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9 О томе који су се уџбеници користили у тадашњим школама, што 
значи да су се морали продавати и у овдашњим књижарама, види 
у: Андрија М. Огњановић, Граничарске народне школе и њихови 
учитељи на територији Војводине од 1774. до 1872. године (Нови 
Сад: Матица српска, 1964), 68.
10 Ранков, нав. дело, 12-16.
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Карловчанин Јевтимије Славковић, због још увек 
недовољне читалачке „критичне масе“ могао овде 
задржати; међутим, очигледно је да већ Јохан 
Хартдорн остварује известан континуитет, што ће већ 
у четрдесетим годинама, када се појављује неколико 
молби за отварање трговине књигама, бити очигледно. 
Наиме, изгледа да је пресудна чињеница која је утицала 
на бржи развој књижарства била околност да се веома 
умножила и школска популација, што доводи до веће 
потражње књига: лепа књижевност, историографија, 
итд. темеље се на доброј вољи читалаца, док су школски 
уџбеници нужност – школа без уџбеника одавно већ не 
постоји.

Панчевачко школство – и српско и немачко – 
старије је цео век од првог засад познатог овдашњег 
књижара.8 Оно мало Срба тада су писменост учили 
из црквених књига, а прве праве школске књиге 
код нас биле су руске, буквар Теофана Прокоповича 
и граматика Мелетија Смотрицког (једну од њих, 
додуше римничко издање из 1755, поседује и наша 
библиотека). Иако су Срби у Панчеву били знатно 
бројнији од Немаца, српске деце је у школама било 
поприлично мање, тако да се може очекивати да се 
пронађе нешто барем од тих прастарих немачких 

школских уџбеника из 18. века. Међутим, у време 
појаве књижарства, број школске деце веома се 
умножава, тако да их већ тридесетих година у граду 
има преко хиљаду, што значи да је број потребних 
уџбеника био много већи.9 Зато се четрдесетих година 
убрзано одвија преображај домаћих књиговезаца у 
књижаре. Сачувано је неколико молби Магистрату 
за добијање дозволе за бављење продајом школских 
уџбеника, које су поднели књиговесци Јозеф Хајд, 

познати панчевачки штампар Карло Витигшлагер, 
затим Јохан Јанел, и други; последња двојица били су 
педесетих година овлашћени продавци уџбеника, а 
Витигшлагер је 1856. отворио и књижару. Забележена 
је и конкурентска борба ове двојице књижара, у којој 
је Витигшлагер био успешнији.10

Највећу и најпознатију књижару отвориће, 
међутим, Срби – Браћа Јовановић 1872. године. Они 
ће, у ствари, бити пре свега штампари и издавачи, 
те ће се у тој књижари продавати велики број књига 
насталих баш у Панчеву, али тај период већ излази из 
временског оквира бављења старом српском књигом. 

(свршетак у следећем броју)

8 Подробно се о овоме може прочитати у: Milan Todorović i Elza 
Heš, „Istorija škola u Pančevu u XVIII i XIX veku. Deo 1”, Informator: 
godišnjak Istorijskog arhiva u Pančevu sv. 21 (1987).

Abstract 
Subscription to books and periodicals stands at the beginning of literary development in Pancevo as well as 
in other Serbian centers. Accepted by the higher class members, subscription enabled creation of the earli-
est book collections both private and public. Subscription to more and more books influenced the evolution 
of book-binding workshops to the first bookstores, which coincided with the growth of education system 
as well. Through the process a strong class of cultural activists evolved to support book trade and pave the 
way to book-publishing in Pancevo.
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„Скоро никада не успем да испуним оно што 
сам планирао/ла, јер увек искрсне нешто ново што је 
хитније!“

Издавачка кућа Libraries 
Unlimited са седиштем у Вест-
порту и Лондону, 2007. године, 
објавила је обиман зборник A 
Day in the Life: career options in 
library and information science, 
чији су уредници Присила 
Л. Шонц и Ричард А. Мареј. 
Аутори публикације су библи-
отекари и информациони 
стручњаци широм света, који 
су у излагањима описали 
свој типичан радни дан. 
Заступљени аутори запослени 
су у најразличитијим типовима 
библиотека и сродних инсти-
туција, а позиције на којима 
се налазе такође показују 
готово невероватан спектар 
могућности кроз који ова 
професија може да се оствари. 
Описи су међусобно доста 
различити, али оно што је за све 
заједничко је форма, будући да су сви одговарали на 
питања како изгледа њихов типичан радни дан, које су 
предности, а које мане њиховог радног места, степен и 
врста образовања који су неопходни да би се тај посао 
обављао и начин на који су они конкретно дошли 
до њега. У предговору уредника наглашено је да је 
интересовање библиотекара за учешће у овом пројекту 
било изузетно велико и да су кроз мучну селекцију 
дошли до 95 приказа, док их је чак 300 одбијено са 
жаљењем. Публикација може бити од велике користи 
студентима библиотекарства и информатике који 
тек треба да закораче у професионалне воде, јер 
представља прворазредно упутство, док је за оне 
који су увелико у овој професији интересантна ради 
поређења сличности и разлика.

Оно што је фасцинантно у овој публикацији, и што 
се може запазити већ необавезним прелиставањем, 
је број различитих послова у библиотекартству, 

као и број различитих врста 
библиотека. Информационе 
технологије, које су на велика 
врата ушле у библиотеке, 
отварају простор за читав 
низ нових радних места, 
мењају образовну структуру 
запослених, организацију 
библиотека и њихову хије-
рархију. Нека од њих су радна 
места као што су стручњак 
за метаподатке, руковалац 
електронским базама, ин-
формациони архитекта, биб-
лиотекар учења на даљину, 
библиотекар за информациону 
писменост, Интернет тренер, 
менаџер знања, јеванђелист 
заједнице, лични библиотекар, 
библиотекар на слободном 
тржишту... Увелико су присутна 
у библиотекама широм света 
и, са традиционалним, равно-
правно доприносе развоју 

библиотечког света. Библиотека је давно изашла из 
својих зграда, самим тим и њени запослени и они се, 
све чешће, ни физички не налазе у њој. Оно што их све 
спаја је чињеница да, упркос стереотипном схватању, 
присутном изван бранше, да бити библиотекар са 
собом носи предвидив, растерећујући и статичан 
професионални живот, радити у библиотеци најчешће 
значи немати типичан радни дан, уобичајено и 
фиксно радно време, да је то занимање које, као ретко 
које, захтева невероватну будност, концентрацију, 
сабрано мишљење, учење, владање информационим 
технологијама. Једном речју, посао у којем појединац 
никада не може себе да доведе у стање за које је 
могуће рећи да је довољно и да се такав посао не може 
обављати боље. У прилог томе говори и податак да је 

Тања Тасић
Народна библиотека Србијe
tanja.tasic@nb.rs

A Day in the Life 
A Day in the Life: career options in library and information science. 
Edited by Priscilla K. Shontz and Richard A. Murray. Westport, 
London: Libraries Unlimited, 2007.
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прва реченица највећег броја аутора ове публикације 
„Не! Ја немам типичан радни дан!“ или „Скоро 
никада не успем да испуним оно што сам планирао/а, 
јер увек искрсне нешто ново што је хитније!“. 
Поред незаобилазног, формалног образовања, за 
функционисање је у пуној мери неопходно поседовање 
извесног броја личних особина као што је неуморна 
страст за знањем, тесно повезана са способношћу и 
потребом да се то знање пренесе. Општи је закључак 
да библиотекар који није „залуђеник“ није добар 
библиотекар, а да су библиотекари који на свој посао 
заборављају када пођу кући, заправо реткост, јер тај 
нимало лак, а недовољно плаћен посао, нису спремни 
да прихвате они који све те захтеве доживљавају као 
жртву, а не задовољство.

Публикацију чине 10 поглавља и то: „Јавне 
библиотеке“, „Високошколске библиотеке“, „Школске 
библиотеке“, „Специјалне библиотеке“, „Кон-
зорцијуми“, „Факултети за библиотекарство и 
информатику“, „Снабдевачи“, „Издавачи“, „Удружења 
и агенције“ и „Нетрадиционална занимања“. У сваком 
од ових поглавља налазе се прикази колега који не 
деле увек исти степен одговорности, али некако 
се намеће утисак да међу њима ипак не постоји 
ниједан за ког се може рећи да је његово место без 
значаја. Било да се ради о библиотекару који ради 
у јавној библиотеци (у селу или граду) са децом, 
адолесцентима или одраслима, или у високошколској 
библиотеци са студентима и наставницима, или као 
библиотекар специјалне библиотеке који опслужује 
запослене у институцији којој та библиотека припада, 

било да се ради о библиотекару или информационом 
стручњаку који уопште не долази у додир са крајњим 
корисницима, већ његов рад обезбеђује неопходне 
предуслове да би они били услужени, било да се ради 
о сарадницима ван библиотека, без чијег доприноса 
функционисање библиотека не би било могуће, 
сви они су подједнако важни и чине нераскидиви, 
невидљиви ланац.

Нашим читаоцима ће сигурно привући пажњу 
библиотеке које се традиционално не налазе у нашој 
средини, као што су, рецимо, библиотека голф клуба, 
библиотека приватне адвокатске фирме, библиотека 
приватног друштвеног клуба, библиотека финансијске 
корпорације, библиотека нафтне компаније, биб-
лиотека историје медицине, библиотека војне базе 
и друге. Реакција наших читалаца на неке од њих 
можда ће бити најпре чуђење да уопште постоје, 
која би требало да прерасте у искрено дивљење 
због невороватних подвига које запослени чине да 
би изашли у сусрет врло често веома захтевним и, 
неретко, необичним корисницима.

Публикација A Day in the Life, по својој суштини, 
представља озбиљно, информативно штиво дато у 
атрактивној форми личних исповести, помоћу које 
са читаоцима остварује блискост и лакоћу читања. То 
је она врста књига коју можете читати од корица до 
корица а и не морате, ако желите можете прочитати 
само вама интересантне делове. Може вам послужити 
да много тога научите, док ћете се истовремено сјајно 
забавити.

Мирјана Станишић
Народна библиотека Србије
mirjana.stanisic@nb.rs

Руска енциклопедија библиотекарства
Ратникова, Е. И. и Л. Н. Улуханова, составители. Библиотечная энциклопедия. 
Москва: Российская государственная библиотека, Пашков дом, 2007.

Библиотечке енциклопедије већ постоје у многим 
земљама: Великој Британији, Немачкој, Пољској, 
САД, где је издата и најпознатија међу њима, World 
Encyclopedia of Library and Information Services. Chicago, 
1993.

У Русији је објављена обимом и садржајем вредна 
пажње енциклопедија о науци о књизи (Книга: 
энциклопедия. Москва: БРЭ, 1999), енциклопедијски 
речник из информатике (Воройский, Ф. С. Энцикло-
педический словарь-справочник по информатике. 

Москва: Физматлит, 2006) и др. Међутим, ови 
приручници библиотечку струку обрађују само као 
пратећу дисциплину која се додирује са областима 
које су њихова примарна тема.

Библиотечка енциклопедија (2007) је приручник 
из области библиотечке делатности. Она се битно 
разликује од досадашњих приручника издатих у Русији 
који су садржали адресе библиотека, статистичке 
податке и податке типа Ко је ко о стручњацима из 
ове области. Замисао о припреми Библиотечке 


