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ПРИЛОГ 

Је дан од ак ту ел них трен до ва 
у ви со ком обра зо ва њу је ра пи дан 
по раст обра зо ва ња на да љи ну. До 
ско ра, ти сту ден ти ни су има ли при
ступ бо га тим до ку мен та ци о ним из
во ри ма ко ји су би ли до ступ ни они
ма ко ји сту ди ра ју у кам пу су, што је 
пред ста вља ло фак тор ко ји под ри ва 
ква ли тет уче ња на да љи ну. Ме ђу
тим, Ин тер нет је то про ме нио. У 
ра ду „Од го вор на по тре бе уче ни ка 
на да љи ну за би бли о теч ким услу
га ма“, ко ји је на кон фе рен ци ји CO
BISS 2010 пред ста вио Sir John Da
niel, се ис пи ту је ка ко уни вер зи те ти 
са на ста вом на да љи ну чи не би
бли о теч ке услу ге при сту пач ним и 
ка ко их њи хо ви сту ден ти ко ри сте. 

Ор га ни за ци ја ко јој пре да вач 
при па да, “The Com mon we alth of 
Le ar ning”, је спе ци ја ли зо ва на за 
са ве то ва ње вла да и ин сти ту ци ја о 
уче њу на да љи ну као и о упо тре би 
тех но ло ги је у обра зо ва њу уоп ште.

Тер мин обра зо ва ње на да љи ну 
се при ме њу је на вид обра зо ва ња 
ко ји омо гу ћа ва да се лич ни кон
такт сту де на та са про фе со ри ма 
све де на ми ни мум, или да га чак 
уоп ште не ма. То зна чи да је по
треб но при ме ни ти раз ли чи те об
ли ке ко му ни ка ци о не тех но ло ги
је да би се пре мо стио јаз из ме ђу 
на став не ин сти ту ци је и ко ри сни ка 
ње них услу га. Нај ра ни ји об лик 
уче ња на да љи ну био је до пи си
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ва њем. Од та да је раз ви јен низ тех но ло ги ја: 
ра дио, филм, те ле ви зи ја, ра чу на ри, ДВД, Ин
тер нет, и ме ди ји дру штве не ко му ни ка ци је као 
што су Феј сбук или Ју тјуб.

У 18. ве ку еко но ми ста Адам Смит је у сво
јој чу ве ној књи зи „Бо гат ство на ро да“ иден ти
фи ко вао че ти ри основ на прин ци па тех но ло ги
је ко ји су по кре ну ли ин ду стриј ску ре во лу ци ју 
18. и 19. ве ка, а ак ту ел ни су и да нас. Ови 
прин ци пи су по де ла ра да, спе ци ја ли за ци ја, 
еко но ми је оби ма и упо тре ба ма ши на и ко му
ни ка ци о них ме ди ја. 

Пи та ње је мо же ли тех но ло ги ја има ти исти 
ути цај на обра зо ва ње ка кав је има ла на про
из вод њу и по ну ду дру гих услу га. Вла де же
ле да про ши ре при ступ обра зо ва њу ка ко би ло 
до ступ но што ве ћем бро ју гра ђа на, а да одр
же до бар ква ли тет са што је мо гу ће ни жим 
тро шко ви ма. Ако би то из ра зи ли тро у глом 
век то ра про блем би био ја сни ји. Са тра ди ци
о нал ним ме то да ма уче ња ли цем у ли це ово је 
гво зде ни тро у гао ко ји ако се про ши ри на јед
ној од стра ни ца мо ра би ти ума њен на дру гим. 
Ши ри при ступ са ви ше сту де на та у учи о ни ци 
ће ума њи ти ква ли тет. Бо ља сред ства за уче
ње уве ћа ва ју тро шко ве, а сма ње ње тро шко ва 
угро зи ће и при ступ и ква ли тет. Ко ри шће ње 
тех но ло ги је мо же да тран сфор ми ше гво зде ни 
тро у гао у флек си бил ни. 
Пример:ОтворениуниверзитетУједиње

ногКраљевства(UKOU)
Он има 220.000 сту де на та у ака дем ским 

про гра ми ма, не са мо у Ује ди ње ном Кра љев
ству, по што је 60.000 сту де на та у пре ко о ке
ан ским зе мља ма. По след њом при ли ком ка да 
су упо ре ђи ва ни тро шко ви по ди пло ми ра ном 
сту ден ту, на UKOU су за ви сно од пред ме та 
би ли 6080% у од но су на кон вен ци о нал не 
уни вер зи те те. 

Ме ђу тим, мно го ве ћи број уни вер зи те та 
ну ди сту ди ра ње на да љи ну упо ре до са ча со
ви ма у кам пу су. То је оно што на зи ва мо дво
ре жим ским (dualmode)ин сти ту ци ја ма. Ула

га ње у ма те ри ја ле за уче ње на да љи ну ко шта, 
и има сми сла амор ти зо ва ти ове тро шко ве 
кроз што ве ћи број сту де на та, та ко што се за 
ди плом ске про гра ме ода би ру ви со ко спе ци
ја ли зо ва не обла сти ко јих има ма ло у по ну ди 
уни вер зи те та ши ром све та као нпр. ме та лур
ги ја пра ха или фо рен зич ка пси хо ло ги ја.

Че сто се ми сли да сва ки про фе сор мо же 
да об у хва ти и сту ден те у кам пу су и оне ко ји 
уче на да љи ну. Ис ку ство, ме ђу тим, по ка зу је 
да ако же ли да уче ње на да љи ну учи ни одр
жи вим, уни вер зи тет мо ра да по де ли за дат ке и 
спе ци ја ли зу је љу де за њи хо во оба вља ње. 

Би бли о теч ке услу ге су ви тал ни еле мент 
по др шке сту ден ти ма. 

Пре да вач је ци ти рао рад „Етич ка пи та ња 
у пру жа њу би бли о теч ких услу га уче ни ци
ма на да љи ну“ од Ги ла Нид хе ма са UKOU и 
Кеј Џон сон са Ата ба ска Уни вер зи те та, ма њег 
отво ре ног уни вер зи те та у Ка на ди у ко јем се 
по ми њу при ме ри сту де на та на да љи ну чи
ји је успех био оме тен ло шом би бли о теч ком 
услу гом. Ауто ри су на пра ви ли ли сту оба ве за 
ин сти ту ци је у обез бе ђи ва њу би бли о теч ких 
услу га, по ла зе ћи, као би бли о те ка ри, од свог 
про фе си о нал ног етич ког ко да и свих смер ни
ца ко је су мо гли да про на ђу. Њи хо ва ли ста се 
са сто ја ла од 10 став ки од ко јих је ци ти ра но 
пет: 1. ин сти ту ци је мо ра ју би ти од го вор не за 
обез бе ђи ва ње би бли о теч ких услу га сво јим 
сту ден ти ма на да љи ну; 2. сту ден ти на да љи ну 
мо ра ју има ти при ступ јед на ком ни воу би бли
о теч ких услу га као и сту ден ти у кам пу су; 3. 
сту ден ти на да љи ну мо гу има ти ве ћу по тре бу 
за пер со на ли зо ва ним би бли о теч ким услу га ма 
не го они у кам пу су; 4. од бра на ин те лек ту ал
не сво ји не и из бе га ва ње при стра сно сти; 5. 
по што ва ње ин те гри те та ин фор ма ци је и ин те
лек ту ал не сво ји не.

Про фе со ри тре ба да ука жу на по тре бе за 
би бли о теч ком по др шком за кур се ве ко је раз
ви ја ју у ра ној фа зи, да би се мо гао осми сли ти 
од го ва ра ју ћи план.
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Би бли о те ка ри тре ба да са ра ђу ју са фа кул
те ти ма на ве жба ма из упо тре бе би бли о те ка за 
сту ден те на да љи ну, јер је њи ма обу ка ка ко 
да ко ри сте он лајн из во ре чак по треб ни ја не го 
обич ним сту ден ти ма. 

Иако ће про фе со ри на пра ви ти мно го ори
ги нал ног ма те ри ја ла за сво је кур се ве, та ко ђе 
ће ци ти ра ти и ко ри сти ти дру ге из во ре. Би
бли о те ка ри има ју зна чај ну уло гу у то ме да им 
по мог ну да их про на ђу и да обез бе де да ин
сти ту ци ја има од го ва ра ју ће до зво ле за ма те
ри ја ле за шти ће не аутор ским пра вом.
Отворениобразовниизвори(OpenEducati

onalResourcesOER)
Ови ма те ри ја ли, ко ји су обич но у ди ги тал

ним фор ма ти ма и сло бод но до ступ ни за адап
та ци ју и упо тре бу ће би ти од огром не ко ри сти 
за уни вер зи те те ко ји по кре ћу уче ње на да љи
ну. Би бли о те ка ри мо гу би ти од ве ли ке по мо ћи 
осо бљу фа кул те та да раз у ме раз ли чи те вер
зи је Кри еј тив ко монс ли цен це ко је отво ре ни 
обра зов ни из во ри ко ри сте.

Лак ше је по ка за ти сту ден ти ма из во ре у 
фи зич кој би бли о те ци не го у он лајн окру же
њу. Ме ђу тим, не ки сер ви си мо гу би ти и пер
со на ли зо ва ни и ауто ма ти зо ва ни. Би бли о те ка 
UKOU којa има пер со нал од 90 љу ди услужујe 
200.000 сту ден та на да љи ну има сер вис на зван 

RO U TES ко ји обез бе ђу је скуп ко ри сних из во
ра за сва ки пред мет. Њи хо ва ре ле вант ност се 
про ве ра ва од стра не уни вер зи тет ског пер со
на ла и ре дов но се ажу ри ра ју. Но ви ји сер вис 
MyOpen Li brary као до да так RO U TESу да је 
сту ден ти ма он лајн про стор ко ји мо гу при ла
го ди ти сво јим лич ним по тре ба ма. 

Би бли о те ка тре ба да ува жа ва ин те гри тет 
ин фор ма ци ја и ин те лек ту ал ну сво ји ну што 
по кре ће мно штво пи та ња у обла сти ма ин фор
ма ци о не пи сме но сти и ра чу нар ске ети ке, као 
што су мре жни бон тон, ра чу нар ски ви ру си, 
си гур ност ин фор ма ци ја, пла ги јат, ко пи рајт, 
ле гал но пре у зи ма ње ма те ри ја ла, ли цен це за 
из во ре, ауто ри за ци ја ко ри сни ка и скла ди ште
ње ин фор ма ци ја. Би бли о те ка ри тре ба да са ве
ту ју на став ни ка дар и сту ден те о ко пи рај ту и 
под у ча ва ју ин фор ма ци о ну ети ку као део би
бли о теч ке обу ке.

Је дан ко ри стан на чин раз ми шља ња о сту
ди ра њу на да љи ну је да у кам пу су под у ча ва 
про фе сор, док на да љи ну под у ча ва ин сти ту
ци ја. На сли чан на чин би бли о те ка ри услу жу
ју сту ден те у кам пу су по је ди нач но, док сту
ден ти на да љи ну тра же услу гу од би бли о те ке 
као це ли не, што зна чи да онa мо ра до не кле 
дру га чи је да се организујe да би од го во ри ла 
на њи хо ве по тре бе.


