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ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА АМЕРИКЕ
ПОДРШКА САД-а СВЕТСКО 3 ДИГИТАЛНО IБИБЛИОТЕЦИ 1
Др Д. Расел Бе,)ли
Др Бери
ме1)ународни предаван и научник у неколико академских
области. Н>егово рано образован»е и рад односе се на европске ]езике (учио
немачки и француски у периоду 1969-1989) и юьижевности (дипломирао,
магистрирао и докторирао на германистици). Дипломирао ]е на Гетеовим
делима Новеле и Ба^е а докторирао са тезом аустрщ'ско-ма1}арског културног и
лингвистичког критицизма 1890-1970. год. У том периоду аегов ме^ународни
ангажман одвщао се првенствено у Немачко.], Аустрщи, Францусюу и Канада.
Средгье године аеговог образовагьа и рада усмерене су ка педагогщи и
компаративном образовагьу, посебно ка компаративно] естетици панисточноазщских и евро-америчких по]мова. Предавао
педагогщу,
компаративне друпггвене науке, а водио ]е и компаративно образовни програм
од 1989-1994. год. У том периоду н>егов ме!}ународни рад одвщао се на]више у
Енглеско], Немачкоз, Францускоз, Шва^щарско.], Аустрщи, Мексику, 1ама]ци,
Костарики, Хонг Конгу, Коре_)и и 1апану. 1Ьегово на]познатще дело из овог
периода документуде утица]е САД-а на коре^ко образовагье након коре]ског
сукоба(уп. 1996публикацщауЬйр://\уогк8.Ьерге88.сот/(1_г_Ьа11еу/)
Од 1994. године др Бе_|ли ]е администратор у библиотеци на факултету где се фокусира на истраживаае
интегрисаних и интерактивних библиотечких услуга (графани - информащде, учен>е, библиотека и наставни
кадар универзитета). Године 1995. завршио
мастер студи]е из области библиотечко-информационе
делатности - М1Л8. Н>егов чланак из 2002. год. о оживл>аван>у информационих система, као и допринос у
израду Приручника на исту тему из 2006. (Доналд Бигл, главни аутор), затим юьига из 2008. год.
„Трансформащда библиотечке службе кроз информационе системе" (са Барбаром Тиернеи), а касшде и
ме1}ународне презентацще и публикацще - обезбедиле су му место ме!)у водеЬим светским стручн>ацима у
области библиотека дигиталног доба (уп. списи и презентацще на: Ьйр://\уогк8.Ьерге88.сот/(1_г_Ьа11еу/). У овом
периоду Бе^щев ме!)ународни рад одвщасе пре свега у ШКОТСКО], Канади, Хонг Конгу, Чешко] и Мадарско].
У на]новще време фокусиран ]е на креираае дигиталног знан>а (посебно дигиталне хуманистичке науке и
дигиталне исторще), улогу транснационалних подухвата у сфери дигиталног знаша (посебно Дигитална
народна библиотека Америке и Европе), као и на ствара&е ефикасног онла_|'н научног присуства и утшеда.
У протеклих осам година др Бе_)ли ]е обавл>ао дужност директора Библиотеке Провиденс колеца на Род
А] ленду, САД.
У поре!}е1ьу са многим актуелним
дигиталним инищцативама или другим приватним и државним предузеЬима (научним,
истраживачким, производним или оним юуа се
баве комуникаци]'ама), Дигитална народна
библиотека Америке - ДНБА (ТЬе Б1§Иа1 РиЪИс
1лЪгагу оГ Атепса - БРЬА) т у е ни магична, ни

] единствена, нити технолошки напредна. Па
ипак, н>ена обеЬааа за будуЬност смело сведоче
о овим моЬним и "магичним" силама и
енерпуама, па чак и више од тога. Разво] светске
дигиталне библиотеке отвореног приступа
велико ]е обеЬаае у великом стратешком цшьу
ДНБА и аених глобалних партнера.

1
Др Бе)ли ова] рад сачинио специално за Савремену библиотеку, због чега му НБК и редакцща часописа и овим
путем захвал>у]у.
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У фебруару 2011. године, Мора Маркс, тада
прруател. Беркман центра за интернет и друштво
на Харвард универзитету, позвала ]е путем
електронског писма све заинтересоване
научнике из САД-а и света да учеству]'у у
креираау Дигиталне народне библиотеке у
Америцн:
„Беркман центар за интернет и друштво
недавно ]е на]авио да Ье бити домаЬин
истраживан>а и инищдатор плана формиран>а
Дигиталне народне библиотеке Америке. Уз
помоЬ средстава Фондацще Алфреда П. Слоана,
Беркман Ье сазвати велику и разноврсну групу
учесника юуи Ье подржати ДНБА. Цил> ове
групе ]е да дефинише обим, архитектуру,
трошкове и администращуу читавог про]екта. У
оквиру овог програма, направили смо ]авну
расправу Ьккегу и просекат АУИа чщи ]е цил> да
окупи представнике у просвети, ]авне и
истраживачке библиотеке, културне организащде, државне и локалне власти, издаваче,
ауторе и приватне индустрще како би
расправл>али о правним, политичким и
техничким проблемима везаним за ]авни
приступ свеобухватним онла]н ресурсима.
Надамо се да Ьемо креирати конкретни радни
план и управлъачку структуру ко]и Ье
представници библиотека у земл>и, универзитета, архива и музе]а прихватити у цшьу
за]едничког напредован>а.
Ми се искрено надамо за]едничком
достигнуЬу и подсеЬамо да и ви можете
учествовати у постизаау ових цшьева."
Ьйр://суЬег.1а\у.Ьагуагй.ейи/(1р1а/Мат_Ра§е
РиЪНс 018С1188ЮП 1л818еГУ:
Ьйр8://суЬег.1а\у.Ьагуагй.е(1и/И81:8/8иЪ8СпЬе/ф1а(Нзсиззюп
Уз знача]ну финансщску подршку приватних организацща и са хил>адама научника юуи
су обезбе^ивали остале суштински вредне
ресурсе (експертизе, технолошке инфраструктуре, постро]ен>а, повезане мреже научног
особл>а светског ранга), ДНБА] е кренуо напред
ка свом лансираььу у 2013. години - и то са
минимумом уложених америчких ]авних
финанси]а. Током наредне две године, после
безбро] сати за]едничких напора хил>ада
партнера, Дигитална Народна Библиотека
Америке покренута ]е 15. априла 2013. године

токови
(Ьйр://ф.1а/) - уз обеЬаае да Ье бити светски
партнер у подстицаау стваран>а и агрегащде,
корисног и отвореног приступа дигиталних
знан>а на свету. ДНБА следи модел Еуропеане2 и
других развщенщих транснационалних
предузеЬа у подстицан>у стваран>а и ширеаа
дигиталних знан>а.
У октобру, 2012. године на]авл>ена ]е
ДНБА-Еуропеана сарадгьа на похьу дигиталних знан>а, укл>учу)уЬи и стваран>е
за]едничке колекщце кс]а документу]е и тумачи
досел>аван>е Европл>ана у САД (Ьир:
//суЬег.1а\у.Ьагуаг(1.е(1и/по(1е/7159): „Две велике
мреже дигиталних библиотека постигле су
договор да сара^узу на начин му и Ье омогуЬити
да велики део културне баштине у свету сто] и на
располагаау великом делу светске попула-ци]е.
Дигитална Народна Библиотека Америке
(ДНБА), ко]а Ье о б е з б е д и т и приступ
дигиталним збиркама из библиотека, музе]а и
архива у С]един>еним Америчким Државама,
на]авила ]е данас да Ье диза]нирати сво]у
техничку структуру како би промовисала
коришЬен>е система юуи ]е сличан водеЬем
систему за повезиван>е главне библиотеке,
музе]а и архива Европе. Роберт Дарнтон, члан
Управног одбора Универзитета и библиотекар
на Харварду, рекао ]е, „повезаност ДНБА и
Еуропеане значи да Ье корисници широм света
на кра]у имати приступ комбинованом
богатству два система на ]едан клик. Базе
података Ье обухватити многе милионе юьига,
брошуре, новине, рукописе, слике, снимке,
видео записе и друге материал е у многим
облицима."
Цил Казнс, извршни директор Еуропеане,
поздравио ]е споразум, рекавши да ]е
Еуропеана диза]нирана да буде отворена за
сарадау и да будуЬа сарадн>а са ДНБА представльа потврду тог цшъа. Овим за]едничким
напорима на два континента, Еуропеана и
ДНБА нада]у се промовисан>у стваран>а
глобалне мреже са партнерима из целог света.
.юш ]едан резултат ове сарадхье Ье бити
виртуелна изложба о миграцщи Еврошьана у
Америку. ДНБА и Еуропеана Ье показати
потенщдал сво]их комбинованих дигиталних
колекщда, чинеЬи материал о путоваау из
старог света у нови свима доступним и
бесплатно расположивим. Ова] пилот про]екат

2

Еуропеана спа]'а дигитализовани садржа] европских галерща, библиотека, музда, архива и аудиовизуелних збирки.
Интегрисани приступ око 20 милиона кн>ига, филмова, слика, музе]ских об]еката и архивских докумената у Еуропеани,
тренутно обезбе!)у]е око 1500 провадара садрзода. Садржа] ]е „извучен" из сваке европске државе чланице, а интерфейс ]е
на 29 европских ]езика. Финансирана ]е од стране Европске комисще а више информацща се може наЬи на
Ьйр://ш\у\у.еигореапа.еи/рог1а1/.
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Ье обухватити текст и слике о искуству л>уди
ко]и су напустили сво^е домове у потрази за
новим животом хилъадама километара преко
опасног океана. Писма, фотографи] е и званични
подаци отвара]у непознате погледе у суровом
свету кади су населили Европл>ани од Руси]е до
Ирске. И ]еднако жива сведочанства илустру]'у
културни шок и сурову судбину имиграната
након аиховог доласка. Сви у С]едшьеним
Државама, укл>учу]уЬи Индщанце, воде
порекло од имиграната, а скоро сви у Европи
има]у неке везе са мигращдом, било у оквиру
саме Европе или преко океана и сви Ье бити
позвани на дигиталну шетсьу кроз ову богату
изложбу.

портал нуди иновативне начине да претражу]ете и скенирате преко у]един>ене колекцще
милиона ставки, укл>учу]уЬи и временске
лишуе, мапу, формат, и тему.

И^ава о за]едничким принципима
ДНБА-Еуропеана

исторще, могуЬност бесплатног приступа
матери]'алима у ]авним библиотекама ]е централни део наше културе, када ствара генерацще страствених читалаца, образованог и
ангажованог гра^анства. ДНБА ради, за] едно са
сродним организащуама и по]единцима, како би
се осигурало да ова] критични, отворени
интелектуални пе]заж и дал»е живи. ДНБА
насто]и да се умножава]у ]авно доступни
материали и ]ача опцща ]авности ко]у
библиотеке репрезенту]у у сво]им за]едницама.

Дигитална Народна Библиотека Америке и
Еуропеана има]у за]еднички цшь: да учине
богатство библиотека, музе]а и архива доступним и бесплатним свима у свету. Они Ье бити
водени у ово] миещи следеЬим принципима.
- Они Ье учинити сво]е системе и податке
доступним у на]веЬо] могуЬо] мери.
- Они Ье промовисати отворен приступ у
на]веЬо] могуЬо] мери кроз за]едничке поспуеЬе и нове политике юуе се тичу садржа]а,
података и метаподатака.
- Они Ье редовно сара!}ивати на развщаьу
одре^ених аспеката аихових система, почевши
од:
1. ме^уоперативног модела података
2. дел>ивог изворног кода
3. кооперативних колекщуа

Основни принципи ДНБА
За само две године (2011-2013), ДНБА ]е
остварила напредак у пружан>у отвореног
приступа дигиталном, културном и научном
богатству САД-а: Дигитална Народна библиотека Америке спа] а богатство америчких
библиотека, архива и музе]а, и чини их слободно
доступним свету. Она наето]и да обухвати пуну
ширину л>удског израза, од писане речи, дела
уметности и културе, до научних података и
традиционалног насле!}а Америке. ДНБА има за
цил. да прошири ова] юъучни домен ]авно
доступних материала, како би се то богатство
лакше открило и шире употребл>авало и
користило, и то кроз три главна елемента:

1. Портал ко,|и пружа ученицима,
наставницима, научницима и ]авности
могуЬност коришЬен.а ресурса, где год да сте
у Америци. Далеко више од претраживача,
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2. Платформа ко]а омогуЬава нове и
трансформативне употребе нашег дигитализованог културног насле^а. Са интерфе]сом за програмираше апликащца АПИ (Ап
аррИсайоп рго§гатшт§ т1егТасе - АР1) и максимално отворених података, ДНБА могу
користити програмери, истраживачи и остали
кади би креирали окружеае за учеше, алатке за
откриваше и ангажован>е апликацща.

3. Заштитник за ]аку }авну опцщу у
двадесет првом веку. За на]веЬи део америчке

ДНБА ]е отворен веб, отворен приступ,
отворен регулисани приступ (ОРЕТЧ-^В, ОРЕИАССЕ88, ОРЕК-АССЕ88-СОМР1ЛАОТ) И ПОЗИВа

градител>е дигиталних знан>а да учеству]у и
доприносе преко ДНБА платформе и отвореног
интерфе]са(Ьйр://(1р.1а/ш&/(1еуе1орег8/):
Направи нешто феноменално. Поред тога
што служи као портал садржа]а за студенте,
наставнике, научнике и ]авност, ДНБА ] е моЬна
платформа ко]а омогуЬава нове и трансформативне употребе нашег дигитализованог
културног насле^а. Са интерфе]сом за
програмираше апликащуа - АПИ и максимално
отворених података, ДНБА могу користити
програмери, истраживачи и остали юуи би
створили окружен.е за учен.е, алатке за
откриваше и ангажован.е апликащда.
ДНБА одржава отворени интерфе]с за
подстицаше независног разво]а апликацща,
алата и ресурса юуи чине коришЬен.е података
садржаних у ДНБА платформи на нове и
иновативне начине, из било ког места у било ком
тренутку. Поздравл>амо доприносе заинтересованих програмера юуи желе да изграде
апликащде и алате користеЬи наш интерфе]с. За
оне ко]и желе да зна]у, код кс]и покреЬе ДНБА
портал ]е доступан на ОкНиЬ.

I
Апликацща библиотека. Примери изванредних алата ко]'и су изградени коришЬешем
ДНБА АПИ садржани су у нашо] библиотеци
(ранщи напори ДНБА за]еднице програмера
могу се видети у нашим листама). Да ли сте
направили нешто занимл>иво? Желите то да
покажете? Ако ]е тако, обавестите нас на
аррз@ф.1а или преко контакт форме.
Техничка помоН. Нисте сигурни где да
почнете? Наш АПИ Кодекс поставл»а
овлашЬену документацщу за ДПЛА АПИ и те
ресурсе можете да икористите. Наш узорак кода
и страница библиотека отвара]у вам пут ка
другим библиотекама и другим примерима
кодних решен>а. 1ош питаша? Посетите наш
форум за разговор са другим програмерима.
За заинтересоване научнике и потенцщалне кориснике ДНБА ]е обезбедила следеЬе
(написала Морин Саливан, председница
Америчког друштва библиотекара, 2012):
„Дигитална Народна Библиотека Америке
спа] а богатство америчких библиотека, архива и
музе]а, и чини их слободно доступним свету.
Она наето] и да обухвати пуну ширину л>удског
израза, од писане речи, дела из области
уметности и културе, до артефаката америчке
традицще и научних података. ДНБА има за
цшь да прошири ова] кгьучни домен ]авно
доступних материала, како би се то богатство
лакше откривало и имало ширу употребу и то
кроз три главна елемента:
1. Портал юуи пружа ученицима, наставницима, научницима и ]авности невероватние
ресурсе, где год да су у Америци. Далеко више
од претраживача, портал нуди иновативне
начине да претражу]ете и скенирате преко
колекцще милиона ставки, укл>учу]уЬи и
временске линще, мапу, формат, и тему. ДНБА
]е проглашена за ]едан од на]бол>их са]това у
2013. години.
2. Платформа ькуа омогуЬава нове и
трансформативне употребе нашег дигитализованог културног насле!)а. Са интерфе]сом за
програмираше апликацща (АПИ) и максимално отворених података, ДНБА могу користити
програмери, истраживачи и остали како би
створили окружеше за учен>е, алатке за
откриваше и ангажоваше апликацща.
3. Заштитник за] аку ] авну опцщу у двадесет
првом веку - За на]веЬи део америчке исторще,
могуЬност бесплатног приступа матерщалима у
]авним библиотекама ]е централни део наше
културе, юуа производи генерацще страствених
читалаца и образованог, ангажованог
гра^анства. ДНБА ради, за]едно са сродним

токови
организацщама и пс]единцима, како би се
осигурало да ова] отворени интелектуални
пе]заж и далье живи. ДНБА насто]и да увеЬа
]авно доступне матерщале за ]ачан>е ]авне
библиотеке. Мислим да ]е то ]едан од
на]узбудл>ивщих дога!}а]а не само у библиотекама и информационим екосистемима;
мислим да ]е то ]едан од на]узбудл>ивщих
дога!)а]а кс]и ]е ова землъа видела.

Метражите
ДНБА - ДНБА нуди
]единствену тачку приступа милионима ставки фотографщама, рукописима, кшигама,
звуковима, покретним сликама и ]ош много тога
- од библиотека, архива и музе]а широм САД-а.
Корисници могу прегледати и претраживати
збирку ДНБА-е по временско] оси, мапи,
формату и теми. Корисници тако^е могу
истраживати дигиталне изложбе ко]е ]е
организовала ДНБА. За библиотеке, музе]е и
архиве, ДНБА нуди институцщама прилику да
до!)у до веЬег бро]а корисника, да повеЬа]у
приступ свом садржа]у и сара^у]'у на нове
начине.
За програмере, ДНБА ]е изградила и
одржава отворени АПИ за подстицаше
независног разво]а апликацща, алата и ресурса
юуи чине коришЬеше података садржаних у
ДНБА платформи на нов и иновативан начин, из
било ког места у било ком тренутку.
Поздравл.амо доприносе од заинтересованих
програмера гауи желе да изграде апликацще и
алате користеЬи наш АПИ за прщавл>иван>е за
наш билтен и ангажоваае у физичким и
виртуелним разговорима."
Закмьучак
Мада многи ме^ународни васпитачи,
научници, професионалци и истраживачи и
дал.е посматра]у библиотеку на традиционалан
начин као примарно физичку установу ко]а
пружа
традиционалне услуге у физичком
об]екту, обезбе!)у]е приступ физичким научним
ресурсима, ова доминацща "физичке библиотеке" над "виртуелном / дигиталном библиотеком" се меша и смашу]е по експоненцщалнс]
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стопи. Мо]а ме^ународна искуства (Северна
Америка, Европа, Велика Британща, Скандинавща, Источна, 1ужна и 1угоисточна Азща) су
обезбедили убедоъиве доказе да Ье доминацща
физичке библиотеке над виртуелном / дигиталном библиотеком вероватно бити знатно ман>а у
наредно] деценщи (до 2023. године), тако да Ье
било ко у свету са приступом мрежи имати више
вероватноЬе да приступи употребл>ивим и
корисним информацщама и знааима, 24/7 365
данаугодини.

I
Дигитална Народна Библиотека Америке,
Европе и сличне дигиталне инищуативе има]у
за цшь да пруже свету отворен приступ вредном
и корисном дигиталном знан>у и информацщама
у максимално употребл>иво] и доступнс] форми,
креЬуЬи напред ка истински глобално]
дигитално] библиотеци.
Превод: Александра СтанковиЬ

^ л е н а Андоновски (апдопоу8к1@ипШЬ.Ъ§.ас.г8)
0 ] а КринуловиЙ (окгтиюУ1с@ипШЬ.Ь§.ас.г8)
Сан>а АнтониЙ (ап1ошс@ипШЬ.Ь§.ас.г8)
Универзитетска библиотека "Светозар МарковиЬ", Београд
Универзитет у Београду

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЪ"
У МЕЪУНАРОДНИМ ПРОЛЕКТИМА ДИГИТАЛИЗАЦШЕ
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
Универзитетска библиотека „Светозар
МарковиЬ" поседу]е богато и знача]но културно
насле^е ко]е се преко 80 година прикушьа и чува
за будуЬе генерацще научника и истраживача.
Различите врете рукописа, старе и ретке юьига,
посебне библиотеке важних и истакнутих льуди
само су део богате колекцще Универзитетске
библиотеке. Иако представл>а]у вредне и
знача]не исторщске податке, колекцще су врло
често недоступне за веЬу групу корисника или
су доступне до нивоа читаонице у само]
Библиотеци.
Како би постала саставни део савременог,
модерног друштва и показала сво]е вредности и
драгоцене исторщске податке ширем кругу
корисника, Библиотека се укгьучила у различите
европске про]екте дигитализацще културног
насле^а и на та] начин омогуЬила библиотекарима да покажу сво]а знан.а и вештине и
сусретну се са новинама у европском и светском
библиотекарству.

10

The

European
Library
Connecting knowledge
Библиотеке Еуропеане
Први про]екат у ко]и се укл>учила
Универзитетска библиотека ]есте „Библиотеке
Еуропеане". Прс]екат „Библиотеке Еуропеане:
агрегацща дигиталног садржа]а европских
библиотека" ]е двогодишаи про]екат започет
2011. године. Про]екат ]е реализован са цил>ем
изградн.е новог, одговара]уЬег библиотечког
агрегационог модела ко]и, преко портала
Еуропеана и новог ТЕЬ (ТЪе Еигореап ЬЛгагу)

