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Abstract 
This pa per de als with re a ding, re a der’s in te rests and ha bits at the Re sa vian Li brary in Svi laj nac. It is 
ba sed on everyday con tacts and con ver sa ti ons with re a ders abo ut the bo oks they lend and read, al so 
using the sta ti sti cal facts. The ar tic le tri es to an swer the qu e sti ons abo ut the ro le and in �u en ce of the 
li brary as a me di a tor bet we en the re a ders and the bo oks, and the po si tion and im por tan ce of li te ra tu re 
in con tem po rary li fe.
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да сво је вре ме про ве де чи та ју ћи књи гу, не би тре ба ло 
да му је све јед но ка квог је она ква ли те та. Дру ги је про-
блем то што је и са ма књи жев ност у при лич ном ха о су 
и збр ци, без ја сно утвр ђе них пра ви ла и кри те ри ју ма, 
па је до вољ но са мо не што пи са ти и об ја вљи ва ти да би 
се на зва ло пи сцем. Сан не ких аван гард них умет ни ка 
с по чет ка 20. ве ка о умет но сти од свих за све, ни је се 
на ја ви по ка зао на ро чи то при влач ним.

Књи жев ност као раз би бри га, као сред ство за опу-
шта ње и успа вљи ва ње, јед на три ви јал ност и ис пра-
зност за ме ње не дру гом, не би би ла про блем и те шко 

да би се уоп ште го во ри ло о не кој кри зи чи та ња, ка-
да не би по сто ја ла и књи жев ност ко ја не опу шта већ 
„гри зе и уба да“, она ко ја по ста вља пи та ња, уз не ми ру-
је, др жи вас буд ним и те ра на ди ја лог и игру, она књи-
жев ност ко ју, за ба вље ни и успа ва ни пра зним и глу-
пим при ча ма, по ла ко за бо ра вља мо. Ако би бли о те ке 
или, тач ни је, би бли о те ка ри мо гу не што да ура де то је 
да бар, с вре ме на на вре ме, под се те сво је ко ри сни ке (а 
мо жда и се бе), да и ова ква књи жев ност по сто ји и да је 
мо гу ће и иза јед но бој них ко ри ца от кри ти уз бу дљи ву 
и за ни мљи ву при чу!

Б И Б Л И О Т Е К А

Бранислав С. Марковић 

93

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

Др жа ва и би бли о те ке
Би бли о те ке има ју ва жну уло гу

 у раз во ју дру штва зна ња

Ре дак ци ја на шег ча со пи са је од лу чи ла да от поч не 
сво је вр сни ди ја лог са др жав ним ор га ни ма ко ји су на би-
ло ко ји на чин над ле жни за би бли о те кар ство у Ср би ји. 
Од лу чи ли смо да пр ви раз го вор оба ви мо у Ми ни стар-
ству за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма тич ко дру штво, 
где смо на и шли на пу но раз у ме ва ње и спрем ност да се 
удо во љи на шем зах те ву. Због то га, Ре дак ци ја из ра жа ва 
за хвал ност пред став ни ци ма овог Mи ни стар ства, јер су 
се у ве о ма крат ком ро ку ода зва ли на шој же љи.

Наш са го вор ник на те ме ко је су нас ин те ре со ва-
ле био је Бо рис Бар јак та ро вић, др жав ни се кре тар 
Ми ни стар ства за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ци о но 
дру штво.

Го спо ди не Бар јак та ро ви ћу, да нас је цео свет по-
ста вио пред се бе циљ да по ста не дру штво зна ња, што 
прет по ста вља ус по ста вља ње ин фор ма тич ког дру-
штва. Има ли Ср би ја стра те ги ју раз во ја ин фор ма-
тич ког дру штва и ства ра ња дру штва зна ња?

- Стра те ги ја за раз вој ин фор ма ци о ног дру штва у 
Ре пу бли ци Ср би ји усво је на је 5. ок то бра 2006. го ди не и 
основ је раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва код нас.

У би бли о те кар ским кру го ви ма мо гло се чу ти да 
Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу-
бли ци Ср би ји из 2006. ша ље по ру ку да је ин фор ма ци о но 
дру штво ви ше тех нич ка, не го со ци о ло шка ка те го ри ја, 
а да до жи вот но уче ње тре ти ра ви ше као фло ску лу не-
го као пре ци зно раз ра ђен кон цепт.

- Стра те ги ја фор му ли ше нај оп шти је ци ље ве без 
пре те ра ног ула же ња у све де та ље. За ре а ли за ци ју сва ког 
од ци ље ва за ду жен је ве ли ки број ин сти ту ци ја, укљу чу-
ју ћи и ре сор на ми ни стар ства ко ја се од но се на би бли о-
те ке, те је нео п ход но при пре ми ти Ак ци о ни план ко јим 
ће се ре а ли зо ва ти ци ље ви ко ји се од но се на би бли о те ке.

Ства ра ње дру штва зна ња не за ми сли во је без раз-
во ја ин фор ма тич ке пи сме но сти. Шта је Ср би ја на 
том пла ну до са да ура ди ла и ка кви су не по сред ни ци-
ље ви у том прав цу?

- Пи та ње раз во ја ин фор ма тич ке пи сме но сти при-
мар но је ве за но за ре фор му основ ног и сред њег ин фор-
ма тич ког обра зо ва ња, што спа да у до мен Ми ни стар-

ства про све те. Ово не под ра зу ме ва са мо мо дер ни за-
ци ју про гра ма на ста ве ин фор ма ти ке, већ и при ме ну 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них технoлогија као по-
др шку из у ча ва њу дру гих пред ме та, као што су ма те ма-
ти ка, фи зи ка, биoлогија, исто ри ја, итд.

Mреже би бли о те ка пред ста вља ју прак тич но го то-
ву ин фра струк ту ру за ре а ли за ци ју по је ди них ци ље ва. 
По сто ји ли у Ва шем ми ни стар ству са зна ње о том ре-
сур су као су бјек ту у оства ри ва њу ци ље ва ин фор ма тич-
ког дру штва?

- Сва ка ко да по сто ји, али пред ла га ње кон крет них 
ак ци ја и про је ка та из обла сти би бли о те кар ства, као и 
њи хо ва ре а ли за ци ја, сто ји на би бли о те кар ској за јед ни-
ци у Ср би ји.

Има ли Ва ше Ми ни стар ство на ме ру да си стем-
ски под у пре по зи ци ју би бли о те ка и да ис ко ри сти 
огро ман струч ни по тен ци јал и огром но зна ње по хра-
ње но у би бли о те ка ма?

- Ми ни стар ство за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма-
ци о но дру штво, у са рад њи са ре сор ним ми ни стар стви-
ма ће по мо ћи да ље уна пре ђе ње Ака дем ске ра чу нар ске 
мре же Ср би је (АМРЕС) и ње но пре ра ста ње у Обра зов-
ну ра чу нар ску мре жу Ср би је, ко ја би прет по ста ви ла и 
зна чај ни је укљу чи ва ње би бли о те ка у овај си стем.

Ми ни стар ство за на у ку Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
уло жи ло је ве ли ка сред ства у фор ми ра ње фон до ва елек-

Интервју 

О Д РА З

Бо рис Бар јак та ро вић, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства 
за те ле ко му ни ка ци је 
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трон ске ба зе по да та ка ку по ви ном књи га и ча со пи са у 
елек трон ском об ли ку. По сто ји ли на ме ра да се са том 
прак сом и на ста ви?

- Ми ни стар ство ће кроз по др шку АМРЕС-у сва ка-
ко обра ти ти па жњу и на овај сег мент де ло ва ња дру гих 
ми ни стар ста ва.

У раз ви је ном све ту, би бли о те ка ри су по ста ли су-
бјект у на ста ви на свим ни во и ма, а по ла ко то по ста ју 
и код нас, али не до ста је стра те ги ја о њи хо вом зна ча ју 
у на став ном про це су. Ка ко се на тај про блем гле да у 
Ва шем ми ни стар ству?

- Би бли о те ка ри је су од из у зет ног зна ча ја у на став-
ном про це су, и њи хо вим по ло жа јем и уло гом у том 
про це су би тре ба ло да се ви ше по за ба ве ре сор на ми-
ни стар ства.

Да нас не ке над ле жно сти у би бли о те кар ству Ср би-
је има ју 4 ми ни стар ства: на у ке, про све те, кул ту ре и 
Ва ше ми ни стар ство. Сма тра те ли сми сле ним да се би-
бли о те кар ство ста ви у над ле жност јед ног ми ни стар-
ства?

- Ми шље ња смо да је лак ше упра вља ти сва ким си-
сте мом из јед ног цен тра, па та ко и мре жом би бли о те-
ка, а уло га на шег ми ни стар ства би се огле да ла у по др-
шци оним ми ни стар стви ма ко ја су ви ше над ле жна за 
ову област.

Наш Ра чу нар ски цен тар бе о град ског Уни вер зи те-
та спа да у нај струч ни је оформ ље не цен тре у све ту, о 
че му све до че број на при зна ња ко ја до би ја. Тај цен тар 
је ус по ста вио елек трон ску ин фра струк ту ру на за вид-
ном ни воу, али он по кри ва ре ла тив но ма ли број ко ри-
сни ка. Да ли пла ни ра те да ље ши ре ње ака дем ске мре же 
у Ср би ји?

- МТИД пла ни ра да на пра ви план за ин те гра ци ју 
свих основ них и сред њих шко ла, ко је су тре нут но по ве-
за не на Ин тер нет пре ко Те ле ко ма и дру гих про вај де ра, 
у је дин стве ну обра зов ну мре жу Ср би је, ко ја ће по ста-
ти под мре жа Ака дем ске мре же Ср би је. На овај на чин, 
би ће об је ди ње не ака дем ска и обра зов на мре жа, па ће 
обе гру пе ко ри сни ка (пре ко 2.000 ин сти ту ци ја) мо ћи 
да ко ри сте на уч не, ис тра жи вач ке и обра зов не сер ви се, 
ин те гри са не у Европ ску ака дем ску мре жу (GE ANT). 
Нај ве ће би бли о те ке су већ део ака дем ске мре же, али 
МТИД пла ни ра да у окви ру овог про це са ус по ста ви 
са рад њу са Ми ни стар ством кул ту ре и ло кал ним са мо-
у пра ва ма, ка ко би се обез бе ди ло мно го ши ре по ве зи ва-
ње би бли о те ка.

Би бли о те кар ство Ср би је је ус по ста ви ло број не 
ве зе са ко ле га ма из зе ма ља бив ше Ју го сла ви је. У ин тер-
вју и ма ко је су да ва ли за је дан наш би бли о те кар ски 
ча со пис, ис ти ца ли су по тре бу раз ме не ин фор ма ци ја 
и ис ку ста ва из ме ђу би бли о те ка ра на шег ре ги о на. У 
прет ход ном пер со нал ном са ста ву Ми ни стар ства на-

у ке тај про је кат је без ре зер вно по др жан. Да ли би Ви 
и Ва ше ми ни стар ство би ли спрем ни да по др жи те тај 
про је кат?

- МТИД, са гла сно За ко ну о ми ни стар стви ма, не ма 
над ле жно сти у обла сти по ме ну тог про јек та.

Ка ко оце њу је те иде ју да се Ср би ја кан ди ду је за ре а-
ли за ци ју про јек та из сред ста ва Европ ске за јед ни це чи-
ји би циљ био да се утвр ди ме сто и уло га би бли о те ка ра 
у раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти, ин фор ма тич ког 
дру штва и дру штва зна ња?

- Нео спор на чи ње ни ца, ко ју ни је по треб но по себ-
но до ка зи ва ти, је сте да би бли о те ке и би бли о те ка ри 
по при ро ди свог по сла има ју ва жну уло гу у ин фор ма-
ти за ци ји Ср би је и раз во ју дру штва зна ња. За јед ни ца 
би бли о те ка и би бли о те ка ра, да кле, већ има сво је ме сто 
у ин фор ма ци о ном дру штву Ср би је, али оно што не до-
ста је је сте мно го ви ше про је ка та и сер ви са ко ји ће обез-
бе ди ти усло ве за аде кват но по хра њи ва ње, кла си фи ка-
ци ју, пре тра жи ва ње и ко ри шће ње зна ња у ра зним об-
ли ци ма (текст, сли ка, звук, итд). За ре а ли за ци ју ових 
про је ка та сва ка ко је по жељ но укљу чи ва ње у европ ске 
ини ци ја ти ве и кон кур се.

Ка ко оце њу је те ча со пис Пан че вач ко чи та ли ште 
ко ји по ста је све ути цај ни ји би бли о те кар ски ча со пис 
у Ср би ји?

- Ра ни је ни сам имао при ли ке да се срет нем са овим 
ча со пи сом. За хва љу ју ћи то ме што сте нам га по сла ли, 
про чи тао сам га и ње гов са др жај ми се до пао.

*
Ана ли зи ра ју ћи од го во ре ко је је на на ша пи та ња 

дао г. Б. Бар јак та ро вић, не дво сми сле но про из ла зи да 
мно го то га за ви си од ак тив но сти би бли о те ка ра и њи-
хо вих асо ци ја ци ја. Та ко је, у јед ном од сво јих од го во ра 
на на ша пи та ња, ре као да би би бли о те ка ри тре ба ло да 
пред ла жу кон крет не ак ци је и про јек те. У том сми слу 
би ло би, ре ци мо, ко ри сно да би бли о те ка ри Ср би је, 
пре ко сво јих ор га на, при пре ме те зе за на ја вље ни Ак-
ци о ни план, ко јим ће се ре а ли зо ва ти ци ље ви ко ји се 
од но се на би бли о те ке и бла го вре ме но га по ну де свим 
над ле жним ми ни стар стви ма.

Та ко ђе тре ба обра ти ти па жњу на ње го ву су ге сти ју 
да би за ре а ли за ци ју би бли о те кар ских про је ка та сва ка-
ко би ло по жељ но укљу чи ва ње у европ ске ини ци ја ти ве 
и кон кур се. То опет су ге ри ше по тре бу да на ше би бли-
о те кар ство осми сли та кве про јек те и по ну ди их као 
пред лог над ле жним ми ни стар стви ма.

У сва ком слу ча ју, од ак тив ности би бли о те кар ских 
асо ци ја ци ја за ви си и ко ли ко ће про бле ма ти ка би бли о-
те кар ства би ти у фо ку су над ле жних др жав них ин сти-
ту ци ја и ко ли ку ће и ка кву по др шку би бли о те кар ство 
има ти.

Ми ло је Пе тро вић

О Д РА З


