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1. Сива литература – преглед

Термин „сива литература“ први пут се поjавио у научним
публикациjама седамдесетих година двадесетог века. Пре тога,
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повезиван jе са разним врстама техничких, научних и економских
извештаjа. Истовремено, сива литература jе често описивана као
„неформална“, „неконвенционална“, „невидљива“ или „полуобjављена“,
литература коjа измиче (Nahotko, 2008).

Сива литература се данас обично дефинише као поље
библиотекарства и информатике коjе се бави продукциjом,
дистрибуциjом и приступом разним врстама докумената произведеним
на свим нивоима владиних, академских и пословних организациjа у
електронском и штампаном облику, а чиjе креирање не контролишу
комерциjални издавачи, односно, производе их организациjе чиjа
примарна активност ниjе издаваштво (Schöpfel, 2010). Примери сиве
литературе укључуjу патенте, техничке извештаjе владиних агенциjа
или научних истраживачких група, радне материjале истраживачких
група или одбора, званичну документациjу државних органа и
препринте.

Било да jе сива литература доступна jавности, или се дистрибуира
приватно унутар неке организациjе или групе, често jоj мањкаjу средства
за дистрибуциjу и прикупљање. Стандарди квалитета, рецензиjе и
продукциjе такође могу бити разноврсни. Због тога се сива литература
често тешко открива, тешко jоj се приступа и тешко се евалуира. Међу
наjчешће помињаним своjствима ресурса сиве литературе налазе се
следеће заjедничке карактеристике:

– тешко их jе идентификовати, лоцирати их и приступити им;
– често су у облику ограничених издања;
– не могу се наћи у књижарама;
– ниси регистровани у библиографиjама;
– нема их у библиотечким колекциjама и каталозима као ни у

каталозима издавача;
– тешко их jе набавити у библиотекама;
– често су необjављени или се обjављуjу са закашњењем.

Све ове карактеристике имаjу велики утицаj на недоступност ресурса
сиве литературе. Недостатак библиографских стандарда и регулативе
чини их jош невидљивиjим, те су стога за ширу публику често
сакривени.

2. Дефинисање сиве литературе

Према наводима стручњака у овоj области, сива литература
може се дефинисати на онолико начина колико има њених поjавних
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облика. До тога долази наjвише због ефемерне и променљиве природе
типова, издавања и формата сиве литературе, као и због релативне
скорашњости“ ове области. Осим тога, утицаj коjи развоj Интернета
остваруjе почев од средине деведесетих година прошлог века „додатно
jе замутио начине дефинисања“ (Rucinski, 2015).

Метафора „камелеон информационих ресурса“ можда наjбоље
описуjе сиву литературу, jер „њу може чинити практично било шта, може
jе писати свако за свакога у скоро било ком формату“ (Rucinski, 2015).
Због специфичне природе, издања и формата сивих публикациjа ову
врсту литературе jе тешко описати и дефинисати. Упркос томе, постоjе
многе дефинициjе сиве литературе. Прашка дефинициjа са Дванаесте
међународне конференциjе о сивоj литератури (Праг 2010), одређуjе jе
на следећи начин:

Термин сива литература односи се на мноштво типова
докумената коjи се производе на свим владиним, академским,
пословним и индустриjским нивоима, у штампаном
или електронском облику, коjи су заштићени правима
интелектуалне своjине, коjи су довољно квалитетни да
заслужуjу да се прикупљаjу и чуваjу у библиотечким
фондовима или институционалним репозиториjумима, а чиjу
производњу не контролишу комерциjални издавачи, односно,
производе их организациjе чиjа примарна активност ниjе
издаваштво (Schöpfel, 2010).1

У већини радова сива литература се дефинише као скуп различитих
врста докумената, пре свега извештаjа, радног материjала и зборника
са конференциjа. Неки примери различитих врста и облика сиве
литературе су:

– технички извештаjи, радни папири и зборници (Japzon and Anderson,
2004);

– радни папири, извештаjи, билтени, зборници са конференциjа,
извештаjи комитета, тезе и дисертациjе и извештаjи истраживања
коjе влада подржава (Costello, 2007);

– научни извештаjи (Stock et al., 2006);
– необjављена дела, материjали са конференциjа коjи нису лако

доступни и ретки владини извештаjи (Gheen and Olmsted, 2010);

1 Превод аутора
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– радови са конференциjа, белешке, технички цртежи, проjектни
извештаjи, тезе (Biagioni and Giannini, 2009);

– владине публикациjе, истраживачки извештаjи разних врста,
упутства за спровођење истраживања, репринти, информативни
материjали политичких партиjа, верских заjедница и
друштава (Juliusdottir, 2014);

– рукописне белешке као извор сиве литературе (Ćirković, 2016).

Надаље, ови аутори помињу и друге карактеристике сиве литературе:

– обично их jе тешко открити или прибавити, тешко се проналазе у
библиотекама, онлаjн базама података и на вебу, неприступачни су,
а ризик да буду изгубљени без додатног улагања jе висок (Jackson,
2005);

– обjављуjу се некомерциjално, нису широко доступни или се
ни не обjављуjу, „не може им се библиографски приступити
преко каталога коjи су отворени за jавност, а нису доступни
ни преко традиционалних дистрибуционих канала издавачког
тржишта“ (Juliusdottir, 2014).

Ramos-Lun и Vogel (2005) цитираjу GreyNet Luxemburg дефинициjу
сиве литературе коjу разликуjу од „ефемерне“, то jест, формулишу jе
као „материjале (физичке или електронске) за коjе се без обзира на
њихов изглед, квалитет или количину, у неком тренутку сматрало да
су за jеднократну употребу jер мало вреде или су сасвим безвредни,
а чиjа jе вредност временом порасла толико да jе учинила пожељним
њихово прикупљање и чување од стране поjединаца, аквизитера и
информационих установа“. У ствари, они описуjу „ефемерну литературу“
као посебну врсту сиве литературе.

3. Сива литература данас

Почев од 2006. године поље сиве литературе прате сталне промене
коjе карактеришу измене у дефинисању сиве литературе, изазови њеног
очувања и нове инициjативе кооперативног истраживања коjа укључуjу
разне групе. Ове сарадње огледаjу се у проjектима у чиjем фокусу су
међусобна размена и развоj добре праксе на пољу сиве литературе, међу
коjима су OpenGrey и GreyGuide, проjекат отворених ресурса коjи су
недавно покренули GreyNet International и ISTI-CNR (Пиза, Италиjа).
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Заjедница сиве литературе данас наставља да истражуjе и прошируjе
конвенционалне норме преко сериjе међународних конференциjа и
обjављивањем радова у часопису Grey Journal, коjи jе тренутно jедини
научни часопис посвећен сивоj литератури.

4. Grey Literature Network Service (GreyNet)

Мрежни сервис за сиву литературу (енгл. The Grey Literature
Network Service (GreyNet))2 основан jе 1992. године као прво научно
друштво посвећено изучавању сиве литературе. Његова мисиjа огледа
се у томе да олакша диjалог, истраживање и комуникациjу између људи
и организациjа на пољу сиве литературе. Осим тога GreyNet се бави
идентификовањем и дистрибуциjом информациjа о сивоj литератури
у мрежном окружењу. Међу главне активности GreyNet-а спада
организовање сериjе међународних конференциjа о сивоj литератури,
стварање и одржавање ресурса на вебу, модерирање Listserv листе,
комбиноване дистрибуционе листе, издавање часописа The Grey Jour-
nal (TGJ), као и развоj курикулума за поље сиве литературе. GreyNet
jе 1993. године организовао прву међународну конференциjу о сивоj
литератури у Амстердаму, а од тада се ове глобалне конференциjе
одржаваjу сваке две године. Двадесета међународна конференциjа о
сивоj литератури „Research Data Fuels and Sustains Grey Literature“ биће
одржана у Њу Орлеансу (Луизиjана, САД) 3-4. децембра 2018.3

GreyNet у потпуности прихвата отворени приступ. Аутори и
издавачи коjи припадаjу заjедници сиве литературе широм света знаjу
да су њихови метаподаци, комплетни текстови, презентациjе слаjдова,
истраживачки подаци и други резултати сачувани и да су слободно
доступни широj jавности преко следећих репозиториjума:

– портал и репозиториjум GreyGuide;
– репозиториjум OpenGrey ;
– архив података Dans Data Archive;
– европска мрежа репозиториjума OpenAIRE European Repository

Network ;
– капиjа за глобалну науку WorldWideScience.org Global Science Ga-

teway.
2 GreyNet (на вебу)
3 Двадесета међународна конференциjа о сивоj литератури (на вебу) (срп.

Истраживачки подаци хране и одржаваjу сиву литературу)
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У време брзих информатичких промена сива литература има важну
улогу jер научницима нуди брз и слободан приступ знању. Зато jе важно
да сива литература буде укључена у базе података и репозиториjуме са
отвореним приступом, jер би то допринело већем признавању њене улоге
у отвореном приступу истраживању, отвореноj науци и преносу знања.

5. Декларациjа из Пизе о креирању политике
ресурса сиве литературе

Декларациjа из Пизе о сивоj литератури (енгл. The Pisa Decla-
ration on Grey Literature)4 усвоjена jе на форуму коjи jе одржан у
Пизи у Италиjи маjа 2014. у организациjи GreyNet-а и Националног
истраживачког већа Италиjе. Тренутно jе преведена на 20 светских
jезика (енглески, бугарски, грчки, италиjански, jапански, jерменски,
кореjски, мађарски, македонски, немачки, руски, српски (ћирличним
и латиничним писмом), тагалог, турски, француски, хинди, холандски,
хрватски, чешки и шпански).

Декларациjа из Пизе даjе смернице од 15 тачака коjе треба
да послуже као путоказ организациjама укљученим у продукциjу,
издавање, обезбеђивање приступа и коришћење сиве литературе.

Недостатак сарадње и координациjе између организациjа коjе се
баве сивом литературом до сада jе представљао проблем. Декларациjа
из Пизе означава краj политике ad hoc одлучивања о ресурсима сиве
литературе. Кључне тачке Декларациjе из Пизе могу се груписати у пет
категориjа:

1. организациона посвећеност отвореном приступу и дељењу стандарда
отворених података;

2. посвећеност истраживању и образовању, где се признавање и
награђивање повезуjу са квалитетом сиве литературе а пажња се
посвећуjе доброj пракси у тоj области;

3. посвећеност решавању и заштити правних питања коjа су
нераскидиво везана за сиву литературу изучавањем разних
врста сада доступних лиценцних споразума и подстицањем
конструктивних веза са комерциjалним издавачима;

4. посвећеност финансиjскоj одрживости кроз идентификовање
фондова и грантова за специjалне колекциjе и репозиториjуме;

4 Декларациjа из Пизе о сивоj литератури (на вебу)
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посвећеност чувању на дужи временски период и инвестирању у
нове технологиjе;

5. чврста техничка посвећеност сталним онлаjн сервисима и даљем
унакрсном повезивању текстуалних и нетекстуалних садржаjа –
посвећеност коjа иде од спаjања покиданих веза до олакшавања
заjедничког рада без обзира на систем или портал на коме су
смештени сива литература и пратећи подаци (Farace, 2014).

„На оваj начин Декларациjа из Пизе открива снагу сиве
литературе и могућности коjе она нуди, истовремено показуjући
и своjе слабости. Ми се више не бавимо питањима како jе сиву
литературу тешко пронаћи, већ нас интересуjе како да jе наjбоље
пронађемо и приступимо jоj. Не доводимо више у питање њену
вредност, већ се уместо тога фокусирамо на процес рецензирања.
И више се не устежемо због питања да ли jе обjављена или не,
већ уместо тога цитирамо и позивамо се на сиву литературу –
учинити jе доступном широком кругу корисника, зар обjавити
не значи управо то?“ (Farace, 2014)5

Нема сумње да сива литература представља важан извор научних
истраживања, а главна сврха Декларациjе из Пизе jесте да се подигне
свест научне заjеднице, влада, организациjа и других важних тела о
правоj вредности сиве литературе, њеноj употребљивости и доступности.
Jедна од вредности и истраживачких потенциjала коjе сива литература
пружа jесте њена веза са научним наслеђем о чему ће бити говора у
наредном одељку.

6. Сива литература и научно наслеђе

Зашто jе важно да се улаже у стару сиву литературу? Зато што су
ова документа „сакривено благо“ од историjског значаjа (Stock et al.,
2006; Biagioni and Giannini, 2009) коjе jе занимљиво за институционалну
историjу и сећање (Anderson et al., 2007). Другим речима, за ауторе коjи
пишу о стариjоj сивоj литератури, вредност лежи у бележењу напретка,
а не у самоj информациjи. Вредност стариjег материjала може се увећати
ако се они учине достпуниjим: „Наjвећи изазов стављен пред нашу
библиотеку jесте да наше колекциjе сиве и ефемерне литературе буду
5 Превод аутора
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лакше доступне нашим корисницима.“ (Ramos-Lum and Vogel, 2005).
То подразумева систематско претраживање и прикупљање ресурса од
разних агенциjа и организациjа (Costello, 2007) или дигитализациjу
и дисеминациjу колекциjа на вебу коjе су раниjе биле практично
недоступне (Gheen and Olmsted, 2010). Jош jедна намена jесте дигитално
очување коjе уз дисеминациjу преко различитих веб платформи
спречава да се сива литература „помера све више ка црноj“ (Ramos-Lum
and Vogel, 2005). Други начин чувања би могао бити преко централних
депозита, посебно кроз институционалне репозиториjуме (Jackson, 2005;
Lynch, 2017).

Са друге стране, да би се сива литература користила пуним
капацитетом потребно jе превазићи многе изазове, као што су недостатак
библиографске контроле, хетерогеност, физичка дислоцираност. Ако
дефинишемо сиве изворе као оне коjи нису обjављени, онда можемо
и рукописне белешке сматрати изворима сиве литературе у смислу
научног наслеђа – оне представљаjу важан извор научних истраживања,
али нису видљиве. Њихова невидљивост и необавезност да буду део
библиографског записа их чини сивим. Увођење нових библиографских
стандарда са посебним пољима за сиву литературу био би jедан од
начина да се увећа њихова видљивост и употребљивост. То би им дало
нову вредност у смислу валоризациjе свих различитих типова сиве
литературе.

Ако неки извор научног наслеђа ниjе обjављен нити jе део
библиотечког каталога, а важан jе за научно истраживање, требало би
га сматрати извором сиве литературе.

7. Закључак

Сива литература представља важан извор научних истраживања jер
обезбеђуjе брзу размену и дисеминациjу информациjа унутар научне
заjеднице. Ипак, она се jош увек налази на маргинама и шира заjедница
не увиђа њен значаj. Постоjе многи изазови коjе треба савладати да би
сива литература добила место коjе заслужуjе у академскоj заjедници и
научноj комуникациjи.

У последњоj децениjи учињени су неки значаjни кораци у правцу
повећања њене видљивости и употребљивости као и порасту свести
шире заjеднице о значаjу сиве литературе. Jедан од важних догађаjа
било jе обjављивање Декларациjе из Пизе о креирању политике ресурса
сиве литературе, 2014. године, коjа пружа jасне смернице о поступању
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са изворима сиве литературе са циљем унапређивања свести научне
заjеднице, влада, организациjа и свих важних тела о правоj вредности
сиве литературе. Па ипак, постоjе jош многа отворена питања на коjа
ће одговорити нека будућа истраживања, као што су она коjа се тичу
старих извора сиве литературе, њиховог дефинисања и одређивања
према научном наслеђу, или она коjа се тичу сиве литературе и извора
са отвореним приступом.
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