
53

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4 Б И Б Л И О Т Е К А

Др Свен Кут нер
Уни вер зи тет ска би бли о те ка Мин хен
sven.kut tner @ub.uni-mu en chen.de

Сажетак
Рад се ба ви про бле мом ко ри шће ња ста рих књи га на Оде ље њу ста ре књи ге Уни вер зи тет ске би бли-
о те ке Мин хен. Ре ше ње је про на ђе но у од го во ри ма ко ри сни ка на ан ке ту ко ју је спро ве ла Би бли о те-
ка у пе ри о ду од ју ла 2006. до апри ла 2008. го ди не.

Кључне речи:
ста ра и рет ка књи га, Уни вер зи тет ска би бли о те ка Мин хен, ан ке та ко ри сни ка

УДК 025.6:09]:027.7(430)

Оде ље ње старe књигe рас по ла же фон дом ста рих 
књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен, ко ји је 
дру ги по ве ли чи ни у по кра ји ни Ба вар ској. Дра го це но 
кул тур но до бро нај ста ри јег ба вар ског уни вер зи те та, 
осно ва ног кра јем 15. ве ка, об у хва та:

- 3.200 ру ко пи са,
- 170 ко лек ци ја из за о став шти не,
- пре ко 3.500 ин ку на бу ла,
- око 400.000 пу бли ка ци ја штам па них до 1900. го ди не,
- око 11.000 то мо ва рет ких из да ња,
- збир ке ex li bris ле та ка 

Од ја ну а ра 2006. го ди не, Уни вер зи тет ска би бли о те-
ка Мин хен по се ду је чи та о ни цу на Оде ље њу ста ре књи-
ге ве ли чи не 160 ква драт них ме та ра, на дру гом спра ту 
цен трал не згра де Уни вер зи тет ске би бли о те ке. Фонд 
ста рих књи га на ла зи се у „Ма лој чи та о ни ци“ (део оп-
ште чи та о ни це) ко ји је до 2005. го ди не био раз дво јен 
на ру ко пи се, рет ка из да ња, ко лек ци је из за о став шти-
не и на књи ге штам па не до 1850. го ди не. Про сто ри ја 
ко ја се на ла зи под ви део-над зо ром опре мље на је са 18 
чи та лач ких ме ста и 4 ме ста за рад са апа ра ти ма за чи-
та ње ми кро-фор ми и ком пју те ри ма. Да би се обез бе-
ди ла за шти та дра го це них пу бли ка ци ја, у чи та о ни ци 
Оде ље ња ста ре књи ге ин ста ли ра на је обим на без бед-
но сна тех ни ка ко ја по тен ци јал не ри зи ке ре ду ку је на 
ми ни мум. По моћ на сред ства: под у пи ра чи за књи ге и 

па муч не ру ка ви це, као и оба ве зна упо тре ба гра фит-
них оло ва ка, спа да ју у уоби ча је не усло ве ко ри шће ња 
фон да ста рих књи га у чи та о ни ци Оде ље ња. Ре про дук-
ци је сме да из ра ђу је са мо пер со нал би бли о те ке и то уз 
при ме ну тех ни ке ко ја спре ча ва би ло ка кво оште ће ње 
пу бли ка ци ја. Ве ли ки део при руч не би бли о те ке Оде-
ље ња ста ре књи ге на ла зи се у сло бод ном при сту пу, и 
са др жи пре ко 5.000 књи га из би бли о ло ги је и па ле о гра-
фи је, као и из на у ке о из во ри ма сред њег ве ка и ра ног 
но вог до ба.

Про бле ми ко ри шће ња фон да 
ста рих књи га 

Ан ке та у Уни вер зи тет ској би бли о те ци Мин хен 
и ње ни ре зул та ти

Чи та о ни ца Оде ље ња ста ре књи ге 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен
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- О кто бра прош ле године ,  библи от ека Go ethe-
Institutа  Београд   је  у гост е  позвал а  ауторку  из Берли-

на М ар ицу Бодож ић  и  ауторку и з Београда Горд ану 
Ћирјани ћ, ка ко би уч ес тв овале у  „разговору  са  а уторо м“. 
Об е аут орке се ак тив но баве  и  п ревођењем. Отуда је у 
разговору било много речи и о књижевном превођењу. 
h t tp ://ww w.goe the .d e/ins/ cs/b el/acv/bib/ 20 08 /sr373 7114v .
htm .

-  Ч ит ав ни з библ ио тека Go ethe-Institutа уч е ствује 
и  на  сајмовим а  књ ига к оје  орган изу је  земља до ма-
ћин, ш то  представ ља  и зузетну  прилику  за промо циј у 

немачке  к њижевности и  културе. Заједно  са кол ег а ма 
ост али х  европских  ку лтурних института, под окриљем 
EUNIC-a (European National Institutes of Culture; http://
www.eunicbelgrade.eu/), још од 2007. ор га ни зу је мо ве-
ли ки за јед нич ки штанд на Ме ђу на род ном сај му књи га 
у Бе о гра ду.

Go ethe-Institut у сво јој по ну ди има и та ко зва ни 
про грам по др шке пре во ђе њу (http: //www .go ethe.de/
in s/c s/bel/ wi s/uef /deind ex.htm) .  Ст рани и зда ва чи има ју  
м огућно ст да  затра же  новча ну  п ом оћ која је н амењена 
т ро шкови ма  превођења . Овде  треба дода тн о напом енут и 
да ве ћ  неколи ко ме се ци  посто ји  ј ош једа н п рогра м  з а по-
дршку п ревођењу, Традуки, који подржава превођење у 
земљама југоисточне Европе. (www.traduki.eu )

На крају бих хте ла да на по ме нем да овај из ве штај 
ни је у мо гућ но сти да об ја сни це ло куп ни спек тар ак тив-
но сти и по ну да би бли о те ка Go ethe-Institutа, из простог 
раз ло га што су на ше би бли о те ке рас по ре ђе не у раз ли-
чи тим зе мља ма ши ром све та, и што сво ју ак тив ност 
оба вља ју у раз ли чи тим кул тур ним окру же њи ма.

Ме ђу тим, до бар ути сак о ве ли ком бро ју Go ethe-
Institutа мо гу ће је сте ћи по сред ством Ин тер нет пре зен-
та ци ја, а ко је се мо гу на ћи пре ко цен трал не Web стра-
ни це Go ethe-Institutа h ttp: //www.goethe.d e  под „ Мр еж а“ 
(„ Ne tz werke“),  те је  мо г ућ е виртуел но путова ти од је дне 
би бли отеке до  друг е.

 Прево д :  
Момир  Петровић, Go ethe-Institut Б еог ра д

Abstract 
T he Ge rma n Cultural In stitute, t he Goethe-Ins ti tut , has branc hes  in mo re  than  80  co untries.  This art icl e 
 provides inf or matio n a bout the  libr ar ie s of the  Goeth e-In stitut: th eir resource s,  th eir prog ram me s  for 
libr ary an d i nf ormation  p rofessiona ls , the ir   i nformation  services t o  provide  informatio n  on  Germa ny’s 
cultural, soci al and  po litica l l if e.

Key w ord s:
Ge rma n Cultu ral Instit ute,  the Go eth e- Institut ,  library,  progra mm es, inf ormation  s er vices,  

Germa n c ult ura l, social, p olitical l if e

Zus ammenfassun g  
Das  Deu tsche Kultu r ins tit ut,  das Goet he-Institut, hat Nied e rlassu ng en in  meh r als 80 Ländern .  Dieser 
Ar tik el  b erichtet ü be r die  Ar beit der Bi bli ot heken des Goethe-Instituts.  Er  info rmi ert  üb er  di e  Bestände 
der Goethe- Ins titu tsb ibliotheke n u nd  ü be r ihre Ve ran st al tu ngen  f ü r  Bibliotheka re  un d Informationssp-
ezi aliste n,  e r  i nfor miert auch  übe r  diverse Servicele is tun gen zu r    Informati on  über das  kulturel le, soziale 
und politische Leben in Deutschland.

Schlüsselwort:
Das Deutsche Kulturinstitut, das Goethe-Institut, der Bibliotheken, Veranstaltungen, 

Informationsspezialisten, kulturelle, soziale und politische Leben in Deutschland

ЛИТЕРАТУРА

1. Jahrbuch 2007/2008. Hrsg.: Goethe-Institut. 
München: Goethe-Institut, 2008.

Б И Б Л И О Т Е К А

Нова библиотека Goethe-Instituta у Џакарти



54

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4Б И Б Л И О Т Е К А

Пре ба ци ва њем ста ре и не флек си бил не си сте-
ма ти за ци је при руч не би бли о те ке на ре ген збур шку 
кла си фи ка ци ју и по ме ра њем вре мен ске гра ни це за 
ко ри шће ње фон да ста рих књи га об ја вље них до 1908. 
го ди не, чи та о ни ца Оде ље ња ста ре књи ге пре шла је 
на ру тин ски на чин ра да. Рад но вре ме је, од сре ди не 
апри ла 2007. го ди не, про ду же но за 14 са ти. Над зор 
за про ши ре но вре ме ко ри шће ња пре у зе ли су сту ден-
ти ко ји су иза бра ни пре ма стро гим кри те ри ју ми ма и 
за вр ши ли обим ну обу ку. Го ди не 2007, про сеч но 291 
ко ри сник је ме сеч но по се тио чи та о ни цу Оде ље ња, 
а днев ни про сек је 15 ко ри сни ка. Про ду же но рад но 
вре ме је про сеч но ко ри сти ло 57 ко ри сни ка ме сеч но, 
а днев но 3 ко ри сни ка. У по ре ђе њу са 2006. го ди ном, 
ка да је чи та о ни ца отво ре на, цир ку ла ци ја је по ве ћа на 
за от при ли ке јед ну тре ћи ну. По сто је ћи про стор, упр-
кос зна чај ном ин тен зи ви ра њу ко ри шће ња, још увек 
је до во љан.

Уз све по зи тив не ре ак ци је на ко је је чи та о ни ца 
Оде ље ња на и ла зи ла и на и ла зи код ко ри сни ка фон да 
ста рих књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен, 
она од свог на стан ка има јед ну ма ну ко ја до са да ни-
је укло ње на: не ис ко ри шће не по руџ би не из но си ле 
су про сеч но 30% у пе ри о ду ис тра жи ва ња (јул 2006 
– април 2008). То зна чи да сва ка тре ћа књи га ко ја је 
би ла на ру че на у чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге, ни-
је би ла пре у зе та. Су шти на про бле ма не у по тре бље них 
по руџ би на је већ ду же вре ме по зна та у мно гим би-
бли о те ка ма. Њи ме се ба вио Пе тер те Бек хорст 1992. 
го ди не, у сво јој сту ди ји рас по ло жи во сти у Уни вер зи-
тет ској би бли о те ци Мин стер, ка рак те ри шу ћи га као 
„ира ци о нал но по на ша ње ко ри сни ка“1, чи је узро ке 
ипак ни је мо гао да утвр ди.

У од но су на ма сов но ко ри шће ње пу бли ка ци ја у 
ре фе рен сним би бли о те ка ма јед ног од нај ве ћих дво-
слој них би бли о те кар ских си сте ма Са ве зне ре пу бли ке 
Не мач ке, са ско ро се дам ми ли о на то мо ва, овој про-
бле ма ти ци ко ри шће ња фон да ста рих књи га се мо же 
при пи са ти мар ги нал ни, или чак ефе мер ни ка рак тер, 
али пр ви ути сак ва ра. Тро шко ви по на ру че ној књи зи, 
ко ја из раз ли чи тих раз ло га не сти же до ко ри сни ка, 
у фон ду ста рих књи га у Уни вер зи тет ској би бли о те-
ци Мин хен ни су бе зна чај ни и из но се од 27 до 44€. У 
овај про ра чун ула зе и из да ци од 0,30€/км за во жњу 
до ма га ци на Пла нег цу Бу хе, где се на ла зи ви ше од 
по ла фон да ста рих књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
Мин хен. За од ла зак и по вра так кроз цен тар Мин хе на 
тре ба пре ћи 32 ки ло ме тра. Не ис ко ри шће не по руџ би-
не из фон да ста рих књи га иза зва ле су 2007. го ди не, 
пре ма оба зри вим про ра чу ни ма, тро шко ве у ви си ни 
од 7.000€. По ре ђе ња ра ди, ова сво та од го ва ра от при-
ли ке јед ној тре ћи ни бу џе та ко ји је је Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка Мин хен у истом вре мен ском пе ри о ду по-
тро ши ла за ре ста у ра ци ју оште ће них обје ка та у фон ду 
ста рих књи га. По ред пи та ња тро шко ва, и тран спорт 
књи га ауто мо би лом – чак и уз све за штит не ме ре ко је 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка пред у зи ма про тив по тен-
ци јал них ри зи ка од оште ће ња – пред ста вља за њих оп-
те ре ће ње са мо по се би, а у слу ча ју не ис ко ри шће не по-
руџ би не, ко ли ко је не у год но, то ли ко је не по треб но.2

Ме сеч на не га тив на кво та у про цен ти ма: 
2006 – 2008.

Да би би ло у ста њу да бо ље про це ни узро ке ви со-
ке не га тив не кво те, Оде ље ње ста ре књи ге спро ве ло је, 
од сре ди не фе бру а ра, до кра ја апри ла 2008. го ди не, ан-
ке ту ко ри сни ка ко ји ни су пре у зе ли по руџ би не у чи та-
о ни ци Оде ље ња.3 Од јек је био из не на ђу ју ће до бар: од 
200 упит ни ка по сла тих e-ma i lom, по пу ње но је и вра ће-
но 46%. Ти ме је ско ро сва ки дру ги ко ри сник ре а го вао 
на ан ке ту.

Јед на тре ћи на ис пи та ни ка је на ве ла да је тек на-
кон про це ду ре на ру чи ва ња у OPAC-у при ме ти ла да 
ста ра књи га не мо же да се из не се из чи та о ни це, а ни су 
на ме ра ва ли да та мо бо ра ве (од го вор а).

Три про цен та ко ри сни ка су на ве ли да су по гре ши-
ли при ли ком на ру чи ва ња у OPAC-у. Овај ма ли број 
ко ри сни ка је за пра во хтео да на ру чи дру га де ла, али 
ни су стор ни ра ли сво ју већ из вр ше ну по руџ би ну (од-
го вор б).

Нај ве ћа гру па ко ри сни ка (40%), као раз лог за од-
у ста ја ње на ве ла је да јој де ла на ру че на у чи та о ни ци 
Оде ље ња ста ре књи ге ви ше ни су би ла по треб на за 

Тро шко ви ко ри шће ња пу бли ка ци ја у чи та о ни ци Оде ље ња 
ста ре књи ге (ЕО = про ду же но рад но вре ме)

1 Peter te Boekhorst, „Methoden der Leistugsmessung in Bibliotheken. 
Die Durchführung einer verfügbarkeitsstudie and der UB Münster“, 
Bibliothek: Forschung und Praxis 16 (1992): 161. Упореди такође: 
Gisela Ewert и Walther Umstätter, Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung 
(Stuttgart, 1997), 113.

2 Упореди Ulrike Hähner, „Schadenprävention im Bibliotheksalltag“, 
Bibliothekspraxis 37 (2006): 113-115.
3 Управнику читаонице Одељења старе књиге, господину Бернду 
Ниблингу, искрено захваљујем на практичној реализацији анкете 
корисника и на многим подстицајима.
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Пре ба ци ва њем ста ре и не флек си бил не си сте-
ма ти за ци је при руч не би бли о те ке на ре ген збур шку 
кла си фи ка ци ју и по ме ра њем вре мен ске гра ни це за 
ко ри шће ње фон да ста рих књи га об ја вље них до 1908. 
го ди не, чи та о ни ца Оде ље ња ста ре књи ге пре шла је 
на ру тин ски на чин ра да. Рад но вре ме је, од сре ди не 
апри ла 2007. го ди не, про ду же но за 14 са ти. Над зор 
за про ши ре но вре ме ко ри шће ња пре у зе ли су сту ден-
ти ко ји су иза бра ни пре ма стро гим кри те ри ју ми ма и 
за вр ши ли обим ну обу ку. Го ди не 2007, про сеч но 291 
ко ри сник је ме сеч но по се тио чи та о ни цу Оде ље ња, 
а днев ни про сек је 15 ко ри сни ка. Про ду же но рад но 
вре ме је про сеч но ко ри сти ло 57 ко ри сни ка ме сеч но, 
а днев но 3 ко ри сни ка. У по ре ђе њу са 2006. го ди ном, 
ка да је чи та о ни ца отво ре на, цир ку ла ци ја је по ве ћа на 
за от при ли ке јед ну тре ћи ну. По сто је ћи про стор, упр-
кос зна чај ном ин тен зи ви ра њу ко ри шће ња, још увек 
је до во љан.

Уз све по зи тив не ре ак ци је на ко је је чи та о ни ца 
Оде ље ња на и ла зи ла и на и ла зи код ко ри сни ка фон да 
ста рих књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен, 
она од свог на стан ка има јед ну ма ну ко ја до са да ни-
је укло ње на: не ис ко ри шће не по руџ би не из но си ле 
су про сеч но 30% у пе ри о ду ис тра жи ва ња (јул 2006 
– април 2008). То зна чи да сва ка тре ћа књи га ко ја је 
би ла на ру че на у чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге, ни-
је би ла пре у зе та. Су шти на про бле ма не у по тре бље них 
по руџ би на је већ ду же вре ме по зна та у мно гим би-
бли о те ка ма. Њи ме се ба вио Пе тер те Бек хорст 1992. 
го ди не, у сво јој сту ди ји рас по ло жи во сти у Уни вер зи-
тет ској би бли о те ци Мин стер, ка рак те ри шу ћи га као 
„ира ци о нал но по на ша ње ко ри сни ка“1, чи је узро ке 
ипак ни је мо гао да утвр ди.

У од но су на ма сов но ко ри шће ње пу бли ка ци ја у 
ре фе рен сним би бли о те ка ма јед ног од нај ве ћих дво-
слој них би бли о те кар ских си сте ма Са ве зне ре пу бли ке 
Не мач ке, са ско ро се дам ми ли о на то мо ва, овој про-
бле ма ти ци ко ри шће ња фон да ста рих књи га се мо же 
при пи са ти мар ги нал ни, или чак ефе мер ни ка рак тер, 
али пр ви ути сак ва ра. Тро шко ви по на ру че ној књи зи, 
ко ја из раз ли чи тих раз ло га не сти же до ко ри сни ка, 
у фон ду ста рих књи га у Уни вер зи тет ској би бли о те-
ци Мин хен ни су бе зна чај ни и из но се од 27 до 44€. У 
овај про ра чун ула зе и из да ци од 0,30€/км за во жњу 
до ма га ци на Пла нег цу Бу хе, где се на ла зи ви ше од 
по ла фон да ста рих књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
Мин хен. За од ла зак и по вра так кроз цен тар Мин хе на 
тре ба пре ћи 32 ки ло ме тра. Не ис ко ри шће не по руџ би-
не из фон да ста рих књи га иза зва ле су 2007. го ди не, 
пре ма оба зри вим про ра чу ни ма, тро шко ве у ви си ни 
од 7.000€. По ре ђе ња ра ди, ова сво та од го ва ра от при-
ли ке јед ној тре ћи ни бу џе та ко ји је је Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка Мин хен у истом вре мен ском пе ри о ду по-
тро ши ла за ре ста у ра ци ју оште ће них обје ка та у фон ду 
ста рих књи га. По ред пи та ња тро шко ва, и тран спорт 
књи га ауто мо би лом – чак и уз све за штит не ме ре ко је 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка пред у зи ма про тив по тен-
ци јал них ри зи ка од оште ће ња – пред ста вља за њих оп-
те ре ће ње са мо по се би, а у слу ча ју не ис ко ри шће не по-
руџ би не, ко ли ко је не у год но, то ли ко је не по треб но.2

Ме сеч на не га тив на кво та у про цен ти ма: 
2006 – 2008.

Да би би ло у ста њу да бо ље про це ни узро ке ви со-
ке не га тив не кво те, Оде ље ње ста ре књи ге спро ве ло је, 
од сре ди не фе бру а ра, до кра ја апри ла 2008. го ди не, ан-
ке ту ко ри сни ка ко ји ни су пре у зе ли по руџ би не у чи та-
о ни ци Оде ље ња.3 Од јек је био из не на ђу ју ће до бар: од 
200 упит ни ка по сла тих e-ma i lom, по пу ње но је и вра ће-
но 46%. Ти ме је ско ро сва ки дру ги ко ри сник ре а го вао 
на ан ке ту.

Јед на тре ћи на ис пи та ни ка је на ве ла да је тек на-
кон про це ду ре на ру чи ва ња у OPAC-у при ме ти ла да 
ста ра књи га не мо же да се из не се из чи та о ни це, а ни су 
на ме ра ва ли да та мо бо ра ве (од го вор а).

Три про цен та ко ри сни ка су на ве ли да су по гре ши-
ли при ли ком на ру чи ва ња у OPAC-у. Овај ма ли број 
ко ри сни ка је за пра во хтео да на ру чи дру га де ла, али 
ни су стор ни ра ли сво ју већ из вр ше ну по руџ би ну (од-
го вор б).

Нај ве ћа гру па ко ри сни ка (40%), као раз лог за од-
у ста ја ње на ве ла је да јој де ла на ру че на у чи та о ни ци 
Оде ље ња ста ре књи ге ви ше ни су би ла по треб на за 

Тро шко ви ко ри шће ња пу бли ка ци ја у чи та о ни ци Оде ље ња 
ста ре књи ге (ЕО = про ду же но рад но вре ме)

1 Peter te Boekhorst, „Methoden der Leistugsmessung in Bibliotheken. 
Die Durchführung einer verfügbarkeitsstudie and der UB Münster“, 
Bibliothek: Forschung und Praxis 16 (1992): 161. Упореди такође: 
Gisela Ewert и Walther Umstätter, Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung 
(Stuttgart, 1997), 113.

2 Упореди Ulrike Hähner, „Schadenprävention im Bibliotheksalltag“, 
Bibliothekspraxis 37 (2006): 113-115.
3 Управнику читаонице Одељења старе књиге, господину Бернду 
Ниблингу, искрено захваљујем на практичној реализацији анкете 
корисника и на многим подстицајима.
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рад. До дат на об ја шње ња су ука за ла на то да су ко ри-
сни ци би ли за ин те ре со ва ни за та де ла, али да су ипак 
од у ста ли од њи хо вог ко ри шће ња. На руџ би не су из-
вр ше не због на во ђе ња или про ши ре ња ли те ра ту ре за 
ра до ве (од го вор ц).

Је два осам про це на та ис пи та ни ка је же ле ло да 
ис ко ри сти на ру че ну ли те ра ту ру, али то ни су мо гли 
у окви ру ва же ћег рад ног вре ме на, па су од лу чи ли да 
оду ста ну (одо го вор д).

При лич но хе те ро ге на гру па од 16,5% ис пи та ни ка 
на ве ла је дру ге раз ло ге ко ји су их спре чи ли да ко ри сте 
на руџ би не у чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге (дру га 
об ја шње ња). Они су би ли ра зу мљи ви и оправ да ни. 
На во ди ли су: бо лест, се лид бу у Мин хе ну, од се ље ње из 
Мин хе на, бо ра вак у ино стран ству, или ду же слу жбе-
но пу то ва ње. Че ти ри про цен та ис пи та ни ка је на ве ло 
да су же ље но де ло исто вре ме но на ру чи ли и у Ба вар-
ској др жав ној би бли о те ци на дру гој стра ни ули це Лу-
двиг. Јед на осо ба је на ве ла: „Усло ви ма ко ри шће ња у 
чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге сам за пра во ве о ма 
за до во љан (ве о ма љу ба зан пер со нал, ана том ски при-
ла го ђе ни под у пи ра чи за књи ге, утич ни це за лап топ, 
ти ши на...)!!! Ма да ком фор у Др жав ној би бли о те ци 
ни је та ко ви со ког ни воа, књи гу, ко ју у чи та о ни ци Оде-
ље ња ста ре књи ге ни сам ко ри стио, у Др жав ној би бли-
о те ци сам мо гао ра ни је да пре гле дам и да је ко пи рам 
лич но и за ма ње нов ца. То је раз лог за што из Др жав не 
би бли о те ке ви ше ни сам пре шао у чи та о ни цу Оде ље-
ња ста ре књи ге.“ Не ма ње отво ре но из ра зи ла се јед-
на дру га осо ба: „Про на шао сам дру го из да ње књи ге у 
Др жав ној би бли о те ци (sic!), а по што та мо (sic!) књи ге 
мо гу сам да ске ни рам, и то од мах и за ма ње нов ца, би-
ло ми је дра же да одем та мо.“

Ди ску си ја о мо гу ћим по сле ди ца ма ми шље ња из-
ра же них у ан ке ти из не дри ла је сле де ће ре зул та те у 
Оде ље њу:

1. Про ду же но рад но вре ме

По нов но про ду жа ва ње рад ног вре ме на ни је би-
ло пре по руч љи во. По зи тив ни ре зул та ти про ду же ног 
рад ног вре ме на од апри ла 2007. го ди не, ка да је ко ри-
шће ње гра ђе у пи та њу, при де таљ ни јем по сма тра њу 
су вар љи ви. 24 од укуп но 158 да на са про ду же ним 
рад ним вре ме ном по ка за ли су се, 2007. го ди не, као 
„нул ти бро је ви“, јер тих да на ни ко ни је ко ри стио пу-
бли ка ци је. 42,4% про ду же ног рад ног вре ме на ис ко ри-
сти ла је гру па ци ја од јед не до две осо бе. 3-5 и пре ко 
5 ко ри сни ка ко ри сти ло је 28,5% тј.13,9% про ду же ног 
рад ног вре ме на. Ових 13,9% ни је пот пу но ва лид но, 
по што су убро ја ни и „го сту ју ћи“ ко ри сни ци, ко ји су 
чи та о ни цу Оде ље ња ста ре књи ге ко ри сти ли јер је Оп-
шта чи та о ни ца Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен 
због ре но ви ра ња би ла при вре ме но за тво ре на.

Но во про ду же ње рад ног вре ме на се, на осно ву 
скром ног ин те ре со ва ња при тач ни јем про у ча ва њу 
бро ја ко ри сни ка, ни је чи ни ло свр сис ход ним. По ве-

ћа ње бро ја ко ри шће них пу бли ка ци ја у про ду же ном 
рад ном вре ме ну 2008. го ди не из гле да да се при ка зи-
ва ло тен ден ци о зно. Ин те ре со ва ње ипак не оправ да ва 
то ли ко ве ли ке тро шко ве.

2. ОPAC

Пре за вр шет ка про це ду ре на ру чи ва ња у елек трон-
ском ка та ло гу, убу ду ће би тре ба ло да се по ја ви још јед-
на ја сна на по ме на да иза бра ни ме ди јум сто ји на рас-
по ла га њу са мо за ко ри шће ње у чи та о ни ци Оде ље ња 
ста ре књи ге. Те на по ме не је би ло и до са да, али пре-
ма ре зул та ти ма ан ке те, чи ни се да ни је би ла до вољ но 
ја сно ис так ну та, по што је јед на тре ћи на ис пи та ни ка 
не ис ко ри шће ну по руџ би ну об ја сни ла ти ме да је тек 
на кон про це ду ре на ру чи ва ња у OPAC-у схва ти ла да 
се пу бли ка ци је ко ри сте ис кљу чи во у чи та о ни ци. На-
да ље, же ли мо да ин тен зи ви ра мо упу ћи ва ње ко ри сни-
ка на мо гућ ност стор ни ра ња на руџ би не; по што је ова 
же ља мно го пу та из ра же на у ан ке ти.

3. Стан дар ди ква ли те та ко ри шће ња фон да ста рих 
књи га

Оде ље ње ста ре књи ге Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
Мин хен не же ли да из вр ши ни ка кве про ме не у од но-
су на ви со ке стан дар де ква ли те та ко ри шће ња фон да 
ста рих књи га, иако се то на дру гим ме сти ма по сма тра 
ма ло флек си бил ни је. Пра ви ло оста је: не ма мо гућ но-
сти да ко ри сник сам из ра ђу је ко пи је де ла или њи хо вих 
де ло ва ка да је у пи та њу це ло куп ни фонд ста рих књи-
га Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен об ја вље них до 
1908. го ди не, а од ре ђе них рет ких књи га и ка сни је. То 
та ко ђе ва жи за по зајм љи ва ња из фон да ста рих књи га 
дру гих би бли о те ка ко ја се при пре ма ју за ко ри шће ње 
у чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге. Соп стве ни ди ги-
тал ни сним ци, на при мер мо бил ним те ле фо ни ма, ни-
су до зво ље ни. У чи та о ни ци Оде ље ња ко ри сни ци мо-
гу да на ру чу ју ко пи је лич но или пи сме ним пу тем, тј. 
пу тем е-ma i la. Ово огра ни че ње ко ри шће ња, ко је слу-
жи за шти ти кул тур ног пре да ња, ни је увек би ло ла ко 
при ме њи ва ти. Ни су сви ко ри сни ци за то по ка зи ва ли 
раз у ме ва ње, по вре ме но је би ло и же сто ких рас пра ва. 
И са ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма уну тар ин сти ту ци је је 
би ло ре чи о ви со ком ни воу за шти те кул тур них до ба-
ра при ли ком ко ри шће њу фон да ста рих књи га.

Сер ти фи кат фон да ста рих књи га, ко ји је 1. фе-
бру а ра 2008. го ди не уве ден у Са ве зу би бли о те ка Ба-
вар ске, оја чао је наш став: Ка та лог кри те ри ју ма на во ди 
оба ве зу ју ће усло ве ко ри шће ња, ко ји су се у чи та о ни-
ци Оде ље ња ста ре књи ге Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
Мин хен под ра зу ме ва ли од са мог по чет ка, а ме ђу њи-
ма је и по што ва ње за бра не ко пи ра ња за ко ри сни ке.4

4 Савез библиотека Баварске, Сертификат фонда старих књига, 
http://www.bib-bvb.de/altbestandszerti�kat/index.htm (преузето 26. 
5. 2008).
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4.  Не ис ко ри шће не по руџ би не као хро нич но ста ње

Чи ни се да ће Оде ље ње ста ре књи ге, због ма сов не 
по се те ко ри сни ка ви со ко школ ског про фи ла, ко ја ка-
рак те ри ше Лу двиг-Мак си ми ли јан-Уни вер зи тет, мо ра-
ти и да ље да жи ви са ви со ким бро јем не ис ко ри шће них 
по руџ би на. Ко ри сни ци сту ден ти, ко ји сво је се ми нар-
ске и за вр шне ра до ве че сто мо ра ју да за вр ше у крат ком 
вре мен ском ро ку, од у ста ће од по се те чи та о ни ци Оде-
ље ња уко ли ко се ра до ви при хва те и без ко ри шће ња 
ори ги нал них из да ња. Мно ги од го во ри упу ћу ју на то 
да огра ни че ни вре мен ски ро ко ви, а са ти ме по ве за на и 
ме то ди ка ра да са при мар ном и се кун дар ном ли те ра ту-
ром, мо гу да се ква ли фи ку ју као је дан од глав них узро-
ка од у ста ја ња од ко ри шће ња. То ва жи чак и за кан ди та-
те за док тор ске ис пи те, ко ји на ЛМУ са мо у утвр ђе ним 
тер ми ни ма мо гу да пре да ју сво је ди сер та ци је, ка ко су 
се жа ли ли не ки од уче сни ка ан ке те.

У том сми слу не би тре ба ло ства ра ти да ље пре пре-
ке, ко је се огле да ју у на ме та њу нов ча них на кна да за на-
руџ би не из фон да ста рих књи га, а ко је би се, при ли ком 
вра ћа ња пу бли ка ци је, на ли цу ме ста вра ти ле ко ри сни-
ку. Ни во огра ни че ња ко ри шће ња фон да ста рих књи-
га је, пре ма на шем ис ку ству, код сту де на та у ни жим 
се ме стри ма још ре ла тив но ви сок; ње го во по ја ча ва ње 
та квим ме ра ма би сва ка ко би ло кон тра про дук тив но. 
Ко ри шће ње чи та о ни це Оде ље ња ста ре књи ге би у крат-

ком вре мен ском пе ри о ду ве ро ват но би ло дра ма тич но 
сма ње но, ште та би ве ро ват но би ла не по пра вљи ва, а 
ста тус чи та о ни це у обла сти услу жних де лат но сти Уни-
вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен трај но угро жен.

Крај њи ре зул тат ан ке те је по зи ти ван. Че сто обим-
на об ја шње ња и при мед бе ис пи та них ко ри сни ка, ко ји 
су чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге ско ро без из у зет ка 
упу ћи ва ли по хва ле и при зна ња, по ка за ла су да су све-
сни ове про бле ма ти ке. Оста је да се ви ди да ли ће из то-
га за и ста про из и ћи трај не кон се квен це у од но су на на-
ру чи ва ње и ко ри шће ње пу бли ка ци ја. Са дру ге стра не, 
и Оде ље ње ста ре књи ге про фи ти ра ло је од од го во ра и 
под сти ца ја, јер су ра ни је не ја сни мо ти ви за не ис ко ри-
шће не по руџ би не до би ли об ја шње ња. Та ко је јед на осо-
ба на пи са ла у свом од го во ру: „Ве о ма ми је не при јат но 
што у по след ње вре ме ни сам ко ри сти ла на руџ би не у 
чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге. Раз лог то ме је мо ја 
не ко ор ди ни ра ност у ко ри шће њу че ти ри би бли о те ке. 
Ваш mail ми је дао им пулс да убу ду ће бо ље ор га ни зу-
јем сво је по се те би бли о те ка ма. Же лим да се из ви ним 
за на по ре уло же не у при пре ма ње на ру че не ли те ра ту ре. 
Ве о ма сам за до вољ на услу гом Уни вер зи тет ске би бли о-
те ке – рад ним вре ме ном, пер со на лом, из бо ром књи га 
итд!!!“ Та ко би на кра ју све стра не тре ба ло да бу ду за-
до вољ не; шта се још мо же оче ки ва ти од ма ле ан ке те 
ко ри сни ка?

Пре ве ла : Ме рал Тaрар Ту туш
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Abstract 
This pa per de als with pro blem of using old bo oks in the De part ment of Old Bo oks in the Uni ver sity Li brary 
of Mu nich. The so lu tion was fo und thro ugh the an swers in user sur vey un til July 2006 till April 2008.

Key w ord s:
оld and ra re bo ok, Uni ver sity Li brary of Mu nich, user sur vey

Zu sam men fas sung
Die Ar be it be han delt die Pro ble ma tik der Alt be stand sbe nut zung in der Ab te i lung Al tes Buch an der Uni-
versitätsbibliothek München. Eine Lösung wur de in den Ant wor ten der Be nut zer im Rah men einer Um fra-
ge ge fun den, die von der Bi bli ot hek im Ze i tra um vom 2006 bis April 2008 dur chgeführt wur de.
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Al te und sel te ne Bücher, Universitätsbibliothek München, Be fra gung der Be nut zer


