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1. увод

Студијски програм Библиотекарство и ин-
форматика на четвртој години основних студи-
ја  ставља студенте на пробу (али не и класичан 
испит) у којој се тражи да ангажују досадашња 
библиотечка, информатичка, архивистичка и 
музеолошка знања, али и личне потенцијале и 
афинитете, како би произвели мултимедијал-
ни документ за истоимени предмет. Ово је че-
тврти по реду такав пројекат, а претходне теме 

су биле Александар Поповић (Тртовац, 2010), 
Култне радио емисије (Лазић и др. 2011) и Сте-
ван Сремац: Поп Ћира и поп Спира (Коврлија 
и др. 2012)  Крајем 2012. године, студентима је 
на уводном предавању из предмета Мултиме-
дијални документ представљена тема за 2013. 
годину – „Како су нас засмејавали: Радивоје 
Лола Ђукић и Новак Новак“. Ова тема је зна-
чајна не само с културно-историјског аспекта 

сАЖетАк: У овом раду ће бити представљен процес настанка 
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већ и с аспекта конзервације и конверзије кул-
турне баштине нашег народа, услед пропада-
ња (или нестајања) дела материјала који је 
овај надарени двојац стварао током деценија у 
бившој СФРЈ, и то на радост гледатељки и гле-
далаца и ван граница бивше Југославије. 

Свакако, на одабир ове теме, која је омаж 
великанима хумора, утицали су и многи дру-
ги чиниоци, а узимајући у обзир циљ и сврху 
наше професије (библиотекарства), ту је и за-
једничка спона са јунацима нашег пројекта, 

нешто што се налази у позадини свих њихових 
шареноликих хумористичких текстова и ситуа-
ција. У питању је едукативни аспект, а он се, у 
њиховим серијама, није спроводиo кроз једну 
обичну, опору сатиру, већ се испод проницљи-
во и сјајно осмишљених хумористичних дела, 
наизглед неозбиљних, крио и те како дубок 
идејни слој са веома важном поруком у чему и 
јесте посебност и маестралност Лолиних и Но-
вакових серија. 

2. Лола и новак - јунаци сваког доба

Радивоје Лола Ђукић и Новак Новаковић 
били су медијска сабраћа, пионири телевизије, 
добри  сарадници и још бољи пријатељи, визи-
онари, хуманисти и југословенски хумористи.

На коментаре о сатиричности њихових тек-
стова, Лола је давно изјавио: „Никада нисам 
био сатиричар. Сатиричар у име боље будућ-
ности критикује садашњост. Обичан хумор 
који је општељудски, обичан човек у обичној 
ситуацији и ја у томе - то је оно што ме зани-
ма. Прави сатиричар је више оштар, једак, 
заједљив, а мање смешан. Мене увек интере-
сује данашњи тренутак, људи овог тренутка 
тренутка и ја у том тренутку.“ (Грубач, 1985) 
У таквом размишљању и стварању актуелног 
хумора придружио му се сјајни писац, хумо-
риста и новинар Новак Новак који је настојао 
да истакне врлине својих јунака, а мане само 
да исмеје, без много горчине и жаока јер се 
држао правила да урбани хумор пре свега тре-
ба да засмеје и разгали. Такав је био Новак по 
својој природи, весео и благ. Уживао је у до-
број шали и здравом смеху, а за узврат, цела 
Југославија је уживала у његовим и Лолиним 
серијама. Гледале су се и ван њених граница, а 
наше баке и деке се радо сећају серија: „Сер-
висна станица“, „На тајном каналу“, „Музеј во-
штаних фигура“, „Људи и папагаји“, „Лицем 
у наличје“, „Спавајте мирно“, „Сачулатац“ и 
сјајне екипе глумаца која је суделовала у ре-
ализацији тих серија: Мија Алексић, Миодраг 
Петровић Чкаља, Ђокица Милaковић, Жељка 
Рајнер, Вера Илић-Ђукић, Драгутин Гута До-
бричанин, Жарко Митровић, Олга Ивановић, 
Михајло Викторовић, Љубомир Дидић, Јован 

Гец, Милутин Мића Татић, Бата Паскаљевић, 
Даница Аћимац, Миодраг Поповић Деба, Ду-
шан Крцун Ђорђевић, Миливоје Мића Томић, 
Зоран Лонгиновић и други.

Незадовољни су били једино они који су се 
пронашли у одређеним (непожељним) особи-
нама ликова из серија, што је тешко поднела 
њихова сујета, али и власници кафана и дру-
гих радњи јер су у време приказивања ових 
чувених серија улице биле буквално празне, 
а људи су се скупљали код пријатеља, рођака 
или комшија који су имали, тада црно-беле, 
телевизоре и тако проводили време дружећи 
се и смејући се шалама, којима су се служи-
ли главни јунаци и ситуацијама у које су упа-
дали. Ове хумористичне серије су „подстакле“ 
људе да масовније купују телевизоре, а мно-
ги су временом, управо захваљујући добром и 
уходаном тандему (Лола/Новак) заволели ко-
медију као  жанр.

„Када данас гледамо њихове серије, лако се 
уочава нешто што је карактеристично за саме 
ауторе, а то је – актуелност. Кроз њихове за-
једничке серије заиста провејава дух времена 
у коме су настали, а такође одишу и једном ле-
пом носталгичношћу која је бесповратно иш-
чезла са малих екрана. То је једна од одлика 
њихових серија, тај спој спонтаности и ужива-
ња у пројекцији који се у данашње време из-
менио и који у судару са филмовима џиновске 
пројекције утолико више долази до изражаја.“ 
(Поповић, 1997)

Лола и Новак су се заправо бавили појава-
ма у друштву и њихов метод је био тај да кроз 
сатирично приказивање свега онога што треба 
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изменити и искоренити у међуљудским одно-
сима, допринесу стварању свести да мржња, 
себичлук и освета ничему не воде, а да само 
љубав даје миран и леп сан.

Са таквом јасном и хуманом визијом, ве-
ликом креативношћу и сјајном способношћу 
за импровизацију, 1959. године, пола године 
након што је прво спикерско лице, Олга Нађ 
најавила почетак рада београдске телевизије 
(односно тадашњег Телевизијског студија Бео-
град), eмитује се прва хумористичка ТВ сери-
ја „Сервисна станица“ која се директно прено-
сила из студија. Након њеног емитовања, нове 
серије и успеси су се само ређали, а за сва-
ки успех, разуме се, потребно је пуно труда и 
рада али има још једна ствар која је подједна-
ко била важна, како у стварању ових чувених 
хумористичких серија, тако и у процесу ства-
рања нашег мултимедијалног пројекта. Зове се 
тимски рад. 

2.1. кратка биографија Радивоја 
Лоле Ђукића

Лола, старији од свој медијског брата Но-
вака, доајен малих екрана, рођен је 3. апри-
ла 1923. у Смедереву али је Брскут, родно ме-
сто свога оца Трифуна Ђукића, увек осећао 
као свој завичај. Свој радни век започео је као 
репортер,  затим је радио као уредник Дечјег, 
Драмског и Забавног програма Радио Београ-
да, а потом је био и утемељивач Београдске те-
левизије и главни уредник њеног културно-у-
метничког програма.

Лола је био и један од оснивача Хумористич-
ког позоришта (1951) које данас носи назив 
„Позориште на Теразијама“ и управо је његов 
први услов био да сала позоришта буде на Те-
разијама. Како се од самог почетка рада по-
зоришта, стремило ка прављењу музичко-са-
тирично-хумористичког репертоара, музички 
део је био усмерен на оперету, што је још увек 
била реткост код нас и том приликом Лола из 
Загреба доводи глумце Ђокицу Милаковића и 
Жељку Рајнер, у којој ће Хумористичко позо-
риште добити своју промадону. Тај први део 
рада Позоришта карактерише управо Лолин 
модел, према коме је цео тадашњи реперто-
ар био прожет певачким, плесним и говорним 

сценама.
Лола је свакако био једна мултиталентована 

личност. Студирао је сликарство на Ликовној 
академији у Београду, а након академије за-
вршио је и филмску режију на Високој филм-
ској школи, такође у Београду. Између 1990. 
и 1994, ужаснут оним што се догађалао у зе-
мљи, враћа се после више деценија својој пр-
вој љубави - сликарству. Био је и кооснивач 
удружења драмских уметника Југославије, 
руководилац драме у Омладинском, култур-
но-уметничком удружењу „Иво Лола Рибар“, 
режисер прве представе позоришта „Бошко 
Буха“ и председник удружења екологиста „Зе-
лени мир“.

Сам је режирао своје театарске комедије: 
„Златни Мајдан“, „Човек са четири ноге“, „Бу-
дибогснама“, „Усрећитељи“, „Бој је умро уза-
луд“, „Морам да убијем Петра“, „Једна љубав и 
пет покојника“, „Крадем, крадеш, краду“, мју-
зикл „Уби или пољуби“ и монокомедију „Глупи 
Август – мемоари једног Кловна“.

Писао је сценарија и режирао је више игра-
них филмова: „На место грађанине покорни“, 
„Нема малих богова“ „Срећа у торби“, „Златна 
праћка“, „Бог је умро узалуд“, „Човек на че-
тири ноге“. Филмови „Језеро“ (по сценарију 
Југослава Ђорђевића) и „Балада о свирепом“ 
две су драме са озбиљном моралном дилемом. 
Поред тога снимао је документарне, наставне 
и луткарске филмове, писао је песме и позо-
ришне комаде за децу, а његов документарни 
филм „Грчка деца“ изазвао је међународни 
скандал и завршио у бункеру преко 40 година.

Лолина последња серија звала се „Неви-
дљиви човек“ после чије пилот-епизоде је за-
вршио свој радни век у Телевизији Београд 
због политичког и програмског неслагања, а 
магнетоскопске траке на којима је био његов 
комплетан ауторски рад у виду серија „Де-
сет заповести“, „Црни снег“, „Огледало гра-
ђанина покорног и „Ћу-ћеш-ће, обећавамо 
све, а радимо као пре“ пребрисане су из ни-
кад утврђених разлога. Што се тиче текстова 
по којима су снимане, половину је спасила и 
донела кући Лолина супруга Јелена, случај-
но их запазивши међу гомилама старе харти-
је, спремљење за бацање, у ТВ Београду где је 
радила као самостални уредник у Редакцији 
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У првом браку са познатом глумицом Ве-

ром Илић Ђукић, која је суделовала у његовим 
бројним хумористичким серијама, добио је 
сина Андрију Ђукића, такође успешног реди-
теља и данас редовног професора на Факулте-
ту драмских уметности.

Лолина богата литерарна заоставштина, која 
уопште не заостаје за његовим плодних теле-
визијским опусом, чува се у оквиру легата у 
граду Цетињу у Централној народној бибио-
теци „Ђурђе Црнојевић“, којој је и његов отац 
Трифун, песник, преводилац и књижевни исто-
ричар, поклонио своју заоставштину.

2.2. кратка биографија новака 
новаковића

Новак Новаковић познатији као Новак Но-
вак био је хумориста и серијски писац, један 
од најплоднијих и најпопуларнијих   југосло-
венских сценариста, као што је сам рекао „ни 
новинар ни књижевник“,1 који је широј јавно-
сти познат управо као мајстор хумористичких 
текстова који је са Лолом Ђукићем чинио тан-
дем без премца, а чије су хумористичке сери-
је владале малим екранима 60-тих година у 
СФРЈ.

Рођен је у Крушевцу 3. фебруара 1928. као 
други син Јеврема Новаковића и Данице Ваља-
ревић. У Београду је завршио гимназију и упи-
сао студије јужнословенске књижевности на 
Филолошком факултету, а тежак живот после 
трагичне смрти оца приморао га је да преузме 
улогу главе породице и рано почне да зарађу-
је за живот. Тако је уследила серија послова: 
шегрт у фабрици салама, радник у текстилној 
фабрици, спроводник камиона, општински те-
ренски службеник, али са стварањем београд-
ске телевизије зграбио је своју шансу и иско-
ристио свој таленат односно дар за драмску 
реч (поготово ону смешну).

Био је члан редакције Рада, Јежа и Ра-
дио Београда, где га   као духовитог човека, 
1957.  године, открива тадашњи уредник радио 
Београда, а касније и његов добар пријатељ, 
Лола Ђукић. Након тога, радио је у Телевизији 

Београд и заједно са Лолом покренуо је прве 
телевизијске серије које су имале огромну гле-
даност и тако је постао један од пионира бео-
градске телевизије и уредник њеног хумори-
стичког програма од 1957. до пензионисања 
1988. Ту је исписао тридесетак серијских про-
грама, а свој комедиографски врхунац дожи-
вео је са серијом „Позориште у кући“, причом 
о односима унутар породице, муж-жена, роди-
тељи-деца, зет-ташта, укућани-кућна помоћ-
ница и свакодневним проблемима и сновима 
унутар једне типичне београдске породице. 
Ова серија представља најдужу домаћу сери-
ју снимљену до тад са укупно 5 серијала, која 
је до данас репризирана више пута, а хрватска 
обрада серије под називом „Kazalište u kući“ 
(приказивана од 2006) само је доказ њене уни-
верзалности јер она заправо осликава бројне 
породице у многим градовима бивше Југосла-
вије. Српска савремена верзија Новакове се-
рије у режији Мирослава Лекића емитована је 
2007. године.

Друга позната серија коју је самостално на-
писао била је „Дежурна улица“, а писао је и за 
позориште: „Столица која је љуља“, (300 изво-
ђења у Позоришту на Теразијама), „Беспари-
ца у три вица“ и „Операција Вождовац“. Био је 
коаутор филмских комедија „Срећа у торби“ и 
„Нема малих Богова“.

Његова прва хумореска објављена је у за-
гребачком листу Kerempuh 1947. године, а као 
збирка његових хуморески из периода од 1960. 
до 1985, објављена је књига под називом „Две 
козе у колиби и Холанђанка у кревету“, за коју 
је предговор писао управо Лола Ђукић и који ју 
је на крају текста препоручио кратко и симпа-
тично, овако: „Две козе у колиби и Холанђан-
ка у кревету, пружиће свима задовољство, јер 
ће старима будити смешна присећања на нашу 
блиску прошлост, а младима могућност да се 
смејуље у уверењу да су им родитељи живе-
ли приглупо. Књигу можете прочитати у даху, 
а можете је узимати као лек: трупут дневно 
по једна причица, после јела – као слаткиш“.2

Све око себе очаравао је својом добротом 
и благошћу али и људском топлином. Њего-
ва духовитост огледала се у доброћудном и 

1 Новак Новаковић, Две козе у колиби и Холанђанка у кревету (Београд, Шафарикова 11 : Народна књига,1988), стр. 259
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незлобивом хумору, а текстове је писао са ве-
ликом дозом љупке, шеретске народне духо-
витости, језиком и метафорама којима су се 
служили сви, па ипак, та његова брилијантна 
духовитост огледала се у томе што је он све то 
успевао да каже мало „наопачкије“.3

Његов живот и рад симпатично је описао 
управо Лола као рецезент књиге хуморески.

Као свој највећи успех Новак је са поносом 
истицао синове Андрију и Синишу.

Лични фонд Новака Новака у оквиру њего-
вог легата у Историјском архиву у Београду 
чува се разврстан на 200 предмета, а ову дра-
гоцену грађу поклонила је архиву његова тре-
ћа супруга, Светлана Новаковић.

2.3. најавна шпица

За ауторе овог пројекта, један од најбитни-
јих је едукативни аспект који се огледа и кроз 
следећи закључак који документовано пред-
ставља чињеницу да “...Мултимедијална тех-
нологија омогућава да учење постане лакше, 
очигледније и брже. Омогућава повећање бро-
ја оних који уче, већу разноврсност садржаја 
и информација које се уче, бољи квалитет на-
ставних информација, промену функције и 
улоге и наставника и ученика, и бољи квали-
тет процеса учења и наставе. Она омогућава 
реализацију наставе пружајући јој могућности 
за емитовање, преношење, селекцију, кодира-
ње, декодирање, пријем, меморисање и транс-
формацију свих врста наставних информаци-
ја и на тај начин ствара нове и моћне изворе 
за учење помоћу којих ученици могу сазнава-
ти свет науке, производње и савременог дру-
штва...” (Милићевић и др. 2009). Надасве за-
нимљиво виђење мултимедије и њеног утицаја 
гласи: “Електронска мултимедија је комбина-
ција телекомуникација, медија и компјутерске 

технологије у дигиталном формату; али мулти-
медија је изнад свега начин размишљања – као 
концепт она одражава структуру постмодер-
ног света, раздробљеног, фрагментарног, хе-
терогеног. Из основа је пољуљана представа о 
целовитости света, а такође и вера у напредак. 
Мултимедијални концепт мишљења подразу-
мева и промену церебралних параметара који 
су много дубљи него фаворизовање слике у од-
носу на реч. Ти параметри се односе на схва-
тање просторних односа, па и на перципирање 
протока времена.” (Божић, 2007). У наставку 
је дат преглед организационог и информатич-
ког дела израде пројекта. Како је израда нашег 
заједничког мултимедијалног документа била 
изузетно захтевна и сложена, у наставку ћемо 
детаљно приказати шта је у стручном и технич-
ком смислу конкретно урађено на системати-
зацији и синтези стваралаштва двојице аутора. 
Ток рада на овом документу представићемо у 
виду дијаграма.

3. ток израде

Услед склоности, степена и врсте знања, као 
и количине расположивог времена појединач-
них аутора мултимедијалног документа, пре-
цизна подела посла није била могућа. Тако, 
на комплетном кодирању (кодирање серве-
ра, кодирање клијента, осмишљавање дизајна, 
израда базе и писање програма за извлачење 
имена датотека) је радила само једна особа 
(уз повремене консултације са наставником 

2 Лола Ђукић, предговор, уводник, поговор у књизи “Две козе у колиби и Холанђанка у кревету”, Новак Новак (Београд, 
Народна књига, 1988), стр.12.

3 Лола Ђукић, предговор, уводник, поговор у књизи “Две козе у колиби и Холанђанка у кревету”, Новак Новак (Београд, 
Народна књига,1988), стр. 8.

сЛИкА 1: Изглед Python изворног кода који 
све називе датотека активног каталога (из ког 
се код покреће) смешта у текстуалну датотеку
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информатичке групе предмета), на организа-
цији интервјуа две особе, на централизацији 
и документацији једна особа (уз консултаци-
је са докторанткињом), док су преосталих 18 
студенткиња и студената радили на прикупља-
њу материјала, систематизацији и OCR обра-
ди. Међусобно допуњавање, једна врста то-
леранције и спремност на компромис, као и 
одговарајућа иницијатива сваког појединца у 
стварању заједничког пројекта у оном сегмен-
ту у којем се осећа креативно и где инспираци-
ја заиста налази плодно тле су били кључни за 
досезање успешне реализације. У погледу на-
шег мултимедијалног пројекта, ментор проф. 
др Цветана Крстев и координатор Александра 
Тртовац, докторант на Катедри за библиоте-
карство и информатику, имале су улогу попут 
Лоле на снимању Сервисне станице, у смислу 
надгледања и координирања изабраног тима 

да на време уради свој посао, да изаберу ре-
левантне информације, да склопе једну зани-
мљиву и поучну целину и да ништа не штрчи 
из „кадра“.

У основним цртама, ток израде би се могао 
описати по следећим ставкама:

1) Било је осам састанака - на сваком се 
подносио извештај (усмени или писмени) о до 
тада урађеном делу посла; термини састанака 
су се договарали преко Google веб апликаци-
је (document/spreadsheet), услед усклађивања 
термина који одговарају свим реализаторима 
пројекта

2) Подела задужења се вршила преко де-
љеног Google текстуалног документа који   је 
садржао спискове са именима и презимени-
ма реализатора, преузетим обавезама и за-
дужењима које би после уносили у дељени 
Google табеларни документ, са функцијама за 

сЛИкА 2: Ток израде мултимедијалног документа
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сабирање величина датотека и самог броја да-
тотека (пристиглих и обрађених)

3) Преко Google Drive је био и дељен мате-
ријал за обраду (у ситуацији кад би истекла 
пробна верзија на рачунару студената, неко 
од колегиница или колега би код себе инстали-
рао/ла програм ABBYY FineReader са својим 
имејлом, те би се тако добијало додатних 30 
дана рада у програму).

4) У електронски табеларни документ су се 
уносиле информације које су касније биле 

увезене у базу (да се не би појединачно ко-
пирали називи бројних датотека). Уз помоћ 
Python 2.7 програмског језика написан је про-
грам, у само шест кодних линија (слика 1), 
који копира све називе датотека из активног 
каталога у текстуални формат, а који се потом 
ручно пребацивао у електронски табеларни 
документ.

Детаљан приказ тока рада на изради мул-
тимедијалног документа је дат дијаграмом са 
слике 2.

4. План и дизајн, кодирање и креирање

После пар недеља, када су почели да присти-
жу први мегабајти (недуго затим и гигабајти!) 
прикупљеног материјала у електронском обли-
ку, студенти су морали да осмисле како што 
боље да представе прикупљени материјал, а да 
финални производ буде управо мултимедијал-
ни документ.

После вишедневних међусобних и консул-
тација са професорима, одлучили смо да наш 
мултимедијални документ буде у виду веб сај-
та. Овакво решење пружа максималну могућу 
видљивост, пошто ће уложен труд и рад на тај 
начин бити доступни свима са приступом ин-
тернету (а поучени искуствима претходних ге-
нерација - одустало се од идеје израде Flash 
апликације). С обзиром да студенти Катедре 
за библиотекарство и информатику на другој 
години студија у оквиру предмета Дигитал-
ни текст 2 стичу знања из HTML (HyperText 
Markup Language) и CSS (Cascading Style 
Sheets) језика форматирања, а на четвртој и 
релационих база података (у оквиру предмета 
Базе података и библиотечки информациони 
системи), избор је био и више него очигледан.

Међутим, иако је HTML-ом у потпуности 
могуће постићи оно што смо ми постигли не-
ким другим технологијама, чињеница је да је 
за обим посла са којим смо се ми суочавали 
било потребно нешто што неће одузети толи-
ко времена колико би одузело „ручно“ коди-
рање статичких веб страна за сваку врсту при-
купљеног материјала. Решење смо пронашли у 
виду PHP-а (Hypertext Preprocessor) – скрипт-
ног језика који се извршава на страни серве-
ра и користи се за генерисање динамичног веб 

садржаја. Иако PHP ни у ком облику није об-
рађиван у оквиру неког од предмета Катедре 
за библиотекарство и информатику, он је то-
лико распрострањен (слика 3) да је темељна 
документација доступна на сваком кораку, те 
је учење овог језика и те како олакшано, а по-
јединац може добро овладати основама после 
само пар недеља коришћења и кодирања. Из-
међу осталог, PHP је у потпуности бесплатан 
и може се преузети са званичног сајта (http://
www.php.net/downloads.php), а већ дуги низ 
година представља најпознатији и најчешће 
коришћен серверски скриптни језик за гене-
рисање динамичног веб садржаја (слика 4), 
што је такође утицало на одабир овог језика. 
У обзир су такође узети и најпознатији CMS 
системи (Content Management System) за 
управљање садржајем као што су Wordpress, 
Joomla или Drupal, који су студентима свака-
ко представљали најлакши и најбржи начин из-
раде комплексног веб сајта. Иако су студенти 
у сваком погледу имали потпуну слободу што 
се израде мултимедијалног документа тиче, 
одлучено је да је најбоље искористити итекако 
присутну вољу и ентузијазам, како би финал-
ни производ искључиво био резултат стеченог 
знања, залагања и могућности самих студена-
та. Имајући у виду да су наведени системи за 
управљање садржајем написани у PHP про-
грамском језику, може се безбедно рећи да је 
донешена добра одлука – особе задужене за 
израду сајта сада имају добру основу и пред-
знање које ће свакако бити од велике користи 
уколико се на неким будућим пројектима буду 
сусретали са овим системима, те буде било 



56

Инфотека Год. 14, бр. 2, децембар 2013.

И
н
ф
о

т
ек

а

потребе за израду нових модула или дорађи-
вање њиховог постојећег кода.  

За генерисање веб страна, PHP у најве-
ћем броју случајева користи неки од систе-
ма за управљање релационим базама по-
датака, а најчешће је то бесплатни MySQL. 
Како су се студенти на четвртој години сту-
дија коришћењем Microsoft Access-а упозна-
ли са основама функционисања база подата-
ка, било је лако прилагодити се новом систему 
SQL-а (Structured Query Language) у релатив-
но кратком временском периоду. За админи-
страцију базе података користили смо MySQL 
Workbench (корисник такође може користити 
и алат PhpMyAdmin који је у потпуности на-
писан у PHP-у), који се може преузети са сај-
та MySQL (http://www.mysql.com/) система за 
управљање.

Док се једна група студената бавила изра-
дом веб сајта, истовремено је обрађиван и 
аудио и видео материјал; употребом ABBYY 
FineReader софтвера сав прикупљени мате-
ријал био је пребачен у текстуални формат и 
самим тим у 90% случајева претражив за ко-
риснике нашег будућег сајта (изузетак чини 
рукописна грађа); фотографије које су лоше 
осветљене или физички оштећене обрађене су 
софтвером за рад са сликама. Временски нај-
захтевнији посао је био управо обрада мате-
ријала, не због непознавања коришћења соф-
твера потребног за његову обраду, већ самог 
обима и количине онога што смо успели да 
прикупимо. Готово 256 минута видео матери-
јала, преко 200 страна текста, аудио матери-
јала у трајању од 90 минута и 141 фотографи-
ја обрађени су и унесени у базу података која 
представља „кичму“ веб сајта. 

База података се састоји из више различи-
тих табела, а за сваку врсту прикупљеног ма-
теријала постоји и одговарајућа табела у којој 
се налазе подаци о свакој јединици (назив да-
тотеке, опис, година, идентификациони број, 
итд). На овај начин, особа која ће наставити да 
уређује веб сајт и потенцијално додавати нови 
материјал са лакоћом ће пронаћи одговарају-
ћу табелу и унети нове податке. Основа базе 
података (слика 5) јесте табела resursi, у којој 
се налазе подаци о свим аудио, видео и тексту-
алним целинама, као и групама фотографија. 

Она функционише тако што повезује све табе-
ле, па је тако преко идентификационих броје-
ва који се у њој налазе могуће сазнати да ли 
нека фотографија припада Позоришту на Те-
разијама, да ли се на њој налази и Лола или 
само глумци, када је фотографија настала, као 
и њен опис.

Сличан DRY (Don’t repeat yourself) принцип 
програмирања подржава и PHP код. Узмимо 
као пример да је корисник одлучио да посети 
страну са аудио записима. Кликом на сличицу 
у навигационом менију, путем адресне линије 
у претраживачу (main.php?p=audio) шаље се 
податак серверу коју врсту материјала кори-
сник жели да види, а у зависности од тога PHP 
се SQL упитом повезује са базом података и 
стандарним WHILE циклусом од ње добија оне 
податке који се тичу аудио записа. Ти подаци 
се потом враћају претраживачу корисника у 
виду одговарајућег HTML кода и на тај начин 
се генерише динамичка веб страна (слика 6). 
На овај начин, уз свега тридесетак линија PHP 
кода (слика 7) и одговарајуће контроле тока 
програма, могуће је генерисати комплексну 
веб страну, чије би статичко кодирање одузело 
вишеструко више времена. Истовремено, ова-
квом јасном и логичком поделом кода, могуће 

сЛИкА 3: Најпопуларнији серверски 
програмски језици (W3Techs)

сЛИкА 4: Серверски програмски језици 
који бележе најбржи раст у 2013. години 
(W3Techs)
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је брзо утврдити да ли се негде јављају грешке 
при генерисању стране, а које се потом лако 
могу исправити. Иако је свака страна израђе-
ног веб сајта у суштини статичка, могуће је ис-
кодирати је у потпуности и у обичном HTML-у 
и тако заобићи употребу PHP-а. Међутим, с 
обзиром да се ради о сложенијем веб сајту, на 
коме се налази велика количина најразличити-
јих врста материјала, одлучено је да „кичма“ 
веб сајта буде база података у којој ће се на-
лазити сви подаци о прикупљеним материја-
лима. Уколико се јави потреба за додавањем 
нових материјала, то може бити учињено без 
мењања PHP кода, већ једноставним додава-
њем нових података у саму базу података, што 
може касније да уради и неко  ко уопште није 
учествовао у изради веб сајта, нити зна како он 
функционише. 

Када PHP претраживачу „врати“ HTML код 
који је заправо структура и садржај података, 

на сцену ступа CSS – језик форматирања по-
моћу ког се дефинише изглед елемената веб 
стране. Пошто се налази у посебној датотеци 
издвојеној од садржаја, променом вредности 
својстава елемената на овом једном месту, све 
измене су одмах видљиве и на самом веб сај-
ту. CSS стилове додељује тачно наведеним еле-
ментима, било да се ради о више различитих 
елемената који могу бити исте класе или јед-
ном елементу који има јединствену идентифи-
кациону вредност.

Све анимације на сајту контролише jQuery 
– бесплатна JavaScript библиотека која се из-
вршава на страни клијента, односно, у са-
мом претраживачу корисника. Истовремено, 
jQuery је коришћен интензивно на „аудио“ 
страни веб сајта, где покреће плејер за репро-
дуковање аудио и видео материјала (слике 8 
и 9). Приликом генерисања стране са аудио 
записима, PHP сваком аудио запису додељује 

сЛИкА 5: Скица модела пробне верзије базе података
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одговарајућу вредност data atributа (чија 
је употреба могућа тек од примене HTML5 
стандарда). Сваки аудио запис садржи data-
filepath, data-cover i data-description атри-
буте који садрже релативну путању, сличицу 
(thumbnail) која ће бити видљива у плејеру, 
као и опис аудио записа. jQuery ове податке 
чита само за аудио запис на који је кликнуто, 
да би их потом проследио JWPlayer-у (који ре-
продукује звук и слику на аудио и видео стра-
ни веб сајта и од сервера добија аудио за-
пис у .mp3 формату), а на крају се покреће и 
наша аудио апликација – касетофон са омо-
том и описом записа. На овај начин је расте-
рећен сервер на тај начин што је избегнуто ње-
гово додатно оптерећење (јер би у супротном 
морао да обрађује податке добијене GET или 
POST методом, генерише одговарајућу стра-
ну, да би је на крају проследио претраживачу 
– кориснику), а део терета преузима рачунар 
корисника, што за резултат има брже учита-
вање веб стране, већу одзивност, а корисник 
истовремено остаје на истој веб страни, нема 
преусмаравања и додатног чекања.

У поступку финализације, мултимедијални 
документ је био доступан на интернету само 
студентима и појединцима који су у његовој 
изради учествовали, а пресељењем на сервер 
Филолошког факултета Универзитета у Бео-
граду и свим заинтересованим корисницима. 
Последњи корак у изради мултимедијалног 
документа јесте и дистрибуција корисници-
ма на преносивом физичком медију - оптич-
ком диску (DVD-у). Одговор на питање „како 
сместити ММД на DVD“ пружио је још један 
бесплатан софтвер – Server2Go (http://www.
server2go-web.de/index.html), којим се веб 
сајт може дистрибуирати на преносивим ме-
дијима без потребе да корисник подешава или 

инсталира додатни софтвер. Инсталација овог 
софтвера је прилично једноставна – све што 
треба урадити је преузети одговарајући пакет 
софтвера, распаковати га и пратити докумен-
тацију која је доступна на веб сајту. С обзиром 
да користи Apache веб сервер, структура да-
тотека и каталога Server2Go софтвера је иста 
као и код Apache сервера. Сав PHP код који 
желимо да извршимо треба сместити у htdocs, 
а одговарајућу базу података унутар dbdir ка-
талога. Уређивањем pms_config.ini датотеке у 
кореном каталогу можемо контролисати по-
дешавања виртуелног сервера, базе података, 
бирати подразумевани претраживач који ће 
покретати наш веб сајт, и др.

5. свођење утисака

Судбину ТВ пионира у домену техничког из-
вођења и проблема са организацијом су до-
некле окусили и студенти који су реализовали 
овај пројекат. Пред таквим изазовима, човек 
превасходно научи нешто о себи. Студенткиње 
и студенти су имали прилику да у већој (или ма-
њој) мери открију како и колико су савладали 

знања током основних академских студија би-
блиотекарства и информатике. На пробу је 
стављено и то колика им је лична мотивација 
и иницијатива да науче нешто ново, што није 
покривено на предавањима и вежбама, као и 
преданост и залагање приликом испуњења ро-
кова. Време је, као неумитан закон физике, 

сЛИкА 6: Структура веб стране 
мултимедијалног документа
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био отежвајући фактор, што због темпа са-
станака на којима су се тражили извештаји о 
напретку, што због других ограничења, попут 
тога да је пробна верзија ABBYY FineReader 11 
трајала само 30 дана, а да је број студенткиња 
и студената био мали у тиму за OCR. Тај про-
грам је коришћен за софтверску анализу типо-
графије што је омогућило даље уређивање. 

Посао је, поред количине материјала, успо-
равало и расположиво време – упоредо су се 
морали спремати и бројни испити. Олакшава-
јућа околност у брзом овладавању коришће-
ња нових програмских решења јесте ширина 
информатичких знања која је пружена током 
претходних година на основним студијама. 
Комуникацију са институцијама које су помо-
гле реализацију пројекта је свакако убрзало 

добро познавање терминологије и процеса 
рада из њиховог делокруга - знање које су пру-
жили библиотечко-архивистичко-музеолошки 
предмети, поготово Односи библиотека с јав-
ношћу и Процеси управљања у библиотекама. 
Свакако не треба занемарити и претходно ис-
куство које су студенткиње и студенти понели 
са собом из периода пре студирања библиоте-
карства и информатике. 

Ово уједно заокружује нашу причу поводом 
ове лепе и инспиративне теме и пружа осећај 
задовољства што смо пројекат успешно приве-
ли крају, а на том путу учврстили и унапредили 
постојеће вештине и научили много тога новог. 
Надамо се да ће овим пројектом и корисници 
бити задовољни, јер превазилази оквире сту-
дентског испита. Мултимедијални документ 

сЛИкА 7: Изглед PHP изворног кода који генерише страну са аудио записима
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је савремено учило за образовање генераци-
ја млађих од нас, али и својеврсно мнемотех-
ничко средство које подсећа оне старије на то 
како је било пријатно и забавно гледати чуве-
не хумористичне серије и какви су били Лола 
и Новак када нису писали и радили, мада је то 
било јако ретко јер су они живели непрекидно 

стварајући. Стога се надамо да је наш проје-
кат један леп допринос у славу ова два изузет-
но талентована, шармантна и хумана човека 
која су засмејавала целу нацију, а чији  је рад у 
данашње време помало неоправдано запоста-
вљен, да не кажемо заборављен. 

6. Захвалност 

Мултимедијални документ „Како су нас за-
смејавали Радивоје Лола Ђукић и Новак Но-
вак“ остварен је у сарадњи са бројним ин-
ституцијама и појединцима без чије помоћи, 
реализација пројекта не би била могућа. По-
четни импулс дала је наш ментор проф. др 
Цветана Крстев која је препознала важност и 
потребу да се и на електронском медију нађе 
барем један извор који ће објединити Лолин и 
Новаков рад, и да се на један такав организо-
ван, прегледан и интересантан начин, олакша 
млађим генерацијама да се упознају са њихо-
вим ликом и делом.

Катедра за библиотекарство и информати-
ку Филолошког факултета у Београду, носиоци 
пројекта и студенти велику захвалност дугују 
Андрији и Јелени Ђукић.

С обзиром да је ово био студентски проје-
кат за који није постојао буџет, материјале и 
стручну помоћ без додатне надокнаде, добили 
смо од следећих институција које су подржале 

наш рад: Радио Београд, Радио-телевизија 
Београд, Библиотека Југословенске кинотеке, 
Позориште на Теразијама, Национална библи-
отека Црне Горе “Ђурђе Црнојевић”, Историј-
ски архив Београда, Народна библиотеке Ср-
бије, Универзитетска библиотека “Светозар 
Марковић”, Народна библиотека Смедерево, 
Музеј позоришне уметности у Београду, Град-
ска библиотека Панчево и Историјски архив 
Панчево, којима смо захвални на помоћи и љу-
базности с којом су нам изашли у сусрет.

Подршку да се пројекат успешно спроведе 
пружила је и госпођа Нада Петернек, секре-
тарица режије ТВ Београд-а, која је радила са 
Лолом Ђукићем и Новаком Новаком.

Студенти велику захвалност дугују и докто-
ранткињи и библиотекарки Александри Тр-
товац, координатору пројекта, на стрпљењу, 
вери, несебичној подршци, бројним саветима 
и стручној помоћи кад код је било потребно, 
као и асистенту др Милошу Утвићу на саветима 

сЛИкА 8: Изглед аудио апликације 
мултимедијалног документа сЛИкА 9: Изглед видео апликације 

мултимедијалног документа
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и помоћи у одабиру алата, креирању базе и це-
локупном техничком спровођењу пројекта

Мултимедијални документ је доступан и 
на вебу, на серверу Филолошког факултета 

Универзитета у Београду на следећој адреси: 
http://www.fil.bg.ac.rs/mmd_27/mmd_2013/
welcome.html.
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