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ALA је удру же ње по ор га ни за ци ји и на чи ну ра да 
до не кле раз ли чи то од IFLA-е. Као и IFLA, и ALA де лу је 
кроз рад од се ка, сек ци ја, фо ру ма и окру глих сто ло ва, 
али њен рад је ви ше струк ту и ран и ин сти ту ци о на ли-
зо ван. ALA има ви ше де се ти на за по сле них про фе си о-
на ла ца у два пред став ни штва у Чи ка гу и Ва шинг то ну. 
Циљ ALA-е је уна пре ђи ва ње би бли о те кар ства и би-
бли о те кар ских услу га, a ње на ми си ја да „обез бе ди ли-
дер ство за раз вој, про мо ви са ње и уна пре ђе ње би бли-
о те кар ских и ин фор ма ци о них услу га и са ме би бли о те-
кар ске про фе си је да би уна пре ди ла уче ње и обез бе ди ла 
при ступ ин фор ма ци ја ма за све.”13

ALA је по ли тич ки ан га жо ва на и ло би ра у фе де рал-
ној вла ди за сво је чла но ве. Сва ке го ди не ор га ни зу је се Li-
brary le gi sla ti ve day, дан ка да пред став ни ци ALA-е раз го-
ва ра ју са чла но ви ма Кон гре са о ак ту ел ним про бле ми ма 
би бли о те ка ра у Аме ри ци. ALA ло би ра и за Аме рич ко 
удру же ње школ ских би бли о те ка (Ame ri can As so ci a tion 
of School Li bra ri es – AASL) ко је са мо стал но не би мо гло 
да оства ри зна ча јан ути цај као у окви ри ма ALA-е.

Ва жна ак тив ност ко јом се ба ви ALA у окви ру свог 
Са ве та за ви со ко обра зо ва ње (Co un cil of Hig her Edu ca-
tion), је акре ди та ци ја би бли о теч ких шко ла. Акре ди та-
ци ја би бли о теч ких шко ла у Аме ри ци је стро го про фе-
си о нал но пи та ње, одво је но од др жав не упра ве. Два 
пу та го ди шње, ALA ор га ни зу је кон фе рен ци је на ко ји ма 
обич но при су ству је око 25.000 љу ди, сва ки пут у дру гој 
др жа ви. ALA ор га ни зу је и по др жа ва не ко ли ко сто ти на 
раз ли чи тих про гра ма, из да је ча со пис Ame ri can li bra ri es 
и ака дем ску пу бли ка ци ју Cho i ce, до де љу је струч не на-
гра де и на гра де за књи жев но ства ра ла штво.

И IFLA и ALA во де ће су си ле у раз во ју свет ског би-
бли о те кар ства. У мно го че му раз ли чи те, слич не су у про-
мо ви са њу трен до ва као што је: ло би ра ње и по ли тич ки 
ак ти ви зам,14 ин тер на ци о на ли за ци ја ра да би бли о те ка и 

што ја че по ве зи ва ње ме ђу би бли о те ка ма и би бли о те ка-
ри ма у све ту, итд. У окви ру обе ор га ни за ци је, од ви ја се 
и зна чај на ис тра жи вач ка де лат ност и по след њих го ди-
на се ула жу ве ли ки на по ри да се рад раз ли чи тих рад них 
гру па ко ор ди ни ра.

Укљу чи ва њем у рад ових ор га ни за ци ја, би бли о те-
ка ри до би ја ју нај ак ту ел ни је ин фор ма ци је из раз ли чи-
тих струч них обла сти, мо гућ ност да ди рект но ко му ни-
ци ра ју са сво јим ко ле га ма и раз ме њу ју ис ку ства, да се 
обра зу ју, да да ју свој до при нос раз во ју про фе си је. Као 
што је већ ис так ну то, нај ве ћи број би бли о те кар ских 
удру же ња де лу је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 
и про фе си о нал не асо ци ја ци је део су жи во та про сеч ног 
аме рич ког би бли о те ка ра. Због то га, ка ко пи ше Фи шер, 
о зна ча ју би бли о те кар ских ор га ни за ци ја мо же мо раз ми-
сли ти и ако за ми сли мо сце на рио у ко јем би бли о те ка ри 
(аме рич ки) жи ве у све ту без удру же ња. Ци ти ра ћу га за 
крај:

„Ве ћи на нас би има ла ма ло ве ћи при ход, по што не 
би смо пла ћа ли чла на ри ну у јед ној или ви ше ор га ни за-
ци ја или мо ра ли да пла ћа мо део или цео из нос тро шко-
ва кон фе рен ци је. Чи ње ни ца да не по сто је кон фе рен ци-
је зна чи ла би да би ви ше нас мо гло да от пу ту је на од мор 
ка да и где же ли… И та ко док смо на од мо ру тро ше ћи 
сво је но во про на ђе но бо гат ство, раз ми сли мо шта би би-
ло на лич је сце на ри ја. Пр во, не би би ло ор га ни за ци је да 
ло би ра за про фе си ју. То мо жда не би по го ди ло ве ће ин-
сти ту ци је… Ма ње би бли о те ке зна чај но би осе ти ле да 
не ма ју свој глас ко ји се бо ри за раз ли чи та пи та ња – од 
отво ре ног при сту па ин фор ма ци ја ма до утр ђи ва ња по-
штан ских и тро шко ва те ле ко му ни ка ци ја. Без са ста на ка 
асо ци ја ци је, чак и ако су са мо јед ном или два пу та го-
ди шње, би бли о те ка ри би се осе ћа ли изо ло ва но. Не ма ти 
дру ге кон так те осим са дру ги ма из исте рад не сре ди не 
мо гло би би ти де мо ра ли шу ће…“.15

13 ALA, http://www.ala.org (преузето 2. 3. 2009).
14 Актуелна председница IFLA-е, Клаудија Лукс, истакла је да ће 
током њеног мандата приоритет у раду IFLA-е бити лобирање 
да владе и локалне власти у своје програме уврсте и решавање 
проблема библиотека.
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Abstract 
The ar tic le de als with the so cial ro le and aims of pro fes si o nal or ga ni za ti ons, espe ci ally with the work of pro fes si o nal or-
ga ni za ti ons in the li brary � eld. Тhe ro le, or ga ni za tion and ac ti vi ti es of IFLA and ALA, two big gest li brary as so ci a ti ons are 
pre sen ted.
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Mр Дра га на Ми лу но вић
На род на би бли о те ка Ср би је
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Сажетак
Рад опи су је де лат ност За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је у пе ри о ду од 2005. до 2009. го ди не. 
Као удру же ње осно ва но у ци љу уна пре ђи ва ња би бли о теч ког си сте ма у Ср би ји, сво је ак тив но сти 
За јед ни ца усме ра ва ка раз ма тра њу ак ту ел ног ста ња би бли о те кар ства у Ср би ји и ка кон крет ним 
пи та њи ма и про бле ми ма са ко ји ма се би бли о те ке су сре ћу у свом те ку ћем ра ду.

Кључне речи:
За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је, би бли о теч ка удру же ња, раз вој

УДК 061.231:027.5(497.11)“2005/2009“

 Мо дер на исто ри ја За јед ни це 

Иде ја оку пља ња и по ве-
зи ва ња би бли о те ка ста ра је 
го то во ко ли ко и би бли о те-
кар ство са мо. Удру жи ва ње 
сна га, уза јам ност, со ли дар-
ност, пре но ше ње зна ња и 
ис ку ста ва и по де ла ра да, али 
и при хва та ње до дат не од го-
вор но сти, са став ни су део са-
вре ме ног трен да де ло ка ли за-
ци је и гло ба ли за ци је про це-
са раз во ја би бли о те кар ства у 
све ту. За јед ни ца би бли о те ка, 
као је дан од нај зна чај ни јих об ли ка удру жи ва ња у срп-
ском би бли о те кар ству, про шла је дуг че тр де сет дво го-
ди шњи пут обе ле жен раз ли чи тим дру штве но-по ли-
тич ким окол но сти ма и њи ма усло вље ним по ли ти ка ма 
ру ко во ђе ња, као и раз ли чи то шћу при сту па и од но са 
пре ма про бле ми ма би бли о теч ке стру ке.

Рад За јед ни це да нас ка рак те ри шу но ве при ли ке, 
раз ли чи те иде је и дру га чи ји љу ди. Ис по ста ви ло се да 
тех но ло шка – по себ но ин фор ма тич ка – ре во лу ци ја 
ве о ма по го ду је раз во ју би бли о те кар ства, да би бли о-
те ка ма пру жа мно штво но вих, до не дав но чак не слу-
ће них мо гућ но сти. Би бли о те ка да нас по ста је је дан 
од нај важни јих ко му ни ка ци о них ка на ла гло бал ног 
дру штва. Та ко је За јед ни ца, као чво ри ште све га оно га 
што чи ни са вре ме но срп ско би бли о те кар ство, сте кла 
сво је зна чај но ме сто у ка на ли са њу и ускла ђи ва њу тог 
раз во ја и у оп ти ми за ци ји и ра ци о на ли за ци ји ко ри-
шће ња ње го вих ма те ри јал них, ка дров ских и дру гих 
ре сур са.

***
За јед ни ца ма тич них би-

бли о те ка Ср би је је удру же ње 
осно ва но у ци љу из гра ђи ва-
ња је дин стве ног би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ног си сте ма, 
уна пре ђи ва ња оства ри ва ња 
ма тич них функ ци ја и ма тич-
но сти у би бли о те кар ству, као 
и уна пре ђи ва ња би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о не де лат но сти 
у би бли о те кар ству у Ср би ји.

Мо дер на исто ри ја За јед-
ни це по чи ње 26. де цем бра 2005. го ди не, ка да је на сед-
ни ци одр жа ној у Би бли о те ци гра да Бе о гра да пот пи-
сан Уго вор о за ме ни са мо у прав ног спо ра зу ма о сту па-
њу у За јед ни цу ма тич них би бли о те ка Ср би је и ка да су 
кон сти ту и са ни но ви ор га ни упра вља ња За јед ни цом: 
Управ ни од бор, Над зор ни од бор и Скуп шти на, ко ју 
чи не ди рек то ри ма тич них би бли о те ка у се ди шти ма 
окру га име но ва них ре ше њем ми ни стра кул ту ре.

Кон ци пи ра на као на де мо крат ским на че ли ма и 
са рад њи за сно ван од бор ди рек то ра, Скуп шти на За-
јед ни це ста ра се о оства ри ва њу за јед нич ких ин те ре са 
свих ре ги о на у обла сти би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
де лат но сти у ко је спа да ју: из град ња је дин стве ног би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма у Ср би ји; уна-
пре ђи ва ње оства ри ва ња ма тич них функ ци ја и ма тич-
но сти у би бли о те кар ству; уна пре ђи ва ње упра вља ња 
и по сло ва ња у би бли о те ка ма; из ра да пред ло га за кон-
ских и под за кон ских ака та из обла сти би бли о теч ко-
ин фор ма ци о не де лат но сти; ко ор ди на ци ја об је ди ње не 
на бав ке пу бли ка ци ја; уна пре ђи ва ње ста ту са би бли-
о те ка и про мо ци ја би бли о те кар ства; при ме на са вре-
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ме них тех но ло ги ја у би бли о те кар ству; 
уна пре ђи ва ње по ло жа ја књи ге и кул ту-
ре чи та ња; са рад ња са из да ва чи ма и ути-
цај на из да вач ку по ли ти ку; оства ри ва ње 
за јед нич ких про је ка та у би бли о теч ко-
ин фор ма ци о ној де лат но сти; по бољ ша-
ње ма те ри јал ног и ста ту сног по ло жа ја 
би бли о те ка и уна пре ђи ва ње по сло ва ња 
би бли о те ка; оста ври ва ње ме ђу на род не и 
ре ги о нал не са рад ње; до де љи ва ње на гра-
да и при зна ња.

У свом до са да шњем ра ду, За јед ни ца 
је одр жа ла је да на ест сед ни ца на ко ји ма 
су раз ма тра не струч не ана ли зе на ста-
ле на осно ву пра ће ња ста ња, по тре ба и 
усло ва ра да у би бли о теч кој де лат но сти 
и ак ту ел на пи та ња у ве зи са до но ше њем 
си стем ских за ко на у кул ту ри. За јед ни ца 
се ан га жо ва ла на ус по ста вља њу и ор га-
ни за ци ји струч но-на уч ног ску па Би бли о-
нет; на свом при сту па њу Ме ђу на род ној 
фе де ра ци ји би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја; на 
укљу чи ва њу јав них би бли о те ка у про је кат Ди ги тал на 
би бли о те ка Ср би је; на пру жа њу по др шке успе шној ор-
га ни за ци ји 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 по но вом мо де лу; на штам па њу збор ни ка 
ра до ва са ску па Би бли о нет и на дру гим пи та њи ма од 
зна ча ја за са вре ме но срп ско би бли о те кар ство.

Скуп шти на За јед ни це – мо гућ ност раз ме не зна ња и 
ис ку ста ва о кре та њи ма у стру ци

Сед ни це Скуп шти не За јед ни це за ми шље не су као 
при ли ка за упо зна ва ње ру ко во ди ла ца ма тич них би-
бли о те ка са ак ту ел ним ста њем би бли о те кар ства у Ср-
би ји и са кон крет ним пи та њи ма и про бле ми ма са ко-
ји ма се би бли о те ке су сре ћу у свом те ку ћем ра ду, али 
и као мо гућ ност раз ме не зна ња и ис ку ста ва о са вре-
ме ним кре та њи ма у стру ци, по себ но о они ма ко ја још 
увек ни су на шла сво је ме сто у прак си са вре ме ног срп-
ског би бли о те кар ства.

Струч не те ме ко ји ма се За јед ни ца ба ви ла то ком 
по след ње че ти ри го ди не ра да об у хва та ју пре све га ре-
дов не го ди шње ин фор ма ци је: пре сек ста ња у мре жи 
јав них би бли о те ка Ср би је и оства ри ва ње ма тич них 
функ ци ја ма тич них на род них би бли о те ка; ана ли зу ста-
ња фон до ва се риј ских пу бли ка ци ја у на род ним, школ-
ским, ви со ко школ ским и спе ци јал ним би бли о те ка ма 
у Ср би ји; ана ли зу про бле ма у ве зи са кри те ри ју ми ма 
за сти ца ње струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти; ана ли зу про стор них усло ва за рад 
у јав ним би бли о те ка ма; ана ли зу из да вач ке де лат но сти 
јав них би бли о те ка у Ре пу бли ци Ср би ји; ана ли зу фон-
до ва струч не ли те ра ту ре, као и упо зна ва ње са про јек-
том Срп ски ци тат ни ин декс.

БИ БЛИ О НЕТ – на чин да се раз ви ју 
зна ње и за јед ни штво

Би бли о нет је ре дов на го ди шња на уч на и струч-
на ма ни фе ста ци ја из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти Ср би је, чи ји је за да так про мо ци ја 
де лат но сти ма тич них би бли о те ка ор га ни зо ва них у За-
јед ни цу ма тич них би бли о те ка Ср би је и афир ма ци ја 
на уч но-ис тра жи вач ког и струч ног ра да у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти Ср би је.

У 2007. го ди ни, За јед ни ца је усво ји ла кон цеп ци ју 
пр вог Би бли о не та, као и ње го ву те му: „Фор ми ра ње, 
по пу ња ва ње, за шти та, одр жа ва ње, ре ви зи ја и ко ри-
шће ње би бли о теч ких ко лек ци ја“.

Скуп шти на За јед ни це је овла сти ла Управ ни од бор 
да кон сти ту и ше ор га ни за ци о ни од бор ма ни фе ста ци-
је, а за до ма ћи на у 2007. го ди ни иза бра на је На род на 
би бли о те ка Кру ше вац, ко ја је у тој го ди ни обе ле жи ла 
150. го ди шњи цу осни ва ња Чи та ли шта.

У 2008. го ди ни, За јед ни ца је усво ји ла кон цеп ци-
ју дру гог Би бли о не та, и те му: „Би бли о теч ке услу ге“. 

Су бо ти ца.
Кон цеп ци ја ску па у 2008. го ди ни је зна чај но из ме-

ње на у од но су на прет ход ну, ка ко у ор га ни за ци о ном, 
та ко и у са др жин ском сми слу, са фо ку сом на про-
дубље но, про блем ско и кри тич ко ана ли зи ра ње иде ја 
пред ста вље них у под не тим ра до ви ма.

На оба Би бли о не та пред ста вље но је де ло по јед-
ног углед ног би бли о теч ког рад ни ка, а иза бра ни до а-
је ни срп ске би бли о те кар ске сце не би ли су Ла зар Чур-
чић и ака де мик Алек сан дар Мла де но вић.

У то ку су при пре ме за тре ћи, са да већ тра ди ци-
о нал ни, скуп За јед ни це Би бли о нет 2009, ко ји је за-
ми шљен као по ку шај да се при ка жу нај бо љи и нај са-
вре ме ни ји про јек ти ко ји ма су на ше би бли о те ке свих 
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ме них тех но ло ги ја у би бли о те кар ству; 
уна пре ђи ва ње по ло жа ја књи ге и кул ту-
ре чи та ња; са рад ња са из да ва чи ма и ути-
цај на из да вач ку по ли ти ку; оства ри ва ње 
за јед нич ких про је ка та у би бли о теч ко-
ин фор ма ци о ној де лат но сти; по бољ ша-
ње ма те ри јал ног и ста ту сног по ло жа ја 
би бли о те ка и уна пре ђи ва ње по сло ва ња 
би бли о те ка; оста ври ва ње ме ђу на род не и 
ре ги о нал не са рад ње; до де љи ва ње на гра-
да и при зна ња.

У свом до са да шњем ра ду, За јед ни ца 
је одр жа ла је да на ест сед ни ца на ко ји ма 
су раз ма тра не струч не ана ли зе на ста-
ле на осно ву пра ће ња ста ња, по тре ба и 
усло ва ра да у би бли о теч кој де лат но сти 
и ак ту ел на пи та ња у ве зи са до но ше њем 
си стем ских за ко на у кул ту ри. За јед ни ца 
се ан га жо ва ла на ус по ста вља њу и ор га-
ни за ци ји струч но-на уч ног ску па Би бли о-
нет; на свом при сту па њу Ме ђу на род ној 
фе де ра ци ји би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја; на 
укљу чи ва њу јав них би бли о те ка у про је кат Ди ги тал на 
би бли о те ка Ср би је; на пру жа њу по др шке успе шној ор-
га ни за ци ји 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 по но вом мо де лу; на штам па њу збор ни ка 
ра до ва са ску па Би бли о нет и на дру гим пи та њи ма од 
зна ча ја за са вре ме но срп ско би бли о те кар ство.

Скуп шти на За јед ни це – мо гућ ност раз ме не зна ња и 
ис ку ста ва о кре та њи ма у стру ци

Сед ни це Скуп шти не За јед ни це за ми шље не су као 
при ли ка за упо зна ва ње ру ко во ди ла ца ма тич них би-
бли о те ка са ак ту ел ним ста њем би бли о те кар ства у Ср-
би ји и са кон крет ним пи та њи ма и про бле ми ма са ко-
ји ма се би бли о те ке су сре ћу у свом те ку ћем ра ду, али 
и као мо гућ ност раз ме не зна ња и ис ку ста ва о са вре-
ме ним кре та њи ма у стру ци, по себ но о они ма ко ја још 
увек ни су на шла сво је ме сто у прак си са вре ме ног срп-
ског би бли о те кар ства.

Струч не те ме ко ји ма се За јед ни ца ба ви ла то ком 
по след ње че ти ри го ди не ра да об у хва та ју пре све га ре-
дов не го ди шње ин фор ма ци је: пре сек ста ња у мре жи 
јав них би бли о те ка Ср би је и оства ри ва ње ма тич них 
функ ци ја ма тич них на род них би бли о те ка; ана ли зу ста-
ња фон до ва се риј ских пу бли ка ци ја у на род ним, школ-
ским, ви со ко школ ским и спе ци јал ним би бли о те ка ма 
у Ср би ји; ана ли зу про бле ма у ве зи са кри те ри ју ми ма 
за сти ца ње струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти; ана ли зу про стор них усло ва за рад 
у јав ним би бли о те ка ма; ана ли зу из да вач ке де лат но сти 
јав них би бли о те ка у Ре пу бли ци Ср би ји; ана ли зу фон-
до ва струч не ли те ра ту ре, као и упо зна ва ње са про јек-
том Срп ски ци тат ни ин декс.

БИ БЛИ О НЕТ – на чин да се раз ви ју 
зна ње и за јед ни штво

Би бли о нет је ре дов на го ди шња на уч на и струч-
на ма ни фе ста ци ја из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти Ср би је, чи ји је за да так про мо ци ја 
де лат но сти ма тич них би бли о те ка ор га ни зо ва них у За-
јед ни цу ма тич них би бли о те ка Ср би је и афир ма ци ја 
на уч но-ис тра жи вач ког и струч ног ра да у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти Ср би је.

У 2007. го ди ни, За јед ни ца је усво ји ла кон цеп ци ју 
пр вог Би бли о не та, као и ње го ву те му: „Фор ми ра ње, 
по пу ња ва ње, за шти та, одр жа ва ње, ре ви зи ја и ко ри-
шће ње би бли о теч ких ко лек ци ја“.

Скуп шти на За јед ни це је овла сти ла Управ ни од бор 
да кон сти ту и ше ор га ни за ци о ни од бор ма ни фе ста ци-
је, а за до ма ћи на у 2007. го ди ни иза бра на је На род на 
би бли о те ка Кру ше вац, ко ја је у тој го ди ни обе ле жи ла 
150. го ди шњи цу осни ва ња Чи та ли шта.

У 2008. го ди ни, За јед ни ца је усво ји ла кон цеп ци-
ју дру гог Би бли о не та, и те му: „Би бли о теч ке услу ге“. 

Су бо ти ца.
Кон цеп ци ја ску па у 2008. го ди ни је зна чај но из ме-

ње на у од но су на прет ход ну, ка ко у ор га ни за ци о ном, 
та ко и у са др жин ском сми слу, са фо ку сом на про-
дубље но, про блем ско и кри тич ко ана ли зи ра ње иде ја 
пред ста вље них у под не тим ра до ви ма.

На оба Би бли о не та пред ста вље но је де ло по јед-
ног углед ног би бли о теч ког рад ни ка, а иза бра ни до а-
је ни срп ске би бли о те кар ске сце не би ли су Ла зар Чур-
чић и ака де мик Алек сан дар Мла де но вић.

У то ку су при пре ме за тре ћи, са да већ тра ди ци-
о нал ни, скуп За јед ни це Би бли о нет 2009, ко ји је за-
ми шљен као по ку шај да се при ка жу нај бо љи и нај са-
вре ме ни ји про јек ти ко ји ма су на ше би бли о те ке свих 
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ти по ва по ку ша ле да да ју свој пе чат раз во ју стру ке у 
пе ри о ду од 2006 до 2009. го ди не. Ове го ди не, Би бли-

„Кар ло Бје лиц ки“ као део про гра ма Ди ги тал ни град, 
ко ји је по све ћен 150. ро ђен да ну Би бли о те ке. По пр ви 
пут на Би бли о не ту и пр ви пут на струч ним би бли о-
теч ким ску по ви ма у Ср би ји, би ће ор га ни зо ва на и по-
стер пре зен та ци ја.

За јед нич ки вир ту ел ни про стор

Web пре зен та ци ја За јед ни це по ста вље на је по чет-
ком 2009. го ди не у функ ци ји ин фор ми са ња ма тич них 
би бли о те ка Ср би је, али и свих оста лих јав них би бли-
о те ка под њи хо вом ма тич но шћу, као и ин фор ми са ња 
јав но сти о де ша ва њи ма у мре жи јав них би бли о те ка 
у Ср би ји. Основ ни за да так Web сај та За јед ни це је да 
обез бе ди за јед нич ки вир ту ел ни про стор на ко јем би се 
окупља ле и пре пли та ле иде је из свих ре ги о на Ср би је 
ко је мо гу до при не ти да љем раз во ју би бли о те кар ства и 
где би сви за јед но, као што то на зив За јед ни це су ге ри ше, 
да ли свој до при нос том раз во ју, као и про стор на ко јем 
би сви би бли о теч ки рад ни ци би ли уза јам но ажур но ин-
фор ми са ни о свим пи та њи ма од зна ча ја за њи хов те ку-
ћи и бу ду ћи рад и за њи хо ву ме ђу соб ну са рад њу.

IFLA si ne qua non

Ини ци ја ти ва за при сту па ње За јед ни це Ме ђу на род-
ној фе де ра ци ји би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци-
ја, од но сно об на вља њем члан ства ко је је уга ше но 2000. 
го ди не при вре ме ним пре стан ком ра да За јед ни це, ко-
нач но је ре а ли зо ва на кра јем 2006. го ди не, на кон ни за 
оства ре них кон та ка та са се ди штем IFLA-е. 

Но во у ве де на прак са За јед ни це, ко ја мо же има ти 
зна ча ја за бо ље пра ће ње са вре ме них трен до ва у свет-
ском би бли о те кар ству, је сте ор га ни зо ва ње пу то ва ња 
ди рек то ра би бли о те ке до ма ћи на Би бли о не та на ре дов-
ни го ди шњи Свет ски кон грес би бли о те кар ства.

Про пи си, ста ри и но ви

С об зи ром да је Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је у 2007. го ди ни ин тен зи ви ра ло рад на до но ше-
њу за ко на у обла сти кул ту ре, Скуп шти на За јед ни це 
ор га ни зо ва ла је рас пра ву о На цр ту За ко на о кул ту ри, 
ко ји би тре ба ло да за ме ни ва же ћи За кон о де лат но сти-
ма од оп штег ин те ре са у обла сти кул ту ре (Сл. Гла сник 
РС, бр 49/92), али ко ји раз ра ђу је и не ке од ред бе За ко-
на о јав ним слу жба ма, у де лу ко ји се ти че јав них уста-
но ва у обла сти кул ту ре. Овом рас пра вом За јед ни ца је 
по ку ша ла да да свој до при нос по бољ ша њу тек ста на ве-
де ног На цр та За ко на у де лу ко ји се ба ви би бли о теч ко-
ин фор ма ци о ном де лат но шћу.

По ред то га, За јед ни ца је, на кон раз ма тра ња пи та-
ња струч них зва ња у би бли о те кар ству, при сту пи ла и 

кон крет ним ме ра ма за по бољ ша ње ста ња у овој обла-
сти, ти ме што је ини ци ра ла из ме ну ва же ћих под за кон-
ских ака та ко ји уре ђу ју област сти ца ња струч них зва-
ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти. То ком 
2008. го ди не, За јед ни ца је по кре ну ла и ини ци ја ти ву за 
из ме ну про пи са у обла сти про гра ма и на чи на по ла га-
ња струч них ис пи та у би бли о те кар ству.

Од че га се жи ви: 
От куп књи га Ми ни стар ства кул ту ре

На сед ни ца ма Скуп шти не За јед ни це ре дов но су 
пре зен то ва не ин фор ма ци је о ак тив но сти ма Ми ни стар-
ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је на про јек ту ре дов ног 
го ди шњег от ку па књи га за мре жу јав них би бли о те ка.

Во ђе ње про јек та ре дов ног го ди шњег от ку па књи га 
за мре жу јав них би бли о те ка Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни-
стар ство је у 2007. го ди ни по ве ри ло На род ној би бли о-
те ци Ср би је. Она је од те го ди не по че ла да при ме њу је 
но ви мо дел от ку па књи га од из да ва ча, као и но ви мо-
дел рас по де ле књи га у мре жи јав них би бли о те ка, ко ји 
под ра зу ме ва уче шће би бли о те ка у из бо ру на сло ва. На 
сед ни ца ма Скуп шти не За јед ни це чла но ви су би ли ре-
дов но оба ве шта ва ни о при пре ма ма и о то ку на ве де ног 
про јек та.

За јед ни ца је то ком 2008. го ди не пру жа ла по моћ 
На род ној би бли о те ци Ср би је и у оства ри ва њу за јед-
нич ког про јек та са Фон дом за отво ре но дру штво, ко ји 
се ба ви от ку пом пу бли ка ци ја из обла сти дру штве них 
и ху ма ни стич ких на у ка из да тих по сле 2005. го ди не, 
на ме ње них ма тич ним на род ним и уни вер зи тет ским 
би бли о те ка ма у Ср би ји.

Ди ги тал на би бли о те ка Ср би је

У ви ше на вра та, На род на би бли о те ка Ср би је је до-
би ја ла зах те ве јав них би бли о те ка Ср би је за пру жа ње 
струч не по мо ћи на ди ги та ли за ци ји би бли о теч ке гра-
ђе. У 2007. го ди ни ис пу ње ни су пред у сло ви да се ко ле-
га ма из јав них би бли о те ка у Ср би ји пре не су струч на 
зна ња, као и ко ри шће ње хар двер ских и софт вер ских 
ре сур са, што је на ја вље но на са стан ку За јед ни це ма-
тич них би бли о те ка, у де цем бру 2006. го ди не у Ва ље ву. 
На сед ни ца ма Скуп шти не За јед ни це пру жа не су ин-
фор ма ци је у ве зи са ак тив но сти ма на овом пла ну.

И још на гра да...

Скуп шти на За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би-
је уста но ви ла је на гра ду ко ја ће но си ти име Ђу ре Да ни-
чи ћа, зна ме ни тог срп ског пи сца и зна чај ног управ ни ка 
На род не би бли о те ке Ср би је, а ко ја ће се до де љи ва ти 
по је дин цу за це ло ку пан до при нос би бли о те кар ству и 
кул ту ри Ср би је јед ном го ди шње.
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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.

Сајт Заједнице матичних библиотека Србије
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Шта се де ша ва ло „Под ра зно”
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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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