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Каталогизација и класификација
Cataloging & Classification Quarterly Vol. 45, No. 3. Editor-in-chief : Sandra K. Roe. 
Binghamton, NY: The Haworth Information Press, 2008.

Овај број је посвећен истраживању интелектуал-
ног и професионалног аспекта каталогизације, 
са циљем да се више људи охрабри за позив 
каталогизатора. Са усложњавањем процеса сакупљања 
и управљања информацијама, добијају на значају 
вештине ка-талогизатора, посебно у областима као 
што су схеме метаподатака и контролисани речници. 
Каталогизатори ће и убудуће 
наставити да играју важну улогу 
у организовању и проналажењу 
извора, констатује у уводном 
тексту гостујућа уредница Q. Jin.

Будућност библиотечке ка-
талогизације и будућа улога 
Конгресне библиотеке, чије 
каталошке сервисе је користио 
велики број библиотека у САД 
и иностранству, тема су чланка 
D. B. Marcum “�e Library of 
Congress and Cataloging’s Future”. 
На изазове пред којима се нашла 
традиционална каталогизација, 
Конгресна библиотека реаговала 
је формирањем Радне групе, 
која има задатак да испита 
како библиографска контрола 
и друге каталошке праксе могу 
ефикасно да подрже управљање 
и приступ библиотечкој грађи у 
променљивом информационом и 
технолошком окружењу. Препоручени правац кретања 
библиотечке заједнице и будућа каталошка агенда 
Конгресне библиотеке засниваће се на тим налазима. 
(Извештај Радне групе је у међувремену објављен и 
доступан је на сајту Конгресне библиотеке: http://www.
loc.gov/bibliographic-future/news/index.html).

S. D. Miksa, доцент Школе за библиотекарство 
и информационе науке Универзитета Северни Тек-
сас, преноси искуство у раду са студентима курса 
каталогизације и предметне класификације – њихова 
интересовања и заблуде у односу на традиционална 
каталошка оруђа као што су AACR2 и LCSH у окружењу 
Гугла и Амазона (“Educators: What Are the Cataloging 
Issues Students Get Excited About?”)

Концепт курса Компаративне библиографије Палмер 
школе за библиотекарство и информационе науке Уни-
верзитета Лонг Ајленд, намењеног каталогизаторима и 

библиотекарима који ће управљати колекцијама, излаже 
R. P. Smiraglia: “Rethinking What We Catalog: Documents 
as Cultural Artifacts”. У основи курса је становиште да 
документи/извори који се каталогизују јесу подједнако 
артефакти знања и културе и да њихов опис треба да 
одрази и културни миље у којем су настали.

Менторство библиотекара и архивиста који имају 
практично искуство као 
компонента курса о функ-
цијама техничких сервиса 
Школе за библиотекарство 
и информационе науке 
Унивезитета Илиноис, тема 
је рада K. L. Henderson и W. 
T. Henderson-а “Unraveling the 
‘Secrets of the Cra�’: Mentoring 
as a Device for Demistifying 
Technical Services for Students”.

Резултати анкете 
спроведене међу младим 
библиотекарима-каталоги-
заторима (дипломирали 
у периоду 2001-2006) о 
различитим аспектима 
њиховог радног искуства 
саопштени су у тексту R. 
L. Mugridge “Experiences of 
Newly-Graduated Cataloging 
Librarians”.

Традиционалну и нове 
улоге каталогизатора у академским библиотекама на 
примеру Библиотеке Корнел универзитета, разматра 
D. Banush у тексту “Stepping Out: the Expanding Role 
of Catalogers in Academic Libraries and Academic 
Institutions”.

О Фасетној примени предметне терминологије 
(Faceted Application of Subject Terminology – FAST), 
систему предметне класификације и метаподатака 
који од 1998. развија OCLC, говори чланак Q. Jin “Is 
FAST the Right Direction for a New System of Subject 
Cataloging and Metadata?” FAST је систем изведен из 
LCSH (Предметне одреднице Конгресне библиотеке), 
али са поједностављеном синтаксом. Циљ је развијање 
схеме предметних одредница погодне за метаподатке и 
једноставне за коришћење, разумевање и одржавање.

Љ. Јањетовић

157

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4 И З Л О Г

Scandinavian Public Library Quarterly
Scandinavian Public Library Quarterly Vol. 42, No. 1. Editor-in Chief Barbro 
Wigell-Ryynãnen. Finland: Ministry of Education and Culture, 2009.

Уредница магазина, Barbro Wigell-Ryynãnen, у 
уводнику „Библиотека и живот“ подсећа на велику 
економску рецесију 1990. године и њен утицај 
на пораст броја чланова и позајмица у финским 
библиотекама. Она, на основу првих показатеља, 
закључује да ће се слична ситуација поновити и 
током актуелне економске кризе.

Сарадња са локалном средином, односно 
интеракција између библиотеке и окружења, 
тема је првог броја Scandinavian Public Library 
Quarterly у 2009. години. Прилози су посвећени 
сарадњи библиотека и локалне заједнице, 
неговању традиције, перспективама урбаног 
развоја, њиховом утицају на развој демократије и 
различитим пројектима. Аутори текстова су: Lena 
Hillestad, Andreas Ingefjord, Monica C. Madsen, Jon 
Bing, Riitta Kurvinen, Inger Edebro Sikström, Kenneth 
Korstad Langås, Anna Enemark, Sunniva Drake, Oili 
Salminen и Kirsti Kekki.

Г. Т.

Scandinavian Public Library Quarterly Vol. 41, No. 4. Editor-in Chief Barbro 
Wigell-Ryynãnen. Finland: Ministry of Education and Culture, 2008.

Импозантном броју финских јавних библиотека 
придружиће се до 2017. године још једна, изграђена 
у центру Хелсинкија (поводом сто година стицања 
независности државе), која би требало да испуњава, 
између осталих, и еколошке стандарде.

Тексту Maije Berndston о томе, прикључен је рад 
Børge Søndergaard који пише о библиотеци отвореној 
у данском граду Hjørring. Установа културе је отворена 
у склопу тржног центра, заједно са четрдесетак радњи, 
и мада „није ни дом ни простор за рад“ јесте „нешто 
треће“ – књига у несвакидашњем амбијенту.

Остали текстови курентног часописа о јавном 
библиотекарству извештавају о Vestre Toten Public 
Library у Норвешкој (текст Elizabeth Lund), а о 
библиотеци у данском индустријском граду Nässjö 
пише Mia Ollauson.

Приказан је извештај са годишње конференције 
IFLA-e из 2007. (Дурбан, Јужна Африка), где је једна 

од тема била и прилика за промену идентитета јавних 
библиотека. Став аутора текста Jens �orhaugea исказан 
је насловом “�e Library Space – a constant challenge”.

О пројекту PLIN (Public Library International 
Network) у који су укључене и нордијске библиотеке, 
Andreas Mittrowann је направио рекапитулацију 
дванаестогодишњег рада групе експерата. Они 
проналазе савремене начине да рад јавних библиотека 
у Европи учине ефикаснијим. 

О виртуелном библиотекарству у „троуглу“ 
(активност, препознавање потреба, флексибилност), 
као и о шансама да то постане „рецепт“ за квалитетнији 
живот уопште, пише Ove Hesselbjerg Rasmussen.

Традиционална рубрика „Скандинавске пречице“ 
затвара и овај број Scandinavian Public Library 
Quarterly.

Александар Радовић


