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Библиотекар
Библиотекар год. L, бр. 1-2, бр. 3-4. Главни и одговорни уредник Александра 
Вранеш. Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2008.

Први број часописа Библиотекар у прошлој 
години (год. L, број 1-2, за 2008), Библиотекарског 
друштва Србије, посвећен је теми јавних библиотека и 
доноси низ одличних и за размишљање провокативних 
текстова на ту тему. Оно што одликује ову свеску и 
што јој даје квалитет, јесте чињеница да поред сјајних 
текстова академских стручњака за библиотекарство 
и информатику, у њему заинтересовани читаоци 
могу наћи текстове који се непосредно тичу праксе, 
а које су писали људи који свакодневно раде у јавним 
библиотекама, те тако могу да 
јавности пренесу искуство из 
прве руке. Текстови мр Драгане 
Сабовљев, директорке Градске 
народне библиотеке „Жарко 
Зрењанин“ из Зрењанина, 
Јасмине Нинков, дирекоторке 
библиотеке „Милутин Бојић“ 
на београдској општини 
Палилула, Марије Орбовић 
из Чачка, Сабине Ћуркић 
из Кладова, само су неки од 
примера како жива библи-
отечка пракса може и мора 
обогатити преко потребну 
теоријску мисао. Није 
непозната чињеница да се 
улога библиотеке као једног од стубова културе у 
друштвеној средини мења, јер су се и историјске и 
друштвене околности умногоме промениле. Тим више 
су значајна промишљања о улози јавних библиотека 
као примера живе библиотечке делатности и као 
једног од првих посредника између грађана и 
културе, која, без обзира на своју скрајнутост у 
савременој ери, и даље задржава веома важну улогу 
у људском животу, јер она је оно што нас разликује 
од осталих облика живота. Још једна од драгоцености 
ове свеске Библиотекара је и библиографска грађа 
о јавним библиотекама у периоду од 1990. до 2007. 
године, коју је прикупила Тања Ивановић. Њених 
611 библиографских јединица сведоче о постојању 
немалог корпуса текстова посвећених овом проблему 
и говоре нам о важности која се овој теми придаје 
како у домаћем, тако и у светском библиотекарству.

Истовремено с овим, на самом крају прошле 
године, изашао је и други двоброј Библиотекара (бр. 

3-4, 2008). Ово издање је посвећено високошколским, 
академским, универзитетским библиотекама. Вашој 
пажњи препоручујемо текстове Александре Вранеш, 
„Одговорност академске библиотеке“; Гордане 
Ђоковић, „Улога и значај библиотеке у високо-
школском образовном систему“; Силвије Бркић, 
„Савремена библиотечко-информациона делатност 
у академском образовању“; Наташе Васиљевић, 
„Високошколске библиотеке као могући фактор 
равнотеже у процесу примене информационо-

комуникационе технологије 
на универзитету“; Гордане 
Ђоковић, „Набавна поли-
тика у високошколским би-
блиотекама“; Вуке Јеремић, 
„Електронски ресурси у 
академским библиотекама: 
принципи и процедуре набавке 
и колекционирања“ и Романе 
Рибић, „Стручни каталог музи-
калија у библиотеци Факултета 
музичке уметности у Београду“.

Посебна пажња је поклоњена 
Универзитетској библиотеци 
„Светозар Марковић“ у Бео-
граду: Вера Петровић, „Улога и 
значај Универзитетске библио-

теке ‘Светозар Марковић’ у систему високошколских 
библиотека централне Србије“; Цвета Костов, 
„Примена принципа стратешког планирања на 
набавну делатност Универзитетске библиотеке 
у Београду“; Наташа Васиљевић и Вука Јеремић, 
„Набавка публикација у Универзитетској библиотеци 
‘Светозар Марковић’ – има ли перспективе?“; Драгана 
Михаиловић и Гордана Лазаревић, „Откривање легата 
Универзитетске библиотеке ‘Светозар Марковић’ 
упознавање корисни-ка са посебним фондовима“; 
Јелена Ђурђулов, „Прво искуство слободног приступа 
публикацијама у Универзитетској библиотеци 
‘Светозар Марковић’ – аустријска библиотека“ и 
Александра Павловић, Сања Антонић, Весна Шујица, 
Оја Кривуловић и Дејана Каваја Станишић, „Одељење 
за научне информације Универзитетске библиотеке 
,’Светозар Марковић’ у Београду – одговори на захтеве 
корисника“.
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