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Канцеларије и бивши 
директор Националне 
библиотеке J.-F. Jauslin 
(“Cultural Policy and 
Information Matters in 
Switzerland”).

О настојањима Кон-
гресне библиотеке Чилеа 
(Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile) да у 
дигиталном окружењу 
своју нову мисију и 
визију реализује не само 
доприносећи остварењу 
функција парламента, већ 
делујући и као мост између 
Конгреса и грађана кроз 
подржавање друштвених 
сајбер мрежа и планирање 
нових програма, говори 
текст M. Délano “�e Shock 
of the Ultra New”.

У чланку “Education 
as a New Goal for National 
Libraries” J. J. Fuentes-
Romero анализирао је 
однос који према сопственој делатности на пољу 
образовања имају националне библиотеке земаља 

у развоју и развијених 
земаља (примери Бенина, 
Тринидада и Тобага, 
Индонезије, Малезије, 
В. Британије и Канаде). 
У земљама у развоју, 
традиционално је важна 
ова делатност, будући 
да је учење од кључне 
важности за развој. 
Пораст значаја образовне 
функције у националним 
библиотекама разви-
јених земаља у овој 
анализи тумачи се 
преиспитивањем сопст-
вене улоге у виртуелном 
окружењу, стицањем 
нових корисника услед 
промене концепта об-
разовања (важност до-
животног образовања, 
учења на даљину) и 
масовниог коришћења IC 
технологија.

Љуба Јањетовић

Библиотека
Библиотека: списание за библиотечна теория и практика год. XV, бр. 1-4. 
Главен редактор: Александра Дипчикова. София: Народна библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий”, 2008.

Број 1 – Теме које се обрађују у овом броју: 
заштита фондова – научни и практични захтеви 
(који се тичу њихове очуваности) за пријем поклона 
у фондове библиотека и архива (Р. Марчева); набавка 
библиотечке грађе – значај размене за комплетирање 
фондова библиотека, на примеру Универзитетске 
библиотеке „Св. Климент Охридски”, Софија (Б. 
Яврукова); ризнице у библиотекама – истраживање о 
дародавцима на основу сачуваног каталога османске 
библиотеке видинске породице Пазвантоглу, чији 
се један део чува у Оријенталном одељењу НБКМ 
(С. Кендерова) и „Бугарска” као тема руских издања 
(до 1917) у фонду Централне библиотеке Бугарске 
академије наука (М. Аргирова-Герасимова); подсећање 

на културну улогу читаонице у Трјавни у 19. веку 
(И. Пехливанов); резултати анкете спроведене међу 
корисницима Централне медицинске библиотеке о 
квалитету информационих услуга и искоришћености 
фондова ове библиотеке (Ж. Сурчева, И. Александров, 
П. Коцилкова); рубрика „Догађања” садржи текстове 
који се односе на изложбену активност националне 
библиотеке (НБКМ); број садржи и приказе књига, 
вести и библиографске информације (нова бугарска 
издања).

Број 2 – Доноси прилоге: државна политика 
и библиотечка стратегија – стање и предлог 
основних принципа будуће националне стратегије 
(А. Гергова); савремена библиотека са читаоницом 
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као комплексна културна институција – покушај 
проблематизовања бугарског искуства (Е. Русинова); 
проблем финансирања школских библиотека (Б. 
Дживодерова); ју-
билеји – интервју са 
угледним руским ст-
ручњаком у области 
библиотекарства, проф. 
др Јуријем Н. Стољаровим 
(М. Младенова) и профе-
сионални допринос С. 
Рибарове библиотеци у 
Силистри (Д. Христова); 
филологија у књижевној 
продукцији епохе бу-
гарског Препорода (Ж. 
Ескенази); библио-
графска делатност проф. 
Анастаса Иширкова 
(1868-1937), угледног 
бугарског географа 
и етнографа (П. Ми-
хайлов); 125 година 
Регионалне библиотеке 
„Пенчо Славейков” у 
Варни – прослава и 
интервју са директорком 
Е. Милковом (К. 
Димчева, О. Антов, Ю. 
Крайчева); из рубрике 
„Догађања” издвајамо 
приказ 3. међународне 
конференције ескпертске 
групе библиотекара одговорних за рукописне 
колекције Лиге европских истраживачких библиотека 
(LIBER) одржане у Берлину 2007. (Е. Мусакова); број 
доноси и приказе стручне литературе, актуелне вести 
и попис нових приручника у НБКМ.

Број 3 – Заступљене су теме: бугарске библиотеке 
између европске политике и локалне праксе – 
компаративна анализа параметара европског и 
бугарског модела развоја библиотека (А. Димчев); 
допринос бугарског стручњака Теодора Димитрова 
(1932-2002) раду Библиотеке ILO и Библиотеке UN 
у Женеви (Б. Първанова); портрет академика проф. 
др Александра Младеновића са посебним освртом на 
сарадњу националних библиотека Бугарске и Србије 
(излагање Б. Христове на Библионету маја 2008); 
периодика на османско-турском језику издавана 
у Бугарској у периоду 1878-1944. (С. Шиваров); 
црквена организација католичке Никопољске 
епархије у бугарским земљама 1648-1878. (Р. Спасов); 
број садржи и најаве нових издања НБКМ; приказе и 
библиографске информације (нова бугарска издања).

Број 4 – Садржи прилоге: нацрт Закона о 
јавним библиотекама; информација о пројекту 

Правна регулатива за библиотеке и библиотечко-
информационе делатности у Бугарској који су 
као партнери у периоду 2006-2008. реализовали 

Савез библиотечких и 
информационих радни-
ка, Министарство 
културе Бугарске и 
Британски савет у 
Софији (В. Грашкина); 
библиотечке услуге у 
Library 2.0 окружењу 
(Т. Борисова); библио-
графски преглед издања 
књига бугарских аутора 
у иностранству (В. 
Британија, САД, Канада, 
Француска, Немачка, 
Аустрија, Швајцарска, 
Русија) у периоду 
1990-2007. са циљем 
уочавања тенденција у 
интересовању страних 
издавача и преводилаца 
за бугарске ауторе након 
демократских промена 
(Е. Янакиева); ризнице 
у библиотекама – ретке 
књиге у Централној 
библиотеци Бугарске 
академије наука (М. 
Аргирова-Герасимова); 
информациона заш-
тита у бугарским 

организацијама (Н. Лилова); ауторско право – 
економски аспекти права коришћења, позајмице 
и изнајмљивања дела (В. Борисова); из рубрике 
„Догађања” издвајамо: приказ Међународног 
симпозијума Управљање информацијама/доку-
ментацијом и сарадња између библиотека 
балканских земаља одржаног у Једрену јуна 2008. (С. 
Кендерова), текст Једренске декларације који садржи 
иницијативу за стварање асоцијације библиотека 
балканских земаља и предлаже облике сарадње, 
Меморандум Савеза библиотечких и информационих 
радника усвојен на XVIII националној конференцији 
Библиотечка професија у 21. веку – промене и изазови, 
информацију о укључивању Бугарске у међународну 
иницијативу Глобалне библиотеке коју потпомаже 
Фондација Бил и Мелинда Гејтс, информацију о 
телевизијском пројекту по лиценци BBC-a �e Big 
Read; број закључује библиографија нових књига из 
библиотекарства у фонду НБКМ (П. Калудина).

Љ. Јањетовић

И З Л О Г


