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Сажетак
У раду су представљени резултати истраживања које је спроведено током 2017. године на Универзитету у Београду, а 
имало је за циљ да утврди ниво информационе писмености наставника и сарадника, испитујући њихову оспособљеност 
за руковање истраживачким подацима. Истоветном онлајн анкетом (Вештина коришћења података и управљање 
истраживачким подацима – Data Literacy and Research Data Management Research) прикупљани су подаци о навикама 
истраживача (професора, сарадника, докторанада, библиотекара), у академским срединама већег броја европских 
држава упоредо, да би се омогућило компаративно сагледавање проблематике.
Узорак од 85 испитаника потврдио је полазну претпоставку анкетара да ниво информационе писмености наставника 
и сарадника на Универзитету у Београду треба систематски унапређивати. Но, показао је и мањак институционалне 
инфраструктуре (политике, сервиси, средства, репозиторијуми, процедуре), па и недостатак, односно непознавање 
стручне терминологије у области управљања истраживачким подацима, што све заједно директно утиче на ефективност 
научног процеса.

Кључне речи: Универзитет у Београду, наставници, сарадници, истраживачи, библиотекари, навике, информациона 
писменост, анкета, Вештина коришћења података и управљање истраживачким подацима – Data Literacy and Research 
Data Management Research, инфраструктура

Увод

Као што је ма ло по зна то да се ра чу нар ска тех но ло ги ја, пре шав ши из вој не у ци вил ну упо-
тре бу, нај пре на ста ни ла у би бли о те ка ма (пр во Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва), та ко се рет ко 
ис ти че и да су би бли о те ка ри, као про фе си о нал на гру па ци ја, пр ви по че ли да ука зу ју на кри зу 
у на чи ну уче ња, усва ја ња но вих зна ња, ана ли зе, син те зе и раз ме не по да та ка, као по сле ди цу 
ин фор ма ти за ци је дру штва екс по нен ци јал ног по ра ста бро ја ин фор ма ци ја те ин фор ма ци о них 
ка на ла и се ви са у по след њој че твр ти ни 20. ве ка.1 Про фе си о нал не асо ци ја ци је по пут ALA-е и 
IFLA-е2 пр ве су ука за ле на овај гло бал ни про блем, де фи ни са ле га и у свом окри љу раз ви ле мо да-
ли те те за ње го во убла жа ва ње, а ин фор ма ци о но опи сме ња ва ње озна чи ле као им пе ра тив на шег 
вре ме на и јед ну од ле ги тим них оба ве за са вре ме них би бли о теч ко-ин фор ма ци о них струч ња ка.

1   Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве но-обра зов не про ме не, број 47020, Ми ни стар ства за на-
у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

2    Аме рич ка би бли о теч ка асо ци ја ци ја је још 1989. го ди не фор му ли са ла да нас ве о ма ши ро ко при хва ће ну де фи ни ци ју пре ма ко јој су 
ин фор ма ци о но пи сме ни они по је дин ци ко ји су на у чи ли ка ко тре ба учи ти, јер зна ју ка ко је људ ско зна ње ор га ни зо ва но, ка ко про на ћи 
пра ве ин фор ма ци је и ка ко их ефи ка сно ко ри сти ти. – ALA Pre si den tal Com mit tee on In for ma tion Li te racy, Fi nal Re port (1989), http://
www.ala.org/acrl/pu bli ca ti ons/whi te pa pers/pre si den tial (pre u ze to 24. 12. 2017). Ме ђу на род на фе де ра ци ја би бли о теч ких удру же ња и 
ин сти ту ци ја – IFLA је ни зом сво јих де кла ра ци ја (по чев од 2003) тра си ра ла пут про мо ви са њу овог кон цеп та, те је ство ре на и за себ на 
Сек ци ја за ин фор ма ци о ну пи сме ност (In for ma tion Li te racy Sec tion, https://www.ifla.org/in for ma tion-li te racy (pre u ze to 15. 11. 2017).).
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„Иако се с пра вом мо же ре ћи да је ин фор ма ци о но опи сме ња ва ње ва жно за це ло куп ну по пу-
ла ци ју ко ри сни ка са вре ме них би бли о те ка, овај про цес по себ но је ва жан за оне ко ри сни ке чи ји 
про фе си о нал ни ста тус за ви си од ква ли те та и бр зи не про на ђе них ин фор ма ци ја, по пут сту де на та 
или на уч них рад ни ка. По ла зе ћи од ра ни је на ве де не де фи ни ци је ин фор ма ци о не пи сме но сти,3 
на во ди мо не ко ли ко су штин ских за да та ка њи хо вог оспо со бља ва ња за ак тив но ко ри шће ње би-
бли о теч ких ре сур са у елек трон ском окру же њу: иден ти фи ка ци ја ин фор ма ци о них по тре ба, ода-
бир ре ле вант них ин фор ма ци ја, фор му ли са ње пи та ња за пре тра жи ва ње, раз ли ко ва ње по пу лар-
них и на уч них из во ра ин фор ма ци ја, раз ли ко ва ње при мар них и се кун дар них ин фор ма ци о них 
ре сур са, ко ри шће ње Бу ло вих опе ра то ра у пре тра жи ва њу, ода бир стра те ги ја за пре тра жи ва ње 
ба за по да та ка, раз у ме ва ње про бле ма су ви шка ин фор ма ци ја, кри тич ко ко ри шће ње ин фор ма ци-
о них из во ра, ор га ни зо ва ње и пре но ше ње про на ђе них ин фор ма ци ја, ко рект но ци ти ра ње ко ри-
шће них из во ра и раз у ме ва ње аутор ских пра ва на ин тер не ту, спрем ност за до жи вот но уче ње“.4

Оспо со бље ност за ру ко ва ње ис тра жи вач ким по да ци ма, од но сно про на ла же ње, вред но ва-
ње и ко ри шће ње по да та ка (ка ко опи сно мо же да се пре ве де ен гле ска син таг ма da ta li te racy) 
по ста ла је кључ на ком по нен та са вре ме ног на уч ног ис тра жи ва ња.5 Со ња Шпи ра нец с пра вом 
ис ти че да се она мо же по сма тра ти као про ши ре ње ин фор ма ци о не пи сме но сти од пре суд не 
ва жно сти за на уч ну за јед ни цу ко ја за сту па кон цепт отво ре не на у ке као са вре ме ни тренд,6 док 
Ти бор Кол тај ука зу је да је обра зо ва ње у овом ре ла тив но но вом под руч ју по треб но ка ко би бли-
о те ка ри ма, та ко и ис тра жи ва чи ма свих про фи ла, а на ро чи то они ма у до ме ну ху ма ни стич ких 
и дру штве них ди сци пли на.7

У окви ру Европ ске кон фе рен ци је о ин фор ма ци о ној пи сме но сти8 по ни кла је иде ја о оп се-
жном ис тра жи ва њу на ви ка ис тра жи ва ча (про фе со ра, са рад ни ка, док то ра на да, би бли о те ка-
ра) у ака дем ским сре ди на ма, да би се омо гу ћи ло ком па ра тив но са гле да ва ње про бле ма ти ке. 
Исто вет ном он лајн ан ке том (Da ta Li te racy and Re se arch Da ta Ma na ge ment Re se arch – Ве шти на 
ко ри шће ња по да та ка и упра вља ње ис тра жи вач ким по да ци ма), при ку пље ни су, то ком 2016, по-
да ци из Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске и Тур ске,9 док је 2017. го ди не, у ве ћем бро ју европ ских 
зе ма ља, оба вље но исто ис тра жи ва ње. Овај рад пред ста вља ре зул та те до би је не ис тра жи ва њем 
ака дем ског про сто ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

На ви ке ис тра жи ва ча на Бе о град ском уни вер зи те ту

Раз вој Уни вер зи те та у Бе о гра ду мо же се пра ти ти од 1808. го ди не. Да нас је то за јед ни ца 
од око 5000 на став ни ка (око 2500 ре дов них, ван ред них про фе со ра и до це на та и још то ли ко 
аси сте на та и дру гих са рад ни ка у на ста ви) и пре ко 90.000 сту де на та. Уни вер зи тет чи ни 31 ор-
га ни за ци о на је ди ни ца, од но сно фа кул те ти раз вр ста ни пре ма на уч ним по љи ма у гру па ци је: 1) 
дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка (10 фа кул те та); 2) ме ди цин ских на у ка (4 фа кул те та); 3) при-
род но-ма те ма тич ких на у ка (6 фа кул те та) и 4) тех нич ко-тех но ло шких на у ка (11 фа кул те та). 

3   „In for ma ci o na pi sme nost ospo so blja va lju de da uče to kom ce log ži vo ta i da bu du uspe šni u di na mič nom okru že nju vi so kih in for-
ma ci o nih teh no lo gi ja.“ – So nja Špi ra nec i Mi ha e la Ba nek Zo ri ca, In for ma cij ska pi sme nost – Te o rij ski okvir i po la zi šta (Za greb: Za vod za 
in for ma cij ske stu di je, 2008).

4   Gor da na Sto kić Si mon čić i Želj ko Vuč ko vić, „In for ma tion Li te racy in Ser bia: Ini ti a ti ves and Stra te gi es“, Stu di es in In for ma tics and Con trol 
(SIC) Vo lu me 19, num ber 2 (Ju ne 2010): 177–184.

5   Ti bor Kol tay, “Big da ta, big li te ra ci es?“, Чи та ли ште: На уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 13, број 24 (мај 
2014): 3–8.

6   So nja Špi ra nec and De nis Kos, “Da ta Li te racy and Re se arch Da ta Ma na ge ment: the Cro a tian Sta te of Af fa irs”, In ECIL 2017, CCIS, S. 
Kur ba no ğ lu et al., eds. (He i del berg: Sprin ger Ver lag), 5. Do stup no i na http://link.sprin ger.com/ (pre u ze to 9. 3. 2018).

7   Ti bor Kol tay, Nav. de lo.

8   ECIL – European Conference on Information Literacy.

9   Gobinda Chowdhury et al., “Preparedness for Research Data Sharing: A Study of University Researchers in Three European Countries”. 
In Digital Libraries: Data, Information, and Knowledge for Digital Lives: Proceedings (19th International Conference on Asia-Pacific Digital 
Libraries, ICADL 2017, Bangkok, Thailand, November 13–15 2017), 104–116.
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Уни вер зи тет се на ла зи ме ђу 300 нај бо љих свет ских уни вер зи те та, по што је 2017. ран ги ран из-
ме ђу 201. и 300. ме ста (The 2017 Aca de mic Ran king of World Uni ver si ti es – AR WU).10

Узо рак

Ан ке том Ве шти на ко ри шће ња по да та ка и упра вља ње ис тра жи вач ким по да ци ма об у хва ће-
но је 15 фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду (Би о ло шки, Ге о граф ски, Еко ном ски, Елек тро тех-
нич ки, Фа кул тет ве те ри нар ске ме ди ци не, Фа кул тет драм ских умет но сти, Фа кул тет ор га ни-
за ци о них и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Фар ма це ут ски, Фи ло зоф ски, Фи ло ло шки, Фи зич ки, 
Прав ни, Ма шин ски и Ру дар ско-ге о ло шки фа кул тет), Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар 
Мар ко вић“, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, као и док то ран ти на Ка те дри за би бли о те кар ство 
и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та.

Уку пан број по сла тих ан ке та из но си 692 и оне су упу ће не на адре се 367 осо ба му шког и 325 
жен ског по ла. Од го во ри ло је 159 (22,9%) ис пи та ни ка, и то 85 (53,46%) – по пу нив ши ком плет-
ну ан ке ту и 74 (46,54%) ко ји су је оста ви ли не до вр ше ну. Упр кос на по ри ма ан ке та ра да у ис тра-
жи ва њу по ло ви бу ду рав но прав но за сту пље ни, струк ту ра за по сле них на мет ну ла је ве ћи број 
му шка ра ца. Но, ка да су у пи та њу ан ке ти ра ни, ис по ста ви ло се да су же не би ле спрем ни је да 
уче стви ју у ис тра жи ва њу, и ка да су пот пу не и ка да су не пот пу не ан ке те у пи та њу. Ин ди ка тив но 
је, та ко ђе, да су број пот пу них и не пот пу них ан ке та са свим при бли жни те да се ин те ре сант ни 
за кључ ци мо гу из ве сти и ана ли зом пи та ња ко ја су оста ла без од го во ра.

Ан ке та се са сто ја ла од два сег мен та: „Де мо граф ских ин фор ма ци ја“ (5 пи та ња) и „Све сти о 
пи та њи ма упра вља ња по да ци ма“ (20).

На ан ке ту је од го во ри ло 60 осо ба жен ског по ла (70,5%) и 25 му шког (29,5%), сви из Ре пу-
бли ке Ср би је.11 

При на во ђе њу тре нут ног за ни ма ња, чак 74 ис пи та ни ка (87%) је од го во ри ло да при па да 
ака дем ском осо бљу, 9 (10,5%) сту ден ти ма ис тра жи ва чи ма, а 2 осо бе (2,5%) су да ле од го вор 
под „оста ло“, тј док то ранд и би бли о те кар.

Што се ста ро сне струк ту ре ти че, 1 ис пи та ник (1%) је у го ди на ма из ме ђу 18 и 25, 19 (22,5%) 
од 26 до 35, 28 (33%) 36–45, 22 (26%) 46–55, 14 (16,5%) 56–65, док је јед на осо ба (1%) ста-
ри ја од 65 го ди на. У скла ду са го ди на ма жи во та ис пи та ни ка, на уч но и стра жи вач ким ра дом се 
ба ве: 13 (15,5%) ма ње од 5 го ди на, 18 (21,5%) 5–10, 12 (14%) 11–15, 15 (17,5%) 16–20, а 27 
(32%) ду же од 20 го ди на. Пре ма ста ро сној струк ту ри, нај ви ше од го во ра да ли су ис пи та ни ци 
из ме ђу 36 и 45 го ди на, али су, пре ма на уч ном ста жу, нај број ни ји они ко ји се пре ко 20 го ди на 
ба ве на у ком.

Спи сак на уч них ди сци пли на у окви ру ко јих де лу ју ис пи та ни ци био је по ну ђен, а су ми ра ње 
од го во ра из вр ше но је у скла ду са њи хо вом по де лом у Web of Sci en ce (WoS) ба зи по да та ка. Та ко 
су до би је ни по да ци о за сту пље но сти по је ди них гра на на у ке у ан ке ти. 

Табела 1. Научне дисциплине према Web of Science – WoS бази података Табела 1. Научне дисциплине према Web of Science – WoS бази података 

Научна дисциплина Број испитаника

Природне науке (Sciences) 37 (43,5%)

Друштвене науке (Social sciences) 19 (22,5%)

Хуманистичке науке (Humanities) 20 (23,5%)

Остало 9 (10,5%)

10   Универзитет у Београду међу 300 најбољих светских универзитета, http://bg.ac.rs/sr/mediji/rank.php (преузето 8. 3. 2018).

11   У наредном тексту, ради прегледности, резултати ће бити заокруживани на пола броја.



TEMA Читалиште 32 (мај 2018) 15
 
 Стокић Симончић Г. и др. „Информациона писменост наставника и сарадника на Универзитету у Београду“, 12–23

Из ве сно из не на ђе ње за ан ке та ре пред ста вља ла је чи ње ни ца да ме ђу ис пи та ни ма не ма ви-
ше мла ђих ис тра жи ва ча, али и да су ис тра жи ва чи из обла сти дру штве них и ху ма ни стич ких 
на у ка по ка за ли за вид ну спрем ност да уче ству ју у ан ке ти. Уви дом у од го во ре под „Оста ло“ 
ла ко је утвр ди ти да овим на уч ним гру па ци ја ма при па да ју и ис пи та ни ци из те ка те го ри је. Ко-
мен тар, ме ђу тим, за слу жу је из у зет но ма ли од зив на ан ке ту, на ко ју је у пот пу но сти од го во ри ло 
тек 12,5% осо ба ко ји ма је она по сла та. И док је, на при мер, за по сле ни ма на Ме ди цин ском 
фа кул те ту би ло не мо гу ће упу ти ти ан ке ту јер се елек трон ске адре се на став ни ка и са рад ни ка не 
на ла зе на веб-стра ни ци фа кул те та, до тле је нај ве ћи број ан ке та по слат на Фа кул тет ор га ни за-
ци о них на у ка (160), да би на њу од го во ри ло тек 8 (5%) ис пи та ни ка и то 3 не пот пу но! Ни је дан 
по тен ци јал ни ис пи та ник са Фа кул те та по ли тич ких на у ка и са Фи зич ког фа кул те та ни је на шао 
за сход но да по пу ни ан ке ту, али је за то од зив са Фи ло ло шког фа кул те та, ма тич не ин сти ту ци је 
ан ке та ра, убе дљи во нај бо љи и из но си 30%, не ра чу на ју ћи чак и је дан број док то ра на да ко ји 
су та ко ђе ан ке ти ра ни.12

Упра вља ње ис тра жи вач ким по да ци ма

Дру ги део ан ке те „Свест о про бле ми ма упра вља ња по да ци ма” мо же се по де ли ти на не-
ко ли ко сег ме на та ко ји се од но се на: 1. Вр сту и обим ко ри шће них и про из ве де них по да та ка; 
2. Прак су ко ри шће ња, про на ла же ња, по хра њи ва ња и опи си ва ња; 3. Ста во ве пре ма де ље њу 
по да та ка; 4. Став о уло зи ин сти ту ци ја у Пла ну за упра вља ње по да ци ма (ПУП); и 5. Ис ку ство у 
обу ци и спрем ност за уче ство ва ње у об у ча ва њу за ПУП.13

Вр ста и обим ко ри шће них и про из ве де них по да та ка 

На пи та ње „Мо ли мо Вас да на ве де те тип по да та ка ко ји ина че ко ри сти те за ис тра жи ва ње“, 
где је би ло мо гу ће да ти ви ше од го во ра, нај ве ћи број ис пи та ни ка се из ја снио за стан дард не 
до ку мен те Офис (Of fi ce) па ке та (текст, та бе ла, пре зен та ци ја итд.), чак 79 (93%). По том су на-
во ди ли по дат ке за сно ва не на ин тер не ту и ве бу (веб-стра ни це, имеј ло ви, бло го ви, дру штве не 
мре же итд.) – 67 (79%), сли ке (JPEG, GIF, TIFF, PNG итд.) – 51 (60%), ар хи ви ра не (ZIP, RAR, 
ZAR итд.) – 43 (50,5%), струк ту ри ра не на уч не и ста ти стич ке (нпр. SPSS, GIS итд.) – 40 (47%), 
ана лог не по дат ке (па пир, фил мо ви, слај до ви, ар те фак ти итд.) – 37 (43,5%), ба зе по да та ка 
(нпр. у Ac cess-у, Orac le-у, МySQL-у итд.) – 25 (29,5%), звуч не фај ло ве – 22 (26%), софт вер ске 
апли ка ци је (мо де ли ра ње ала та, еди то ри, ком пај ле ри итд.) –22 (26%). Ис пи та ни ци нај ма ње 
ко ри сте кон фи гу ра ци о не по дат ке (по де ша ва ње па ра ме та ра, еви ден ци је, скла ди ште ни фај-
ло ви итд.) – 16 (19%), ко ди ра ни текст (XML, SGML итд.) – 13 (15,5%), струк ту ри ра ну гра фи ку 
(CAD, CAM, VRML итд.) – 12 (14%), из вор ни код (Ja va, C, C++ итд.) – 11 (13%) и си ро ве (ма-
шин ске – ге не ри са не) по дат ке – 9 (10,5%).

Са ти ме у ве зи, би ло је за ни мљи во по ре ђе ње ре зул та та ис тра жи ва ња ко ји су илу стро ва ни 
пи та њем „Ко ји тип по да та ка на ста је као про из вод Ва шег ис тра жи ва ња?“, уз мо гућ ност да ва ња 
ви ше од јед ног од го во ра. Ис пи та ни ци су, та ко ђе у нај ве ћем бро ју (80 – 94%), ода бра ли стан-
дард не до ку мен те Офис (Of fi ce) па ке та (текст, та бе ла, пре зен та ци ја итд.). Ре до след вр ста по-
да та ка ко је су про из вод ис тра жи ва ња раз ли ку је се од оних ко је се ко ри сте у на уч но и стра жи-
вач ком ра ду, па та ко при мат до би ја ју: струк ту ри ра ни на уч ни и ста ти стич ки по да ци (нпр. SPSS, 
GIS итд.) – 33 (39%), сли ке (JPEG, GIF, TIFF, PNG итд.) – 31 (36,5%), ана лог ни по да ци (па пир, 
фил мо ви, слај до ви, ар те фак ти итд.) – 21 (24,5%), а тек он да по да ци за сно ва ни на ин тер не ту и 

12   На осно ву ово га мо гао би се, мо жда, из ву ћи за кљу чак о осе ћа ју ко ле ги јал но сти ко ји по сто ји уну тар фа кул те та, али се не до жи-
вља ва као им пе ра тив ка да су у пи та њу дру ги фа кул те ти на Уни вер зи те ту.

13   Подела је учињена према Sonja Špiranec and Denis Kos, Nav. delo.
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ве бу (веб-стра ни це, имеј ло ви, бло го ви, дру штве не мре же итд.) – 18 (21%), ар хи ви ра ни по да-
ци (ZIP, RAR, ZAR итд.) – 14 (16,5%), ба зе по да та ка (нпр. у Ac cess-у, Orac le-у, МySQL-у итд.) 
– 10 (12%), софт вер ске апли ка ци је (мо де ли ра ње ала та, еди то ри, ком пај ле ри итд.) – 10 (12%), 
из вор ни код (Ja va, C, C++ итд.) – 10 (12%). Нај ма њи број ис пи та ни ка опре де лио се за струк-
ту ри ра ну гра фи ку (CAD, CAM, VRML итд.) – 8 (9,5%), кон фи гу ра ци о не по дат ке (по де ша ва ње 
па ра ме та ра, еви ден ци је, скла ди ште ни фај ло ви итд.) – 8 (9,5%), ко ди ра ни текст (XML, SGML 
итд.) – 7 (8%), звуч не фај ло ве – 5 (6%) и си ро ве (ма шин ске – ге не ри са не) по дат ке – 5 (6%). 

Ка да су упи та ни о оби му по да та ка ко је ко ри сте за ис тра жи ва ње, где је тре ба ло иза бра ти 
са мо је дан од по ну ђе них од го во ра, ис пи та ни ци су од го во ри ли: GB (ги га бајт) – 44 (52%), MB 
(ме га бајт) – 37 (43,5%), TB (те ра бајт) – 4 (5%). Али ка да је тре ба ло из ра зи ти обим по да та ка 
ко ји на ста је као ре зул тат ис тра жи ва ња ис пи та ни ци су се опре де ли ли за MB (ме га бајт) –51 
(60%), GB (ги га бајт) – 30 (35,5%) и TB (те ра бајт) – 4 (4,5%). То по ка зу је да се ви ше по да та ка 
пре у зи ма, не го што се об ја вљу је.

Прак са ко ри шће ња, про на ла же ња, по хра њи ва ња и опи си ва ња

На пи та ње „Ка ко нај че шће до би ја те по дат ке за сво ја ис тра жи ва ња?“, са мо гућ но шћу из-
бо ра ви ше од го во ра, ис пи та ни ци су на во ди ли да су то ви ше по зна тих из во ра – 55 (64,5%), да 
ства ра ју но ве по дат ке – 51 (60%), до би ја ју их од соп стве не ис тра жи вач ке мре же (или лич не/
про фе си о нал не) ве зе – 41 (48%), или од соп стве ног ис тра жи вач ког ти ма/гру пе на уни вер зи те-
ту – 37 (43,5%). Пет од го во ра под „Оста ло“ (6%) под ра зу ме ва ло је веб-из во ре, ба зу РЗС (Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку), ин сти ту ци о нал не збир ке и/или њи хо ве он лајн ба зе по да та ка, 
пре те жно из ван Ср би је, и дру ге ба зе до ступ не на ин тер не ту. Ни је дан ис пи та ник ни је од го во-
рио да ко ри сти по дат ке „увек из јед ног по зна тог из во ра“.

На чин њи хо вог ко ри шће ња де фи ни са ли су: „Са ма ло тру да око чи шће ња и/или мо ди фи ка ци је“ 
– 43 (50,5%) и „На кон до ста вре ме на и тру да да се учи не упо тре бљи вим за про је кат“ – 33 (39%). 
Ве ли ки број, чак 31 (36,5%), на во ди да их упо тре бља ва „Као што су на ве де ни, без ика квих про бле-
ма“, а по сто је и они ко ји не ко ри сте по дат ке ко је до би ја ју од дру гих (спољ них) из во ра – 9 (10,5%).

Ме сто чу ва ња по да та ка ис тра жи ва ња у нај ве ћем бро ју је соп стве ни ра чу нар (та блет, спољ-
ни диск, итд.) – 84 (99%), а тек он да „Облак“ (Cloud) – 25 (29,5%), цен трал ни сер вер (ре по-
зи то ри јум) уни вер зи те та – 6 (7%) и „ван ре по зи то ри ју ма“ – 3 (3,5%). Од го во ра под „Оста ло“ 
би ло је 5 (6%) и под ра зу ме ва ли су: дроп бокс (drop box), драјв (one dri ve), гугл драјв (go o gle 
dri ve). Ис пи та ни ци су од го во ри ли: „Део по да та ка је та ко ђе код дру гих ис тра жи ва ча ко ји уче-
ству ју у ис тра жи ва њи ма“ и „На сер ве ри ма фа кул те та“.

На пи та ње „Да ли обич но до де љу је те би ло ка кве до дат не ин фор ма ци је Ва шим ис тра жи вач-
ким по да ци ма?“, на ко је је би ло омо гу ће но ви ше оп ци ја, ис пи та ни ци су на ве ли ад ми ни стра-
тив не ин фор ма ци је (нпр. ства ра лац, да тум кре и ра ња, на зив до ку мен та, при ступ усло ви ма/
огра ни че њи ма итд.) – 53 (62,5%), ин фор ма ци је ко је упу ћу ју на ства ра о ца, фи нан си је ра, на-
слов про јек та или ИД про јек та, кључ не ре чи итд. – 41 (48%). Ве ли ки број од го во ра је гла сио 
„Не, ја не до де љу јем до дат не ин фор ма ци је сво јим ис тра жи вач ким по да ци ма.“ – 21 (24,5%). 
На во ђе ни су и опис да то те ке (нпр. струк ту ра фај ла/по да та ка, област озна ке/опи са, пра ви ла 
апли ка ци је итд.) – 20 (23,5%) и тех нич ке ин фор ма ци је (нпр. фор мат да то те ке, ве ли чи на фај-
ла, софт вер/хар двер по тре бан за ко ри шће ње итд.) – 14 (16,5%).

Ста во ви пре ма де ље њу по да та ка

Ва жан сег мент упит ни ка би ла је и са рад ња са дру гим ис тра жи ва чи ма, па су ис пи та ни ци 
у нај ве ћем бро ју на ве ли да са ра ђу ју са они ма ко ји су у истом ти му – 65 (76,5%). Са рад њу са 
ко ле га ма у дру гим ин сти ту ци ја ма ода бра ло је њих 41 (48%), а оне ко ји су на истом уни вер зи-
те ту – 27 (32%). Чак 9 (10,5%) ис пи та ни ка је на ве ло да не са ра ђу је са дру гим ис тра жи ва чи ма.
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Пи та ње до ступ но сти ис тра жи вач ких по да та ка, са ви ше под ра зу ме ва них од го во ра, до не ло 
је сле де ће ре зул та те: „Мо ји по да ци су до ступ ни на зах тев“ – 48 (56,5%), „Мо ји по да ци су до-
ступ ни сви ма“ – 32 (37,5%), „Мо ји по да ци су досту п ни са мо мом ис тра жи вач ком ти му“ – 30 
(35,5%), „При ступ мо јим по да ци ма је огра ни чен (нпр. до ступ ни су са мо де ло ви по да та ка)“ 
– 16 (19%) и „Мо ји по да ци ни су до ступ ни ни ком дру гом“ – 1 (1%). Ова кви ре зул та ти не иду у 
при лог по тре би и же љи за уни вер зал ном до ступ но шћу по да та ка.

На пи та ње „Да ли сте за бри ну ти што де ли те по дат ке са дру ги ма?“, нај ве ћи број ис пи та ни ка 
је од го во рио да ни је – 60 (70,5%). Њих 19 (22,5%) из ра зи ло је сво ју за бри ну тост због мо гу ће 
зло у по тре бе по да та ка, а 18 (21%) због по гре шног ту ма че ња. Прав на и етич ка пи та ња као из-
вор бри ге на ве ло је 11 (13%), не по сто ја ње од го ва ра ју ће по ли ти ке и за шти те пра ва та ко ђе 11 
(13%), а не до ста так сред ста ва (тех нич ких, фи нан сиј ских, лич них итд.) – 5 (6%). Два (2,5%) 
ис тра жи ва ча су ода бра ла од го вор „Бо јим се да ћу из гу би ти ис тра жи вач ку пред ност ко ју ми 
ти по да ци да ју“. Три од го во ра (3,5%) свр ста на под „Оста ло“ гла си ла су: „Ни сам за бри нут за 
део по да та ка ко је де лим у скло пу до го во ре не на уч не са рад ње“, „Ре зул тат над по да ци ма је од 
зна ча ја, ана ли за од го ва ра ју ћим ме то да ма, а не и са ми по да ци ко је ко ри сти мо“ и „За ви си од 
вр сте по да та ка“. Ово пи та ње је та ко ђе под ра зу ме ва ло мо гућ ност из бо ра ви ше од го во ра. Иако 
је пре ко 70% ис пи та ни ка ис ка за ло да ни је за бри ну то због де ље ња по да та ка, го то во под јед нак 
број је ипак из ра зио не ку вр сту бри ге. Ови по да ци вр ло ја сно по ка зу ју да у на уч но и стра жи вач-
кој за јед ни ци по сто ји оправ да ни страх од зло у по тре бе по да та ка.

Уло га (ма тич не) ин сти ту ци је у Пла ну за упра вља ње по да ци ма 

Пла ну за упра вља ње по да ци ма (Da ta ma na ge ment plan – DMP) по све ће на је у ан ке ти по себ-
на па жња. Цео низ пи та ња по ста вљен је са ци љем да на ни воу ма тич не ин сти ту ци је, али и на 
ин ди ви ду ал ном пла ну, утвр ди оба ве ште ност и упу ће ност ис тра жи ва ча у ову про бле ма ти ку. 

Табела 2. Питања у вези са Планом управљања подацима (ПУП)Табела 2. Питања у вези са Планом управљања подацима (ПУП)

Питање Да
Нисам сигуран 
/сигурна

Не
Без 
одговора

Да ли Ваша установа има план за 
управљање подацима (ПУП)?

3 (3,5%) 60 (70,5%) 22 (26%) 0

Да ли сте икад користили ПУП у својим 
истраживањима?

3 (3,5%) 15 (17,5%) 67 (79%) 0

Да ли имате ПУП за Ваш текући 
истраживачки пројекат/пројекте?

6 (7%) 22 (26%) 57 (67%) 0

Да ли мислите да ПУП заиста помаже 
истраживачима у 
управљању истраживачким подацима?

16 (19%) 62 (73%) 7 (8%) 0

Да ли сте упознати са појмом метаподаци? 60 (70,5%) 10 (12%) 15 (17,5%) 0

Да ли мислите да би формална обука о 
метаподацима била 
корисна за управљање истраживачким 
подацима?

62 (73%) 20 (23,5%) 3 (3,5%) 0

Да ли Ваш универзитет има прописан скуп 
метаподатака за отпремање података у 
склaдиште/репозиторијум?

3 (3,5%) 73 (86%) 9 (10,5%) 0
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Питање Да
Нисам сигуран 
/сигурна

Не
Без 
одговора

Да ли Ваша истраживачка заједница 
користи/препоручује неки стандардни 
систем именовања фајлова?

4 (4,5%) 40 (47%) 41 (48%) 0

Да ли Ваш универзитет има стандардни/
доследан систем именовања фајлова?

2 (2,5%) 49 (57,5%) 34 (40%) 0

Да ли користите неки стандардни стил за 
цитирање истраживачких података?

68 (80%) 9 (10,5%) 8 (9,5%) 0

Да ли сте знате шта подразумева концепт 
DOI (Digital Object Identifi er – DOI)?

60 (70,5%) 11 (13%) 14 (16,5%) 0

Да ли Ваш универзитет препоручује неке 
специфичне смернице за цитирање 
(АPА, Харвард итд.)?

35 (41%) 28 (33%) 22 (26%) 0

Да ли сте добили неки јединствени 
идентификатор истраживача 
(као што је ORCID = отворени ID 
истраживача и сарадника)?

39 (46%) 16 (19%) 30 (35,5%) 0

Да ли Ваш универзитет активно охрабрује 
да делите податке у режиму отвореног 
приступа (ОА)?

13 (15,5%) 49 (57,5%) 23 (27%) 0

Да ли сте упознати са захтевима 
финансијера Вашег универзитета 
у погледу складиштења података?

3 (3,5%) 22 (26%) 60 (70,5%) 0

Ин ди ка тив но је да нај ве ћи број пи та ња ти па „Да ли ваш уни вер зи тет има....“ да је по-
зи тив не од го во ре у са свим ма лом про цен ту. Нај ве ћи број ан ке ти ра них ис тра жи ва ча ни је 
си гу ран да ли уста но ва у ко јој ра ди по се ду је План упра вља ња по да ци ма (ПУП), ни ти про-
пи сан скуп ме та по да та ка за от пре ма ње по да та ка у ре по зи то ри јум. Та ко ђе из ра жа ва ју сво ју 
не си гур ност ка да су упи та ни да ли Уни вер зи тет има до сле дан си стем име но ва ња фај ло ва и 
да ли су охра бре ни да де ле по дат ке у ре жи му отво ре ног при сту па. ПУП ни ти су ко ри сти ли, 
ни ти ко ри сте у свом ра ду, а ни су ни си гур ни да ли он по ма же у упра вља њу ис тра жи вач ким 
по да ци ма. Го то во по ло ви на се из ја шња ва да ис тра жи вач ка за јед ни ца не ко ри сти и не пре-
по ру чу је до сле дан си стем име но ва ња фај ло ва. Ве ћи на та ко ђе не по зна је зах те ве фи нан-
си је ра у по гле ду скла ди ште ња по да та ка. По зи ти ван ре зул тат да ла су пи та ња у ве зи са пој-
мом ме та по да та ка, јер га по зна је ве ћи на ис пи та ни ка и сма тра да би фор мал на обу ка би ла 
ко ри сна за упра вља ње ис тра жи вач ким по да ци ма. Нај ве ћи број ко ри сти не ки стан дард ни 
на чин ци ти ра ња, а твр ди и да Уни вер зи тет пре по ру чу је од ре ђе не сти ло ве. Из ја шња ва ју се 
и да су упо зна ти са DOI (Di gi tal Ob ject Iden ti fi er) кон цеп том, а по се ду ју не ки је дин стве ни 
иден ти фи ка тор ис тра жи ва ча (као што је OR CID = отво ре ни ID ис тра жи ва ча и са рад ни ка). 
Го то во је не мо гу ће не уочи ти дис про пор ци ју из ме ђу ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног у овом 
се ту од го во ра, као да су ис тра жи ва чи у огром ном про цен ту нео ба ве ште ни о де ша ва њи ма 
на ни воу Уни вер зи те та. 
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Табела 3. Питања у вези са управљањем подацима у истраживачком раду Табела 3. Питања у вези са управљањем подацима у истраживачком раду 

Колико често 
практикујете следеће:

Скоро увек Често Понекад Ретко Никад
Без 
одговора

Користите метаподатке 
за означавање својих 
података

3 (3,5%) 10 (12%) 21 (24,5%) 15 (17,5%) 36 (42,5%) 0

Користите сопствене 
ознаке и метаподатке 
или ознаке и 
метаподатке свог 
истраживачког тима

6 (7%) 19 (22,5%) 17 (20%) 10 (12%) 33 (39%) 0

Користите скупове 
података који су 
означени метаподацима

5 (6%) 9 (10,5%) 21 (24,5%) 15 (17,5%) 35 (41%) 0

Користите конвенције 
или стандарде за 
именовање фајлова

4 (4,5%) 20 (23,5%) 18 (21%) 8 (9,5%) 35 (41%) 0

Имате различите 
верзије истих скупова 
података

12 (14%) 27 (32%) 24 (28%) 10 (12%) 12 (14%) 0

Користите систем/
технике за контролу 
верзија, како бисте 
лакше препознали 
одређену верзију

16 (19%) 20 (23,5%) 19 (22,5%) 11 (13%) 19 (22,5%) 0

Цитирање 
истраживачких података

54 (63,5%) 16 (19%) 11 (13%) 1 (1%) 3 (3,5%) 0

Радите са подацима 
који су обично у јавном 
домену

32 (37,5%) 23 (27%) 18 (21%) 8 (9,5%) 4 (4,5%) 0

Радите са подацима 
којима је приступ 
ограничен

5 (6%) 14 (16,5%) 40 (47%) 18 (21%) 8 (9,5%) 0

Од го ва ра ју ћи на пи та ња у ве зи са упра вља њем на уч но и стра жи вач ким по да ци ма, ве ћи део 
чла но ва ака дем ске за јед ни це твр ди да ни ка да не ко ри сти ме та по дат ке за озна ча ва ње сво јих 
по да та ка, озна ке и ме та по дат ке соп стве ног ис тра жи вач ког ти ма, ни ти ску по ве по да та ка озна-
че не ме та по да ци ма, па ни ко нве нци је и стан дар де за име но ва ње фај ло ва. На ве де ни ре зул та ти 
мо гли би се укр сти ти нпр. са по дат ком да је 70% ис тра жи ва ча упо зна то са пој мом ме та по да-
та ка (Та бе ла 2), па да се упи та мо, ре ци мо, да ли је мо гу ће да ве ћи на њих не ста вља на слов 
тек ста, име ауто ра, кључ не ре чи у име фај ла, или нпр. да тум пре у зи ма ња. Или је, ипак, реч о 
то ме да не схва та ју у це ли ни на шта се ова пи та ња од но се? Да ље, из ја сни ли су се да по не кад и 
че сто има ју раз ли чи те вер зи је истих ску по ва по да та ка, као и да ко ри сте си сте ме и тех ни ке за 
кон тро лу, ра ди лак шег пре по зна ва ња од ре ђе не вер зи је. Ве ћи на ци ти ра ис тра жи вач ке по дат-
ке, али по сто ји и оних 17% ко ји то ра де тек по не кад, рет ко или ни кад. Нај ве ћи број ис тра жи ва-
ча ко ри сти по дат ке у јав ном до ме ну: са свим је ма ли про це нат оних ко ји их ни ка да не ко ри сте 
и ко ји ско ро увек ра де са по да ци ма ко ји ма је при ступ огра ни чен, што би се мо гло об ја сни ти и 
не до вољ ним вла да њем тех ни ка ма за при ступ по да ци ма тог ти па.
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Табела 4. Питања у вези са дељењем и чувањем података Табела 4. Питања у вези са дељењем и чувањем података 

У којој мери се слажете или 
не слажете са следећим 
ставкама?

Потпуно 
се 
слажем

Слажем 
се

Нити се 
слажем, 
нити 
се не 
слажем

Не 
слажем 
се

Уопште 
се не 
слажем

Без 
одговора

Упознат сам са захтевима за 
отвореним приступом

23 (27%) 26 (30,5%) 25 (29,5%) 9 (10,5%) 2 (2,5%) 0

У реду је и спреман 
сам да поделим своје 
истраживачке податке са 
другима

25 (29,5%) 36 (42,5%) 19 (22,5%) 5 (6%) 0 0

Не предвиђам никакве 
проблеме због тога што 
делим своје истраживачке 
податке са другима

16 (19%) 36 (42,5%) 22 (26%) 9 (10,5%) 2 (2,5%) 0

Мислим да етика података 
може постати питање када 
се истраживачки подаци 
деле са другима

7 (8%) 42 (49,5%) 25 (29,5%) 10 (12%) 1 (1%) 0

Желео бих да чувам 
скупове података који су 
резултат мог истраживања, 
чак и изван трајања 
пројекта

24 (28%) 33 (39%) 18 (21%) 7 (8%) 3 (3,5%) 0

Сваки универзитет треба 
да има план за управљање 
подацима

40 (47%) 30 (35,5%) 13 (15,5%) 1 (1%) 1 (1%) 0

Сваки универзитет треба 
да има прописан сет 
метаподатака за отпремање 
података у складиште 
(репозиторијум)

37 (43,5%) 32 (37,5%) 13 (15,5%) 1 (1%) 2 (2,5%) 0

Универзитет треба да 
препоручи и користи систем 
за именовање фајлова

34 (40%) 35 (41%) 13 (15,5%) 1 (1%) 2 (2,5%) 0

Раз ли чи ти од го во ри су при сти гли и на пи та ња у ве зи са де ље њем и чу ва њем по да та ка. Не-
што ви ше од по ло ви не ис пи та ни ка из ја сни ло се да је упо зна то са зах те ви ма за отво ре ним при-
сту пом и да је спрем но да по де ли сво је ис тра жи вач ке по дат ке са дру ги ма. Они не пред ви ђа ју 
не ке про бле ме ка да је у пи та њу де ље ње по да та ка, па ипак по ло ви на њих сма тра да етич ност 
мо же по ста ти пи та ње ка да се ис тра жи вач ки по да ци де ле са дру ги ма. Та ко ђе, ви ше од по ло-
ви не же ли да чу ва ску по ве по да та ка ко ји су ре зул тат соп стве ног ис тра жи ва ња и по за вр шет ку 
од ре ђе ног про јек та. Нај ве ћи број сма тра да Уни вер зи тет тре ба да има план за упра вља ње по-
да ци ма, про пи сан сет ме та по да та ка за њи хо во от пре ма ње у скла ди ште (ре по зи то ри јум) и да 
ова ин сти ту ци ја тре ба да пре по ру чи и ко ри сти си стем за име но ва ње фај ло ва.

У скла ду са ти ме, на пи та ње „По Ва шем ми шље њу, ко тре ба да пла ти за скла ди ште ње и јав ни 
при ступ по да ци ма ко је сте Ви кре и ра ли?“, са ви ше оп ци ја, ис пи та ни ци су на ве ли Уни вер зи тет 
– 52 (61%), по том не ко на ци о нал но те ло – 43 (50,5%) и фи нан си је ра – 31 (36,5%). Нај ма њи 
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број, њих 11 (13%), сма тра да би са ми тре ба ло да пла те скла ди ште ње и јав ни при ступ по да ци-
ма. Иза брав ши од го вор „Оста ло“ – 4 (4,5%) ис пи та ни ка су да ла сле де ће од го во ре: „Онај ко ме 
су по треб ни... у не ким си ту а ци ја ма“, „Пи та ње не пре циз но јер за скла ди ште ње сво јих по да та ка 
ис тра жи вач ско ро увек пла ћа сам“ и „Не знам“ (2 од го во ра). По ми шље њу ве ћи не при пад ни ка 
ака дем ске за јед ни це, Уни вер зи тет је ме сто на ко јем би тре ба ло да се чу ва ју по да ци ка ко би се 
омо гу ћио ду го роч ни при ступ (65 – 76,5%). Је дан број њих се од лу чио за дру ге оп ци је: „У спољ-
ној ме мо ри ји (екс тер ном скла ди шту), не пла ће но“ – 31 (36,5%), „Код оно га ко фи на нси ра ин-
сти ту ци ју“ – 25 (29,5%) и „У спољ ној ме мо ри ји (екс тер ном скла ди шту), пла ће но“ – 15 (17,5%). 
Ода брав ши оп ци ју „Оста ло“ – 2 (2,5%) ис пи та ни ка су да ла од го вор да не зна ју.

Обу ка за упра вља ње по да ци ма 

У по след њем сег мен ту ан ке те, ис пи та ни ци су од го ва ра ли на пи та ња о ис ку ству у обу ци за 
ПУП. Ве ћи на њих (70 – 82,5%) се из ја сни ла да ни је има ла ни ка кве обу ке. Они ко ји је су, на во-
ди ли су сле де ће обла сти: сти ло ви на во ђе ња по да та ка – 12 (14%), ме та по да ци – 8 (9,5%), план 
за упра вља ње по да ци ма – 1 (1%), си стем за име но ва ње фај ло ва – 1 (1%) и кон тро ла вер зи ја 
ску по ва по да та ка – 1 (1%).

На по ста вље но пи та ње о же љи да се об у че из од ре ђе них обла сти, на во ди ли су: план за 
упра вља ње по да ци ма – 52 (61%), ме та по дат ке – 46 (54%), си стем за име но ва ње фај ло ва – 
44 (52%), кон тро лу вер зи ја се то ва по да та ка – 36 (42,5%) и сти ло ве на во ђе ња по да та ка – 38 
(44,5%). При лич но ве ли ки број ис пи та ни ка, чак 20 (23,5%) ни је по ка за о за ин те ре со ва ност за 
би ло ка кву обу ку. Оп ци ју „Оста ло“ иза бра ло је 4 (4,5%) и да ло сле де ће од го во ре: „Ми слим да 
то тре ба да ра де за по сле ни у ин сти ту ти ма“, „Уко ли ко би се уво дио стан дард ко ји мо ра мо да 
ко ри сти мо, он да би тре ба ло да по сто ји и обу ка“, „Не знам“ и „Мо жда све по ма ло“.

На кра ју ан ке те ис пи та ни ци су за мо ље ни да на пи шу свој ко мен тар у ве зи са упра вља њем 
по да ци ма. Без од го во ра је оста ло 78 (91,5%), док је 7 (8%) да ло сле де ће од го во ре: „По др жа-
вам“, „Про фе со ри су пре ви ше оп те ре ће ни оба ве за ма у на ста ви, на уч ним про јек ти ма, соп стве-
ним ис тра жи ва њи ма и ак тив но сти ма из ван фа кул те та и ја ко је те шко на ћи до вољ но вре ме на 
за уса вр ша ва ње у обла сти упра вља ња по да ци ма иако би то би ло ве о ма ко ри сно“, „За не ке од 
пој мо ва и кон це па та ни сам чу ла, и ми слим да би ис тра жи ва чи ма, чак и на ма у дру штве ним 
на у ка ма, еду ка ци ја на ове те ме би ла ко ри сна и по жељ на“, „Об је ди ње ни курс; ово де ље но не-
ма сми сла јер су све обла сти бит не“, „Не мам ко мен тар“, „По сто ји ве о ма из ра же на спе ци фич-
ност ти по ва по да та ка чак у окви ру срод них (у мом слу ча ју би о ло шких) ди сци пли на, та ко да 
су не ка од пи та ња до не кле ире ле вант на за прак су ра да са по да ци ма“, „Би ло је пар не ја сних 
пи та ња. Дру га ствар је као што зна те да су фа кул те ти прав на ли ца и да смо ми као на став ни ци 
ис кљу чи во упу ће ни на фа кул те те. Ми слим да би Уни вер зи тет као та кав мо рао да бу де мно го 
бо ље ор га ни зо ван и да бу де ствар но јед но кров но прав но те ло“.

Не пот пу не ан ке те

Као што је већ по ме ну то, од 159 по пу ње них ан ке та не пот пу них је би ло 74, што чи ни чак 
46,5%. Ин те ре сант но је при ме ти ти да је на пи та ња из се та „Де мо граф ских ин фор ма ци ја“ сти-
гао по 31 од го вор, бу ду ћи да је на сва ко по 9 (22,5%) ис пи та ни ка иза бра ло оп ци ју „Без од го-
во ра“. Ово би мо гло да зна чи да ан ке ти чак ни у по љу нај оп шти јих ин фор ма ци ја ни је при сту-
пље но са озбиљ но шћу и стр пље њем.

Дру ги део ан ке те ко ји су чи ни ла пи та ња из обла сти „Све сти о пи та њи ма упра вља ња по да-
ци ма“ по пу ња ва ло је још ма ње ис пи та ни ка. За ни мљи во је да број ни је опа дао ка ко је од ми ца-
ла ан ке та, не го по вр сти пи та ња. Та ко је, на пи та ња о ти пу по да та ка ко је ко ри сте за ис тра жи-
ва ње, а ко ји тип на ста је из њи хо вих ис тра жи ва ња, од го во ри ло од 15 до 26 ис пи та ни ка, али, на 
при мер, на сет пи та ња о ко ри шће њу ПУП-а, о упра вља њу по да ци ма у на уч но и стра жи вач ком 
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ра ду или о де ље њу и чу ва њу по да та ка са мо 6, од но сно 7. Ако се узме у об зир да је пре ко 70% 
иза бра ло оп ци ју „Без од го во ра“, на ову гру пу пи та ња је од го во рио је дан, по не кад два ис пи та-
ни ка. Овом при ли ком ни је учи ње на де таљ ни ја ана ли за од го во ра јер би се до шло до не рав но-
мер них и не по у зда них по да та ка.

Ан ке та ри су, за пра во, има ли ди ле му да ли се у слу ча ју не пот пу них ан ке та ра ди ло о не стр-
пље њу да им се по све те вре ме и па жња, или о те мељ ном не по зна ва њу ис тра жи ва ног под руч ја. 
Ово би, са ана ли зи ра ним ре зул та ти ма пот пу них ан ке та, да ло при лич но по ра зну сли ку о од но-
су ака дем ског осо бља пре ма пла но ви ма за упра вља ње по да ци ма и ње го вој ин фор ма ци о ној 
пи сме но сти и оспо со бље но сти за ба ра та ње ис тра жи вач ким по да ци ма, од но сно њи хо вом про-
на ла же њу, вред но ва њу и ко ри шће њу. 

За кљу чак

Узо рак од 85 ис пи та ни ка из раз ли чи тих на уч них обла сти ко ји су уче ство ва ли у ан ке ти Ве-
шти на ко ри шће ња по да та ка и упра вља ње ис тра жи вач ким по да ци ма до но си по пр ви пут, ко ли ко 
нам је по зна то, ре зул та те јед ног ме ђу на род ног – европ ског ис тра жи ва ња ин фор ма ци о не пи-
сме но сти ака дем ског осо бља у ко је се Ср би ја укљу чи ла. Ис тра жи ва чи са Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду – у нај ве ћем про цен ту на став ни ци – од го ва ра ли су он лајн на 24 пи та ња кон ци пи ра на 
та ко да от кри ју на ви ке, оба ве ште ност и ве шти ну из до ме на da ta li te racy, а са ма ин фор ма ци о на 
пи сме ност тре ти ра на је у нај ши рем сми слу – као по јам ко ји укљу чу је и оспо со бље ност за рад 
са по да ци ма као квин те сен ци јом ис тра жи вач ког ра да. С дру ге стра не, са оп ште ни су ре зул та ти 
ко ји пред ста вља ју тек су мар ни пре глед ис ка за них ста во ва и ко ји би се мо гли до дат но ту ма чи-
ти нпр. с об зи ром на на уч не обла сти ко ји ма при па да ју ис тра жи ва чи, или на зва ња, тј. го ди не 
ба вље ња на уч ним ра дом. Но, ре ла тив но ма ли узо рак овом је при ли ком ан ке та ре на вео да од 
та кве ана ли зе од у ста ну.

Спро ве де но ис тра жи ва ње по твр ди ло је по ла зну прет по став ку ан ке та ра да ис тра жи ва чи на 
Уни вер зи те ту у Бе о гра ду има ју по тре бу за до дат ном обу ком у до ме ну ко ри шће ња и ру ко ва ња 
ис тра жи вач ким по да ци ма. Иако су по ка за ли оба ве ште ност, они ипак ни су по твр ди ли су штин-
ско раз у ме ва ње по је ди них кон це па та из до ме на оп ште до ступ но сти пу бли ка ци ја и отво ре не 
на у ке. У од но су на кров ну ин сти ту ци ју, им пли цит но се очи то ва ла „уса мље ност“ ис тра жи ва ча 
и сла ба „ви дљи вост“ Уни вер зи те та, упо ре до са мањ ком ин сти ту ци о нал не ин фра струк ту ре (по-
ли ти ке, сер ви си, сред ства, ре по зи то ри ју ми, про це ду ре). У нај ши рем сми слу, као нео п ход ност 
се по ка за ла про ме на ор га ни за ци о не кул ту ре Уни вер зи те та.
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Information Literacy of Professors and Associates 
at the University of Belgrade

Summary
This paper presents the results of the research conducted at the University of Belgrade in 2017, with the aim of 
determining the level of information literacy of professors and associates, by examining their ability to manage 
research data. Data on the habits of researchers (professors, associates, PhD students, librarians) were collected in 
the identical online survey (Data Literacy and Research Data Management Research) in the academic environments of 
a number of European countries concurrently, in order to allow a comparative overview of the issues.
A total of 692 questionnaires were sent. They were addressed to 367 male and 325 female recipients. The researchers 
(85 of them), mostly professors and mostly women, replied online to 24 questions: 5 containing “demographic 
information” and 20 concerning “awareness of data management issues”. The reported results provide only an 
overview of the expressed attitudes. They could be further interpreted e.g. with regard to the scientifi c fi elds to 
which the researchers belong, or to their titles, i.e. years of the scientifi c work. However, a relatively small sample 
of respondents made the surveyors abandon such an analysis on this occasion.
The research results confi rm the initial assumption of surveyors that the researchers at the University of Belgrade 
need additional training in the fi eld of work with research data. Although informed of the subject, they still have not 
demonstrated the essential understanding of certain concepts in the fi eld of general availability of publications and 
open science. In relation to the umbrella institution, the “loneliness” of the researchers and the poor “visibility” 
of the University, along with the lack of institutional infrastructure (policies, services, resources, repositories, 
procedures), were implicitly manifested. In the broadest sense, the change in the organizational culture of the 
University has proved to be a necessity.

Keywords: University of Belgrade, professors, associates, researchers, librarians, habits, information literacy, 
survey, Data Literacy and Research Data Management Research, infrastructure 
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непознавање стручне терминологије у области управљања истраживачким подацима, што 
све заједно директно утиче на ефективност научног процеса. 
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истраживачким подацима – Data Literacy and Research Data Management Research, 
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