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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
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Би бли о те кар ство 
у на шем окру же њу

На ци о нал на и уни вер зи тет ска би бли о те ка 
Бо сне и Хер це го ви не

Интервју 

О Д РА З

Библиотекарство је као професија, нажалост, у 
извјесној мјери, запостављено.

Библиотеке нису усамљена острва, већ 
институције које се баве организирањем знања и 
информирања и као такве морају бити у узајамној 
комуникацији.

Панчевачко читалиште овим 
интервјуом започиње серију разго-
вора о стању библиотекарства у нашем 
окружењу, са циљем да се на тај начин 
обезбеди неопходна комуникација 
између суседних библиотечких 
организација као предуслов бољег 
међусобног разумевања, размене 
искустава и пружања међусобне 
помоћи у достизању европских 
стандарда у библиотекарству. То 
ће допринети већој афирмацији, а 
самим тим и повољнијем статусу 
ових институција у државама са 
простора бивше Југославије, где 
библиотекарство још нема онај 
дигнитет који се данас подразумева у 
развијеним земљама Европе и света.

Наш први саговорник на ову тему је др Исмет 
Овчина, директор Националне и универзитетске 
библиотеке Босне и Херцеговине. Одговарајући на 
наша питања, изнео је своје ставове и мишљења, како 
о актуелном тренутку библиотекарства у БиХ, тако и 
о потреби интензивне сарадње библиотека на овим 
просторима.

Господине Овчина, како изгледа актуелни 
тренутак библиотекарства у БиХ? Са каквим се 
проблемима суочавате, а шта убрајате у несумњиве 
успехе? Какав је статус библиотекара? Како држава и 
органи на свим нивоима власти подржавају ваш рад?

- Европске библиотеке се, поред буџетских средста-
ва за редовно функционирање, све чешће усмјеравају на 

тражење властитих извора финансирања и „тржишно 
пословање“, односно пројектовање „самоодрживости“.

У босанско-херцеговачком постдејтонском де-
мократском друштву, у којем се, увјетно речено, 
препознаје и признаје потреба за постојањем биб-
лиотека као институција културе, образовања и 

науке, као резултат друштвено-
политичког устроја са два ентитета, 
десет кантона и једним дистриктом, 
јесте постојање толико и закона 
о библиотечкој дјелатности, што 
умногоме подразумијева потребу за 
појачаним ангажманом у примјени 
стандарда у овој области, као и 
струци опћенито.

Из визуре НУБ БиХ, сасвим 
је јасно шта је њена визија и 
она није неостварива: очување 
документарног насљеђа Босне и 
Херцеговине и пружање одгова-
рајућих библиотечких сервиса 
корисницима, обнова уништених 
и оштећених колекција, развој 
библиотечко-информационог сис-
тема у БиХ и праћење савремених 
библиотечких трендова у Европи 

и свијету, основна је мисија и главни задатак ове 
институције. Већ постоје краткорочни и дугорочни 
циљеви и стратегија за њихово постизање, што 
свакако захтијева одговарајућу друштвену подршку.

Слика стања библиотека презентирана је у 
публикацијама Националне и универзитетске 
библиотеке Босне и Херцеговине (НУБ БиХ) Водич 
кроз јавне библиотеке у Босни и Херцеговини, из 2006. 
године и Водич кроз високошколске библиотеке у БиХ 
из 2008. године, са јасним показатељима о правном и 
финансијском статусу, као и о увјетима рада у њима.

Примарни мотив за објављивање тога Водича 
био је, заправо, сачинити и предочити јавности 
реалну слику о једном од најзначајнијих сегмената 
босанско-херцеговачке културе, образовања и науке, 

Др Исмет Овчина, 
директор Националне и универзитетске 

библиотеке БиХ
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те појединачно представити библиотечке установе 
– ризнице знања и информација из цијеле Босне и 
Херцеговине.

Подстицај нам је био и промовирање и афирмација 
библиотекарства као професије, која је, нажалост, још 
у извјесној мјери запостављена у нашем друштву.

Ни статус библиотека (како правни, тако и 
финансијски), као ни увјети рада у њима, али ни 
егзистенцијални положај упосленика, уз одређене 
изузетке, нису још на нивоу да би се тиме могли 
превише хвалити у Босни и 
Херцеговини, те да би могли 
рећи, као што је то истицао 
нобеловац Иво Андрић, да су 
„библиотеке наша насушна 
потреба“.

Нажалост, један број 
библиотека је престао са 
радом, неке су разорене, 
уништене и спаљене (како 
њихова сједишта, тако и 
вриједни библиотечки 
фонд). Све то, али понекад 
и неправедан однос неких 
органа власти у БиХ према 
библиотекама као научним 
институцијама, утицало је 
на чињеницу да посљедњих 
година нема значајнијег 
напретка у побољшању увје-
та рада и статуса библиотека 
у БиХ.

Ипак, ентузијазам и 
залагање упосленика су, на 
срећу, као и много пута до 
сада, резултирали тиме да се објаве поменути Водичи, 
а посљедњих година и друге публикације из домена 
рада бројних библиотека широм наше државе.

Данашња мапа библиотека у БиХ, мора се 
признати, још увијек у потпуности не испуњава 
европске стандарде, али по свему судећи, креће се у 
позитивном смјеру, хватајући корак са савременим 
трендовима, технологијама, методама рада. У прилог 
овој тврдњи иде и чињеница да се библиотеке у БиХ 
у све већем броју укључују у кооперативни on-line 
библиографски систем и сервис (COBISS), што их чини 
саставним дијелом мреже библиотека у региону.

Створени су предувјети за креирање биб-
лиотечке професије по западноевропском и свјет-
ском моделу, уз незаобилазну едукацију и стручно 
усавршавање. Босанско-херцеговачко демократско 
друштво има интенцију да буде базирано на знању и 
новим спознајама и сазнањима.

Што се тиче НУБ БиХ она, нажалост, није 
ријешила питање финансирања, због познатих 
проблема у БиХ.

У прошлој години дошло је до смањења буџета 
за НУБ БиХ за приближно једну трећину у односу на 
претходне године, а какво је стање ове године, говори 
и чињеница да се и поред сталних обећања и најава, 
та пракса наставља. Слично је и у неким другим 
институцијама културе од значаја за БиХ, као што су 
Земаљски музеј БиХ, Умјетничка галерија БиХ, итд.

То је жалосна чињеница, а представља одраз 
стања у нашем друштву, која говори да се једна 
институција културе таквог значаја као што је наша 

институција, финансијски не прати, због чега ми 
стално инсистирамо да неко надлежан дефинитивно 
каже како ми то радимо. Ми инсистирамо да нам 
надлежна тијела БиХ и службено кажу радимо ли 
ми на разини наше друштвене улоге, задовољавамо 
ли на адекватној разини потребе наших корисника 
и остварујемо опћи друштвени интерес, који је у 
потпуности у функцији развоја друштва базираног 
на знању.

Наравно, ми сматрамо да добро радимо. У 
вербалним наступима, највећи дио одговорних нас 
хвали, али се та оцена не материјализује, па и даље 
ми имамо ситуацију какву имамо. А наш зацртани 
пут је, као што се може закључити, пут знања, 
развоја и просперитета у истој таквој, развијеној и 
просперитетној Босни и Херцеговини.

Није само наша библиотека у проблемима, већ 
се то може рећи и за друге библиотеке у земљи, 
поред њихове матичне, „сретнице“, јер имају стална 
финансијска средства и дио су буџета појединих 
нивоа власти, мада ни већина њих немају онолико 

Зграда у којој је смештена Национална и универзитетска библиотека 
Босне и Херцеговине, некадшња Касарна „Маршал Тито“
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– ризнице знања и информација из цијеле Босне и 
Херцеговине.

Подстицај нам је био и промовирање и афирмација 
библиотекарства као професије, која је, нажалост, још 
у извјесној мјери запостављена у нашем друштву.

Ни статус библиотека (како правни, тако и 
финансијски), као ни увјети рада у њима, али ни 
егзистенцијални положај упосленика, уз одређене 
изузетке, нису још на нивоу да би се тиме могли 
превише хвалити у Босни и 
Херцеговини, те да би могли 
рећи, као што је то истицао 
нобеловац Иво Андрић, да су 
„библиотеке наша насушна 
потреба“.

Нажалост, један број 
библиотека је престао са 
радом, неке су разорене, 
уништене и спаљене (како 
њихова сједишта, тако и 
вриједни библиотечки 
фонд). Све то, али понекад 
и неправедан однос неких 
органа власти у БиХ према 
библиотекама као научним 
институцијама, утицало је 
на чињеницу да посљедњих 
година нема значајнијег 
напретка у побољшању увје-
та рада и статуса библиотека 
у БиХ.

Ипак, ентузијазам и 
залагање упосленика су, на 
срећу, као и много пута до 
сада, резултирали тиме да се објаве поменути Водичи, 
а посљедњих година и друге публикације из домена 
рада бројних библиотека широм наше државе.

Данашња мапа библиотека у БиХ, мора се 
признати, још увијек у потпуности не испуњава 
европске стандарде, али по свему судећи, креће се у 
позитивном смјеру, хватајући корак са савременим 
трендовима, технологијама, методама рада. У прилог 
овој тврдњи иде и чињеница да се библиотеке у БиХ 
у све већем броју укључују у кооперативни on-line 
библиографски систем и сервис (COBISS), што их чини 
саставним дијелом мреже библиотека у региону.

Створени су предувјети за креирање биб-
лиотечке професије по западноевропском и свјет-
ском моделу, уз незаобилазну едукацију и стручно 
усавршавање. Босанско-херцеговачко демократско 
друштво има интенцију да буде базирано на знању и 
новим спознајама и сазнањима.

Што се тиче НУБ БиХ она, нажалост, није 
ријешила питање финансирања, због познатих 
проблема у БиХ.

У прошлој години дошло је до смањења буџета 
за НУБ БиХ за приближно једну трећину у односу на 
претходне године, а какво је стање ове године, говори 
и чињеница да се и поред сталних обећања и најава, 
та пракса наставља. Слично је и у неким другим 
институцијама културе од значаја за БиХ, као што су 
Земаљски музеј БиХ, Умјетничка галерија БиХ, итд.

То је жалосна чињеница, а представља одраз 
стања у нашем друштву, која говори да се једна 
институција културе таквог значаја као што је наша 

институција, финансијски не прати, због чега ми 
стално инсистирамо да неко надлежан дефинитивно 
каже како ми то радимо. Ми инсистирамо да нам 
надлежна тијела БиХ и службено кажу радимо ли 
ми на разини наше друштвене улоге, задовољавамо 
ли на адекватној разини потребе наших корисника 
и остварујемо опћи друштвени интерес, који је у 
потпуности у функцији развоја друштва базираног 
на знању.

Наравно, ми сматрамо да добро радимо. У 
вербалним наступима, највећи дио одговорних нас 
хвали, али се та оцена не материјализује, па и даље 
ми имамо ситуацију какву имамо. А наш зацртани 
пут је, као што се може закључити, пут знања, 
развоја и просперитета у истој таквој, развијеној и 
просперитетној Босни и Херцеговини.

Није само наша библиотека у проблемима, већ 
се то може рећи и за друге библиотеке у земљи, 
поред њихове матичне, „сретнице“, јер имају стална 
финансијска средства и дио су буџета појединих 
нивоа власти, мада ни већина њих немају онолико 
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колико би реално било потребно за улогу модерне 
библиотеке.

Докад ће НУБ БиХ и још неке библиотеке у БиХ, у 
условима неријешеног статуса издржати да успешно 
обављају своју функцију, нико не може предвидјети. 
Међутим, ми смо вјечити оптимисти и непрестано се 
надамо да ће се ријешити наш правни и финансијски 
статус. Ми сматрамо да се држава треба нама 
поносити, давати нам задатке које ћемо одговорно 
испуњавати, а не да НУБ БиХ буде финанцијски или 
неки други терет својој држави.

Нисмо поносни на те услове, као ни на тренутни 
смјештај у просторијама бивше Касарне „Маршал 
Тито“, јер питање одговарајућег смјештаја, поготову 
обнове „Вијећнице“ која је спаљена, за нас још увијек 
није на видику.

Неку сатисфакцију ипак налазимо у бројним 
признањима библиотекара из БиХ и свијета, који нам 
дају подршку јер су препознали библиотекарство НУБ 
БиХ као систем заснован на свјетским стандардима 
струке, као и снажан потенцијал који лежи у 
библиотечким стручњацима, упркос проблемима са 
којима се свакодневно носе.

Како гледате на потребу тешње сарадње библи-
отекара у нашем региону? Каква су ваша досадашња 
искуства у том погледу? Шта предлажете?

- Жеља, намјера и дужност нам је да пружимо 
нашим корисницима што бољу и квалитетнију 
услугу, да стандард упосленика буде бољи, да се 
професионално усавршавамо, да се услови рада 
унаприједе. Једноставно: да радимо по европским 
стандардима, како и доликује једној институцији од 
државног и европског значаја.

Наравно да ћемо те циљеве сви заједно брже 
остваривати ако међусобно сарађујемо, чему ми 
дајемо пуни допринос. Тако с поносом истичемо да, 
у оквиру међународне сарадње, имамо и потписане 
споразуме о сарадњи са следећим библиотечким 
организацијама:

- Народном библиотеком Србије из Београда;
- Националном и свеучилишном књижницом из 

Загреба;
- Државном библиотеком Руске Федерације из 

Москве;
- Библиотеком и Архивом Египта из Каира;
- Александријском библиотеком из Александрије, 

и
- Народном и универзитетском библиотеком 

„Св.Климент Охридски“ из Скопја.
Истовремено остварујемо успјешну сарадњу и 

са великим бројем осталих библиотека у региону и 
Европи.

Такођер, допринос сарадњи међу библиотекама 
је и двадесетогодишње постојање COBISS-а који 
окупља библиотеке из земаља региона, а међу њима 

и Националну и универзитетску библиотеку БиХ, са 
36 пуноправних чланица ВиБ БиХ-а.

Савремене технологије и комуникацијско-
информацијска инфраструктура пружају библио-
текама могућност реализације оваквих тенденција 
на артикулиран, систематизиран и стандардизиран 
начин.

Као чланица CENL-а, TEL-а, LIBER-а и IFLA-е, 
Национална и универзитетска библиотека Босне 
и Херцеговине, која чини неопходну компоненту 
културне, образовне и информацијске инфраструк-
туре босанско-херцеговачког друштва, има 
одговорност и обавезу да, у складу са могућностима, 
прати ове трендове и ангажира расположиве 
потенцијале.

Непроцјењива културна баштина, сачувана 
и садржана у колекцијама НУБ БиХ, које нису 
запаљене, а књиге су нажалост паљене, безувјетно би 
требала бити у цијелости доступна на међународној 
разини, јер чини препознатљиву компоненту 
европске културне баштине и идентитета, а говори 
о заједничком суживоту култура, народа и религија 
кроз вијекове или стољећа.

У протеклом рату запаљена је и зграда Вијећнице 
– Националне и универзитетске библиотеке Босне и 
Херцеговине. Реалност је, међутим, да ова институ-ција, 
након ових мање-више познатих дешавања у овом дијелу 
Европе, има извјесних потешкоћа које онемогућавају 
њено функционирање на начин како би ми то жељели, 
што за конзеквенцу има оскудно судјеловање НУБ 
БиХ у европским пројектима дигитализације фондова, 
што је, објективно, науштрб прије свега босанско-
херцеговачког друштва у цјелини.

У мјери у којој је то могуће, Национална и 
универзитетска библиотека БиХ чини напоре за 
подстицање израде и реализације пројеката и покреће 
иницијативе у сврху развоја модерне и савремене 
библиотечко-информацијске мреже, усаглашене са 
европским стандардима.

Мултикултурална, мултинационална, мулти-
лингвална, мултиконфесионална Европа, требала 
би, без имало предрасуда и конзервативизма, бити 
огледало истој таквој Босни и Херцеговини.

На основу свега реченог, сасвим је разумљиво 
наше залагање за сарадњу која доприноси развоју и 
побољшању библиотечке професије, као и поштовању 
слободе приступа информацијама.

Сматрамо врло значајним продубљивање 
професионалне, стручне и особне комуникације 
и сарадње, подразумијева се и регионалне, у циљу 
развоја цивилног друштва базираног на знању.

Постоји ли спремност библиотекара и њихових 
организација за сарадњу са нашим часописом? 
Сматрате ли такав вид међусобног информисања 
корисним?
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- Професионално опредијељени библиотекари 
би требало да истрајавају у својој мисији, као и да 
активно, систематично и континуирано усвајају 
савремена знања и вјештине кроз формално и 
неформално образовање.

Поред перманентне едукације која је у 
библиотекарству, као и у многим другим професи-
јама, императив за опстанак, библиотекари и 
књижничари имају обавезу и потребу за развијањем 
сензибилитета и способности емпатије 
у комуникацији са околином – 
колегама, партнерима, корисницима, 
што понекад захтијева, може се казати, 
посебан дар и вјештину, а најчешће 
је кључна претпоставка успјешног 
и професионалног дјеловања, како 
појединца, тако и укупног колектива, 
али и библиотечке струке опћенито, јер 
– библиотеке нису усамљена острва, већ 
институције које се баве организирањем 
знања и информирања и као такве морају 
бити у узајамној комуникацији, помоћи, 
сарадњи, размјени и координацији.

Наравно, сваки вид сарадње је 
пожељан и добродошао, а задовољство 
нам је сурађивати с часописом попут 
Панчевачког читалишта. Такођер 
и обратно, позивамо ваше колеге, 
сараднике и читаоце да објављују 
релевантне текстове у часопису 
Националне и универзитетске библио-
теке БиХ BOSNIACA, који излази 
једанпут годишње и обилује актуелним 
темама из библиотечко-информатичке 
дјелатности.

Издавачка дјелатност НУБ БиХ 
се данас одвија у оквиру 4 едиције: 
Босанскохерцеговачка библиографија 
монографских, серијских публикација 
и прилога у серијским публикацијама 
Memoria Bosniaca; стручна библиотечка 
литература и Memoria Mundi. У периоду 
од 1996-2007. НУБ БиХ је објавила 52 
издања.

 Иначе, врло смо поносни на нашу издавачку 
дјелатност, о којој се детаљније информације могу 
наћи на www.nub.ba.

*
Редакција нашег часописа захваљује др Овчини 

на предусретљивости и жељи да да свој конкретан 
допринос нашој сарадњи. То је истовремено позив и 
нашим библиотекарима да припремају своје радове 
за објављивање у часопису BOSNIACA чији је издавач 
НУБ БиХ.

Милоје Петровић
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