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Сажетак
У овом ин ге ни о зном члан ку аутор да је бри љант на рје ше ња ви ше вје ков них про бле ма са ко ји ма се 
би бли о те кар ство, би бли о те ке и би бли о те ка ри су о ча ва ју, али не и ефи ка сно рје ша ва ју. За то што, 
ка ко ка жу не ки ауто ри, „про бле ма је мно го“. Овај рад до но си ре во лу ци о нар не и про гре сив не иде-
је ко је се мо гу од мах им пле мен ти ра ти, а пло до ве тог ра да би бли о те ка ри мо гу ви дје ти у крат ком 
ро ку. Свр ха члан ка, та ко ђер, је ски ну ти са вра та уред ни цу ко ја ме је про га ња ла ко бог ма глу док 
овај чла нак не до ста вих на ко ле гиј. Вук сит, ов це на бро ју. До ду ше, по ко ја са фла сте ром. Је два на-
гу рах де ве де сет ри је чи за са же так.

Кључне ријечи:
библиотекарење, војне операције, војно-библиотечке службе, 

универзална недоступност публикација

УДК 02(0.027.3)

Уми је ће би бли о те ка ре ња: 
вој не опе ра ци је 

и са вре ме ни би бли о те кар

Пред мет ових раз ма тра ња, ан ти те за ко ри сни ка 
и би бли о те ка ра, пред ста вља оп ште мје сто.

Ни ка да се ни је по сум ња ло да су ко ри сник и би бли-
о те кар у при лич но ло шим ме ђу соб ним од но си ма и, ко-
ли ко је ме ни по зна то, ни ка да се ко ри сни ко љу бље ни је 

убра ја ло у би бли о теч ке вр ли не...

И ка квом вр стом ствар но сти рас по ла же би бли о-
те кар ство ако је не моћ но у јав ном жи во ту, ко ји ви ше 
не го ијед на дру га област људ ског жи во та га ран ту је 
ствар ност по сто ја ња ро ђе ним и смрт ним љу ди ма... 
Ко нач но, зар не моћ но би бли о те кар ство ни је исто то-
ли ко пре зре ња до стој но ко ли ко и оно ко је не ма ри за 
ко ри сни ка? Ово су не у год на пи та ња, али она ну жно 

про из и ла зе из те ку ћих увје ре ња о овом пред ме ту.

Апо криф1

Увод

Ка ко су ре фор ме ну жне у сва ком сек то ру ра да и 
дје ло ва ња на бр до ви том Бал ка ну, та ко је ла га но до-
шло и ври је ме за ре фор му у би бли о теч ком сек то ру. У 
овом ра ду пред ла же мо ре ор га ни за ци ју на шег сек то-
ра по мо де лу ору жа них сна га, а ка ко би смо по сти гли 
ве ћу умје шност и спрем ност ре а го ва ња на про мје не. 
До са да шњи мо дел бој ко та и па сив не ре зи стен ци је 
се оцје њу је као не ад ке ва тан2, те же ли мо пред ло жи-
ти струк ту рал не про мје не. На и ме, би бли о те ке су (а 
и би бли о те ка ри) би ле ор га ни зо ва не по ти пу (јав не, 
спе ци јал не, ви со ко школ ске, ова кве-она кве, ине из ме-
ђу оста лих), те се па ти ле пре жи вља ва ју ћи и за пра во 
вла да ла је древ на мак си ма Сви срет ни би бли о теч ки 
ко лек ти ви на лик су јед ни на дру ге, сва ки не срет ни би-
бли о теч ки ко лек тив не сре тан је на свој на чин3. При 
то ме је бит но на зна чи ти да су се срет ни ко лек ти ви 
ја вља ли у ко ли чи на ма ма њим од 2 на но би бли о те ке 
(СК<2 nБ)4. Сто га је ну жна ре ор га ни за ци ја би бли-

1 Наводно су ови параграфи послужили Hani Arendt за њен чувени 
текст „Истина и лаж у политици”, гдје се ријеч истина мијења 
са библиотекар и политика са корисник. Детаље нисмо успјели 
провјерити, јер је библиотекар дао грађу само на кратки увид и 
потом отишао на дужу паузу са које се није вратио до момента 
предавања овог рада.

2 Paolo Straticelli, “Quo Vadis Bibliotheca?“, Bibliotecare della Sera (16. 
2. 2009): 12.
3 Маја Каљанац, Ана Карењина у библиотеци (Београд: Нолит, 
1936), 2.
4 Ernest von Hofmanstall, “Finding Traces of Hapyness in Libraries Us-
ing High Pressure Liquid Chromatography“, Journal of Library Chemis-
try and User Genetics 13(2) (2001): 56-89.
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2. 2009): 12.
3 Маја Каљанац, Ана Карењина у библиотеци (Београд: Нолит, 
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о теч ког сек то ра и при ла го ђа ва ње но вим усло ви ма 
по сло ва ња узро ко ва ним гло бал ним по мје ра њи ма на 
свјет ској ин фор ма циј ско-до ку мен та циј ској сце ни5. 
Пред ла же се мо дел (ре)ор га ни зо ва ња по сто је ћих би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о них си сте ма по прин ци пу 
ору жа них сна га. Пред у слов је кре и ра ње Вој но-би бли-
о теч ког за во да ко ји би био но си лац тих про мје на.

Ме ђу тим, при је ди ску си је о прет по став ка ма за 
осни ва ње Вој но-би бли о теч ког за во да, ну жно је пред-
ста ви ти мо дел ор га ни за ци је би бли о теч ких сна га.

Као што је и оби чај у на пред ном сви је ту, Би бли о-
теч ке сна ге се ор га ни зу ју у че ти ри ви да, ко ји се по том 
ди је ле на слу жбе, а ове на спе ци јал но сти и вр сте.

Ви до ви Би бли о теч ких сна га су:

 Је на зив за вид би бли о теч ких сна га ко је са чи ња-
ва ју би бли о теч ке је ди ни це спе ци ја ли зи ра не за 
би бли о теч ко, ан ти ко ри снич ко и ди се ми на тив но 
дје ло ва ње на коп ну. Овај вид пред ста вља нај број-
ни ју сна гу у си сте му.

бра на (РБ и ПКО)
 Је вид би бли о теч ких сна га на ми је њен за би бли о-

теч ко дје ло ва ње у спе ци јал ним окол но сти ма (по-
че так се ме стра, ис пит ни ро ко ви) – тј. си ту а ци ја-
ма ка да би бли о те ке би ва ју оку пи ра не од стра не 
ко ри снич ке жи ве си ле, а са ци љем при вре ме ног 
или трај ног оту ђе ња би бли о теч ке гра ђе. У тим 
окол но сти ма је на чел ник би бли о шта ба ду жан про-
гла си ти ван ред но ста ње, а при пад ни ци овог ви да 
би бли о теч ких сна га ду жни су жи во том и ча шћу 
бра ни ти ин те гри тет би бли о теч ких збир ки. При-
пад ни ци и при пад ни це овог ви да ан га жо ва ни су у 
фа кул тет ским и спе ци јал ним би бли о те ка ма и, по 
из би ја њу ван ред ног ста ња, ду жни су се од мах ја-
ви ти на ду жност у нај бли жу ко ман ду РБ и ПКО.

 Је нај ре лак си ра ни ји вид би бли о теч ких сна га. МБ 
је на зив за вид би бли о теч ких сна га ко ји је на ми-
је њен дје ло ва њи ма на мо ру и уну тра шњим ри-
јеч ним то ко ви ма. Ка ко још уви јек ни је до шло до 
фор ми ра ња би бли о теч ке фло те, мор ско би бли-
о те кар ство се ка рак те ри зи ра ра дом у брод ским 
би бли о те ка ма. Нај и зра зи ти ји пред став ни ци су 
би бли о те ке на кру зе ри ма и ту ри стич ким бро до-
ви ма. При пад ни ци овог ви да сна га су у из ра зи то 
по вољ ном по ло жа ју, јер њи хо ви ко ри сни ци не ма-
ју гдје по бје ћи са при вре ме но оту ђе ном гра ђом 
(хе хе хе). Да кле, ан ти ко ри снич ка и про тив ко-

риснич ка од бра на је у овом слу ча ју све де на на ми-
ни мум, а би бли о те кар су ве ре но вла да про сто ром 
под сво јом ин ге рен ци јом. У сви је ту је нај по зна-
ти ја 6. би бли о теч ка фло та.

(БО ЈИН)6

 Је на зив ди је ла би бли о теч ких сна га на ми је ње них 
за не пре кид но ра дар ско осма тра ње би бли о течко/
ко ри снич ког про сто ра, от кри ва ње и пра ће ње 
ко ри сни ка у ва зду ху и на коп ну. Ка ко су ко ри-
снички ци ље ви у ва зду ху ри јет кост, и још уви јек 
ни су ма сов ни (ко ри сни ци/вје шти це на ме тли су 
ре ги стро ва ни у ма лом бро ју), те се још уви јек њи-
ма ба ве је ди ни це Окулт ног би бли о те кар ства, ко је 
су под ди рект ном кон тро лом Сек то ра за кле тве, 
про ри ца ња и ву ду би бли о те кар ство.

 Слу жбе у Би бли о теч ким сна га ма су:

 Ова слу жба је ре ци див одје ље ња за на ба ву и об ра-
ду би бли о теч ке гра ђе. У пред ви ђе ном мо де лу при-
дру жу ју јој се још и за да ци са вре ме не за шти те 
гра ђе. На при мјер, је дан од изу ма ко ји мо же би ти 
од ко ри сти тех нич кој слу жби је не дав но па тен ти-
ра ни на чин за шти те гра ђе. Ри јеч је о омо та ва њу 
књи ге бо дљи ка вом жи цом, гдје се у хр бат књи ге 
угра ђу је ма ла ба те ри ја, па та ко се мо же пу сти ти и 
стру ја у бо дљи ка ву жи цу. Дру ги на чин је уград ња 
та ран ту ла у хр бат (у са рад њи са ве те ри нар ском 
слу жбом).

 Сла ње пр ве, дру ге и тре ће опо ме не је уви јек пред-
ста вља ло сло жен си стем опе ра ци ја ко ји је укљу чи-
вао би бли о те ка ро во не за до вољ ство (пр ва опо ме-
на), гњев (дру га опо ме на) и раз у ла ре ни би јес (тре ћа 
опо ме на). Уво ђе њем слу жбе би бли о теч ке по ли ци је 
са ши ро ким овла сти ма, ови стре со ви се ели ми ни шу 
на ху ма ни на чин. Убје дљи вим ме то да ма, при пад ни-
ци ове слу жбе оси гу ра ва ју по врат при вре ме но оту-
ђе не би бли о теч ке гра ђе од стра не ко ри сни ка чак и 
при је ис те ка ро ка за вра ћа ње. Вр ло су ефи ка сни.

 Не ка да се ба ви ла на бав ком на мје шта ја и опре-
ме. Да нас се ба ви на бав ком на мје шта ја и опре ме. 
Али и сред стви ма за од вра ћа ње мр ских ко ри сни-
ка. Да кле, на ба вља ју ко ри сни ко лов ке (уре ђај са 
по врат ном опру гом, гдје умје сто ко ма ди ћа си ра 
сто ји атрак тив на књи га. И кад ко ри сник кре не да 
је узме – цап!).

5 Jean-Francois Maltique, “La bibliothèque réorganisée“, Le Monde Bib-
liothècaire (17. 3. 2006): 2.

6 У осталим снагама, извиђање није вид, него род или служба. Али 
код нас је вид. Без неког посебног разлога. Али нам се учинило 
занимљивим да га ставимо овдје.
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 Исто та ко, ова слу жба има и је дан уре ђај ко ји 
ди стри бу и ра би бли о те ка ма, а ко ји се са сто ји од 
књи ге (ма мац), шта па, ка на па и ку ти је. Нео до љи-
во под сје ћа на спра ву ко јом је му са ва омла ди на 
хва та ла го лу бо ве. Са мо што је ве ћег га ба ри та и у 
њу мо же ста ти збу ње ни и пре пла ше ни ко ри сник. 
На кон што на ив ни ко ри сник по сег не за мам цем, 
исти се ис по ру чу је Слу жби би бли о теч ке по ли ци-
је, ко ја ће му опро сти ти што га је ту кла ако ли је по 
при зна шта ће му књи га (ча со пис, бро шу ра, кар-
та, сит на гра ђа, не књи жни ма те ри јал и сл).

 Збри ња ва ње по ври је ђе них би бли о те ка ра у су ко-
бу са не при ја те љем (ко ри сни ком) је од у ви јек био 
им пе ра тив ове слу жбе. Фор ми ра ње би бли о теч ке 
са ни тет ске ста ни це је за да так ко ји ова слу жба са 
гор љи вим жа ром из во ди и од из ним не је ва жно-
сти, а ко ри је не ву че још из Два на е сто го ди шњег 
би бли о теч ко-ко ри снич ког ра та. Овај рат је из био 
кад су на ив ни ко ри сни ци бу квал но схва ти ли већ 
та да пре ва зи ђе ну мак си му Сва ком ко ри сни ку ње го-
ва књи га, од но сно ка да је до не сен до ку мент ко ји је 
из вор свих за ла и су ко ба у овом сек то ру – Уни вер-
зал на до ступ ност пу бли ка ци ја. Да тај оп скур ни 
до ку мент ни је ни ка да до не сен, не би ни до шло до 
су ко ба, па са мим тим и по сто ја ње ове слу жбе би 
би ло ви ше не го из ли шно.

 Има два за дат ка.
 Пр ви је уз гој и ди стри бу ци ја жи во ти ња на ми је-

ње них не по сред ној за шти ти би бли о те ке. То су 
сит не и круп не жи во ти ње. У сит не се убра ја ју жо-
ха ри, та ран ту ле, ска кав ци и оста ла до сад на га мад, 
а у круп не – год зи ле, би бли о зи ле, ло вач ки пси и 
медвје ди.

 На кон ис по ру ке, над ле жност ове слу жбе пре ста је, 
а бри гу за љу бим це пре у зи ма би бли о теч ка је ди ни-
ца ко јој је за шти ти ник до ста вљен, што укљу чу је 
чет ка ње, хра ње ње и за цје љи ва ње ра на на ста лих у 
су ко бу са ко ри сни ком.

 Дру ги за да так је ли је че ње бје сни ла код би бли о те-
ка ра, на ста лог као по сље ди ца угри за од стра не 
ко ри сни ка. Ово бје сни ло се ма ни фе сту је вје ро ва-
њем да сви има ју пра во на не ли ми ти ран при ступ 
фон ду и ба за ма по да та ка.

 Из гра ђу је би бли о те ке-твр ђа ве, ко па ша нац око би-
бли о те ке и на ста њу је га кро ко ди ли ма, у са рад њи 
са ве те ри нар ском слу жбом. Циљ је на пра ви ти све 
пред у сло ве за Уни вер зал ну не до ступ ност пу бли ка-
ци ја. Ра ди у спре зи са ин тен дант ском слу жбом.

 Ба ви се опре ма њем ен те ри је ра би бли о те ке, а по-
себ но из град њом про пу сних по до ва око ка та ло га 

и по ли ца (кроз ко је ко ри сник про па да ка да се при-
бли жи на ве де ној ин фра струк ту ри), као и че лич-
них ва тро от пор них вра та око по ли ца у про сто ру 
за сло бо дан при ступ гра ђи.

 У чи та о ни ца ма по ста вља удо бан на мје штај, у са-
рад њи са Дру штвом фа ки ра сје вер не Ин ди је.

 Ко и сва ка фи нан сиј ска слу жба. Љу те се кад их пи-
таш ка’ће пла та. Об ра чу на ва ју сред ства по треб на 
за нео ме тан рад оста лих ро до ва и слу жби. Че ста 
уз ре чи ца им је: не ма, не знам, ни кад, што ме не 
пи таш, би ће кад бу де, не мам ја у ла ди ци па да ди-
је лим око ло, по ла ко шта сте на ва ли ли. Кључ на 
ри јеч је: де фи цит. У зад ње ври је ме су на у чи ли но-
ву ри јеч: ре це си ја.

 По ку ша ва ју да не ра зу мљи вим ри је чи ма опи шу 
све оно чи ме се ба ве би бли о теч ке сна ге. Из да ју 
до ку мент ко ји се зо ве Пра ви ло слу жбе у би бли о-
теч ким сна га ма. То је до ку мент ко ји ни кад ни ко 
ни је про чи тао, а сви се ку ну у ње га. Из да ју и ра-
зна рје ше ња, од лу ке, пра вил ни ке. Ко је опет ни ко 
не чи та. Ба ве се нор ма ти ви ма и стан дар ди ма. 
Ин те ре сант но је да ове ак те пи шу без до го во ра 
са оста лим при пад ни ци ма би бли о теч ких сна га. 
Чест из вор су ко ба.

 Ка мен те ме љац би бли о теч ких сна га. Уви јек на-
сми ја ни, ве се ли и раз дра га ни – ка рак те ри сти ка 
је при пад ни ка ове слу жбе. Ин те ре сант но је то 
што су ра штр ка ни по ци је лом сек то ру, а са мо 
но се знач ку ове слу жбе, од но сно ни су са ку пље-
ни на јед ном мје сту (би бли о те ци, би бли о теч ком 
гар ни зо ну и сл). Зо ву их и Сви ра чи. Ка рак те ри ше 
их ма њак ан га жма на а ви шак иде ја. Од ко јих је 
сва ка бо ља од бо ље. Са мо не при мје њи ва. У до ба 
са мо у прав ног би бли о те кар ства су би ли ва тре ни 
по бор ни ци тзв. сјед ни ца рад нич ког са вје та. Ри-
јет ко или ни ка ко сту па ју у ин тер ак ци ју са ко ри-
сни ци ма. Али, да ни је њих...

 Вје ру ју да ће би ти бо ље. Вје ру ју да ће до ћи до по-
ми ре ња ко ри сни ка и би бли о те ка ра. Вје ру ју да 
ће и бу џет јед ног да на би ти ве ћи, а да ће фи нан-
сиј ски про бле ми би ти ствар мрач не би бли о теч-
ке про шло сти. Вје ру ју у на гра ђен труд. Вје ру ју у 
чи ње ни цу да се ис пла ти би ти кре а ти ван. Вје ру ју 
да оста ли при пад ни ци би бли о теч ких сна га ви де 
њи хов труд и до би ва ју за слу жен трет ман у дру-
штву. При је ко по треб на слу жба.
Успје шност ин те гра ци је ових слу жби умно го ме 

за ви си од ан га жма на свих по сле ни ка у Сна га ма. Уко-
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 Исто та ко, ова слу жба има и је дан уре ђај ко ји 
ди стри бу и ра би бли о те ка ма, а ко ји се са сто ји од 
књи ге (ма мац), шта па, ка на па и ку ти је. Нео до љи-
во под сје ћа на спра ву ко јом је му са ва омла ди на 
хва та ла го лу бо ве. Са мо што је ве ћег га ба ри та и у 
њу мо же ста ти збу ње ни и пре пла ше ни ко ри сник. 
На кон што на ив ни ко ри сник по сег не за мам цем, 
исти се ис по ру чу је Слу жби би бли о теч ке по ли ци-
је, ко ја ће му опро сти ти што га је ту кла ако ли је по 
при зна шта ће му књи га (ча со пис, бро шу ра, кар-
та, сит на гра ђа, не књи жни ма те ри јал и сл).

 Збри ња ва ње по ври је ђе них би бли о те ка ра у су ко-
бу са не при ја те љем (ко ри сни ком) је од у ви јек био 
им пе ра тив ове слу жбе. Фор ми ра ње би бли о теч ке 
са ни тет ске ста ни це је за да так ко ји ова слу жба са 
гор љи вим жа ром из во ди и од из ним не је ва жно-
сти, а ко ри је не ву че још из Два на е сто го ди шњег 
би бли о теч ко-ко ри снич ког ра та. Овај рат је из био 
кад су на ив ни ко ри сни ци бу квал но схва ти ли већ 
та да пре ва зи ђе ну мак си му Сва ком ко ри сни ку ње го-
ва књи га, од но сно ка да је до не сен до ку мент ко ји је 
из вор свих за ла и су ко ба у овом сек то ру – Уни вер-
зал на до ступ ност пу бли ка ци ја. Да тај оп скур ни 
до ку мент ни је ни ка да до не сен, не би ни до шло до 
су ко ба, па са мим тим и по сто ја ње ове слу жбе би 
би ло ви ше не го из ли шно.

 Има два за дат ка.
 Пр ви је уз гој и ди стри бу ци ја жи во ти ња на ми је-

ње них не по сред ној за шти ти би бли о те ке. То су 
сит не и круп не жи во ти ње. У сит не се убра ја ју жо-
ха ри, та ран ту ле, ска кав ци и оста ла до сад на га мад, 
а у круп не – год зи ле, би бли о зи ле, ло вач ки пси и 
медвје ди.

 На кон ис по ру ке, над ле жност ове слу жбе пре ста је, 
а бри гу за љу бим це пре у зи ма би бли о теч ка је ди ни-
ца ко јој је за шти ти ник до ста вљен, што укљу чу је 
чет ка ње, хра ње ње и за цје љи ва ње ра на на ста лих у 
су ко бу са ко ри сни ком.

 Дру ги за да так је ли је че ње бје сни ла код би бли о те-
ка ра, на ста лог као по сље ди ца угри за од стра не 
ко ри сни ка. Ово бје сни ло се ма ни фе сту је вје ро ва-
њем да сви има ју пра во на не ли ми ти ран при ступ 
фон ду и ба за ма по да та ка.

 Из гра ђу је би бли о те ке-твр ђа ве, ко па ша нац око би-
бли о те ке и на ста њу је га кро ко ди ли ма, у са рад њи 
са ве те ри нар ском слу жбом. Циљ је на пра ви ти све 
пред у сло ве за Уни вер зал ну не до ступ ност пу бли ка-
ци ја. Ра ди у спре зи са ин тен дант ском слу жбом.

 Ба ви се опре ма њем ен те ри је ра би бли о те ке, а по-
себ но из град њом про пу сних по до ва око ка та ло га 

и по ли ца (кроз ко је ко ри сник про па да ка да се при-
бли жи на ве де ној ин фра струк ту ри), као и че лич-
них ва тро от пор них вра та око по ли ца у про сто ру 
за сло бо дан при ступ гра ђи.

 У чи та о ни ца ма по ста вља удо бан на мје штај, у са-
рад њи са Дру штвом фа ки ра сје вер не Ин ди је.

 Ко и сва ка фи нан сиј ска слу жба. Љу те се кад их пи-
таш ка’ће пла та. Об ра чу на ва ју сред ства по треб на 
за нео ме тан рад оста лих ро до ва и слу жби. Че ста 
уз ре чи ца им је: не ма, не знам, ни кад, што ме не 
пи таш, би ће кад бу де, не мам ја у ла ди ци па да ди-
је лим око ло, по ла ко шта сте на ва ли ли. Кључ на 
ри јеч је: де фи цит. У зад ње ври је ме су на у чи ли но-
ву ри јеч: ре це си ја.

 По ку ша ва ју да не ра зу мљи вим ри је чи ма опи шу 
све оно чи ме се ба ве би бли о теч ке сна ге. Из да ју 
до ку мент ко ји се зо ве Пра ви ло слу жбе у би бли о-
теч ким сна га ма. То је до ку мент ко ји ни кад ни ко 
ни је про чи тао, а сви се ку ну у ње га. Из да ју и ра-
зна рје ше ња, од лу ке, пра вил ни ке. Ко је опет ни ко 
не чи та. Ба ве се нор ма ти ви ма и стан дар ди ма. 
Ин те ре сант но је да ове ак те пи шу без до го во ра 
са оста лим при пад ни ци ма би бли о теч ких сна га. 
Чест из вор су ко ба.

 Ка мен те ме љац би бли о теч ких сна га. Уви јек на-
сми ја ни, ве се ли и раз дра га ни – ка рак те ри сти ка 
је при пад ни ка ове слу жбе. Ин те ре сант но је то 
што су ра штр ка ни по ци је лом сек то ру, а са мо 
но се знач ку ове слу жбе, од но сно ни су са ку пље-
ни на јед ном мје сту (би бли о те ци, би бли о теч ком 
гар ни зо ну и сл). Зо ву их и Сви ра чи. Ка рак те ри ше 
их ма њак ан га жма на а ви шак иде ја. Од ко јих је 
сва ка бо ља од бо ље. Са мо не при мје њи ва. У до ба 
са мо у прав ног би бли о те кар ства су би ли ва тре ни 
по бор ни ци тзв. сјед ни ца рад нич ког са вје та. Ри-
јет ко или ни ка ко сту па ју у ин тер ак ци ју са ко ри-
сни ци ма. Али, да ни је њих...

 Вје ру ју да ће би ти бо ље. Вје ру ју да ће до ћи до по-
ми ре ња ко ри сни ка и би бли о те ка ра. Вје ру ју да 
ће и бу џет јед ног да на би ти ве ћи, а да ће фи нан-
сиј ски про бле ми би ти ствар мрач не би бли о теч-
ке про шло сти. Вје ру ју у на гра ђен труд. Вје ру ју у 
чи ње ни цу да се ис пла ти би ти кре а ти ван. Вје ру ју 
да оста ли при пад ни ци би бли о теч ких сна га ви де 
њи хов труд и до би ва ју за слу жен трет ман у дру-
штву. При је ко по треб на слу жба.
Успје шност ин те гра ци је ових слу жби умно го ме 

за ви си од ан га жма на свих по сле ни ка у Сна га ма. Уко-
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ли ко до ђе до спро вед бе овог на цр та, ићи ће мо у срет-
ни ју бу дућ ност и еуро-атлант ске ин те гра ци је.

И за крај:
„Equ i dem be a tos pu to, qu i bus de o rum mu ne re da-

tum est aut fa ce re scri ben da, aut scri be re le gen da, be a tis si-
mos ve ro qu i bus utrun que“ (Pli ni us, Eps., 6, 16, 3).

„Сма трам бла же ним оне ко јим је бо жан ском ми-
ло шћу да но да или чи не оно што је ври јед но опи са ти 
или да на пи шу оно што је ври јед но про чи та ти, али 
нај бла же ни јим сма трам оне ко ји ма је да но и јед но и 
дру го“.

Та кав је овај текст.
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Abstract
In this extraordinary article the author suggests brilliant solutions of centuries old problems with which 
the librarianship, libraries and librarians deal with, but could not solve. This paper brings revolutionary 
and progressive ideas for immediate implementation, the results of which could be seen by librarians in 
very short time. The purpose of the article is also to get rid of the editor who hunted me like wild beast 
until I’ve written it.

   Key words:
librarianism, military operations, military-librarian services, universal non accessibility of publications

Бранислав С. Марковић 

О Д РА З


