
76

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

Ро ма на Ри бић
Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду
romanar@fmu.bg.ac.yu

УДК 027.7:[378.6:78(497.11 Beograd)

Сажетак
Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду у са ста ву је бе о град ског Уни вер зи те та умет но сти, 
те при па да ви со ко школ ским, спе ци јал ним би бли о те ка ма. Њен на уч но- и стра жи вач ки ка рак тер ис по-
ља ва се кроз ак тив ну уло гу у са ку пља њу и очу ва њу срп ског му зич ког бла га. У од но су на на ци о нал ни 
зна чај збир ке ко ју по се ду је, вред ност и ве ли чи ну фон да ор га ни за ци ју ра да Би бли о те ке и из у зет но ве-
ли ки број ко ри сни ка, Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду у прак си је, иако не и фор-
мал но, цен трал на му зич ка би бли о те ка у Ср би ји.

Кључне речи:
Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, цен трал на му зич ка би бли о те ка у Ср би ји, 

си стем ка та ло ги за ци је, тра ди ци ја си сте мат ске об ра де

Би бли о те ка Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду

Фа кул тет му зич ке умет но сти (Му зич ка ака де ми-
ја) у Бе о гра ду по чео је са ра дом 21. но вем бра 1937. 
го ди не, на дан Св. ар хан ђе ла Ми хај ла. Осно ва ли су 
га ком по зи то ри Ко ста П. Ма ној ло вић (1890-1949), 
Сте ван Хри стић (1885-1958) и Пе тар Сто ја но вић 
(1877-1957). Го ди не 1957. че ти ри Ака де ми је (му зич ка, 
при ме ње на, по зо ри шна и ли ков на) удру жи ле су се у 
Умет нич ку ака де ми ју. Пр во бит ни на зив, Му зич ка ака-
де ми ја, про ме њен је 1973. го ди не у Фа кул тет му зич ке 
умет но сти. Са још три умет нич ка фа кул те та, овај фа-
кул тет при пао је за јед ни ци Уни ве зи те та умет но сти.1

На по ре до са отва ра њем Му зич ке ака де ми је, по-
че ла је са ра дом и ње на Би бли о те ка. Го то во од са мог 
осни ва ња, по сто ја ла је иде ја о па ра лел ном фор ми ра-
њу Му зич ког ар хи ва и Му зич ког му зе ја, при че му би 
Му зеј тре ба ло да има два за себ на оде ље ња: за му зич-
ки фол клор и за на род не ин стру мен те. Већ на ред не го-
ди не (1938), на ста ла су два оде ље ња – Фо но граф ско и 
Гра мо фон ско,2 ко ја су убр зо, за јед но са Му зич ким ар-
хи вом, при по је на но во фор ми ра ном Му зи ко ло шком 
ин сти ту ту Ака де ми је (1945). Ка да је, три го ди не ка-
сни је, Ин сти тут пре стао са ра дом, це ло ку пан ње гов 
фонд на сле дио је Исто риј ско-фол клор ни на став ни од-

сек, а гра ђа Му зич ког му зе ја усту пље на је 1948. го ди-
не но во о сно ва ном Му зи ко ло шком ин сти ту ту Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду.3

Пре ма пр вим Пра ви ли ма Би бли о те ке Му зич ке 
ака де ми је у Бе о гра ду (про кла мо ва ним на два де сет че-
твр тој сед ни ци Про фе сор ског са ве та Ака де ми је, одр-
жа ној 24. но вем бра 1938. го ди не),4 Би бли о те ка Му зич-
ке ака де ми је фор ми ра на је као ви со ко школ ска би бли о-
те ка, ко ја би вре ме ном тре ба ло да по ста не нај ве ћа на-
ци о нал на му зич ка збир ка. Та ко је, на осно ву пред ло га 
Рек то ра та Му зич ке ака де ми је (од 12. сеп тем бра 1945. 
го ди не), Оде ље ње за на у ку, умет ност и кул ту ру Ми ни-
стар ства про све те На род не ре пу бли ке Ср би је, до де ли-
ло Би бли о те ци ста тус цен трал не му зич ке би бли о те ке 
у Ср би ји. Ме ђу тим, већ на са мом по чет ку су на ста ле 
по те шко ће. Нај пре, из о ста ла су нео п ход на ма те ри јал-
на ула га ња ко ја би уна пре ди ла рад Би бли о те ке. Та ко-
ђе, ни је би ло ни ја сних на сто ја ња да Би бли о те ка бу де 
ка дров ски оја ча на, ка ко би мо гла да пре у зме функ ци ју 
ма тич не би бли о те ке са цен тал ном ка та ло ги за ци јом, 
из да вач ком де лат но шћу, те о риј ским и ин струк тив-
ним ра дом. Ка да је За ко ном о би бли о те ка ма из 1960. 
и За ко ном о би бли о те ка ма из 1965. го ди не, ма тич ну 
функ ци ју до би ла На род на би бли о те ка Ср би је, уки нут 

1 Упор. – Властимир Перичић прир., Четрдесет година Факултета 
музичке уметности (Музичке академије), 1937-1977 (Београд: 
Универзитет уметности, 1977), 9-40.
2 Грамофонско одељење Музичке академије постојало је као засебна 
организациона јединица све до 1960. године, када је припојено 
Библиотеци.

3 Гордана Стокић, „Библиотека Факултета музичке уметности 
у Београду: настанак, садржај и значај збирке“, Нови Звук бр. 10 
(1997): 125-137.
4 То су истовремено била и прва правила за рад једне факултетске 
библиотеке у Београду.
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је ста тус цен трал них свим би бли о те ка ма у Ср би ји, па 
на жа лост и Би бли о те ци Му зич ке ака де ми је. По ло жај 
за по сле них у Би бли о те ци на гло је по гор шан 1973. го-
ди не, ка да је Ака де ми ја про ме ни ла на зив у Фа кул тет. 
При сту пи ло се из ра ди но вог ста ту та, ко ји је Би бли о те-
ку де фи ни сао као „по моћ ну слу жбу“ ад ми ни стра тив-
ног ка рак те ра. Би бли о те ци је та ко од у зет ранг струч-
не слу жбе. Ње ни рад ни ци ни су ви ше би ли тре ти ра ни 
као струч ни са рад ни ци, већ су свр ста ни у ван на став но 
осо бље. Та квом ка те го ри за ци јом, Би бли о те ка и ње но 
„осо бље“, де гра ди ра ни су у пот пу но сти. Да љи не га ти-
ван од нос пре ма би бли о те ци уоча ва се у Пра вил ни ку 
Фа кул те та из 1976. го ди не, у ко јем ни су пре ци зи ра не 
струч не спре ме за по сле них у Би бли о те ци, па са мим 
тим ни по де ла по сло ва и од го вор но сти.5

Ин те ре сант но је, та ко ђе, да Би бли о те ка све до 
1996. го ди не у свом ка дру ни је има ла му зи ча ра ко ји би 
сво јим струч ним обра зо ва њем, по зна ва њем му зич ке 
ли те ра ту ре и прин ци па ор га ни зо ва ња спе ци фич не му-
зич ке ко лек ци је, пра тио на став не пла но ве и про гра ме 
на од се ци ма Фа кул те та. Да нас су у Би бли о те ци Фа кул-
те та за по сле на три би бли о те ка ра–му зи ко ло га, спе ци ја-
ли зо ва на да про це не по тре бе сту де на та и про фе со ра, 
усме ра ва ју ћи рад Би бли о те ке у од го ва ра ју ћем прав цу, 
као и два књи жни ча ра (са мо стал ни и ви ши), са пре ци-
зно про пи са ним за ду же њи ма и оба ве за ма.

Ве ли ки не до ста так Би бли о те ке ФМУ у Бе о гра ду од-
у век је био про стор. Сме штај фон да, ко ји се про гре сив-
но уве ћа ва, не а де ква тан је. У не ким де ло ви ма Би бли о-
те ке, при ступ гра ђи ве о ма је оте жан. Књи ге и но те су 
згу сну то сме ште не на др ве не по ли це ду жи не 3,5 до 5 
ме та ра. То под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, и сва ко днев-
ну упо тре бу мер де ви на, што знат но успо ра ва ма ни пу-
ла ци ју. Осим то га, по сто ји и опа сност од трај ног оште-
ће ња штам па ног, а по себ но ру ко пи сног ма те ри ја ла.

Још 1938. го ди не, по сто ја ли су од ре ђе ни на по ри, 
као и свест о по тре би за што бо љим тех нич ким уре-
ђе њем Би бли о те ке. Та ко, на при мер, Члан 45 из Пра-
ви ла Би бли о те ке Му зич ке ака де ми је пред ви ђа сле де ће: 
„Ка да Би бли о те ка Му зич ке ака де ми је до би је по треб-
не про сто ри је, од ре ди ће се и јед на со ба са кла ви ром, 
у ко јој ће слу ша о ци, уче ни ци и ли ца ко ји ма је до зво-
љен рад у Би бли о те ци мо ћи сви ра ти му зич ка де ла да 
би се са њи ма упо зна ли“. Члан 46, пак, про пи су је да би 
Би бли о те ка тре ба ло да има две чи та о ни це – оп шту и 
спе ци јал ну. Оп шту би ко ри сти ли уче ни ци,6 сту ден ти 
и ли ца са до зво лом за рад у Би бли о те ци, а спе ци јал ну 
про фе со ри и дру ги му зич ки и јав ни рад ни ци, та ко ђе 
са по себ ном до зво лом за ко ри шће ње услу га Би бли о те-
ке. До зво лу из да је рек тор Ака де ми је (од но сно де кан). 
До да нас, ме ђу тим, ни су оства ре на ова ква тех нич ка 
ре ше ња.

Ипак, ни јед ним пра вил ни ком до са да ни је ре гу ли-
са но аде кват но про стор но ре ше ње у скла ду са ме ђу на-
род ним стан дар ди ма. На и ме, Би бли о те ка Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду тре ба ло би да има бар 
300м2 про сто ра, дво стру ко ве ћу чи та о ни цу, слу ша о ни-
цу, гар де ро бу, а, у скла ду с тим, и осмо ро за по сле них. 
Би бли о те ка, ме ђу тим, рас по ла же са укуп но пет про сто-
ри ја на 130м2, ко је су ујед но и ма га ци ни. Осим кан це ла-
ри је за пе то ро би бли о теч ких рад ни ка, ту су при јем но 
оде ље ње са ка та ло зи ма и чи та о ни ца. У њој (по вр ши не 
са мо 30м2), ко ја слу жи и као фо но-оде ље ње (са де се так 
му зич ких уре ђа ја),7 на ла зе се и ком пју те ри. На ова ко 
ма лом про сто ру, ускла ди ште не су и се риј ске пу бли ка-
ци је (на га ле ри ји чи та о ни це), је дан део хор ског фон да, 
део звуч не гра ђе и ар хив му зи ка ли ја (у по себ ним ор-
ма ни ма). Зна чај на ко ли чи на фон да (углав ном ле га ти), 
из ме ште на је ван про сто ри ја Би бли о те ке и на жа лост 
го то во не до ступ на ко ри сни ци ма.

Нај ве ћи део фон да Би бли о те ке ФМУ у Бе о гра ду 
за у зи ма ју му зи ка ли је, струч на ли те ра ту ра из обла сти 
му зи ке и звуч на гра ђа. Бо гат ство Би бли о те ке, од са-
мог осни ва ња, оства ре но је за ха вљу ју ћи да ро дав ци ма. 
Апел та да шњег пр вог рек то ра, му зи ко ло га и ком по зи-
то ра Ко сте П. Ма ној ло ви ћа, на и шао је на ве ли ки од-
зив, те је на са мом по чет ку свог ра да, Ака де ми ја већ 
рас по ла га ла са 7.170 све за ка му зич ке гра ђе. Да ро дав-
ци су би ли ди пло мат ска по слан ства у Бе о гра ду, нај по-
зна ти ји свет ски му зич ки из да ва чи и по је дин ци, као 
и удру же ња по што ва ла ца срп ске кул ту ре из зе мље и 
ино стран ства. У на ред ним го ди на ма, број је ди ни ца у 
фон ду убр за но се по ве ћа вао. При лив је у пот пу но сти 
пре стао то ком Дру гог свет ског ра та, ка да је и на ста ва 
са мо спо ра дич но одр жа ва на. По за вр шет ку ра та, 1946. 
го ди не, број пу бли ка ци ја кре тао се око 30.220.8

Да нас се у фон ду Би бли о те ке на ла зи: пре ко 100.000 
му зи ка ли ја; око 12.000 мо но граф ских пу бли ка ци ја до-
ма ћих и стра них ауто ра из обла сти му зи ке (исто ри ја 
му зи ке, би о гра фи је му зи ча ра, ана ли зе де ла, му зич ки 
фол клор, есте ти ка му зи ке, по зо ри шна му зи ка и слич-
но), али и ван му зич ке гра ђе (те о ри ја и исто ри ја књи-
жев но сти, умет но сти и кул ту ре; фи ло зо фи ја; оп шта 
есте ти ка; пси хо ло ги ја; пе да го ги ја; со ци о ло ги ја кул ту-
ре); за тим звуч ни (9.000 пло ча, 1.300 ком пакт ди ско ва) 
и ауди о ви зу ел ни ма те ри јал; око 6.000 пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја (до ма ћих и стра них на сло ва); ре фе рен-
сна збир ка од 3.000 то мо ва ен ци кло пе ди ја, реч ни ка, 
лек си ко на и би бли о гра фи ја; ста ра и рет ка из да ња (Cit-
ha ra Oc to hor da); му зич ке збир ке (Das Chor werk); ле га-
ти (Вла ди ми ра Р. Ђор ђе ви ћа); ру ко пи сне му зи ка ли је 
(Пе тра Сто ја но ви ћа); ода бра ни ди плом ски ра до ви, 
као и ма ги стар ске и док тор ске те зе од бра ње не на Фа-
кул те ту.

5 Г. Стокић, нав. дело: 128-132.
6 При Музичкој академији, од самог оснивања, била је и Средња 
музичка школа. Године 1955. Музичка школа се одваја и прераста у 
самосталну музичку школу „Јосип Славенски“. 

7 У једном периоду рада Библиотеке, постојала је просторија која је 
служила као фонотека, али је временом претворена у магацин.
8 Г. Стокоћ, нав. дело: 126-127.
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Не до вољ на снаб де ве ност на ших про дав ни ца му-
зич ким ма те ри ја лом и са да шња не по вољ на фи нан-
сиј ска си ту а ци ја у це ло куп ној кул тур но-про свет ној 
де лат но сти у Ср би ји, ути чу на то да Би бли о те ка ФМУ 
у Бе о гра ду пред ста вља, у овом тре нут ку, нај ком плет-
ни ји, а са мим тим и са др жај но нај бо љи из вор му зич-
ке ли те ра ту ре у зе мљи.

Про фил и струк ту ра од се ка, као и ор га ни за ци ја 
на ста ве на Фа кул те ту, ве о ма су спе ци фич ни. По тре-
бе сту де на та, у том сми слу, на ла жу по сто ја ње бо га тог 
фон да, об ра ђе ног на стру чан на чин, кла си фи ко ва ног 
и си сте ма ти зо ва ног у це ли ни. Би бли о те ка ФМУ у Бе о-
гра ду по се ду је сле де ће ка та ло ге:
- то по граф ски;
- аутор ски (мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци-

ја, му зи ка ли ја, звуч ног ма те ри ја ла, из во ђа ча, ле-
га та по је ди них срп ских ком по зи то ра, са бра них 
де ла од ре ђе них му зич ких ства ра ла ца);

- струч ни (мо но граф ских пу бли ка ци ја и му зи ка ли-
ја);9

- пред мет ни (мо но граф ских пу бли ка ци ја).
Аутор ски/абе цед ни и то по граф ски, основ ни су ка-

та ло зи Би бли о те ке. Ор га ни зо ва ни су по фор мал ном 
прин ци пу – аутор, сме штај на по ли ци. Из ра ђу ју се за 
све вр сте гра ђе: му зи ка ли је, мо но граф ске пу бли ка ци-
је и звуч не за пи се. Из гру пе ре ал них ка та ло га (ко ји 
су ор га ни зо ва ни у од но су на са др жај је ди ни ца гра ђе), 
Би бли о те ка по се ду је струч ни ка та лог му зи ка ли ја, као 
и струч ни и пред мет ни ка та лог књи га.

Усво је но пи смо Би бли о те ке је ла ти ни ца. При ли-
ком опи са пу бли ка ци је пра ти се ре до след по да та ка са 
на слов не стра не.

Од до но ше ња Пра ви ла Дру штва би бли о те ка ра 
Ср би је 1957. го ди не, об ра да гра ђе у Би бли о те ци ФМУ 
у Бе о гра ду вр ши се пре ма са вре ме ним стан дар ди ма. 
Пр ви би бли о граф ски опи си ра ђе ни су од мах на кон 
Дру гог свет ског ра та, ка да су фор ми ра ни аутор ски и 
струч ни ка та ло зи (1948). Нај ста ри ји са чу ва ни би бли о-
граф ски опи си пу бли ка ци ја по ти чу с по чет ка ше зде се-
тих го ди на про шлог ве ка. Та ко и ка та ло шке је ди ни це 
из тог пе ри о да са др же све еле мен те ко је има ју и да нас: 
сиг на ту ру пу бли ка ци је са би бли о граф ским опи сом 
(у свим ка та ло зи ма) и ин вен тар ским бро јем (у то по-
граф ском ка та ло гу).10

С об зи ром на прет ход но ре че но, у Би бли о те ци 
ФМУ у Бе о гра ду се, чи та вих ше зде сет го ди на у кон ти-
ну и те ту, спро во ди си сте мат ска об ра да фон да.

Је дан од основ них ци ље ва Би бли о те ке увек је био 
да аде кват ним при сту пом иза ђе у су срет ко ри сни ци-
ма и њи хо вим по тре ба ма. Круг ко ри сни ка ко је она 
оп слу жу је из у зет но је ши рок. По ред сту де на та, за-
по сле них и пен зи о ни са них про фе со ра и са рад ни ка 
овог Фа кул те та, Би бли о те ку ко ри сте и сту ден ти, про-
фе со ри и са рад ни ци оста лих фа кул те та у скло пу бе-
о град ског Уни вер зи те та и Уни вер зи те та умет но сти; 
за тим на уч ни рад ни ци чи ја су ин те ре со ва ња из ме ђу 
оста лог усме ре на на ис тра жи ва ња у обла сти му зич ке 
умет но сти; му зич ке уста но ве („Ју го кон церт“), ан сам-
бли и ор ке стри (Бе о град ска фил хар мо ни ја) са ко ји ма 
Фа кул тет са ра ђу је; на став ни ци и уче ни ци ни жих и 
сред њих му зич ких шко ла, али и основ них и сред њих 
шко ла ши ром зе мље.

Рад но вре ме Би бли о те ке у ве ли кој ме ри при ла го-
ђе но је по тре ба ма на ста ве. Би бли о те ка је рад ним да-
ни ма на рас по ла га њу ко ри сни ци ма од 9 до 18 ча со ва, 
а су бо том до 13 ча со ва. Рад за по сле них у Би бли о те ци 
под ра зу ме ва струч ну по моћ у сва ком по гле ду – од „де-
ши фро ва ња“ ка та ло шке је ди ни це (ако ко ри сник ни је 
у мо гућ но сти да је сам про ту ма чи), пре ко упо зна ва ња 
са по ну ђе ном ли те ра ту ром, па све до су жа ва ња из бо-
ра и се лек ци је гра ђе.

Го то во од са мог по чет ка ра да Би бли о те ке, би ла су 
утвр ђе на стро га пра ви ла по на ша ња. При ли ком из да-
ва ња нот ног или не ког дру гог ма те ри ја ла, па зи ло се 
на то да се пу бли ка ци је не из но се ван про сто ри ја Би-
бли о те ке, осим ако су прот но на ла жу по тре бе на ста-
ве. У чи та о ни ци су се мо гла ко ри сти ти нај ви ше три 
де ла исто вре ме но, са мак си мал ним за др жа ва њем до 
пет на ест да на. На кон тог пе ри о да, пу бли ка ци је су би-
ле по ву че не из оп ти ца ја, да би по том би ле вра ће не у 
ма га цин.

Спе ци фич на ор га ни за ци ја на ста ве, али и не до-
ста так про сто ра за рад, дик ти ра ју да нас са свим дру га-
чи ји при ступ из да ва њу. Ме ха ни зам функ ци о ни са ња 
знат но је из ме њен у од но су на онај од пре се дам де сет 
го ди на. Сту ден ти ма је са да до зво ље но да по зај ме и ко-
ри сте ван Би бли о те ке нај ви ше пет пу бли ка ци ја днев-
но. На став но осо бље, са рад ни ци и док то ран ти Фа кул-
те та, у мо гућ но сти су да за др же до де сет пу бли ка ци ја, 
мак си мал но три ме се ца. При вре ме ни ко ри сни ци (у 
ко је убра ја мо док то ран те и на уч не рад ни ке раз ли чи-
тих про фи ла са оста лих срод них или ма ње бли ских 
фа кул те та и из број них на уч но-ис тра жи вач ких ин сти-
ту ци ја, ис так ну те умет ни ке и дру ге му зич ке уста но ве 
са ко ји ма Фа кул тет оства ру је ви ше го ди шњу са рад-
њу), по зајм љу ју са мо оне пу бли ка ци је ко је не мо гу да 
про на ђу у дру гим би бли о те ка ма. До зво ље но им је да 
из не су нај ви ше три пу бли ка ци је у свр ху фо то ко пи ра-
ња, уз оба ве зу вра ћа ња те ку ћег да на и де по но ва ња ва-
же ћег до ку мен та (лич не кар те).

У свим пра вил ни ци ма Фа кул те та ко ји су до са-
да сту пи ли на сна гу, по сто је и по себ не став ке ко је 
про пи су ју да од ре ђе не пу бли ка ци је не би тре ба ло 

9 Детаљније о структури стручног каталога музикалија и изради 
каталошких јединица види у: Романа Рибић, „Стручни каталог 
музикалија у Библиотеци Факултета музичке уметности у 
Београду“, Библиотекар год. L, бр. 3-4 (2008): 123-141.
10 Опширније о садржају фонда, структури каталога и поступцима 
у обради грађе види у: Г. Стокић, „Библиотека Факултета музичке 
уметности у Београду – најзначајнија музичка колекција у Србији“ 
(магистарска теза, Филолошки факултет, 1996).
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Не до вољ на снаб де ве ност на ших про дав ни ца му-
зич ким ма те ри ја лом и са да шња не по вољ на фи нан-
сиј ска си ту а ци ја у це ло куп ној кул тур но-про свет ној 
де лат но сти у Ср би ји, ути чу на то да Би бли о те ка ФМУ 
у Бе о гра ду пред ста вља, у овом тре нут ку, нај ком плет-
ни ји, а са мим тим и са др жај но нај бо љи из вор му зич-
ке ли те ра ту ре у зе мљи.

Про фил и струк ту ра од се ка, као и ор га ни за ци ја 
на ста ве на Фа кул те ту, ве о ма су спе ци фич ни. По тре-
бе сту де на та, у том сми слу, на ла жу по сто ја ње бо га тог 
фон да, об ра ђе ног на стру чан на чин, кла си фи ко ва ног 
и си сте ма ти зо ва ног у це ли ни. Би бли о те ка ФМУ у Бе о-
гра ду по се ду је сле де ће ка та ло ге:
- то по граф ски;
- аутор ски (мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци-

ја, му зи ка ли ја, звуч ног ма те ри ја ла, из во ђа ча, ле-
га та по је ди них срп ских ком по зи то ра, са бра них 
де ла од ре ђе них му зич ких ства ра ла ца);

- струч ни (мо но граф ских пу бли ка ци ја и му зи ка ли-
ја);9

- пред мет ни (мо но граф ских пу бли ка ци ја).
Аутор ски/абе цед ни и то по граф ски, основ ни су ка-

та ло зи Би бли о те ке. Ор га ни зо ва ни су по фор мал ном 
прин ци пу – аутор, сме штај на по ли ци. Из ра ђу ју се за 
све вр сте гра ђе: му зи ка ли је, мо но граф ске пу бли ка ци-
је и звуч не за пи се. Из гру пе ре ал них ка та ло га (ко ји 
су ор га ни зо ва ни у од но су на са др жај је ди ни ца гра ђе), 
Би бли о те ка по се ду је струч ни ка та лог му зи ка ли ја, као 
и струч ни и пред мет ни ка та лог књи га.

Усво је но пи смо Би бли о те ке је ла ти ни ца. При ли-
ком опи са пу бли ка ци је пра ти се ре до след по да та ка са 
на слов не стра не.

Од до но ше ња Пра ви ла Дру штва би бли о те ка ра 
Ср би је 1957. го ди не, об ра да гра ђе у Би бли о те ци ФМУ 
у Бе о гра ду вр ши се пре ма са вре ме ним стан дар ди ма. 
Пр ви би бли о граф ски опи си ра ђе ни су од мах на кон 
Дру гог свет ског ра та, ка да су фор ми ра ни аутор ски и 
струч ни ка та ло зи (1948). Нај ста ри ји са чу ва ни би бли о-
граф ски опи си пу бли ка ци ја по ти чу с по чет ка ше зде се-
тих го ди на про шлог ве ка. Та ко и ка та ло шке је ди ни це 
из тог пе ри о да са др же све еле мен те ко је има ју и да нас: 
сиг на ту ру пу бли ка ци је са би бли о граф ским опи сом 
(у свим ка та ло зи ма) и ин вен тар ским бро јем (у то по-
граф ском ка та ло гу).10

С об зи ром на прет ход но ре че но, у Би бли о те ци 
ФМУ у Бе о гра ду се, чи та вих ше зде сет го ди на у кон ти-
ну и те ту, спро во ди си сте мат ска об ра да фон да.

Је дан од основ них ци ље ва Би бли о те ке увек је био 
да аде кват ним при сту пом иза ђе у су срет ко ри сни ци-
ма и њи хо вим по тре ба ма. Круг ко ри сни ка ко је она 
оп слу жу је из у зет но је ши рок. По ред сту де на та, за-
по сле них и пен зи о ни са них про фе со ра и са рад ни ка 
овог Фа кул те та, Би бли о те ку ко ри сте и сту ден ти, про-
фе со ри и са рад ни ци оста лих фа кул те та у скло пу бе-
о град ског Уни вер зи те та и Уни вер зи те та умет но сти; 
за тим на уч ни рад ни ци чи ја су ин те ре со ва ња из ме ђу 
оста лог усме ре на на ис тра жи ва ња у обла сти му зич ке 
умет но сти; му зич ке уста но ве („Ју го кон церт“), ан сам-
бли и ор ке стри (Бе о град ска фил хар мо ни ја) са ко ји ма 
Фа кул тет са ра ђу је; на став ни ци и уче ни ци ни жих и 
сред њих му зич ких шко ла, али и основ них и сред њих 
шко ла ши ром зе мље.

Рад но вре ме Би бли о те ке у ве ли кој ме ри при ла го-
ђе но је по тре ба ма на ста ве. Би бли о те ка је рад ним да-
ни ма на рас по ла га њу ко ри сни ци ма од 9 до 18 ча со ва, 
а су бо том до 13 ча со ва. Рад за по сле них у Би бли о те ци 
под ра зу ме ва струч ну по моћ у сва ком по гле ду – од „де-
ши фро ва ња“ ка та ло шке је ди ни це (ако ко ри сник ни је 
у мо гућ но сти да је сам про ту ма чи), пре ко упо зна ва ња 
са по ну ђе ном ли те ра ту ром, па све до су жа ва ња из бо-
ра и се лек ци је гра ђе.

Го то во од са мог по чет ка ра да Би бли о те ке, би ла су 
утвр ђе на стро га пра ви ла по на ша ња. При ли ком из да-
ва ња нот ног или не ког дру гог ма те ри ја ла, па зи ло се 
на то да се пу бли ка ци је не из но се ван про сто ри ја Би-
бли о те ке, осим ако су прот но на ла жу по тре бе на ста-
ве. У чи та о ни ци су се мо гла ко ри сти ти нај ви ше три 
де ла исто вре ме но, са мак си мал ним за др жа ва њем до 
пет на ест да на. На кон тог пе ри о да, пу бли ка ци је су би-
ле по ву че не из оп ти ца ја, да би по том би ле вра ће не у 
ма га цин.

Спе ци фич на ор га ни за ци ја на ста ве, али и не до-
ста так про сто ра за рад, дик ти ра ју да нас са свим дру га-
чи ји при ступ из да ва њу. Ме ха ни зам функ ци о ни са ња 
знат но је из ме њен у од но су на онај од пре се дам де сет 
го ди на. Сту ден ти ма је са да до зво ље но да по зај ме и ко-
ри сте ван Би бли о те ке нај ви ше пет пу бли ка ци ја днев-
но. На став но осо бље, са рад ни ци и док то ран ти Фа кул-
те та, у мо гућ но сти су да за др же до де сет пу бли ка ци ја, 
мак си мал но три ме се ца. При вре ме ни ко ри сни ци (у 
ко је убра ја мо док то ран те и на уч не рад ни ке раз ли чи-
тих про фи ла са оста лих срод них или ма ње бли ских 
фа кул те та и из број них на уч но-ис тра жи вач ких ин сти-
ту ци ја, ис так ну те умет ни ке и дру ге му зич ке уста но ве 
са ко ји ма Фа кул тет оства ру је ви ше го ди шњу са рад-
њу), по зајм љу ју са мо оне пу бли ка ци је ко је не мо гу да 
про на ђу у дру гим би бли о те ка ма. До зво ље но им је да 
из не су нај ви ше три пу бли ка ци је у свр ху фо то ко пи ра-
ња, уз оба ве зу вра ћа ња те ку ћег да на и де по но ва ња ва-
же ћег до ку мен та (лич не кар те).

У свим пра вил ни ци ма Фа кул те та ко ји су до са-
да сту пи ли на сна гу, по сто је и по себ не став ке ко је 
про пи су ју да од ре ђе не пу бли ка ци је не би тре ба ло 

9 Детаљније о структури стручног каталога музикалија и изради 
каталошких јединица види у: Романа Рибић, „Стручни каталог 
музикалија у Библиотеци Факултета музичке уметности у 
Београду“, Библиотекар год. L, бр. 3-4 (2008): 123-141.
10 Опширније о садржају фонда, структури каталога и поступцима 
у обради грађе види у: Г. Стокић, „Библиотека Факултета музичке 
уметности у Београду – најзначајнија музичка колекција у Србији“ 
(магистарска теза, Филолошки факултет, 1996).

Б И Б Л И О Т Е К А

79

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

из но си ти ван про сто ри ја Би бли о те ке. То су: би бли о-
теч ки ма те ри ја ли од по себ не кул тур не и исто риј ске 
вред но сти (ру ко пи си, ста ра и рет ка из да ња, ар хив ска 
гра ђа), при руч на ли те ра ту ра (ен ци кло пе ди је, лек си-
ко ни, реч ни ци), пе ри о дич не пу бли ка ци је, ко лек ци је 
и це ло куп на де ла од ре ђе них ауто ра, док тор ске ди сер-
та ци је и ма ги стар ске те зе, те из да ња у огра ни че ном 
бро ју при ме ра ка, ју би лар на и ску по це на из да ња са 
илу стра ци ја ма, као и аудио-ви зу ел ни ма те ри јал. Још 
у Пра ви ли ма из 1938. го ди не (Чл. 61 и 63), ве о ма је ја-
сно на гла ше но да се ру ко пи си, би бли о граф ске рет ко-
сти или ску по це ни спи си мо гу до би ти на раз гле да ње 
са мо уз спе ци јал но одо бре ње рек то ра Ака де ми је, у 
по себ ној про сто ри ји, уз оба ве зан над зор чи нов ни ка 
Би бли о те ке. У прак си је, ме ђу тим, са свим дру га чи-
је. За по сле ни у Би бли о те ци већ го ди на ма на и ла зе на 
број не про бле ме раз ли чи те при ро де. Ду жност нам 
на ла же да омо гу ћи мо нео ме та но од ви ја ње на ста ве, 
али исто та ко има мо и оба ве зу да тај ма те ри јал са чу-
ва мо од про па да ња. Ни смо, на жа лост, увек у при ли ци 
да за шти ти мо фонд у пот пу но сти јер, ка ко зах те ва ју 
од ре ђе ни про це си у на ста ви, он се че сто на ла зи ван 
про сто ри ја Би бли о те ке. Осим то га, ви ше не го скром-
на ква дра ту ра чи та о ни це (ко ја слу жи и као фо но те ка, 
али и гра де ро ба), оне мо гу ћа ва сту ден ти ма сва ки иоле 
озбиљ ни ји рад. У та квим усло ви ма, га ла ма и жа мор 
(уз упо тре бу мо бил них те ле фо на), не из бе жни су, што 
ве о ма не га тив но ути че на рад ну ат мос фе ру. Оправ-
да но би би ло за то фор ми ра ти, пре ма пред ло гу Чл. 52 
Пра вил ни ка за 1938. го ди ну, по се бан пра вил ник за 
рад у чи та о ни ци, ко ји би био из ло жен на вид ном ме-
сту. То би зна чи ло да се у чи та о ни ци мо ра спро во ди ти 
пот пу ни ред и мир. У њој би у сва ком тре нут ку тре-
ба ло да бо ра ви и је дан за по сле ни рад ник Би бли о те ке. 
Он би над зи рао рад ко ри сни ка, а по по тре би и уда-
љио „не у људ но ли це“ ко је ре ме ти ред. Пра ви ла ле пог 
по на ша ња под ра зу ме ва ју и то да у чи та о ни цу не би 
тре ба ло уно си ти „гор ње ха љи не, ше ши ре, шта по ве и 
ки шо бра не“, као ни лич не књи ге ко је се, уко ли ко је 
баш нео п ход но, мо ра ју прет ход но при ја ви ти (Чл. 49 
и 50). До би ја њем „про ла зни це“ од но сно по твр де да 
ни је из нео ван чи та о ни це пу бли ка ци је у вла сни штву 
Би бли о те ке, ко ри сник је сло бо дан да на пу сти про сто-
ри је (Чл. 71).

Да нас је го то во не мо гу ће при ме ни ти ова кве по-
ступ ке, јер је фре квен ци ја ко ри сни ка из у зет но ве ли-
ка. Услед не до стат ка ве ћег бро ја за по сле них, не по сто-
ји мо гућ ност да се од го ва ра ју ћа осо ба, ко ја би во ди ла 
ра чу на о ре гу лар но сти ра да, на ђе у чи та о ни ци. Де ша-
ва ју се та ко про пу сти, па се чак и со ко ви и ка фа мо гу 
ви де ти у ру ка ма сту де на та.

Ка ко смо већ на гла си ли, спе ци фи чан вид ор га ни-
за ци је на ста ве на ла же и ли бе рал ни ји на чин из да ва ња 
ма те ри ја ла. То под ра зу ме ва да се пу бли ка ци је, ко је 
ина че ни је упут но из но си ти ван про сто ри ја Би бли-
о те ке, ко ри сте у со ба ма-ве жба о ни ца ма. У пи та њу је 

углав ном нот ни ма те ри јал, ина че те шко до сту пан. 
Лич не би бли о те ке про фе со ра и сту де на та ни ка да не 
мо гу би ти до вољ но бо га те да у сва ком по гле ду од го во-
ре зах те ви ма пла но ва и про гра ма на ста ве. С об зи ром 
на то да ма те ри јал че сто на пу шта про сто ри је Би бли о-
те ке, под ло жан је оште ће њи ма. Под оште ће њем би бли-
о теч ког ма те ри ја ла под ра зу ме ва мо пи са ње и под вла-
че ње по пу бли ка ци ја ма, исе ца ње, пр ља ње, ква ше ње 
и са ви ја ње ли сто ва, уни шта ва ње озна ка Би бли о те ке 
и слич но. У слу ча ју да ко ри сник по зајм ље ну пу бли-
ка ци ју из гу би или трај но оште ти, ду жан је да та кав 
при ме рак на док на ди но вим при мер ком пр вен стве но 
истог, евен ту ал но дру гог из да ња, или пу бли ка ци јом 
слич ног са др жа ја. У слу ча ју да се оште ће ни при ме рак 
не мо же на ба ви ти, Ко ми си ја за Би бли о те ку од ре ђу је 
ви си ну на док на де, ко јом се Би бли о те ци ис пла ћу је 
тро стру ка вред ност не ста ле пу бли ка ци је.

Мо ра мо са жа ље њем кон ста то ва ти да се ова кве 
си ту а ци је све че шће до га ђа ју, а раз ло зи се пре по зна ју 
нај пре у на гла ше ном не ма ру ко ри сни ка. Чи ни се да да-
на шњи убр за ни на чин жи вље ња, за јед но са број ним 
по те шко ћа ма и не га тив ним пра те ћим окол но сти ма, 
ути че на то да се пре ма књи зи не од но си мо на пра ви 
на чин. На и ла зи мо чак на ве о ма би зар не си ту а ци је 
ка да нам се вла сни ци про дав ни ца или рад ни ци Град-
ског са о бра ћај ног пред у зе ћа ја вља ју са пи та њи ма да 
ли су за бо ра вље не но те у на шем вла сни штву, јер су на 
њи ма уочи ли озна ке Фа кул те та.

Обез вре ђи ва ње књи ге се ла ко мо же из вр ши ти на 
ви ше на чи на, за хва љу ју ћи не при ме ре ном по на ша њу 
ко ри сни ка. Иако би сва ка би бли о те ка тре ба ло да бу-
де не ка вр ста кул тур ног хра ма пре ма ко јем би се сва ки 
по је ди нац од но сио са ду жним по што ва њем, она у ве-
ли ком бро ју при ме ра то ни је. Он да не би тре ба ло да нас 
за чу ди пи та ње ко је на ши ко ри сни ци по вре ме но по ста-
вља ју: „Ов де ни је до зво ље но пу ше ње, је ли та ко?“.

Та ко је. Да би ова ко ло ша си ту а ци ја би ла про ме-
ње на и Би бли о те ка за и ста по ста ла на став но-на уч на 
је ди ни ца Фа кул те та, нео п ход но је по че ти са спро во-
ђе њем од ре ђе них ак тив но сти и за да та ка, ка ко би се 
кроз спе ци фич ну ор га ни за ци ју и по де лу ра да, омо гу-
ћи ло су штин ско пра ће ње на став ног про це са.

Би бли о те ка ФМУ у Бе о гра ду је свој фор мал ни ста-
тус цен трал не му зич ке би бли о те ке у Ср би ји из гу би ла 
по чет ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. Ме ђу тим, 
ис пу ња ва ју ћи све усло ве јед не фа кул тет ске би бли о те-
ке, она је тај ста тус у прак си по вра ти ла, пре све га за-
хва љу ју ћи бо гат ству фон да, на чи ну ор га ни за ци је ра-
да и ши ро ком кру гу ко ри сни ка. Уз ма ло до бре во ље и 
за ла га ња, мо жда би смо мо гли оче ки ва ти од ре ђе не по-
зи тив не ко ра ке. То би се пр вен стве но од но си ло на по-
бољ ша ње усло ва ра да за по сле них у Би бли о те ци, што 
би се, прет по ста вља мо, у ве ли кој ме ри од ра зи ло и на 
рас по ло же ње ко ри сни ка. Са но вим, ве ћим и уре ђе ни-
јим про сто ром, ство ри ле би се го то во иде ал не окол но-
сти за функ ци о ни са ње, на за до вољ ство свих нас.
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Abstract 
Li brary of the Fa culty of Mu sic Bel gra de Uni ver sity of Arts be longs to the type of aca de mic and spe cial 
li bra ri es. Its sci en ti �c and re se arch ac hi e ve ments co uld be no ti ced thro ugh its ac ti vi ti es in col lec ting 
and pre ser ving the Ѕerbian mu sic he ri ta ge. Ac cor ding to its na ti o nal sig ni � can ce, va lue of the hol dings 
spe ci �c li brary or ga ni za tion and gre at num ber of users, Li brary of the Fa cul tu of Mu sic Arts re pre sents 
in prac ti ce, alt ho ugh not for mal, the cen tral mu sic li brary in Ser bia.
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