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САЖЕТАК: Развоj информационих и
комуникационих технологиjа покренуо jе
броjне промене у свим сферама живота
– здравству, просвети, економиjи, науци.
Отварање ресурса коjи могу бити од
користи за заjедницу постаjе приоритет
развиjених друштава. Отворена наука као
идеjа се jавила jош пре неколико векова,
а уз интернет и дигиталне технологиjе
данас доживљава своj врхунац. Оваj
термин се у начелу односи на потпуну
доступност резултата научног рада и
истраживачког процеса, како би академска
заjедница могла да их користи као ослонац
у наредним научним подухватима. Земље
Европске униjе се уjедињуjу у доношењу
различитих законских регулатива коjе се
односе на отворену науку, али и земље
коjе нису чланице раде на отварању
научних процеса. Под концепт отворене
науке потпадаjу различити поjмови као
што су: отворене рецензиjе, отворени
приступ, отворени подаци и сл..У овом
раду су представљене основне дефинициjе и
предности отворене науке, као и могућности
за приступ отвореним подацима и за њихову
употребу, будући да су они тренутно jедни
од наjинтригантниjих елемената отворене
науке.
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1. Увод

Могућност неометаног приступа резултатима научног рада
представља jедан од основних стубова науке. Данас су дигитализациjа
и употреба интернета и савремених технологиjа омогућили да се
научне информациjе могу веома брзо поделити са остатком академске
заjеднице. Концепт отворене науке везуjе се за касни 16. и сам почетак
17. века, с поjавом првих научних и стручних часописа (David, 2008).
Многи истраживачи тог доба из различитих области истраживања
схватали су колико jе важно да постоjи могућност приступа туђим
открићима, као и да други приступе њиховим остварењима, а све у
циљу дељења мишљења и идеjа.

Поjам отворене науке се може дефинисати на више начина, а
многи теоретичари истичу да заправо представља трансформациjу
науке – од затвореног и традиционалног учења, до отварања, дељења
и дигиталних новина. Отворена наука се све више подразумева, односно
постаjе обавези као део научног рада.Према Мауреру, отворена наука
се може посматрати из више углова, наглашаваjућида се кроз њу
тежи ка потпуном, тачном и благовременом обjављивању научних
резултата. У отвореноj науци не постоjе ограничења приступа и повећава
се транспарентност информациjа (Maurer, 2003). Покрет за отворену
науку jе подстакнут променама у информационим и комуникационим
технологиjама коjе су мењале све сфере друштва, од економиjе,
здравства, преко привреде до науке. Сама идеjа о отвореноj науци
представља системску промену у начину на коjи се спроводе научна
истраживања у последњих 50 годинаи значи прелазак из стандардних
пракси обjављивања резултата, ка размени и коришћењу свих доступних
знања jош у раним фазама истраживања (European Commission, 2016).
Jедан од првих примера отворене науке из времена пре интернета jе
Human Genome Project из 1990. године. Подаци о људском геному су
били подељени научноj заjедници током траjања проjекта, па jе због те
отворености људски геном декодиран за мање од 15 година (Burgelman
и др., 2019).

2. Отворена наука

Према jедноj од броjних дефинициjа, отворена наука подразумева
потпуно отварање научног процеса остатку научне заjеднице, кроз
слободан приступ методологиjи научних истраживања, прикупљеним
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подацима и резултатима, научним публикациjама и текстовима као и
свим пропратним информациjама коjе настаjу у току истраживачког
процеса (Foster, 2017). Оваj концепт се односи на дељење материjала,
како би се научни процес учинио транспарентниjим, а свако будуће
истраживање олакшало. Такође, отворена наука дефинише могућности
сарадње међу истраживачима, а истраживачки процеси су доступни
другима, под условима коjи омогућаваjу и олакшаваjу поновну употребу
података и информациjа.

Организациjа за економску сарадњу и развоj (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development - OECD) дефинише отворену
науку као могућност да резултати настали у примарним научним
истраживањима коjа су jавно финансирана, буду доступни jавно,
без или са минималним рестрикциjама.1 Отворена наука омогућава
неограничен отворен приступ резултатима истраживања, чиме научни
процеси постаjу ефикасниjи, транспарентниjи и прилагодљивиjи
различитим друштвеним изазовима. Jедан од њених основних циљева jе
трансформациjа науке путем дигиталних алата, како би се истраживања
учинила глобалниjим, креативниjим и ближим целокупном друштву
(European Commission, 2019).

Jош 2012.године, Европска комисиjа jе охрабрила све државе
чланице Европске униjе да резултате jавно финансираних истраживања
ставе у отворени приступ, како би се унапредио научноистраживачки
рад и оjачала економиjа заснована на знању ((European Commission,
2018). Формирањем OpenAire инициjативе, коjа представља потпору
отварању науке и развоjу инфраструктуре коjа би омогућила доступност
научних резултата, Европска униjа jе пружила неопходну подршку у
квалитетном развоjу отворене науке. OpenAire се првенствено залаже
за то да сва истраживања коjа су била финансирана jавним средствима
буду доступна свима. У центру OpenAire инициjативе налази се мрежа
National Open Access Desks (NOADs), коjу чине локални стручњаци из
различитих области деловања, а у циљу усваjања праксе отворене науке,
развоjу политика и приближавања читавог концепта научноj заjедници
jедне земље.2

И поред свих предности коjе отварање науке доноси, и даље постоjе
опречни ставови о jавном дељењу научних резултата. Наиме, иако многи
сматраjу да ће могућност приступа научним материjалима и подацима
бити подигнуто на виши ниво кроз отварање, други сматраjу да ниjе
1 Организациjа за економску сарадњу и развоj, 2015., приступљено 9.5.2020.
2 Open AireNOAD, приступљено 3.5.2020.
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пожељно jавно дељење научних достигнућа без новчане надокнаде,.
Такав пример су многи издавачи коjи увид у радове обjављене у њиховим
часописима наплаћуjу. Ово jе тема о коjоj се много говори у последњих
пар година, понаjвише због тога што многи цењени универзитети,
факултети и институциjе одустаjу од годишњих претплата наjвећим
издавачима. Пример jе Универзитет у Калифорниjи, коjи jе од jула
прошле године обуставио годишњу претплату за Elsevier, сматраjући да
jе деловање наjвећих светских издавача направило монопол у науци.
Залажући се за принципе отворене науке, оваj универзитет ниjе jедини
коjи jе одустао од баснословно високих годишњих претплата (Resnick и
Belluz, 2019).

Отворена наука данас представља кључни термин под чиjу капу
потпадаjу многи други термини: отворени приступ, отворени подаци,
отворена истраживања, итд. (Foster, 2017). Данас jе општеприхваћена
чињеница да отварање резултата истраживања доприноси иновациjама
и ефикасниjем научном раду у свим областима науке, jавном и
приватном сектору, а у исто време представља велику подршку
доносиоцима jавних политика. Документ Open Innovation, Open Science,
Open to the world (European Commission, 2016) предвиђа да ће до 2030.
године отворена наука постати темељ научног рада коjи нуди читав низ
неограничених могућности за истраживања у различитим областима
науке широм света.

3. Отворена наука у Србиjи

Препознаjући главне користи коjе произилазе из отварања науке,
земље широм света доносе законе и прописе коjима би се регулисао
оваj правац у различитим сегментима деловања. У jулу 2018. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоjа Републике Србиjе
донело jе стратешки документ Платформу за отворену науку. Оваj
документ се заснива на принципима отворене науке коjе дефинише
Европска комисиjа, а коjи су инкорпорирани у предлог акционог плана
за спровођење Стратегиjе научног и технолошког развоjа Републике
Србиjе за период од 2016. до 2020. године.3

Платформа дефинише отворени приступ научним публикациjама
кроз право поjединца да без финансиjских надокнада преузима и
користи садржаjе, уз обавезу навођења извора информациjа. Поред

3 Платформа за отворену науку, 2018, приступљено 13.5.2020.
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обавезуjућег отвореног приступа научним публикациjама, документ даjе
предлоге за отворени приступ примарним подацима. Такође, Платформа
експлицитно наводи да се клаузуле из овог документа не односе на
податке коjе научноистраживачка организациjа означи поверљивим, као
и на оне податке коjи се сматраjу пословном таjном или коjи су у
поступцима заштите интелектуалне своjине. Министарство препоручуjе
отворени приступ подацима непосредно након обjављивања резултата
добиjених на основу тих података, кад год за то не постоjе законска или
етичка ограничења.

4. Отворени подаци

Већина научних дисциплина примењуjе емпириjске истраживачке
приступе засноване на прикупљању и обради различитих врста
података. Раниjих година, подаци су се углавном чували у рачунарима
чланова истраживачког тима или на неком од преносивих уређаjа и, због
неадекватног чувања, бесповратно су изгубљени. Подстакнута покретом
отворене науке, научна заjедница jе спознала потребу и за отварањем
података насталих у току истраживачког рада.

Отворени подаци дефинишу се као подаци коjима се може
приступити онлаjн, без икакве новчане надокнаде, и са могућношћу
поновног коришћења и дистрибуирања под условом да се исправно
наведу њихови примарни извори (Foster, 2017). Отворени подаци односе
се на поступак депоновања прикупљених емпириjских података у
институционалне или тематске репозиториjуме, како би се обезбедило
њихово чување и поновна употреба (Смедеревац и др., 2020). Према
Open Data Handbook, ови подаци се могу користити и редистрибуирати
бесплатно од стране било ког корисника, уз поштовање одређених права
аутора.

Главни креатори података су наjчешће владе и jавне управе, где
се кроз отварање података подстичу транспарентност и доступност у
раду, а уз њих, велики генератор jе и научна заjедница. Према OECD-
у, отвореност података значи приступ под jеднаким условима свима у
истраживачкоj заjедници. Отворени приступ треба да буде jедноставан,
правовремен и доступан на интернету.4 Да би се истраживачки подаци
сматрали отвореним, не смеjу постоjати бариjере за њихово коришћење,

4 OECD (2007): Principles and Guidelines for Access to Research Data from Pu-
blic Funding.

Инфотека, год. 20, бр. 1–2, децембар 2020. 9



Бановић J., „Будућност науке“, стр. x–xx

дељење и даљу употребу. Због свега наведеног, са сигурношћу се
може рећи да отворени подаци доприносе свим областима деловања
савременог друштва.

Истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама често
подразумеваjу дуг и врло скуп процес спровођења разних анкета,
интервjуа, фокус група, потом сређивања података добиjених у неком од
ових испитивања, вршење могуће анонимизациjе и слично. Отварањем
података, научна истраживања постаjу транспарентниjа, подстиче се
разноликост идеjа и мишљења, промовишу се нова истраживања. Како
се наводи у (Смедеревац и др., 2020), процес прикупљања података дуго
jе представљао невидљиву истраживачку активност, па одговоран однос
према подацима ниjе представљао део корпуса академских вештина коjе
би се преносиле из jедне генерациjе научника у другу.

На питање зашто се подаци отвараjу, одговор jе врло jедноставан
– доступношћу података у отвореноj форми, чиме се не угрожава
приватност поjединаца, краjњем кориснику се обезбеђуjу вредни ресурси
коjи умањуjу трошкове и време рада. Тиме се научноистраживачки рад
подиже на виши ниво и пружа се широк диjапазон могућности да подаци
створе нову вредност, да потпомогну ново научно истраживање, омогуће
унапређење привреде, итд. Ако се наука посматра као jавно добро, онда
jе jасно зашто су отворена наука и отворени подаци неопходност у
научном свету.

И поред свих користи коjе отварање података пружа, многи научни
радници су врло скептични. Главне кочнице у отварању података су:
ставови истраживача да њихови подаци нису довољно добри да би
били отворени и подељени са другима, да другима ти подаци не би
били интересантни, страх од могуће злоупотребе, али и недостатак
информациjа о томе како се подаци могу обрадити и ставити у отворен
приступ, мањак информациjа о предностима коjе произилазе из овог
процеса и сл. . Оно што охрабруjе jе чињеница да се интензивно ради
на популаризациjи концепта отворених података и максимализациjе
заштите. Скупови података такође могу добити идентификациони
броj (наjчешће DOI), могу се адекватно цитирати, бити заштићени
лиценцама, чак постоjе и часописи коjи обjављуjу само скупове података
jедног истраживања.

Fienberg (1994) jе навео и низ користи коjе пружа концепт дељења
података, коjи произилази из њиховог отварања:

– научна истраживања постаjу доступна, уз ефикасан самокоригуjући
фактор приликом обjављивања научних радова
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– подстиче се разноврсност идеjа и мишљења, jер истраживачи имаjу
приступ истим подацима и у прилици су да оспоре jедни другима
анализе и закључке, чиме научни закључци добиjаjу на квалитету

– промовишу се нова истраживања и омогућуjе тестирање нових или
алтернативних метода, а броjни су примери података коjи се користе
на начин коjи првобитни истраживачи нису предвидели

– обезбеђуjе се jако добар материjал у наставном процесу, jер
су примарни подаци изузетно вредни за наставнике и студенте,
коjи посредством дигиталног архива имаjу приступ квалитетним
подацима, коjе могу користити у раду са студентима

– редукуjу се трошкови тиме што се избегава дуплирање приликом
процеса прикупљања; како наводе Bradić-Martinović и др. (2018),
поjедини стандардни скупови података, као што су General Social
Survey и National Election Studies, били су ресурс хиљадама научних
радова за коjе аутори нису морали да одвоjе време и новац за
прикупљање података, а ова предност се суштински своди на то да
jе непотребно два пута прикупљати исте податке.

Многи велики финансиjери истраживачких проjеката захтеваjу да
се подаци прикупљени у току истраживања поделе односно ставе у
отворен приступ. Jедан од таквих jе и Horizon 2020 коjи захтева да
сва истраживања коjа се финансираjу из њихових фондова буду jавно
доступна. Европска комисиjа сматра да информациjе и податке коjи се
финансираjу из jавних фондова, треба да буду апсолутно jавно доступни
и да користе целокупноj европскоj научноj заjедници, али и свим
другим заинтересованим странама у процесима глобалног напретка. Ho-
rizon 2020 има припремљен правни оквир за отворени приступ као
и сет инструкциjа коjих се проjектни тим мора придржавати у току
истраживања.

Наравно, важно jе поменути да не могу сви подаци бити отворени.
Постоjе они коjи садрже врло осетљиве информациjе, где и уз детаљну
анонимизациjу испитивани поjединци или ентитети не би били у
потпуности заштићени. Овакви подаци се називаjу изузетно осетљивим
и они наjчешће подлежу посебним третманима обраде и чувања.
Приступ овим подацима се наjчешће заснива на потписивању уговора
са институциjом коjа jе власник података, где се поjединац обавезуjе да
ће податке коjи су му потребни користити искључиво у научне сврхе. У
већини случаjева, приступа им се са специjализованих рачунара коjи су
под константним надзором, у сигурним просториjама институциjе.
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5. Где похранити отворене податке?

На питање где би се отворени подаци могли публиковати, одговор се
наметнуо сам у току претходних година. Броjни онлаjн сервиси попут
различитих loud система, даjу могућност jедноставног похрањивања
и подизања скупова података. Иако су jедноставни за коришћење,
недостатак ИТ подршке сваком истраживачу и могућности злоупотребе,
показуjу да ови сервиси нису наjбољи избор. Као траjно софтверско
решење афирмисали су се дигитални архиви података, коjи омогућаваjу
складиштење ових формата и сматра се да су због могућности
самоодржавања веома исплативи. У времену када jе дељење и стављање
података у отворен приступ од пресудног значаjа за науку, дигитални
архиви постаjу кључна места где су подаци безбедни и доступни. Веза
коjа постоjи између архива за похрањивање и самих података обjашњава
се чињеницом да архиви не би испуњавали своjу основну функциjу да
ниjе оваквих података, а с друге стране, отворени подаци не би били
одрживи да не постоjе архиви. Дигитални архиви података подржаваjу
отворене податке, отворени приступ и отворену науку, уз заштиту
осетљивих и личних података. Како би се осигурале, многе институциjе
користе Лиценце Креативне заjеднице (Creative Commons Licenses) за
податке чуване у дигиталним архивима. Уз ове бесплатне лиценце
врло jасно се дефинишу носиоци ауторских права, чиме се обезбеђуjе
легалан и неометан приступ, а архиви су декларативно приказали ко
има власништво над подацима.

6. Где похранити – стање у свету и Србиjи

Развиjене земље широм Европе већ дуги низ година имаjу своjе
националне центре за похрањивање података као што су Архив за
податке у друштвеним наукама из Словениjе или Архив података Велике
Британиjе. Стручњаци коjи покриваjу различите области у процесу
прикупљања, похрањивања и стављања података у отворен приступ,
стоjе на услузи истраживачима у области друштвених и хуманистичких
наука ових земаља, пружаjу одговоре на наjразличитиjа питања и
промовишу отворену науку и отворене податке. Што се тиче Србиjе,
истраживачи често нису упознати са могућностима отварања своjих
података, и поред чињенице да финансиjери проjеката на коjима раде то
од њих захтеваjу. Стручњаци са простора наше земље интензивно раде
на промоциjи овог покрета кроз организовање различитих радионица и
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семинара, како би што већи део академске заjеднице спознао све користи
отворене науке и отворених података.

Од 2014. године, у нашоj земљи постоjи Дата центар Србиjа за
друштвене науке, коjи стоjи на услузи свим истраживачима. Оно што
Србиjу издваjа од неких других земаља у региону jе чињеница да jе
у новембру 2018. године, Министарство просвете, науке и технолошког
развоjа Републике Србиjе пружило Центру неопходну подршку чиме
jе он постао национални пружалац услуга у области похрањивања
података, а Србиjа равноправан члан Конзорциjума архива за податке
у друштвеним наукама CESSDA Eric.5 Центар стоjи на располагању
свим заинтересованим поjединцима из области архивирања података,
и промовише отварање науке и података када год jе то могуће, уз
поштовање свих законских одредби.

У наредном периоду, академска заjедница Србиjе биће принуђена
да се у потпуности усклади са концептом отворене науке и отворених
података у сегментима у коjима то ниjе до сада учињено, jер ће
то бити jедан од многоброjних услова за ангажовање на проjектима
из различитих области коjе финансира Европска униjа, али и ради
усаглашавања и хармонизациjе научног рада са Европом.

7. Закључак

Тежња ка отварању и доступности науке постоjи неколико векова
уназад, па не чуди потреба да се у ери савремених технологиjа и
доступности материjала на интернету таj правац у потпуности усвоjи и
прилагоди научноj заjедници. Отварање науке руши све границе у раду
и уjедињуjе истраживаче из истих или сличних области истраживања.
И даље постоjе сумње да отворена наука ниjе нужно добра и постоjи
отпор према њоj, jер се многи истраживачи прибоjаваjу да ће њихове
резултате истраживања неко злоупотребити и приказати као своjе.
Ипак, софтверска решења коjа обезбеђуjу висок ниво сигурности при
отварању података, коришћење лиценци коjе омогућаваjу заштиту и
доношење законских регулатива коjе jасно дефинишу носиоце ауторских
права, оповргаваjу овакве страхове. С друге стране, велики издавачи
нису заговорници овог покрета jер би се тиме њихова финансиjска добит
коjу остваруjу кроз наплаћивање приступа радовима свела на минимум.

5 Чланство у Европском конзорциjуму архива података у друштвеним
наукама CESSDA ERIC.

Инфотека, год. 20, бр. 1–2, децембар 2020. 13

http://www.mpn.gov.rs/clanstvo-u-evropskom-konzorcijumu-arhiva-podataka-u-drustvenim-naukama-cessda-eric/?fbclid=IwAR3cp_fmeRznCyY2F98ML72wYub51pxuqmO8O0rmPXOGF8-NskOJ6CEQKF0
http://www.mpn.gov.rs/clanstvo-u-evropskom-konzorcijumu-arhiva-podataka-u-drustvenim-naukama-cessda-eric/?fbclid=IwAR3cp_fmeRznCyY2F98ML72wYub51pxuqmO8O0rmPXOGF8-NskOJ6CEQKF0


Бановић J., „Будућност науке“, стр. x–xx

Отварање података, иако новина, последњих година значаjно узима
маха. Европа интензивно ради на доношењу законских регулатива
коjима би се укинуле све финансиjске препреке у обjављивању резултата
научног рада. Иако каска за Европом, Србиjа jе ипак на добром путу, а
прави показатељ jе Платформа за отворену науку из 2018. године, коjа
jе подстакла многе научноистраживачке организациjе да се ангажуjу по
питању отварања резултата. Предвиђа се да jе наредни период заправо
време великих промена на овом пољу, коjи ће се наjвише односити на
регулисање законских прописа и захтева од стране државе када jе реч о
отварању науке у српскоj академскоj заjедници.

Изjаве захвалности

Израда овог рада jе финансирана од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоjа Републике Србиjе.
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