством мо дер них тех но ло ги ја, 
из ра ђу ју про из во ди за нај ра зли чи ти је по тре-
бе. Кра јем про шлог ве ка, огра ни че ња ко ја су 
би ла на мет ну та не до вољ но раз ви је ном ра чу-
нар ском тех но ло ги јом, пре ва зи ђе на су, па се 
мо же ре ћи да да нас жи ви мо у вре ме ну мул-
ти ме ди јал них са др жа ја. Ови са др жа ји сре ћу 
се у сва ком сег мен ту дру штве ног жи во та. Пр-
вен стве но су на ста ја ли у обла сти за ба ве и ра-
зо но де и ана ли зе ин тер не та по ка зу ју да су то 
и да нас нај за сту пље ни је обла сти у ко ји ма се 
ја вља мул ти ме ди ја. 

По ље ко му ни ка ци ја још је јед но бит но по-
ље су сре та са мул ти ме ди јом. Ко му ни ци ра-
ње пу тем ра чу на ра са про стор но уда ље ним 
са го вор ни ком, пу тем ка ме ре и ми кро фо на, 
за ме њу је до са да шњи мо дел ко му ни ци ра ња 
те ле фо ном. Звук је до пу њен сли ком, што је, 
та ко ђе, мул ти ме ди јал ни са др жај. 

Јед на од зна чај них ка рак те ри сти ка мул ти-
ме ди је је сте ин тер ак тив ност. Ко ри сник мул-
ти ме ди јал ног са др жа ја мо же ути ца ти на ток 
ре про дук ци је. Он сам би ра оне де ло ве мул ти-
ме ди јал них до ку мен та ко је ће пре гле да ти као 
и ре до след при ка за них са др жа ја.

Бу ду ћи да су ра чу нар ске тех но ло ги је да-
нас до бро раз ви је не, да ин фор ма ци је пу тем 
ин тер не та би ва ју до ступ не у крат ком вре мен-
ском ин тер ва лу, да по сто ји све ви ше про гра ма 
за кре и ра ње мул ти ме ди јал них са др жа ја, ова-
ко пре зен то ва ни са др жа ји про ди ру све ви ше 
и у про цес обра зо ва ња, од пред школ ског до 
ви со ко школ ског ни воа.

2. Мул ти ме ди ја у обра зо ва њу
Би ло да је реч о мул ти ме ди јал ним до ку-

мен ти ма ко ји су ли не ар ни или не ли не ар ни 
(ин тер ак тив ни), у са вре ме ним си сте ми ма 

обра зо ва ња мул ти ме ди јал ни са др жа ји има ју 
за па же но ме сто. На ро чи то је ве ли ки зна чај 
мул ти ме ди јал них до ку мен та код обра зо ва ња 
на да љи ну где сту дент мо же, би ло пу тем ин-
тер не та или мул ти ме ди јал ног са др жа ја ко ји 
је по ста вљен на DVD, до би ти све по треб не 
ин фор ма ци је и пре да ва ња без об зи ра што се 
фи зич ки не на ла зи на фа кул те ту. 

Уче ње пу тем мул ти ме ди је за број не сту-
ден те је ин те ре сант ни је, а ин фор ма ци је пре-
не те на тај на чин лак ше се усва ја ју. Ве ћи ни 
сту де на та су но ве тех но ло ги је иза зов ни је и 
ви зу ел ни са др жа ји им по ма жу да на лак ши 
на чин са вла да ју гра ди во, мо ти ви шу их на 
уче ње, раз ја шња ва ју не до вољ но ра зу мљи ве 
пој мо ве и, испoставило се, да ју ја ко до бре ре-
зул та те у од но су на кла сич не про це се уче ња у 
ви ду слу ша ња из ла га ња пре да ва ча. Ја ко је ва-
жно да та ко пре зен то ва но гра ди во сту ден ти ма 
бу де до ступ но и пу тем ин тер не та.

3. Мул ти ме ди ја у би бли о те кар ству
Мул ти ме ди јал ни до ку мен ти су још од сре-

ди не 90-их го ди на са став ни део би бли о теч ких 
фон до ва у све ту, а од по чет ка 21. ве ка све је 
ви ше та квих до ку ме на та и у срп ским би бли о-
те ка ма. Нај че шће се ја вља ју у ви ду про прат не 
гра ђе и при ло га уз мо но гра фи је о зна чај ним 
ин сти ту ци ја ма и лич но сти ма из срп ске на у ке, 
умет но сти и исто ри је, ма да се мул ти ме ди јал-
ни до ку мен ти по ја вљу ју и као за себ на из да-
ња. Бу ду ћи да су део би бли о теч ких фон до ва, 
мул ти ме ди јал ни до ку мен ти и рад са њи ма 
тре ба да бу ду са став ни део про гра ма обра зо-
ва ња бу ду ћих би бли о те ка ра.

Смер ни це IFLA из 2003. го ди не од но се 
се на ауди о ви зу ел ну и мул ти ме ди јал ну гра-
ђу за све ти по ве би бли о те ка и дру ге срод не 
ин сти ту ци је по што је ова вр ста гра ђе по ста-
ла зна ча јан део фон до ва би бли о те ка. Ка ко се 
ис ти че у смерницaма “ауди о ви зу ел ни ме ди ји 
су део на шег кул тур ног на сле ђа и са др же ве-
ли ку ко ли чи ну ин фор ма ци ја ко је је по треб но 
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са чу ва ти за бу ду ће ко ри шће ње. Ра зно ли кост 
ме ди ја у дру штву тре ба да се од ра жа ва кроз 
услу ге ко је би бли о те ка ри ну де сво јим ко ри-
сни ци ма. Би бли о те ка ри, као они ко ји пру жа-
ју ин фор ма ци је, тре ба да во де ра чу на о то ме 
да оси гу ра ју ин фор ма ци је у фор ма ти ма ко ји 
нај ви ше од го ва ра ју ра зно вр сним по тре ба ма 
раз ли чи тих вр ста ко ри сни ка и ко ји се мо-
ра ју ја сно раз ли ко ва ти. Би бли о те ке по сто је 
због сво је за јед ни це и, у скла ду с тим, мо ра ју 
да за до во ље по тре бе свих чла но ва за јед ни-
це – ста рих и мла дих, здра вих и бо ле сних, 
спо соб них и оних са по себ ним по тре ба ма.” 
(IFLA 2004) 

На осно ву на ве де ног ја сно је да су мул-
ти ме ди јал ни до ку мен ти ре ле вант ни но си о-
ци ин фор ма ци ја у са вре ме ном би бли о те кар-
ству. Да би ова гра ђа би ла до ступ на крај њем 
ко ри сни ку по треб но је да се за би бли о те ке 
обез бе де ра чу на ри са бр зим про то ком, ин-
ста ли ра ју по треб ни ра чу нар ски про гра ми, 
еду ку ју и би бли о те ка ри и ко ри сни ци и упу те 
се у мо гућ но сти ко је до но се мул ти ме ди јал-
ни до ку мен ти.

4. За што пред мет Мул ти ме ди јал ни  
до ку мент?

Узев ши у об зир све на ве де но, на Ка те дри за 
би бли о те кар ство ин фор ма ти ку Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду школ ске 2009/2010. 
уве ден је пред мет Мул ти ме ди јал ни до ку мент 
на че твр тој го ди ни основ них сту ди ја1.

То ком сту ди ја на овој Ка те дри, сту ден ти 
уче о на чи ни ма при ку пља ња, из да ва ња и чу-
ва ња гра ђе у би бли о те ка ма, му зе ји ма и ар хи-
ви ма, по том о на чи ни ма об ра де, ка та ло ги за-
ци је и кла си фи ка ци је гра ђе, ње ном сме шта ју, 
чу ва њу и да ва њу на ко ри шће ње. Та ко ђе, они 
усва ја ју и зна ња из ра чу нар ских тех но ло ги ја, 
ин тер не та, струк ту ре ин фор ма ци ја, про гра-
ми ра ња, ба за по да та ка. Има ју ћи у ви ду да је 
реч о сту ден ти ма за вр шне го ди не основ них 
сту ди ја, сту диј ски про грам ко ји по ха ђа ју и 

пред ме те ко је су по ло жи ли, пред мет ни про-
фе сор, др цве та на Кр стев, сма тра ла је да ће 
сту ден ти нај бо ље по ка за ти оно што су то ком 
сту ди ја на у чи ли кроз прак тич ну из ра ду јед-
ног мул ти ме ди јал ног до ку мен та. 

5. Кри те ри ју ми за из бор те ме 
Ка ко је ра ни је на гла ше но, ин тер нет ну ди 

мно штво мул ти ме ди јал них са др жа ја и оби-
ље ин фор ма ци ја о раз ли чи тим те ма ма. Да би 
сту ден ти нај бо ље по ка за ли сво је спо соб но сти 
и зна ња у про на ла же њу ма те ри ја ла за из ра ду 
мул ти ме ди јал ног до ку мен та, уста но вље ни су 
кри те ри ју ми за из бор те ме за мул ти ме ди јал ни 
до ку мент:

 - да те ма бу де лич ност, ин сти ту ци ја или 
дру штве на по ја ва ко ја је део срп ске кул тур не 
ба шти не;

- да о тој те ми на ин тер не ту не ма до вољ но 
ин фор ма ци ја или да за ту те му ин тер нет мо же 
по слу жи ти са мо као по ла зи ште у да љем ис-
тра жи ва њу;

- да о тој те ми сту ден ти мо гу про на ћи са-
др жа је на раз ли чи тим но си о ци ма ин фор ма-
ци ја (текст, звук, сли ка, ви део).

циљ је био да сту ден ти пре по зна ју у ко јим 
уста но ва ма мо гу на ћи по треб ну гра ђу, да ту 
гра ђу ди ги та ли зу ју и да је увр сте у мул ти ме-
ди јал ни до ку мент. 

Раз ма тра ју ћи пи та ње те ме, до шло се до 
за кључ ка да то тре ба да бу де драм ски пи сац 
Алек сан дар По по вић. Не са мо што је лич ност 
ве о ма за ни мљи ве би о гра фи је и ја ко обим ног 
де ла, Алек сан дар По по вић је не до вољ но за-
сту пљен на ин тер не ту и ти ме, до дат но, по-
год на те ма за мул ти ме ди јал ни до ку мент. Ка ко 
је ње го во де ло ва ње да ло зна ча јан до при нос и 
у по зо ри шту, и на ра ди ју, и на те ле ви зи ји, и 
на фил му, сма тра ло се да ће сту ден ти мо ћи 
да про на ђу и при ку пе до вољ но и тек сту ал не, 
али и аудио, ви део, фо то граф ске и филм ске 
гра ђе ко ја би чи ни ла са др жај мул ти ме ди јал-
ног до ку мен та.
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6. Осврт на би о гра фи ју Алек сан дра  
По по ви ћа

Алек сан дар По по вић је ро ђен 20. но вем бра 
1929. го ди не у Убу као дру го де те у углед ној 
по ро ди ци. На фор ми ра ње његовe лич но сти од 
нај ра ни јег де тињ ства су ути ца ле мај ка и тет-
ке, па је то, мо жда, раз лог што је Алек сан дар 
По по вић же не сма трао зна чај ни јим од му шка-
ра ца и што су же не би ле глав ни ју на ци ње го-
вих де ла.

По ро ди ца По по вић се пре се ли ла у Бе о град 
где је Алек сан дар за вр шио Тре ћу му шку гим-
на зи ју. Пр ви пут се оже нио са са мо 17 го ди на. 
По след њи раз ред гим на зи је за вр шио је ван-
ред но. Са су пру гом Да ни цом до био је че ти ри 
кћер ке – Ми ли цу, Со фи ју, Та тја ну и Пер си ду. 
У том пе ри о ду по све тио се пи са њу по е зи је и 
по стао кан ди дат за чла на Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је.

Кра јем че тр де се тих го ди на био је ухап шен 
под оп ту жбом да је ин фор мби ро вац, а го ди не 
ко је је про вео на Го лом ото ку оста ви ле су ду-
бок траг у ње го вом жи во ту. У Бе о град се вра-
тио са 24 го ди не, као пот пу но оро нуо и сед. 
Нај те же му је па ло што је отац пре ки нуо кон-
такт са њим. При ну ђен да ра ди би ло шта да 
би пре жи вео, ба вио се ра зним по сло ви ма. Био 
је то ком 50-их го ди на и зи дар, мо лер, ста кло-
ре зац, ас фал тер... Иако је, пре ма соп стве ним 
ре чи ма, жи вео “као пас”, то је пе ри од ње го-
вих су сре та са срп ским на ро дом, на ро чи то на 
пи ја ца ма где је у раз го во ру са се ља ци ма про у-
ча вао њи хо ве на ви ке и го вор. На тим ме сти ма 
на ста ли су ју на ци ње го вих де ла. 

По чет ком 50-их го ди на упо знао је Ду шка 
Ра до ви ћа и при хва тио ње гов по зив да за Ра-
дио Бе о град пи ше ра дио-дра ме за де цу. На-
ред них шест го ди на ин тен зив но је са ра ђи вао 
са деч јим драм ским ре дак ци ја ма ве ћи не на-
ших ра дио-ста ни ца. 

Пр ве ли те рар не тек сто ве об ја вио је 1959. 
го ди не, а 1961. по стао је члан Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је. У књи жев ни жи вот ушао је 

30. де цем бра 1964. го ди не пре ми је ром пред-
ста ве “Љу бин ко и Де сан ка” у Ате љеу 212. 
На ред не го ди не пре ми јер но је из ве де на и ње-
го ва пред ста ва “Ча ра па од сто пе тљи”. Обе 
пред ста ве на и шле су на ло ше кри ти ке, али 
Алек сан дар По по вић ни је по су стао. На ста-
вио је да пи ше, а ње го ва ка ри је ра кре ну ла је 
уз ла зним пу тем. 

Те ле ви зи ја Бе о град је сни ми ла дра му “На-
ме ште на со ба”, пре ма ње го вом тек сту. Дра ма 
је до би ла ве о ма до бре кри ти ке до ма ће струч-
не јав но сти, а и ме ђу на род но при зна ње на 
фе сти ва лу Prix Ita lia. На Сте ри ји ном по зор-
ју 1966. го ди не из ве де не су две ње го ве дра-
ме – На род но по зо ри ште из Бе о гра да из ве ло 
је “Са бљу ди ми ски ју”, а Ате ље 212 “Кр ме ћи 
кас”. Та да је до био и спе ци јал ну на гра ду за 
драм ски текст.

Ње го ву на ред ну дра му “Је ле на Ћет ко вић” 
из во ди ла су по зо ри шта у Су бо ти ци, Ни шу, 
Кра гу јев цу, а би ла је тра же на и у Мо скви, 
Вар ша ви, Бер ли ну. Ко нач но по стао је пре по-
зна тљив пи сац и до био ме сто ко је за слу жу је. 
У Ате љеу 212 је 12. фе бру а ра 1967. пре ми јер-
но при ка за на ње го ва дра ма “Раз вој ни пут Бо ре 
Шнај де ра”. У Бе о град ском драм ском по зо ри-
шту при ка зи ва ла се у то вре ме дра ма “Смр-
то но сна мо то ри сти ка” ко ја је и у Франк фур ту 
на смо три аван гард них по зо ри шта Евро пе до-
жи ве ла огро ман успех. На те ле ви зи ји се та да 
еми то ва ла и се ри ја ТВ Бу квар ко ја је би ла део 
ак ци је опи сме ња ва ња. Се ри ја и глав на ју на-
ки ња Ки ка Ба бић, ко ју је игра ла Ми ра Сту пи-
ца, би ле су то ли ко по пу лар не да су их гле да ли 
и пи сме ни и не пи сме ни.

По чет ком 70-их Алек сан дар По по вић је са 
по ро ди цом оти шао у САД по што је до био јед-
но го шњу Фор до ву сти пен ди ју. Жи ве ли су у 
Њу јор ку, у Гри нич Ви ли џу, та да шњем цен тру 
хи пи кул ту ре. 

По по врат ку из Аме ри ке, Алек сан дар По-
по вић је не у мор но пи сао и ни за ле су се пре-
ми је ре. Иако је имао ве ли ког успе ха, ипак су 
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по сто ја ле не су гла си це са око ли ном. Сре ди-
ном 70-их у Ба ру та ни, ис под Ка ле мег да на, 
осно вао је не фор мал ну те а тар ску гру пу. 

По чет ком 80-их го ди на раз и шао се са су-
пру гом и она је то те шко под не ла. Ње на смрт 
1984. го ди не ја ко је ути ца ла на Алек сан дра 
По по ви ћа. Уте ху је на шао у пи са њу. И ње го-
во здрав стве но ста ње се по гор ша ло, али се он 
окре нуо по зо ри шту као сми слу свог жи во та. 
По чет ком 90-их пре ми јер но је у Пи ро ту из ве-
де на ње го ва пред ста ва “Бе ла ка фа”, а по том и 
на Сте ри ји ном по зор ју у Но вом Са ду где је до-
био на гра ду за ко ме ди ју. Пред ста ва Култ те а-
тра “Там на је ноћ” из во ђе на је у Швај цар ској, 
али и на Бро две ју. Сле де пре ми је ре пред ста ва 
“Мр тва тач ка”, али и но во из во ђе ње “Раз вој-
ног пу та Бо ре Шнај де ра”.

По чет ком 1996. го ди не ње го во здрав стве но 
ста ње је ја ко по гор ша но. Бо ло вао је, али је и 
да ље пи сао. У то вре ме за вр ша ва свој но ви ко-
мад “Баш бу нар” ко ји је же лео сам да ре жи ра. 
У сре ду 9. ок то бра 1996. Алек сан дар По по вић 
је пре ми нуо. За ни мљи во је да је прет ход не ве-
че ри био на пре ми је ри но вог из во ђе ња сво је 
дра ме “Љу бин ко и Де сан ка” у Ате љеу 212. 
Истом дра мом, 32 го ди не ра ни је, по че ла је 
ње го ва ка ри је ра по зо ри шног пи сца на сце ни 
истог по зо ри шта. Са хра њен је у Але ји за слу-
жних гра ђа на на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. 

Не мо гу ће је тач но утвр ди ти ко ли ко је де-
ла Алек сан дар По по вић на пи сао. Са чу ва но је 
че тр де се так по зо ри шних ко ма да, пе де се так 
ра дио-дра ма, два на ест те ле ви зиј ских дра ма, 
око пет сто ти на ТВ еми си ја и де се так деч јих 
ро ма на.

До бит ник је ве ли ког бро ја књи жев них и 
по зо ри шних на гра да, а 1996. го ди не про гла-
шен је и за лич ност го ди не. За со бом је оста-
вио мно штво ин тер вјуа, што у не дењ ним и 
днев ним но ви на ма, што у ра диј ским и те ле-
ви зиј ским еми си ја ма. Пре ма ње го вом тек сту 
сни мљен је и игра ни филм “Там на је ноћ”.

Ова ква плод на би о гра фи ја и би бли о гра фи-
ја сва ка ко су би ле раз лог да упра во лик и опус 

Алек сан дра По по ви ћа бу ду те ма пр вог у ни зу 
мул ти ме ди јал них до ку мен та на ко ји ма ће ра-
ди ти сту ден ти Ка те дре за би бли о те кар ство и 
ин фор ма ти ку.

7. Ток про јек та
Сту ден ти Ка те дре за би бли о те кар ство и 

ин фор ма ти ку, за хва љу ју ћи зна њи ма ко ја су 
усво ји ли то ком сво јих сту ди ја, има ли су по-
треб не ком пе тен ци је да при ку пе гра ђу за 
мул ти ме ди јал ни до ку мет и да је ди ги та ли зу ју, 
али тех нич ку из ра ду са мог мул ти ме ди јал ног 
до ку мен та ни су мо гли да из ве ду са мо стал но. 
Ре ше ње се по ја ви ло у чи ње ни ци да и сту ден-
ти ма стер сту ди ја на Ма те ма тич ком фа кул-
те ту у Бе о гра ду има ју пред мет истог на зи ва. 
Спа ја ју ћи зна ња ко ја има ју сту ден ти јед ног и 
дру гог фа кул те та, до шло је до са рад ње из ме-
ђу Фи ло ло шког и Ма те ма тич ког фа кул те та и 
за јед нич ког ра да на кре и ра њу мул ти ме ди јал-
ног до ку мен та о Алек сан дру По по ви ћу. 

За хва љу ју ћи за јед нич ком за ла га њу ини-
ци ја то ра про јек та, проф. др цве та не Кр стев, 
ру ко во ди о ца Ка те дре за би бли о те кар ство и 
ин фор ма ти ку, по том са рад ни ка у на ста ви на 
пред ме ту Мул ти ме ди јал ни до ку мент на ис-
тој Ка те дри, про фе со ра са Ма те ма тич ког фа-
кул те та, др Гор да не Па вло вић-Ла же тић и мр 
Је ле не Ха џи Пу рић, при сту пи ло се ра ду на 
про јек ту.

Са сту ден ти ма Фи ло ло шког фа кул те та на-
пра вље ни су рад ни са стан ци на ко ји ма је до-
го во ре но да се сту ден ти по де ле у гру пе, бли же 
упо зна ју са би о гра фи јом и би бли о гра фи јом 
Алек сан дра По по ви ћа и да оба ве сте про фе со-
ра и ко ор ди на то ра ко је уста но ве ће по се ти ти у 
ци љу про на ла же ња по треб них ма те ри ја ла.

На сле де ћем са стан ку, сту ден ти су већ има-
ли оформ ље не гру пе од 2-7 чла но ва за ви сно 
од оби ма пред ви ђе них ак тив но сти и ко ли чи не 
ре ле вант них ма те ри ја ла у по је ди ним уста но-
ва ма. Сту ден ти су иза бра ли да по се те Му зеј 
по зо ри шне умет но сти Ср би је, Ју го сло вен ску 
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ки но те ку, Ра дио Бе о град, Ра дио те ле ви зи ју 
Ср би је, бе о град ска и но во сад ска по зо ри шта, 
би бли о те ке у Бе о гра ду, као и по зо ри шта, до-
мо ве кул ту ре и би бли о те ке у ме сти ма ода кле 
су ро дом и да по ку ша ју да у тим уста но ва ма 
про на ђу од го ва ра ју ћу гра ђу.

Дво је сту де на та је до би ло за да так да, пре-
ма штам па ним из во ри ма, на пи ше би о гра фи-
ју и се лек тив ну би бли о гра фи ју Алек сан дра 
По по ви ћа.

Сту ден ти су упо зо ре ни на то да се тек сто-
ви о Алек сан дру По по ви ћу, као ни сли ке ни 
сним ци ње го вих пред ста ва, ра дио и те ле ви-
зиј ских еми си ја не сме ју пре у зи ма ти са ин-
тер не та, као и да се, при ли ком ди ги та ли за ци је 
при ку пље не гра ђе, мо ра ју по што ва ти про пи-
си о аутор ским пра ви ма. Сни ма ње ма те ри ја-
ла, фо то гра фи са ње, ске ни ра ње мо гло се вр-
ши ти са мо у до го во ру са над ле жним осо ба ма 
у уста но ва ма у ко ји ма су сту ден ти вр ши ли ис-
тра жи ва ње гра ђе. 

8. Са рад ња са уста но ва ма
Због бо ље са рад ње са уста но ва ма и пре ци-

зни јег де фи ни са ња по тре ба, свим на ве де ним 
уста но ва ма упу ће ни су до пи си ко ји су са др жа-
ли кра так опис про јек та и мол бу да се сту ден-
ти ма иза ђе у су срет у сми слу пре тра жи ва ња 
ка та ло га, пре гле да ња гра ђе и ди ги та ли за ци је 
про на ђе них ма те ри ја ла. Пи смо су пот пи са ли 
де ка ни Фи ло ло шког и Ма те ма тич ког фа кул-
те та, а пре ко сту де на та пи сма су до ста вље на 
упра ва ма ин сти ту ци ја ко је су сту ден ти ода бра-
ли. У пи сму је об ја шње но да је у пи та њу сту-
дент ски про је кат и да је ре зул тат тог про јек та 
не ко мер ци јал ни DVD, а да ће сва ка уста но ва, 
ко ја про је кат по мог не сво јом гра ђом, би ти на-
ве де на као ње гов по кро ви тељ.

По што је Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср-
би је ме сто на ко ме се чу ва гра ђа о по зо ри-
шним пред ста ва ма, кри ти ка ма и ин тер вју и ма 
ве за ним за по зо ри шну умет ност, и по што је 
овај Му зеј 1998. го ди не ор га ни зо вао из ло жбу 

и из дао ка та лог о де лу Алек сан дра По по ви ћа, 
пред мет ни про фе сор и ко ор ди на тор са ста ле 
су се са ди рек то ром Му зе ја по зо ри шне умет-
но сти Ср би је, мр Ксе ни јом Ра ду ло вић, да би 
је бли же ин фор ми са ле о про јек ту. Ова уста-
но ва омо гу ћи ла је сту ден ти ма да при ку пе ве-
ћи ну ма те ри ја ла ко ји су ка сни је увр ште ни у 
мул ти ме ди јал ни до ку мент.

За по сле ни у свим уста но ве у ко је су сту-
ден ти оти шли иза шли су им у су срет, ука за ли 
на гра ђу ко ју има ју, усту пи ли гра ђу за ди ги та-
ли за ци ју, пру жи ли струч ну по моћ и упу ти ли 
сту ден те и у дру ге уста но ве чи је је фон до ве 
тре ба ло про у чи ти. 

9. При ку пља ње и при пре ма ње гра ђе за 
мул ти ме ди јал ни до ку мент

Сту ден ти Фи ло ло шког фа кул те та, у вре-
мен ском пе ри о ду од око два ме се ца, по се ти-
ли су уста но ве ко је су ода бра ли, пре гле да ли 
фон до ве и при ку пи ли ма те ри ја ле. Из ве шта је 
о при ку пље ним ма те ри ја ли ма сла ли су елек-
трон ском по штом свом ко ор ди на то ру ко ји 
је на пра вио по пи се уста но ва, при ку пље них 
до ку мен та и вр ста до ку мен та (текст, сли ка, 
аудио за пис, ви део сни мак).

Сту ден ти би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке 
при ба ви ли су 293 фо то гра фи је по зо ри шних 
пред ста ва, пор тре та и пла ка та, 91 чла нак из 
но ви на и ча со пи са, од ин тер вјуа и кри ти ка до 
пост хум них об ја ва, 130 ми ну та аудио за пи са 
са ин тер вју и ма и ра дио-дра ма ма, 8 са ти ви део 
за пи са пред ста ва, ин се ра та из фил мо ва, те ле-
ви зиј ских еми си ја и ТВ дра ма.

На кон при ку пља ња гра ђе, то ком апри ла и 
ма ја ме се ца 2010, одр жа но је не ко ли ко за јед-
нич ких са ста на ка са сту ден ти ма Фи ло ло шког 
и Ма те ма тич ког фа кул те та, њи хо вим про фе-
со ри ма и ко ор ди на то ри ма. 

Сту ден ти Ма те ма тич ког ука за ли су ко ле-
га ма са Фи ло ло шког фа кул те та на фор ма те у 
ко ји ма тре ба да се на ла зе ма те ри ја ли ко ји ће 
чи ни ти са др жај мул ти ме ди јал ног до ку мен та. 
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Сва ки од до ку ме на та тре ба ло је ди ги та ли зо-
ва ти. Тек сто ве је тре ба ло пре ку ца ти да би се 
до био .doc фор мат, фо то гра фи је ске ни ра ти у 
.jpg фор мат, VHS за пи се пре не ти у DVD фор-
мат, а аудио за пи се у .avi фор мат. 

Ве ли ки део тек сто ва кри ти ка и ин тер вјуа 
ске ни ра ли су сту ден ти Ма те ма тич ког фа кул-
те та, па су их он да про пу сти ли кроз OCR. Та-
ко об ра ђе не тек сто ве, сту ден ти Фи ло ло шког 
фа кул те та су по пра вља ли у сми слу слов них 
гре ша ка, не пра вил них хи фе на ци ја, не пра вил-
но пре не тих ка рак те ра. 

На за јед нич ким са стан ци ма је до го во ре-
но и да се ода бра не фо то гра фи је ске ни ра ју 
и да се за њих на пра ви опис по мо ћу XML 
ети ке та. Опи си су са др жа ли на зив пред ста ве 
на ко ју се фо то гра фи ја од но си, по зо ри ште у 
ко ме је пред ста ва из ве де на, го ди ну из во ђе-
ња, име на глу ма ца и ли ко ва из пред ста ве. Уз 
по моћ ма стер сту де на та Ма те ма тич ког фа-
кул те та, сту ден ти Фи ло ло шког фа кул те та су 
успе шно оба ви ли за да так. Кон сул то ва ли су 
се и са за по сле ни ма у ар хи ва ма по зо ри шта у 
ко ји ма су пред ста ве из во ђе не, а ин фор ма ци је 
су про на ла зи ли и у про гра ми ма по зо ри шних 
пред ста ва.

На сле де ћем за јед нич ком са стан ку, сту ден-
ти Фи ло ло шког фа ку ле та, у ви ду пре зен та ци ја 
у про гра му Po wer Po int, пред ста ви ли су при-
ку пље ну гра ђу пре ма уста но ва ма у ко ји ма су 
ис тра жи ва ли. До го во ре но је и да би о гра фи ју 
Алек сан дра По по ви ћа у ви ду тек ста пра ти и 
звуч ни за пис.

10. Из ра да и пред ста вља ње мул ти ме ди јал
ног до ку мен та

При ку пље ни, ода бра ни и при пре мље ни 
ма те ри ја ли пре да ти су сту ден ти ма Ма те ма-
тич ког фа кул те та ко ји су при сту пи ли тех нич-
ком де лу из ра де мул ти ме ди јал ног до ку мен та 
Алек сан дар Аца По по вић.

За из ра ду мул ти ме ди јал ног до ку мен та ко-
ри шћен је про грам SMIL ко ји је по го дан за 

при ка зи ва ње ова квих са др жа ја и лак за упо-
тре бу. Одр жан је и је дан за јед нич ки са ста нак 
на ко ме су ма стер сту ден ти Ма те ма тич ког 
фа кул те та пред ста ви ли овај про грам и мо-
гућ но сти ко је он ну ди. Ука за но је и оста ле на-
пред не тех но ло ги је ко је су по год не за про цес 
ма ни пу ла ци је мул ти ме ди јал ним са др жа ји ма 
- Flash, XML, MySQL, PHP. То је омо гу ћи ло 
сту ден ти ма би бли о те кар ства и ин фор ма ти-
ке да да ју су ге сти је у сми слу из гле да бу ду ћег 
мул ти ме ди јал ног до ку мен та, са др жа ја и ор га-
ни за ци је по да та ка у окви ру ње га. Сре ди ном 
ма ја ме се ца 2010. го ди не из ра ђе на је пр ва 
вер зи ја мул ти ме ди јал ног до ку мен та Алек сан-
дар По по вић. 

Из ра дом мул ти ме ди јал ног до ку мен та сту-
ден ти би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке ис пу-
ни ли су сво је оба ве зе пре ма про гра му овог 
пред ме та. Сви ко ји су уче ство ва ли у ра ду на 
пројек ту, по ло жи ли су овај ис пит. Оце не су 
фор ми ра не пре ма:

- ан га жо ва но сти сту де на та
- мо ти ви са но сти за рад на при ку пља њу 

ма те ри ја ла
- са мо стал но сти у ис тра жи вач ком по-

ступ ку
- спрем но сти за тим ски рад
- ак тив ној при ме ни ра ни је сте че них зна ња 
- ре дов но сти у из вр ша ва њу за да та ка и по-

ха ђа њу ча со ва
- по што ва њу пред ви ђе них ро ко ва за пре-

да ју гра ђе и до ра ду ма те ри ја ла.
Пр ву вер зи ју мул ти ме ди јал ног до ку мен та 

ма стер сту ден ти Ма те ма тич ког фа кул те та - 
Ана Ву ка ди но вић, Бо ја на Ми тро вић, Ми лош 
Ђу рић, Игор Ва ље вић, Ми лош Во ји но вић са 
сво јим про фе со ри ма - др Гор да ном Па вло вић-
Ла же тић и мр Је ле ном Ха џи Пу рић су пред-
ста ви ли 20. ма ја 2010. у Са ра је ву на 5. SE E DI 
ме ђу на род ној кон фе рен ци ји под на зи вом “Ди-
ги та ли за ци ја кул тур не и на уч не ба шти не”. 

Мул ти ме ди јал ни до ку мент Алек сан дар 
Аца По по вић, као про из вод обра зов ног про-
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це са на Ка те дри за би бли о те кар ство и ин фор-
ма ти ку су, у ви ду ре фе ра та, пред ста ви ле Је ле-
на Ан до нов ски, Би ља на Ђор ђе вић и Ма ри ја 
Лу кић 25. сеп тем бра 2010. на ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји “Књи га и је зик у раз во ју са вре-
ме ног дру штва” у ор га ни за ци ји Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду.

11. Са др жај мул ти ме ди јал ног до ку мен та
Ко нач на вер зи ја овог мул ти ме ди јал ног 

до ку мен та до ра ђе на је кра јем ок то бра 2010. 
го ди не.Ова вер зи ја је при ло же на уз овај број 
ча со пи са “Ин фо те ка”, а би ће до ста вље на и 
свим уста но ва ма ко је су, на би ло ко ји на чин, 
уче ство ва ле у ре а ли за ци ји овог про јек та. 

Ко нач на вер зи ја са др жи не ко ли ко гру па 
до ку ме на та:

1. би о гра фи ја
2. по зо ри шне пред ста ве
3. аудио за пи си
4. ви део за пи си
5. ин тер вјуи
6. кри ти ке
7. мул ти ме ди јал на ба за.
Би о гра фи ја је пред ста вље на у ви ду за-

ни мљи вог тек ста ко ји са др жи број не ци та те 
Алек сан дра По по ви ћа, а пра ти је и звуч ни 
за пис. 

По зо ри ште је илу стро ва но фо то гра фи ја ма 
из пред ста ва игра них у На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду, Ате љеу 212, Срп ском на род ном 
по зо ри шту у Но вом Са ду, На род ном по зо ри-
шту у Зре ња ни ну, По зо ри шту на Те ра зи ја ма, 
Драм ском по зо ри шту у Ба ња Лу ци, Ма лом 
по зо ри шту у Бе о гра ду и дру гим. Сва ка фо-
то гра фи ја са др жи, што је мо гу ће пот пу ни ји 
опис. 

По ред фо то гра фи ја, са др жај мул ти ме ди-
јал ног до ку мен та чи не и аудио и ви део за пи си 
ин тер вјуа, по зо ри шних пред ста ва, те ле ви зиј-
ских еми си ја, деч јих еми си ја и ра дио-дра ма, 
као и ин тер вјуи у об ли ку тек ста из ра зних 
днев них ли сто ва и ча со пи са као што су Бор-

ба, Екс прес не дељ на ре ви ја, НИН, По ли ти ка, 
Ра дио ре ви ја, Свет, Ве чер њи лист (За греб), 
Ве сти (Ужи це). 

Са др жај мул ти ме ди јал ног до ку мен та 
упот пу њу ју и кри ти ке сле де ћих по зо ри шних 
пред ста ва об ја вље не у раз ли чи тим но ви на ма 
и ча со пи си ма: Афе ра Љи љак, Бе ла ка фа, Ча-
ра па од сто пе тљи, Чар ла ма збо гом, Ка па до-
ле, Ко му ни стич ки рај, Кр ме ћи кас, Љу бин ко и 
Де сан ка, Мра вљи ме теж, Пе пе љу га, Раз вој ни 
пут Бо ре Шнај де ра, Са бља ди ми ски ја, Смр-
то но сна мо то ри сти ка, Све ти ђа во Рас пу ћин и 
Утва пти ца зла то кри ла. 

Бу ду ћи да се сав при ку пље ни ма те ри јал 
ни је мо гао на ћи на мул ти ме ди јал ном до ку-
мен ту, сту ден ти Ма те ма тич ког фа кул те та су 
на пра ви ли и мул ти ме ди јал ну ба зу у ко ју су 
увр ште не број не фо то гра фи је, пла ка ти, исеч-
ци из но ви на, ра зни кри тич ки тек сто ви, де ло-
ви ин тер вјуа, а ко ја је до ступ на пре ко ин тер-
не та (http://mul ti me dia.math.rs/in dex.html).

12. За кључ на оце на
Мул ти ме ди јал ни до ку мент, као сту дент-

ски пред мет-про је кат, но ви на је у обра зов ном 
про це су на Ка те дри за би бли о те кар ство и ин-
фор ма ти ку. Осим што је, кроз раз ли чи те еви-
ден ци је, пра ће на ак тив ност сту де на та у то ку 
из ра де мул ти ме ди јал ног до ку мен та, то ком се-
ме стра обра ти ли смо па жњу и на дру ге ква ли-
та тив не по ка за те ље:

1. Код сту де на та је нај пре на и шло на одо-
бра ва ње то што из тог пред ме та не ма ју ис пит 
у кла сич ном об ли ку.

2. У то ку ра да на про јек ту мул ти ме ди јал ни 
до ку мент Алек сан дар Аца По по вић сту ден ти 
су по ка за ли из у зет ну мо ти ви са ност за рад и 
ве ли ку ини ци ја ти ву.

3. Сту ден ти су има ли мо гућ ност да при ме-
не оно што су до та да на у чи ли и ис по ста ви ло 
се да су од лич но пре по зна ли ин сти ту ци је у 
чи јим фон до ви ма би мо гли на ћи по треб не са-
др жа је. То ком ис та жи вач ког по ступ ка, уоче но 
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је до бро по зна ва ње фон до ва, ра да са гра ђом, 
об ра де гра ђе, ме то до ло ги је и тех ни ка про на-
ла же ња ин фор ма ци ја. 

4. Сту ден ти су по ка за ли и да су ве шти у 
пре го ва ра њу са од го вор ним ли ци ма у уста но-
ва ма, та ко да про фе сор и ко ор ди на тор ни су 
мо ра ли лич но да од ла зе и тра же по моћ ру ко-
во ди о ца уста но ва. 

5. Уоч љи ва је и упор ност сту де на та да до-
ђу до ма те ри ја ла ко ји су би ли те же до ступ ни 
и ко је је тре ба ло че ка ти ду же вре ме. 

6. Сту ден ти су по ка за ли и же љу да се де таљ-
ни је упо зна ју са про це си ма ра да у по је ди ним 
уста но ва ма. Јед на сту дент ки ња је, под стак ну-
та ра дом на овом про јек ту, по че ла во лон тер-
ски рад на об ра ди и ди ги та ли за ци ји фон да у 
Му зе ју по зо ри шне умет но сти Ср би је.

7. Сту ден ти су би ли ве о ма успе шни у тим-
ском ра ду, па се на ме ће за кљу чак да би тај мо-
дел ра да тре ба ло при ме ни ти и у на ста ви дру-
гих пред ме та на Ка те дри за би бли о те кар ство 
и ин фор ма ти ку. 

8. На ро чи то је зна чај на са рад ња и за јед-
нич ки рад сту де на та Ма те ма тич ког и Фи ло-
ло шког фа кул те та. Јед ни дру ги ма су пре не ли 
пот пу но но ва зна ња и по мо гли да се про блем 
из ра де мул ти ме ди јал ног до ку мен та са гле да 
из свих угло ва. Је ди ни про блем је био не ус-
кла ђе ност тер ми на ис пит них ро ко ва из ме ђу 
ова два фа кул те та, па бу ду ћи би бли о те ка ри-
ин фор ма ти ча ри ни су има ли при ли ку да зна-

чај ни је ути чу на ви зу ел но ре ше ње овог мул-
ти ме ди јал ног до ку мен та.

9. Оба ве шта ва ња из ме ђу про фе со ра, ко-
ор ди на то ра и сту де на та од ви ја ла су се елек-
трон ском по штом и то се по ка за ло као бр зо 
и ефи ка сно сред ство. И ма те ри ја ли за об ра ду, 
по прав ку и до ра ду су се, углав ном, ди стри бу-
и ра ли на исти на чин.

У бу ду ћим про јек ти ма би ло би по треб но 
да ко нач на вер зи ја до ку мен та бу де за вр ше на 
већ у ма ју ме се цу, пре не го што поч не јун ски 
ис пит ни рок. Та ко ђе, тре ба ло би да се сту ден-
ти, ко ји има ју та лен та и ин те ре со ва ња за гра-
фич ки ди зајн, ак тив ни је укљу че у кре и ра ње 
из гле да мул ти ме ди јал ног до ку мен та.

По треб но је још на гла си ти да про је кат не 
би био ре а ли зо ван и да овај мул ти ме ди јал ни 
до ку мент не би са др жао зна чај не ин фор ма ци је 
и оби ље по да та ка да за по сле ни у уста но ва ма 
ко ји ма су се сту ден ти обра ти ли ни су по ка за ли 
су сре тљи вост и љу ба зност у пру жа њу струч-
не по мо ћи. На ро чи то се за хва љу је мо Му зе ју 
по зо ри шне умет но сти Ср би је, Би бли о те ци Ју-
го сло вен ске ки но те ке, Ра дио Бе о гра ду, Ра дио 
те ле ви зи ји Ср би је, Зве зда ра те а тру, Би теф те-
а тру, Ате љеу 212, Ју го сло вен ском драм ском 
по зо ри шту, На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, 
Би бли о те ци Срп ског на род ног по зо ри шта у 
Но вом Са ду, Сте ри ји ном по зор ју у Но вом Са-
ду, До му кул ту ре и Би бли о те ци „Јо ван То мић“ 
у Но вој Ва ро ши, Ша бач ком по зо ри шту.
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Бе ле шка
1Сту ден ти Ка те дре за би бли о те кар ство и ин фор-
ма ти ку ко ји су у то ку школ ске 2009/2010. го ди не 
уче ство ва ли у из ра ди мул ти ме ди јал ног до ку мен та 
Алек сан дар Аца По по вић: Је ле на Ан до нов ски, Је-
ле на Бо јић, Ана Гли шић, Бо рис Ђе на дић, Кри сти-
на Ђер ма но вић, Би ља на Ђор ђе вић, Мар ко Ђу рић, 
Ива на Ђур ка, Дра га на Иса ко вић, Та ма ра Јан ко вић, 
Ма ри ја Лу кић, Ма ри ја на Ми ло ва но вић, Ми лош 
Ор ло вић, Сан дра Пе тро вић, Сло бо дан Ста ма тов, 
Ка та ри на Ста ни шић, Та ма ра Стан чић, Ја сми на 
Сто ја но вић, Оља Сто ја но вић, Зве зда на Стој ка-
но вић, Ти ја на Стој ко вић, Бо ја на Тре би њац, Та ња 
Ћи рић, Спо мен ка Че ле бић.
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