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Сажетак
Први мултидисциплинарни институционални репозиторијум у Републици Србији успостављен је на Универзитету у 
Београду 2011. године. Одржавање и контрола његовог функционисања поверени су Универзитетској библиотеци 
„Светозар Марковић”, која је била координатор Темпус пројекта Нови библиотечки сервиси на универзитетима 
Западног Балкана у оквиру којег је покренут овај и још пет репозиторијума у региону. Као програмска основа узет је 
систем PHAIDRA, креиран на Универзитету у Бечу и развијен на темељу софтвера отвореног кода Fedora. У раду се 
даје преглед функционалности система и приказује начин његовог коришћења на универзитетима. У овом тренутку 
бригу о садржају репозитoријума воде универзитети, односно библиотеке (универзитетске и факултетске), док је 
самоархивирање заступљено знатно мање. Највећи део садржаја обухвата докторске дисертације, кроз систем Етезе, 
или мастер радове, које похрањују библиотекари неких факултетских библиотека. За потпун развој система потребно је, 
поред непрекидног техничког усавршавања и унапређивања, да га прихвате и наставници и сарадници универзитета јер је 
њима првенствено и намењен као алат за наставни и научни рад.

Кључне речи: институционални репозиторијуми, Универзитет у Београду, PHAIDRA, самоархивирање, дигиталне 
библиотеке, докторске дисертације, отворени приступ

Увод

Ус по ста вља њем Ди ги тал ног ре по зи то ри ју ма Уни вер зи те та у Бе о гра ду PHA I DRA 2011. го ди-
не фор ми ран је пр ви уни вер зи тет ски, ин сти ту ци о нал ни и мул ти ди сци пли нар ни ре по зи то ри јум 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Ре по зи то ри ју ми се у на шој зе мљи по ја вљу ју са за ка шње њем у од но су на 
исту прак су у све ту, где пр вим мо же да се сма тра Ar Xiv по кре нут још 1991. го ди не,1 а ова кви 
си сте ми по хра њи ва ња пу бли ка ци ја пу ну гло бал ну екс пан зи ју до жи ве ли су у пе ри о ду од 2003. 
до 2004. го ди не.2

За хва љу ју ћи Тем пус про јек ту Но ви би бли о теч ки сер ви си на уни вер зи те ти ма За пад ног Бал-
ка на, ко ји је ре а ли зо ван у пе ри о ду од 2010. до 2012. го ди не, за крат ко вре ме је осно ва но чак 
шест ин сти ту ци о нал них ре по зи то ри ју ма у ре ги о ну (од то га три у Ср би ји), што је пред ста вља ло 
огро ман на пре дак ко јим се зна чај но на док на ди ло по ме ну то за ка шње ње. Исто вре ме но, то је 
пред ин сти ту ци је по ста ви ло низ за да та ка, ис ку ше ња и иза зо ва чи је је ре ша ва ње до не ло дра-
го це на ис ку ства.

1  Ar Xiv, https://ar xiv.org/ (pre u ze to 12. 2. 2017).
2  Ви ше ин фор ма ци ја о ре по зо то ри ју ми ма мо гу ће је про чи та ти у те мат ском бро ју ча со пи са Li brary Tec hno logy Re ports, vol. 40, 4, на-

ро чи то текст: Su san Gib bons, ”De fi ning an in sti tu ti o nal re po si tory”, Li brary Tec hno logy Re ports 40, no. 4 (2004): 6–10, http://se arch.
eb sco host.com/lo gin.aspx?di rect=true&db=aph&AN=14019645&si te=ehost-li ve (pre u ze to 10. 2. 2017).
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Фор ми ра њем ре по зи то ри ју ма нај зад је обез бе ђе на аде кват на ин фра струк ту ра за кре и-
ра ње пра вих елек трон ских би бли о те ка у ко ји ма пу бли ка ци је мо гу да бу ду де по но ва не трај-
но и ко ри шће не у скла ду са по тре ба ма ко ри сни ка ко ји же ли да до ђе же ље ног до ку мен та, 
не на ру ша ва ју ћи пра ва ауто ра. Уне ти објек ти до би ја ју стал ну, си гур ну адре су и ини ци јал но 
су до ступ ни сло бод ном при сту пу, а њи хов вла сник, као но си лац аутор ског пра ва, на кнад но 
мо же да од ре ђу је и уре ђу је да ли ће би ти ви дљи ви са мо ме та по да ци или до ку мент у це ли-
ни. Вла сник овај ста тус објек та јед но став но мо же да про ме ни, те да га „от кљу ча” ако за то 
по сто је усло ви, пре све га прав ни, и та ко га учи ни до ступ ним свим ко ри сни ци ма ин тер не та. 
На тај на чин се по шту ју на че ла По кре та за отво ре ни при ступ (Оpen Ac cess Mo ve ment) и 
су штин ски про мо ви ше овај по крет ко ји је по све ћен ши ре њу ин фор ма ци ја и уна пре ђе њу 
зна ња.3

Про је кат и успостaвљање си сте ма

Ко ор ди на тор про јек та Но ви би бли о теч ки сер ви си би ла је Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то-
зар Мар ко вић”, док су парт нер ске ин сти ту ци је у ре ги о ну би ли уни вер зи те ти у Ни шу, Кра гу јев-
цу, Са ра је ву, Ту зли, Цр ној Го ри, а парт не ри из Европ ске уни је Уни вер зи тет у Бе чу (Universität 
Wi en), Мидлсекс уни вер зи тет у Лон до ну (Mid dle sex Uni ver sity Lon don) и Уни вер зи тет у Ма-
ри бо ру (Uni ver za v Ma ri bo ru). Про је кат је био фо ку си ран на две гру пе ак тив но сти: уво ђе ње 
си сте ма CO BISS3, на јед ној, и ди ги тал них ре по зи то ри ју ма на уни вер зи те ти ма у ре ги о ну, на 
дру гој стра ни: „Про је кат је на ме њен тех но ло шком оса вре ме ња ва њу, функ ци о нал ној ин те гра-
ци ји и ин сти ту ци о нал ном ши ре њу ака дем ских би бли о теч ких си сте ма у Ср би ји, Цр ној Го ри и 
Бо сни и Хер це го ви ни”.4

Као про грам ска осно ва ре по зи то ри ју ма узе та је плат фор ма раз ви је на на Уни вер зи те ту у 
Бе чу, јед ном од парт не ра на Про јек ту, ко ја се за сни ва на софт ве ру отво ре ног ко да Fe do ra. Си-
стем PHA I DRA (Per ma nent Ho sting, Ar chi ving and In de xing of Di gi tal Re so ur ces and As sets)5 
кре и ран је у са рад њи ви ше аустриј ских ин сти ту ци ја као што су Уни вер зи тет ска би бли о те ка у 
Бе чу (Universitätsbibliothek Wi en) и Ра чун ски цен тар Уни вер зи те та у Бе чу, и по кре нут је 2006. 
го ди не. Ка ко и сто ји у ње го вом на зи ву, на ме њен је по хра њи ва њу, ар хи ви ра њу, ин дек си ра њу 
и ко ри шће њу ди ги тал них обје ка та, тек сто ва, сли ка, аудио, ви део ма те ри ја ла, лин ко ва. Пре 
уни вер зи те та у Ср би ји, био је им пле мен ти ран у ин сти ту ци ја ма у Аустри ји (Аустриј ском на-
уч ном са ве ту – Österreichische Wis sen schaft srat, Уни вер зи те ту при ме ње них умет но сти у Бе чу 
– Universität für an ge wand te Kunst Wi en, Уни вер зи те ту му зич ких и из во ђач ких умет но сти у 
Гра цу – Universität für Mu sik und dar stel len de Kunst Graz) и Ита ли ји (Уни вер зи тет у Па до ви – 
Università di Pa do va).

Пр ва ин ста ла ци ја си сте ма ре а ли зо ва на је у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко-
вић” у мар ту 2011. го ди не, а по том и у Ни шу и Кра гу јев цу. Уни вер зи тет ска би бли о те ка је као 
ко ор ди на тор пре у зе ла на се бе уло гу про вај де ра тех нич ке по др шке јер је сер вер за сва три ре-
по зи то ри ју ма сме штен у Би бли о те ци.6

3  Bu da pest Open Ac cess Ini ti a ti ve, http://www.bu da pe sto pe nac ces si ni ti a ti ve.org/read (pre u ze to 18. 4. 2017).
4  ”New Li brary Ser vi ces at We stern Bal kan Uni ver si ti es”, http://www.west bul net.com/Am pli oCMS2/pu blic/En ter Pu blic.cms2 (pre u ze to 

12. 2. 2017).
5  Vi en na Uni ver sity Li brary, Pha i dra – Per ma nent Ho sting, Ar chi ving and In de xing of Di gi tal Re so ur ces and As sets at the Uni ver sity of Vi en na, 

http://bi bli ot hek.uni vie.ac.at/en glish/pha i dra.html (pre u ze to 18. 4. 2017).
6  Bo go ljub Ma zić, „Mre ža di gi tal nih repozitоrijuma na uni ver zi te ti ma Za pad nog Bal ka na kao oko sni ca me đu u ni ver zi tet ske sa rad nje u 

re gi ji” (rad pred sta vljen na 11. Me đu na rod na kon fe ren ci ja o di gi ta li za ci ji kul tur ne i na uč ne ba šti ne, uni ver zi tet skim re po zi to ri ju mi ma 
i uče nju na da lji nu, Be o grad, Sr bi ja, 30. sep tem bar–2. ok to bar, 2011).
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Са рад ња уче сни ка у Про јек ту

Ре а ли за ци ја про јек та овог оби ма, ко ји је укљу чи вао ви ше парт нер ских ин сти ту ци ја у ве-
ћем бро ју зе ма ља, зах те ва ла је до бру ор га ни за ци ју и ко ор ди на ци ју. Мо дел са рад ње ко ји је 
мо гао да пру жи од го ва ра ју ће ре зул та те про на ђен је у по себ ној уло зи Уни вер зи тет ске би бли-
о те ке у Бе о гра ду, ко ја је по ста ла сер вис дру гог сте пе на ва жно сти. Tо је под ра зу ме ва ло да се 
сва пи та ња, не до у ми це и про бле ми на ста ли у ра ду но во у спо ста вље них ре по зи то ри ју ма упу-
ћу ју њој као ко ор ди на то ру, ода кле се по том оба вља ко му ни ка ци ја са Уни вер зи те том у Бе чу 
као сер ви сом нај ви шег ни воа.7 Би бли о те ка је, по ред то га, по ма га ла парт нер ским ин сти ту ци-
ја ма у мно гим до дат ним ак тив но сти ма као што су обу ке о ко ри шће њу си сте ма, при пре ма ње 
упут ста ва и сл.

Иако раз ви ја на у Бе чу, PHA I DRA је оста ла у пот пу но сти отво ре но и сло бод но до ступ но про-
грам ско ре ше ње и све до пу не, на до град ње или ажу ри ра ња по ста вље ни су у отво ре ни при ступ. 
Ипак, од парт не ра се оче ки ва ло да но ве раз вој не ком по нен те при ме не са ми. Нај зад, сва ки од 
парт не ра је мо гао да пру жи свој до при нос уна пре ђе њу си сте ма у це ли ни и да сво је ино ва ци је 
по ну ди оста ли ма. Раз ме на ис ку ста ва и пре тре са ње те ку ће стра те ги је под ра зу ме ва ло је и по-
вре ме на оку пља ња (ste e ring com mit tee).

Као што је и са ма плат фор ма сло бод но до ступ на,8 та ко је по сто ја ла отво ре на мо гућ ност 
да се кон зор ци ју му PHA I DRA ко ри сни ка при дру жи још не ка ин сти ту ци ја. По за вр шет ку Про-
јек та, при дру жио се Уни вер зи тет у При шти ни (Ко сов ска Ми тро ви ца, са мо у сег мен ту под си-
сте ма Ете зе, 2015), и Уни вер зи тет у Ба ња лу ци где је у си стем PHA I DRA ин ста ли ран у це ли ни 
(2016–2017).

Функ ци о нал но сти си сте ма PHA I DRA 

При мар на на ме на си сте ма PHA I DRA је сте обез бе ђи ва ње ин фра струк ту ре за по хра њи ва ње 
ра до ва на став ни ка и са рад ни ка Уни вер зи те та, ко ји би мо гли пу тем са мо ар хи ви ра ња да га до-
пу ња ва ју, те да га ко ри сте као по моћ но сред ство у на став ном про це су. На рав но, оче ки ва ло се 
да ће се у ве ли кој ме ри ко ри сти ти за де по но ва ње док тор ских ди сер та ци ја и дру гих за вр шних 
ра до ва.

Си стем омо гу ћа ва:
1.   по хра њи ва ње тек сто ва и дру гих ди ги тал них обје ка та (ви део, аудио ма те ри ја ла, лин ко-

ва); не до пу шта де по но ва ње ве ли ког бро ја раз ли чи тих фор ма та, због основ ног ста но ви-
шта да се по хра њу ју са мо они фор ма ти ко ји се сма тра ју ду го роч ним, бу ду ћи да је PHA-
I DRA на ме ње на трај ном чу ва њу до ку ме на та. Мо гу се уне ти фор ма ти ко ји се сма тра ју 
про мен љи вим (нпр. Of fi ce), али се они уно се кроз по себ ну оп ци ју. Чу ва ње до ку ме на та 
за сни ва се на стан дар ду Pre mis (Pre ser va tion Me ta da ta: Im ple men ta tion Stan dard);

2.   опи си ва ње обје ка та стан дар ди зо ва ном схе мом ме та по да та ка ко ју чи ни LOM сет ме-
та по да та ка, од но сно им пле мен ти ра на Du blin Co re схе ма, на ме ње на по хра њи ва њу 
обје ка та ко ји се ко ри сте у на ста ви (Le ar ning Ob ject Me ta da ta). Еди тор ме та по да та ка 
са др жи ве ли ки број по ља, ко ја су по де ље на у је да на ест це ли на (у по след њој вер зи ји у 
де сет), ка ко би се по кри ли сви еле мен ти опи са (по ре кло, де та љи о објек ту и др). Број 
оба ве зних по ља је ре ла тив но ма ли и има их укуп но осам, од ко јих су не ка већ ауто мат-
ски по пу ње на. Сва по ља су по но вљи ва и пре тра жи ва;

7  До дат ни опис ор га ни за ци је са рад ње ви де ти у Dra ga na Sto lić i dr.,”Esta blis hing Di gi tal Re po si to ri es at We stern Bal kan Uni ver si ti es: 
Im ple men ta tion of PHA I DRA System, Edu ca ti o nal Ac ti vity and Re gi o nal Co o pe ra tion” (rad pred sta vljen na IN FO RUM 2012: 18th 
Con fe ren ce on Pro fes si o nal In for ma tion Re so ur ces, Pra gue, Check Re pu blic, May 22–24 2012), http://www. in fo rum. cz/pdf/2012/
sto lic-dra ga na.pdf (pre u ze to 12. 2. 2017).

8  Pha i dra Api, https://git hub.com/pha i dra/pha i dra-api/wi ki/Do cu men ta tion (pre u ze to 12. 2. 2017).
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3.   трaјни линк за сва ки обје кат, као ста бил ни URL, ко ји је по го дан за ци ти ра ње;
4.   унос са мо стал них обје ка та или гру па обје ка та, кроз оп ци је „ко лек ци ја” и „кон теј нер”. 

Раз ли ка из ме ђу ових мо гућ но сти ле жи у то ме што је ко лек ци ја и са ма тре ти ра на као 
обје кат са соп стве ним трај ним лин ком; она мо же да се до пу ња ва или рас фор ми ра. 
Кон теј нер под ра зу ме ва да по је ди нач ни објек ти не ма ју свој трај ни линк, већ су ви дљи ви 
са мо у окви ру гру пе;

5.   при ме ну прав не ре гу ла ти ве ко ја je угра ђе на у си стем (Ли цен це Кре а тив не за јед ни це) 
и омо гу ћа ва јед но став ну за шти ту до ку ме на та. По ље опи са на ме ње но пи та њу за шти те 
аутор ског пра ва је оба ве зно;

6.  ин кор по ри ра ње раз ли чи тих кла си фи ка ци о них схе ма (Euro Voc и ОСНО);
7.   из ме ну ме та по да та ка, што мо же учи ни ти вла сник објек та (ауто ри зо ва ни ко ри сник ко ји 

га је унео), али без мо гућ но сти укла ња ња са мог објек та;
8.   кон тро лу до ступ но сти објек та, од но сно „за кљу ча ва ње” и ње го во по нов но „от кљу ча ва-

ње”. Уко ли ко је обје кат не до сту пан, ме та по да ци о ње му оста ју ви дљи ви.9

Све по ме ну те ка рак те ри сти ке мо гу се сма тра ти еле мен тар ним за је дан ре по зи то ри јум, од-
но сно стан дард ним функ ци ја ма ко је си стем за по хра њи ва ње ди ги тал них обје ка та тре ба да 
има. Оно што се до дат но оче ку је од ње га је сте да бу де ви дљив и да га иден ти фи ку ју пре тра жи-
ва чи и дру ги сер ви си за ин дек си ра ње.

Кључ ни иза зов ко ји се по ста вља пред ре по зи то ри јум је сте да ли ће га аде кват но ко ри сти ти 
они ко ји ма је на ме њен, у овом слу ча ју на став ни ци и са рад ни ци Уни вер зи те та.

Еду ка ци ја о ко ри шће њу си стема 

Не ду го по ус по ста вља њу си сте ма, за по че те су ор га ни зо ва не еду ка ци је у ака дем ској сре ди-
ни. Пр ви круг је об у хва тио би бли о те ка ре фа кул тет ских би бли о те ка ко ји би тре ба ло да по ста ну 
пре но си о ци ин фор ма ци ја до на став ног осо бља. Би бли о те ка ри су по ка за ли ви сок ни во за ин те-
ре со ва но сти за рад си сте ма и за функ ци о ни са ње ре по зи то ри ју ма. Ме ђу тим, пре зен та ци је на 
ко ји ма је тре ба ло да при су ству ју на став ни ци би ле су вр ло сла бо по се ће не, те се убр зо са њи ма 
пре ста ло. Они ме ђу њи ма ко ји су од слу ша ли крат ку обу ку о то ме шта је си стем и ка ко се објек-
ти уно се, та ко ђе су по ка за ли за ин те ре со ва ност.

Вр ло бр зо је ис кр сло пи та ње ко ри шће ња Ре по зи то ри ју ма за де по но ва ње за вр шних ра до ва 
(ма стер те за и др), од но сно раз ма тра но је страте шк o опре де ље ње да се док тор ске ди сер та ци-
је по хра њу ју у елек трон ском об ли ку. Бу ду ћи да је си стем PHA I DRA омо гу ћа вао и унос дру гих 
ма те ри ја ла, а оче ки ва ло се да ће зна ча јан део ње го вог са др жа ја об у хва ти ти ди сер та ци је, тра-
жио се оп ти ма лан на чин за при ступ де лу Ре по зи то ри ју ма у ко јем су де по но ва ни ови ра до ви.

Под си стем Ете зе

Ре ше ње је про на ђе но у кре и ра њу под си сте ма Ете зе ко ји је на ме њен са мо уно су ди сер-
та ци ја и њи хо вом пре тра жи ва њу. Реч је о ба зи по да та ка ко ја са др жи ме та по дат ке и линк до 
ди сер та ци је, ко ја је по хра ње на у си сте му. Ете зе су по ве за не са уза јам ним ка та ло гом (CO BIB), 
ода кле пре у зи ма ју део ме та по да та ка и са си сте мом PHA I DRA, у ко ји се пре но си је дан број 
по да та ка.

На тај на чин се по сти же ци ља но пре тра жи ва ње де ла Ре по зи то ри ју ма, али и лак ше „ба ра-
та ње” ње го вим са др жа јем ко ји је мо гао јед но став ни је да се при ла го ђа ва дру гим си сте ми ма 

9  Ви ше о тех нич ким ка рак те ри сти ка ма у M. Hok ner and P. Bu dro ni, ”Pha i dra – a Re po si tory Pro ject of the Uni ve ri sity of Vi en na”, In-
fot he ca, 12 (2011): 23–33.
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(ме та по дат ке пре у зи ма ју европ ски и ин тер на ци о нал ни пор та ли док тор ских ди сер та ци ја, 
као што су Dart Euro pe и Оpen Ac cess The ses and Dis ser ta ti ons, или на ци о нал ног ре по зи-
то ри ју ма – Нар дус).10 По што је реч о је дин стве ној ба зи, мо гу ће је исто вре ме но пре тра жи-
ва ње са др жа ја ди сер та ци ја са че ти ри уни вер зи те та у Ср би ји (Бе о град, Ниш, Кра гу је вац и 
При шти на).

Ко ри шће ње и број обје ка та

Са рад ња на Про јек ту ни је уки ну ла са мо стал ност ин сти ту ци ја ко је су по ли ти ку ко ри шће ња 
си сте ма PHA I DRA од ре ђи ва ле пре ма сво јим по тре ба ма. Уни вер зи тет у Бе о гра ду ни је ис кљу-
чио мо гућ ност са мо ар хи ви ра ња, од но сно пра во овла шће ног ко ри сни ка да, по што се при ја ви, 
уне се од ре ђе ни обје кат. Пра во на отва ра ње ши фре има ју на став ни ци и са рад ни ци Уни вер зи-
те та. Исти на је да је по сто ја ло и не ра зу ме ва ње код ко ри сни ка ко ји су се при ја вљи ва ли ка ко 
би мо гли да ко ри сте са др жај, те им је об ја шње но шта под ра зу ме ва оп ци ја не а у то ри зо ва ног 
ко ри сни ка (пре тра жи ва ње, пре у зи ма ње са др жа ја у сло бод ном при сту пу) и ауто ри зо ва ног 
(по ред пре тра жи ва ња и пре у зи ма ња и мо гућ ност де по но ва ња са др жа ја и ре гу ли са ње пи та ња 
до ступ но сти).

Ка да је реч о са др жа ју, од но сно о са ста ву уне тих обје ка та, он је у слу ча ју бе о град ске PHA-
I DRA-е био од ре ђен ка ко оп штом на ме ном Ре по зи то ри ју ма (алат за на став но осо бље), та ко и 
од ре ђе ним кон крет ним по тре ба ма (за про је кат Еуро пе а на де по но ва но је ви ше од 1000 обје-
ка та ко ји не спа да ју у про дук ци ју Уни вер зи те та). 

Нај ве ћи део Ре по зи то ри ју ма за у зи ма ју док тор ске ди сер та ци је (пре ко 3700 до ку ме на та), 
док уку пан број PDF до ку ме на та из но си око 7500 (у овај број улазe и страницe књи га ко је су 
уне те кроз по себ ну апли ка ци ју (Bo ok im por ter); си стем та да до де љу је трај ни линк сва кој по-
је ди нач ној PDF стра ни ци). Оста ли са др жа ји (ви део, аудио, лин ко ви), уно ше ни су у мно го ма-
њем, го то во за не мар љи вом оби му.

Број отво ре них ко ри снич ких на ло га (око 150) ма ли је у од но су на број по тен ци јал них ко-
ри сни ка, што по ка зу је да циљ на гру па ни је још увек пре по зна ла Ре по зи то ри јум на аде ква тан 
на чин.

Елек трон ски „ма га цин”

Док је Уни вер зи тет ска би бли о те ка на се бе пре у зе ла ду жност си сте мат ског и оба ве зног по-
хра њи ва ња док тор ских ди сер та ци ја кроз под си стем Ете зе, што је пред ста вља ло ло гич ну и при-
род ну до пу ну ми си је ко ју има као де по зит на за ди сер та ци је од бра ње не на Уни вер зи те ту у Бе-
о гра ду, по је ди ни фа кул те ти (Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи та ња, Фа кул тет без бед но сти) 
Ре по зи то ри јум ко ри сте за де по но ва ње оста лих за вр шних ра до ва, пре све га ма стер те за, чи је је 
чу ва ње у штам па ном об ли ку ства ра ло про блем њи хо вог сме шта ја. На тај на чин на ме на Ре по-
зи то ри ју ма је, уме сто коришћењa у на став ном про це су, пре у сме ре на на ар хи ви ра ње, од но сно 
тре ти ра ње си сте ма као сво је вр сног елек трон ског ма га ци на.

Та кав при ступ ко ри шће њу Ре по зи то ри ју ма ни је не по же љан, али је сте не пот пун, јер би пу но 
ан га жо ва ње ње го вих ка па ци те та мо гло да бу де по стиг ну то уко ли ко би се ко ри стио за те ку ћи 
на уч ну про дук ци ју, или ма те ри ја ле на ме ње не на ста ви.

10  НаР ДуС – На ци о нал ни ре по зи то ри јум ди сер та ци ја у Ср би ји, nar dus.mpn.gov.rs (пре у зе то 18. 4. 2017).
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За кљу чак

Не пу них се дам го ди на од ус по ста вља ња Ре по зи то ри ју ма на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду сте че-
но је вред но ис ку ство и jaсније су са гле да ни про бле ми ко је јед на елек трон ска би бли о те ка по-
ста вља пред ин сти ту ци ју. Основ ни за кључ ци исто вре ме но ука зу ју на смер ни це ко је би тре ба ло 
по што ва ти ка ко би се не ке зам ке из бе гле и ка ко би се овај ре сурс ис ко ри стио на пра ви на чин.

Нео п ход на је кон стант на, увек до ступ на тех нич ка (ИТ) по др шка, ко ја ће мо ћи да кон тро-
ли ше си стем, али и да га раз ви ја и уна пре ђу је, па и от кла ња евен ту ал не не до стат ке. По сто ја-
ње „елек трон ског ма га ци на” по ста вља основ ни зах тев ње го вог одр жа ва ња. Ин сти ту ци о нал ни 
ре по зи то ри ју ми сто га и по се ду ју кључ ни пред у слов ко ји га ран ту је одр жи вост си сте ма, јер иза 
ње га сто ји ин сти ту ци ја, нај че шће др жав на, са сво јим тех нич ким и људ ским ка па ци те ти ма. С 
дру ге стра не, сам ква ли тет ИТ по др шке мо ра би ти до вољ но ви сок ка ко би мо гао да иза ђе у 
су срет овим зах те ви ма. Ре по зи то ри јум PHA I DRA, и по ред то га што функ ци о ни ше, има до ста 
про сто ра за уна пре ђи ва ње и до ра ђи ва ње, пре све га кроз кон стант но ажу ри ра ње функ ци о нал-
но сти, од но сно за при ме ну оних сег ме на та ко ји су раз ви је ни на Уни вер зи те ту у Бе чу.

Са др жа ји свих ре по зи то ри ју ма, ка ко је ис ку ство по ка за ло, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва су 
од ре ђи ва ни и ства ра ни де ло ва њем са мих ин сти ту ци ја, тач ни је оним што уне су би бли о те ка ри. 
Реч је пре све га о док тор ским ди сер та ци ја ма ко је се уно се у Уни вер зи тет ској би бли о те ци, или 
ма стер ра до ви ма ко је уно се би бли о те ка ри не ких фа кул те та. Ра ди се о ди рект ној ин сти ту ци о-
нал ној кон тро ли, од но сно упра вља њу са др жа јем. Број са мо ар хи ви ра них обје ка та је ве о ма ма-
ли, али ту мо гућ ност ни ка ко не тре ба уки да ти. У су шти ни, прак са по ка зу је да оба ве зност уно са 
(као у слу ча ју ди сер та ци ја) је ди но га ран ту је по пу ња ва ње ре по зи то ри ју ма но вим са др жа ји ма. 
По што су у овом тре нут ку са мо ди сер та ци је под ре жи мом оба ве зног де по но ва ња, тај са др жај 
је до ми нан тан. Пра ва ис ко ри шће ност, у сми слу укљу чи ва ња ра до ва на став ни ка и са рад ни ка, 
по сти гла би се оба ве зним де по но ва њем и ових са др жа ја, што је нај зад и по ка за ло ис ку ство 
свих ре по зи то ри ју ма у све ту. Ин сти ту ци о нал ни ре по зи то ри јум на ме њен ова ко ве ли кој гру пи 
ко ри сни ка не мо же на се бе да пре у зме уло гу по хра њи ва ња ра до ва, али мо же да обез бе ди 
нео п ход ну тех нич ку, еду ка тив ну и ин струк тив ну по др шку.

Одр жа ва ње и раз вој ре по зи то ри ју ма ин сти ту ци је мо ра ју да пре по зна ју као стра те шки циљ, 
бу ду ћи да се ра ди о стан дар ду у би бли о теч ком по сло ва њу, а ула га ња у овај сег мент тре ба ло би 
да бу ду пер ма нент на. Нај зад, по треб на је и не пре кид на обу ка ко ри сни ка ка ко би они усво ји ли 
и аде кват но ко ри сти ли овај ре сурс би бли о те ке.

На ве де на ис ку ства чи не са мо пре сек у раз во ју си сте ма, по ка зу ју ћи да је ве ли ки ко рак учи-
њен, али да има још мно го про сто ра за до ра ду, надо град њу и да љи раз вој. Ре по зи то ри ју ми 
не би тре ба ло да по ста ну са мо пу ке ар хи ве за од ла га ње до ку ме на та, већ ди ма ни чан, ин тер-
ак ти ван алат на уч ног и на став ног ра да. Од би бли о те ка, од но сно Уни вер зи те та као ин сти ту ци-
о нал не по др шке, тре ба оче ки ва ти стал на ула га ња и де фи ни са не ду го роч не ци ље ве ко ји ма се 
из ла зи у су срет по тре ба ма ко ри сни ка, али и пру жа но ви вид чу ва ња пу бли ка ци ја ко ји је по стао 
стан дард на свет ским уни вер зи те ти ма.
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Experience of the University Library Svetozar Marković in Establishing  
the Digital Repository of the University in Belgrade – PHAIDRA

Abstract
The first multidisciplinary institutional repository in the Republic of Serbia was established at the University of 
Belgrade in 2011. Support and control of its functioning were entrusted to the University Library Svetozar Marković, 
a coordinator of the Tempus Project New Library Services at the Western Balkan Universities, within which, besides 
this one, five more repositories in the region were established. The program support of all the repositories is 
PHAIDRA, the system created at the University of Vienna based on the Fedora open source software. This paper 
offers a review of the system functionality and the ways of its usage at the universities. Currently, the universities 
and their central and branch libraries are in charge for the content of the repository, while self-archiving is much 
less present. The largest part of the content includes doctoral dissertations, through the Etheses submission system, 
as well as master theses which are being archived at some faculty libraries. Besides continuous technical upgrade 
and improvement, the complete system development requires its acceptance by professors and associates of the 
university, to whom it is primarily intended as a tool in the educational process and research. 
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theses, open access
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