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САЖЕТАК: Овим радом желели
бисмо да представимо случаj
прикључивања Института за српски
jезик САНУ (ИСJ САНУ) свету
дигиталних репозиториjума. Године
2018. Министарство просвете, науке и
технолошког развоjа Републике Србиjе
усвоjило jе Платформу коjом обавезуjе
све jавно финансиране институциjе
да своjе научне радове депонуjу у
неки репозиториjум. Намера нам jе
да представимо основне фазе успешно
спроведене Платформе Министарства у
ИСJ САНУ. У периоду од jедне године
у ИСJ САНУ припремљено jе преко
100.000 страница дигиталног текста коjе
чине 2.500 записа пуног текста. Овим
подухватом реализованим у оквиру
концепта отворене науке омогућено jе
да српска jезичка хуманистика постане
видљива у свету.
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1. Увод у процес дигитализациjе

Године 2018. Министарство просвете, науке и технолошког развоjа
усваjа Платформу за отворену науку (Платформа, 2018). Ова
Платформа, коjа се заснива на принципима отворене науке и
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смерницама Европске комисиjе у тоj области, уводи обавезу за
поjединце и институциjе да део своjе научне продукциjе коjи jе jавно
финансиран учини доступним широj jавности депоновањем у неки
дигитални репозиториjум. Како би се поштовала „транспарентност
научне комуникациjе и методологиjе“ и обезбедила доступност
научне продукциjе, било jе потребно приступити развоjу одговараjуће
дигиталне инфраструктуре, коjа у Србиjи ниjе постоjала.

Отворени приступ у овом документу дефинише се као „право
сваког корисника интернета да без финансиjских издатака чита,
преузима, чува, штампа и користи дигитални садржаj публикациjа“.
Поред ових права, корисници ће уз поштовање ауторских права, тj.
лиценце коjа jе придружена депонованом раду и уз правилно навођење
извора, суделовати у ширењу идеjа отворене науке, користећи неки
од „институционалних/тематских/националних репозиториjума“. Тип
репозиториjума за депоновање научне продукциjе ниjе строго одређен
па jе тако остављено институциjама да нађу адекватно решење у
складу са своjим могућностима. На основу ове Платформе, обавеза jе
да свака од обухваћених институциjа усвоjи „локалну“ политику, тj.
одговараjући документ о спровођењу Платформе коjим ће регулисати
њено спровођење на институционалном нивоу.

У исто време, током припреме ове Платформе, и Српска академиjа
наука и уметности (САНУ), у сарадњи са Рачунарским центром
Универзитета у Београду (РЦУБ) ради на развиjању сопственог
репозиториjума коjи би био намењен Академиjи и припадаjућим
институтима. Репозиториjум jе назван Дигитални архив издања
САНУ и Института – ДАИС.1 Према дефинициjи Џозефа Бранина,
репозиториjуми представљаjу „моделе система и услуга коjи су
осмишљени да прикупе, организуjу, ускладиште, деле и чуваjу
дигиталне информациjе и знања институциjе“ (Branin, 2004-2005, 237).
Сврха дигиталног репозиториjума ДАИС jе да омогући Академиjи, као и
Институтима коjима jе Академиjа оснивач, да у њему траjно похрањуjу
своjу научну продукциjу те тако jавно представљаjу резултате свога
научног рада.

Развоj комуникационих процеса омогућава већу доступност научних
радова у пуном тексту. Општа доступност jе и даље идеал према коме
се тежи, али научне институциjе подстакнуте броjним инициjативама
из домена отворене науке, као и праксом великих сервиса технолошких

1 ДАИС (на вебу)
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компаниjа (Google books и др.) почеле су да засниваjу своjе дигиталне
репозиториjуме. Jедан од резултата успешно вођеног репозиториjума
jе повећање видљивости научних радова, посебно из области српске
хуманистике. Због комерциjалног потенциjала техничких и природних
наука, њихова видљивост у свету jе много већа у односу на хуманистички
домен. Оваква несразмера између природних и техничких наука ниjе
оправдана, с обзиром да оно што jе локално представља jедну културу
на глобалном нивоу.

За разлику од класичне библиотеке, формирање дигиталног
репозиториjума захтева техничку припрему. ДАИС jе настао
прилагођавањем софтвера отвореног кода DSpace.2 Прилагођавање
овог софтвера подразумевало jе његову локализациjу, адаптациjу
корисничког интерфеjса, усклађивање са смерницама конзорциjума
OpenAIRE за дигиталне репозиториjуме, интеграциjу са сервисима
ORCID и Altmetric.com и развоj додатних екстерних апликациjа коjе
омогућаваjу нормирање имена, као и преузимање записа и масован унос
и корекциjе метаподатака.3

Разлог за стварање оваквих софтвера почива на развоjу
библиотечког пословања. Бодваjн и Бранскофска, са МИТ-а, тврде
да универзитетске заjеднице зависе од своjих библиотека коjе им
омогућаваjу стални приступ истраживању и научном раду, и то их
ставља у позициjу да траже решења за проблем складиштења и
преузимања интелектуалног рада на дуже стазе (Baudoin and Brans-
chofsky, 2004, 32). Имплементирање и развоj софтвера, као и његово
прилагођавање специфичним потребама српске научне продукциjе
извршио jе РЦУБ. У рачунарском центру се стално ради на одржавању
репозиториjума и његовом континуираном усавршавању.4

Потребно jе уочити разлику између дигиталне колекциjе и
дигиталног репозиториjума. Док колекциjа остаjе локална, какве
су нпр. колекциjе дигиталних обjеката коjе на своjе веб-саjтове

2 Dspace софтвер отвореног кода jе развио Масачусетски институт за
технологиjу (МИТ) заjедно с фирмом Hewlett-Packard 2002. године. Његов
квалитет види се у лаком и отвореном приступу различитим типовима
дигиталних обjеката: тексту, сликама, аудио- или видео-материjалу.

3 За више о DSpace софтверу као ослонцу за развоj дигиталних репозиториjу
видети (Rajović and Ševkušić, 2018)

4 Прилагођавање софтвера отвореног кода локалним потребама jе наjвећи
изазов у почетним фазама организовања репозиториjума и захтева
квалитетну техничку подршку. На коду софтвера се континуирано ради.
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постављаjу институциjе или поjединци, она не задовољава стандарде
интероперабилности (преко DOI броjа, других перзистентних
идентификатора, метаподатака и атрибута, структуре и стандарда
за описивање документа, протокола за размену метаподатака и др.
(Van de Sompel and Nelson, 2015)). Дигитални репозиториjум пак
представља дигиталну колекциjу коjа jе организована тако да се
његов садржаj може траjно архивирати, чувати и дисеминирати кроз
ориjентисане циљеве и протоколе компатибилне с другим базама
података. Његова сврха jе „представљање интелектуалног учинка“ и
промовисање доступности (Winter and Bowen-Chang, 2010, 320).

Искуство ИСJ САНУ у организовању и вођењу дигиталног
репозиториjума може послужити другим институциjама коjе се
укључуjу у организовање дигиталних колекциjа с пуним текстом у
отвореном приступу.

2. Структура

Како би институционални репозиториjум заживео, његово
попуњавање jе прва наjвећа препрека. Зато смо у ИСJ САНУ
приступили двема фазама попуњавања. Правилно организован
репозиториjум повећава видљивост научне продукциjе одређене
установе, те тиме омогућава и бољу цитираност истраживача (Piwowar
and Haustein, 2018).

Прва фаза подразумева прикупљање, дигитализовање и постављање
дигиталног садржаjа часописа и монографиjа ИСJ САНУ. Историjа
периодичних публикациjа Института веома jе дуга. Два од четири
научна часописа коjе Институт обjављуjе излазе дуже од сто година.5
Обjављени томови ових часописа броjе неколико стотина свезака. Поред
сериjских публикациjа у првоj фази у институционални репозиториjум
уносили смо научне радове истакнутих научника Института. Ту су
уброjане колеге коjе су у пензиjи, а неки од њих нису више с
нама. Уношењем ових дигитализованих дела успешно се испуњава
неколико критериjума за функционисање репозиториjума: успоставља
се добра пракса будућег рада, учествуjе се у формирању навика будућих

5 Први броj часописа Српски диjакетолошки зборник изашао jе 1904. год.,
Jужнословенског филолога 1913., часописа Наш jезик 1933. године, и
Лингвистичких актуелности 2000.
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корисника, представља се научна продукциjа у наjбољем светлу.6 Тиме
се покрива и диjахрониjа научне продукциjе Института.

Друга фаза, коjа представља синхрониjски ниво, подразумева
обjављивање текуће научне продукциjе, наjкасниjе 18 месеци од датума
обjављивања научног чланка или монографиjе, и дефинисана jе
Правилником коjи jе усвоjен на нивоу Института. Тиме се испуњаваjу
услови коjе прописуjе Платформа Министарства.

Институциjе коjе приступаjу формирању репозиториjума морале би
да дефинишу своjе циљеве те да jасно идентификуjу скуп особина
добро обученог особља коjе ће учествовати у процесу одржавања
репозиториjума (Winter and Bowen-Chang, 2010, 323). Обука кадрова
за рад у репозиториjуму може да представља изазов. Недостатак
инициjативе и ентузиjазма код прихватања другачиjег приступа
научним публикациjама, те неразвиjена свест о његовом значаjу, може
да се одрази у првим фазама организовања репозиториjума. Веома jе
важно да руководећи кадар, као и сарадници научне установе, увиде
важност успостављања репозиториjума.

Сваки научни сарадник у Институту дужан jе да уноси своjе научне
радове кроз поступак самоархивирања. За истраживаче jе организована
обука, у виду радионица коjе садрже и практични део (самосталан
унос метаподатака и депоновање обjеката), а припремљено jе и детаљно
упутство у виду PowerPoint презентациjе коjе могу да користе у
самосталном раду. Након што истраживач депонуjе рад и опише га
свим припадаjућим метаподацима, библиотекар као администратор
контролише тачност уноса и одобрава запис, и jедини има могућност
да накнадно мења метаподатке или уклони дигитални обjекат.7

Скуп метаподатака подразумева уношење основних података о
документу, текст сажетка и навођење кључних речи, те одређивање
степена доступности документа и типа лиценце. Такође се обавезно
уносе и подаци о проjекту у оквиру ког jе рад финансиран, па се,
поред тога, подаци о типу и верзиjи документа, доступности садржаjа
и лиценци уносе у складу са актуелним смерницама за дигиталне
репозиториjуме конзорциjума OpenAIRE. Домен коjи задобиjа све већи

6 За разлику од техничких наука у лингвистици велики део старих научних
радова не губе на значаjу зато што су за истраживања и даље релевантни.

7 ДАИС репозиториjум претпоставља више нивоа приступа и дозвола за
управљање садржаjем тако да администратор има могућност да ограничи
овлашћења корисницима када самоархивираjу, и тиме обезбеди контролу
квалитета, тачност података и интегритет базе.
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значаj jе надгледање поштовања ауторских права и ступање у контакт
са часописима и издавачима ради регулисања ауторских права.

Такође, библиотекар користи додатне сервисе ДАИС-а, као што су
сервис за масовно едитовање метаподатака, нормативну базу, и сервис за
преузимање постоjећих дигиталних садржаjа из других репозиториjума
и сл. Тим за развоj репозиториjума РЦУБ-а jе самостално развио
апликациjу Ellena2 у коjоj су интегрисани нормативна датотека,
сервис за масовно кориговање метаподатака и сервис за масовни
увоз метаподатака. У раноj фази развоjа, постоjале су две одвоjене
апликациjе: Ellena (нормативна датотека и масовно кориговање
метаподатака) и MultiLoad (преузимање записа из других DSpace
репозиториjума и масовни увоз метаподатака у XML или RIS формату).
Почетком 2019. године, ове две апликациjе су интегрисане у апликациjу
Ellena2. Разлог зашто се приступило изради самосталне апликациjе jесу
недостаци платформе DSpace, коjа сама по себи не садржи модул са
нормативном датотеком. Поред тога, инициjални тестови су показали
да систем за преузимање метаподатака коjи jе већ био уграђен у DSpace
не даjе задовољаваjуће резултате.

Руковођење садржаjем омогућава сарадницима да репозиториjум
користе у ширем распону него што их Платформа отворене науке
обавезуjе jер ДАИС подржава унос и обраду више типова докумената и
формата. Поред научног чланка, поглавља у монографиjи, монографиjе
и сл., сарадници су у могућности да депонуjу и препринт верзиjу
научног рада, докторске или магистарске тезе, извештаjе и све друге
садржаjе коjи се називаjу „сивом“ литературом.8 У DSpace-у индексира
се сав читљив текст из депонованих докумената, па се самим тим може
и претраживати. Рангирање индексираних докумената врши се преко
формалних параметара, тj. по релевантности, наслову и датуму. DSpace
подржава похрањивање практично свих формата. У DSpace-у не постоjи
систем за прегледање докумената на онаj начин на коjи он функционише
у Omeki и другим платформама коjе су првенствено намењене
приказивању културне баштине и дигитализоване грађе. DSpace jе
намењен презентациjи научних садржаjа, а похрањене датотеке се могу
снимити на рачунар корисника и оданде отворити помоћу одговараjуће
апликациjе. PDF, JPG и слични формати отвараjу се у новом прозору
интернет претраживача. DSpace се може надоградити тако да у оквиру

8 За више о научноj „сивоj“ литератури видети (Ferreras-Fernández and Merlo-
Vega, 2015) и (Ćirković, 2018)
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саме платформе приказуjе садржаjе (нпр. листање књига), али нама, а
ни корисницима, за сада то ниjе потребно.

3. Пракса

Пред краj 2017. године у ИСJ САНУ приступило се раду на
попуњавању ДАИС-а. С обзиром на релевантност часописа ИСJ САНУ
у целом славистичком свету, jедан део годишњака већ jе био скениран
у оквиру сервиса Google Books, али ниjе био jавно доступан.9 Више
америчких универзитета jе у оквиру своjих колекциjа у сарадњи са
Гуглом дигитализовало наше часописе. Те дигиталне примерке смо
прикупили и они су чинили отприлике 50% од укупног броjа свезака
часописа. Остатак jе требало дигитализовати. Приступило се послу
коjи jе подразумевао организовање, скенирање, редиговање дигиталних
копиjа, рад на оптичком препознавању карактера садржаjа и његово
постављање у базу. На таj начин jе за годину дана припремљено
преко 50.000 страница текста. Недостатак инфраструктуре у одређеним
сегментима посла надоместила jе сарадња са сервисом Google Books:
захваљуjући томе што смо скениране публикациjе учинили доступним и
на овом сервису, успели смо да скенирани материjал, коjи jе био веома
обиман у мемориjском смислу, смањимо на оптималне величине,10 као и
да обезбедимо оптичко препознавање текста.11

У првоj фази досадашњу продукциjу Института учинили смо jавно
доступном депоновањем целих годишта периодичних публикациjа (као
9 Jедна од основних мисиjа сервиса Google Books jе организациjа
информациjа на светском нивоу. Дигитализациjом светске библиотечке
баштине компаниjа Google постаjе универзална библиотека светског знања.
За више о партнерском програму са сервисом Google Books видети
(Шевкушић, 2013)

10 Како би учинили наша документа читљивим и смањили величину фаjлова
(jер су неки имали и по 600 Mb) а то све оптерећуjуе како репозиториjум
и његове ресурсе, тако и краjњег корисника коjи жели да добиjе документ
оптималне величине за кратко време. На пример, jедно годиште часописа
запремало jе у просеку 200 и 300 Mb, али jе након Гугловог оптичког
препознавања карактера документ смањен на отприлике 30 Mb.

11 До сада ниjе урађена евалуациjа успешности оптичког препознавања текста.
Када буду биле доступне и приступачне услуге домаће инициjативе коjа
се бави оптичким препознавањем текста, посебно ћириличног, радо ћемо
поново приступити OCR-у, те у репозиториjум депоновати документа са
прецизниjе препознатим текстом.
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jедног документа), док jе за касниjе остало да се та годишта поделе
на чланке, коjи би се потом поjединачно депоновали и тако учинили
видљивиjим. Поред часописа и монографска продукциjа jе унета у
ДАИС и обухвата преко 60 свезака. Овим jе део прве фазе био готов
и Институт jе у ДАИС-у имао представљену ретроспективу своjе
издавачке делатности (250 томова часописа и монографиjа).

Други сегмент у првоj фази успостављања ДАИС-а представљао
jе сакупљање и припремање те обjављивање чланака истакнутих
научника ИСJ САНУ. У првих годину дана jе у репозиториjум
унесено више од 1.200 научних чланака.12 Мали броj ових чланака
jе већ постоjао у дигиталноj форми те jе цео посао дигитализациjе
требало да прође процес физичке припреме и рада на скенирању,
сређивању скенираних докумената и креирању метаподатака. Према
Фостеру и Гибонсу институционални репозиториjум „без садржине, jе
исто што и низ празних полица“ (Gibbons and Foster, 2005, пар. 4).13
Зато jе за формирање корисничких навика и успостављање доброг
примера од суштинске важности оснаживање почетне динамике jедног
репозиториjума.

Креирање и организовање дигиталног садржаjа у ДАИС-у усклађено
jе са захтевима Европске комисиjе у вези са отвореним приступом
публикациjама, и омогућава даље ширење научних информациjа преко
европских и међународних портала као што су OpenAire, BASE, CORE,
Google Scholar. Jедно од поља за унос метаподатака бележи име
проjекта на коме jе рад настао. То поље, преко линка, повезуjе све
радове jедног проjекта у ДАИС-у, али и у бази OpenAire, коjа на
jедном месту прикупља податке о резултатима свих проjеката Европске
комисиjе, као и податке о резултатима националних проjекат из десетак
земаља, међу коjима jе и Србиjа (OpenAire, 2019). Такође, коришћењем
идентификатора ORCID (Open Researcher and Contributor ID) на jедном
месту се окупљаjу и повезуjу све публикациjе аутора, и када су обjављене
под различитим вариjантама именима.

12 Међу њима су чланци академика Ирене Грицкат, академика Митра
Пешикана, др Ивана Поповића, др Берислава Николића, научног саветника
др Егона Фекета, проф. др Димитриjа Е. Стефановића, академика
Александра Ломе, научног саветника др Jасне Влаjић-Поповић, научног
саветника др Стане Ристић, научног саветника др Срета Танасића и др.

13 Као пример добре праксе узели бисмо репозиториjум Масачусетског
технолошког института (МИТ) коjи до 2019. године у свом репозиториjуму
поседуjе преко 106.000 дигиталних записа (DSpace, 2019).
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При одређивању профила дигиталне колекциjе ИСJ САНУ се
одлучио за обезбеђивање пуног текста у отвореном приступу за сва
своjа издања, као и за обjављене радове запослених уз ограничења
коjа одређуjу ауторска права других издавача. Одлучено jе да се на
издања Института примењуjу CC лиценце (Creative Commons). Оваj
jедноставан и стандардизован начин одређивања ауторских права има
више нивоа. Институт се одлучио за модул CC BY-NC-ND (Ауторство
– Некомерциjално – Без прерада), што подразумева да jе обавезно
навођење имена аутора и да аутор даjе дозволу за преузимање дела
и његову даљу дистрибуциjу. Ова наjрестриктивниjа од слободних
лиценци не дозвољава даљу прераду дела нити комерциjалну употребу.

Софтвер DSpace у своjоj архитектури омогућава стварање колекциjа
у дигиталном репозиториjуму. Ове колекциjе категоришу садржаj, те
га тематски, формално или на други начин разврставаjу. ИСJ САНУ
у ДАИС-у тренутно има седам колекциjа. Поред четири колекциjе
коjе разврставаjу периодику Института, две су намењене монографским
сериjама, док jе jедна општа. Општа колекциjа сабира зборнике
Института, друге материjале и радове истраживача обjављене изван
Института. Проблем класификациjе увек намеће разна решења. Грађа jе
могла бити и другачиjе разврстана, али оптимални приступ води рачуна
и о лаком сналажењу краjњих корисника.

4. Закључак

На пољу дигиталне хуманистике у ИСJ САНУ за релативно кратко
време дошло jе до великих промена. У пракси, институционални
репозиториjум jе заживео и служи за више намена. Главна намена jе
промоциjа концепта отворене науке и представљање научне продукциjе
установе, чиме се испуњаваjу услови коjе jе Министарство прописало
Платформом. Оно што jе jавно финансирано требало би да буде и jавно
доступно. Други правац коjим се институционални репозиториjум креће
jесте и представљање ретроспективне научне продукциjе. Обjављено jе
готово све што jе ИСJ САНУ публиковао. Тиме се стари научни радови
коjи су и даље релевантни чине лако доступним. Библиотека радом
репозиториjума партиципира у научном истраживању. Према Бодваjн
и Бранскофскоj, заснивањем дигиталног репозиториjума мења се начин
на коjи размишљамо о животном циклусу научног истраживања (Ba-
udoin and Branschofsky, 2004, 43).
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Захваљуjући успешноj сарадњи библиотекара и руководства
Института, као и научних сарадника, дигитални репозиториjум jе
заснован, попуњен научним радовима и спреман да прати будућу
научну продукциjу. Кроз успешну сарадњу свих фактора у овом
сложеном процесу гради се и промовише кредибилитет успостављеног
репозиториjума. Важно jе напоменути да су сарадници Института
показали спремност да се укључе у цели подухват што се одражава у
резултатима. Сада jе њихова продукциjа скоро у целости у слободном
приступу. Проценат садржаjа у отвореном приступу у колекциjама ИСJ
САНУ jе 100%, што jе велики успех, имаjући у виду да jе отворени
приступ у хуманистичким наукама у свету мање заступљен и спориjе се
развиjа него у другим дисциплинама. Према извештаjима начињеним за
потребе Европске комисиjе, наjвеће ограничење код отвореног приступа
jе баш у оквиру друштвених наука и области хуманистике (Archambault
and Roberge, 2014, 20).
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