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Шта се де ша ва ло „Под ра зно”

Скуп шти на За јед ни це то ком по след ње че ти ри 
го ди не рас пра вља ла је о број ним пи та њи ма: у ве зи 
са усва ја њем Про то ко ла о са рад њи ко јим се бли же 
уре ђу је по сту пак еви ден ци је и за шти те кул тур них 
до ба ра при ли ком про це са при ва ти за ци је и оба ве-
за ма ма тич них би бли о те ка у ве зи са овим до ку мен-
том; по др шке Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је 
про јек ту Вир ту ел на би бли о-
те ка Ср би је; но вим мо де лом 
ре дов ног го ди шњег от ку па 
књи га Ми ни стар ства кул-
ту ре Ре пу бли ке Ср би је за 
мре жу јав них би бли о те ка; 
ре дов ном го ди шњом кон-
фе рен ци јом IFLA-е; про бле-
мом ва лид но сти и прин ци-
пи јел но сти при ме не ва же ће 
Уред бе о из ме на ма Уред бе о 
ко е фи ци јен ти ма за об ра чун 
и ис пла ту пла та за по сле них 
у јав ним слу жба ма, до не те 
29. 6. 2007. го ди не.

По во дом слу ча ја из мар-
та 2008. го ди не, ка да је из-
го ре ла На род на би бли о те ка 
„Де сан ка Мак си мо вић“ из 
Вла со тин ца, Скуп шти на За-
јед ни це је не по сред но на-
кон то га до не ла од лу ку да се 
утвр ди ста ње про тив по жар-
не за шти те у би бли о те ка ма 
Ср би је ка ко би се, на осно ву 
сни мље ног ста ња, пред у зе ле 
од го ва ра ју ће ме ре и пред у-
пре ди ли евен ту ал ни бу ду ћи 
та кви слу ча је ви. У пе ри о ду 
од апри ла до но вем бра 2008. 
го ди не са ку пље ни су из ве-
шта ји ма тич них на род них 
би бли о те ка, а о ис пу ње но-
сти за кон ских про пи са ко ји уре ђу ју област про тив по-
жар не за шти те у њи ма под нет је из ве штај Скуп шти-
ни За јед ни це.

По во дом ста вља ња на јав ни увид На цр та Стан-
дар да за јав не би бли о те ке у Ср би ји ко ји је из ра ди ло 
Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, За јед ни ца ма тич-
них би бли о те ка Ср би је је за у зе ла став да, за јед но са 
свим ре ле вант ним су бјек ти ма струч не би бли о те кар-
ске за јед ни це у Ср би ји, уче ству је у пре чи шћа ва њу тог 
тек ста.

 По во дом до но ше ња но вог За ко на о јав ним на-
бав ка ма, За јед ни ца је упу тила до пис се кре та ру Ми ни-

на бав ке Ми ни стар ства фи нан си ја, у ко јем се за ло жи-
ла за из у зи ма ње би бли о те ка из си сте ма јав них на бав-
ки ка да су у пи та њу књи ге и дру ге пу бли ка ци је.

На ини ци ја ти ву не ких чла но ва За јед ни це ма тич-
них би бли о те ка Ср би је, За јед ни ца је по во дом до га ђа ја 
у ве зи са по ку ша јем не за ко ни тог сме њи ва ња ди рек то-
ра би бли о те ке у Кру шев цу упу ти ла апел над ле жном 
гра до на чел ни ку.

Нај зна чај ни ји до га ђај у до са да шњем че тво ро го-
ди шњем ра ду об но вље не За јед ни це би ће, без сум ње, 
пла ни ра ни са ста нак ди рек то ра ма тич них би бли о те ка 
са гра до на чел ни ци ма и ви со ким др жав ним функ ци о-
не ри ма над ле жним за област кул ту ре, др жав не упра-
ве и ло кал не са мо у пра ве. У скла ду с пред ло же ним 
сло га ном ску па Би бли о те ка гра ду – град би бли о те ци, 
раз мо три ле би се не ис ко ри шће не мо гућ но сти за са-
рад њу ње го вих уче сни ка и за до след ну при ме ну про-
пи са у обла сти фи нан си ра ња би бли о те кар ства.
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Би бли о нет, тра ди ци о нал ну на уч ну и струч ну ма-
ни фе ста ци ју из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
де лат но сти Ср би је, осно ва ла је 2007. го ди не За јед ни-
ца ма тич них би бли о те ка Ср би је. Ма ни фе ста ци ја се 
ор га ни зу је је дан пут го ди шње, у тра ја њу од 2-3 да на, а 
из вр шни ор га ни за то ри ску па су За јед ни ца ма тич них 
би бли о те ка Ср би је и ма тич на би бли о те ка ко ја је до-
ма ћин за те ку ћу го ди ну.

Циљ ма ни фе ста ци је је да са јед не стра не про мо ви-
ше де лат ност ма тич них би бли о те ка ко је су ор га ни зо ва-
не у За јед ни ци, а да са дру ге стра не под стак не на уч но-
ис тра жи вач ки и струч ни 
рад у би бли о те кар ству 
Ср би је, раз вој кре а тив-
не ми сли, као и сло бод ну 
раз ме ну иде ја у са вре-
ме ној би бли о те кар ској 
прак си. По ред свог ре пу-
блич ког ка рак те ра, она 
је отво ре на и за учешће 
на уч них и струч них би-
бли о теч ких рад ни ка из 
зе ма ља из окру же ња.

Ра зно вр сне те ме за-
сту пље не на ску пу ба ве 
се пи та њи ма оства ри ва-
ња ма тич них функ ци ја и 
раз во ја би бли о те кар ства 
у Ср би ји. У окви ру пред-
ста вља ња од го ва ра ју ћих 
те ма, ауто ри ма ра до ва се 
пру жа мо гућ ност да пре-
зен ту ју ре зул та те свог струч но-на уч ног ис тра жи вач-
ког ра да у би бли о те ка ма у Ср би ји. Је дан од на чи на 
пре зен то ва ња ра до ва је и пу тем об ја вљи ва ња од го-
ва ра ју ћег збор ни ка ра до ва.

Ма ни фе ста ци ја сво ју из да вач ку де лат ност ре а-
ли зу је кроз об ја вљи ва ње Збор ни ка ра до ва са Са ве-
то ва ња. Из ла зи на го ди шњем ни воу, у књи жном об-
ли ку у ти ра жу од 500 при ме ра ка, и у елек трон ском 
об ли ку на сај ту На род не би бли о те ке Ср би је, од но-
сно За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је. У ње му 

се об ја вљу ју при ло зи са Са ве то ва ња и пред ста вља ју 
уче сни ци са сво јим ра до ви ма, те на тај на чин скуп и 
пред ста вље не те ме на ста вља ју свој „жи вот”.

Збор ник ра до ва Ко лек ци је у би бли о те ка ма: фор-
ми ра ње, за шти та, бо га ће ње, одр жа ва ње, ре ви зи ја и 
ко ри шће ње са др жи пре ко 30 ра до ва би бли о те ка ра 
из Ср би је ко ји су при ка за ли ста ње ко лек ци ја у сво-
јим би бли о те ка ма. Ме ђу ра до ви ма је и текст Ире не 
Се шек, на чел ни це Оде ље ња за по пу ња ва ње фон до ва 
На род не и уни вер зи тет ске би бли о те ке у Љу бља ни, 
а Збор ник са др жи и по се бан део по све ћен би бли о-

те кар ском опу су Ла за ра 
Чур чи ћа, би бли о те ка ра 
Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске.

Збор ник об ја вљен на-
ред не, 2008. го ди не, об је-
ди нио је ра до ве на те му 
би бли о теч ких услу га. По-
ред 20 тек сто ва срп ских 
би бли о те ка ра ко ји су се 
ба ви ли ка ко те о риј ским, 
та ко и прак тич ним про-
бле ми ма у ве зи са пру жа-
њем услу га ко ри сни ци ма, 
Збор ник са др жи и при каз 
књи ге Мај кла Хи ла Ути-
цај ин фор ма ци је на дру-
штво: ис пи ти ва ње ње-
не при ро де, вред но сти и 
упо тре бе, као и тек сто ве 
проф. др Бор ја не Хри сто-

ве, Љу би це Шта вља нин-Ђор ђе вић и проф. др Ма те 
Пи жу ри це о ра ду ака де ми ка Алек сан дра Мла де но-
ви ћа.

У на ја ви за 2009. го ди ну, уме сто но вог Збор ни ка 
ра до ва, је ка та лог нај бо љих про је ка та би бли о те ка у 
Ср би ји ко ји ће при ка за ти нај зна чај ни је про јек те ко ји 
су обе ле жи ли пе ри од од 2006. до 2009. го ди не.

Љу би ца Спа се но ска

Би бли о нет
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Abstract 
Pa per pre sents the ac ti vi ti es of the Pa rent Li brary Com mu nity of Ser bia in pe riod bet we en 2005 
and 2009. As an as so ci a tion esta blis hed for the sa ke of de ve lo ping of li brary system in Ser bia, the 
Com mu nity fo cu ses its ac ti vi ti es to wards di scus sing the pre sent sta te of af fa irs in the Ser bian li bra-
ri an ship and al so to wards di scus sing con cre te is su es and pro blems the Ser bian li bra ri es are fa ced 
with.
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