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За кљу чак

Упр кос на ве де ним не до ста ци ма, на Ин тер не ту 
је мо гу ће на ћи са др жа је ко ји су зна чај ни, ауто ри та-
тив ни у сво јим обла сти ма и ап со лут но ком пе тент-
ни. До бар при мер за то су сај то ви ми ни стар ста ва, 
На род не би бли о те ке Ср би је, Про је кат Раст ко, сај то-
ви про фе си о нал них по зо ри шта, Ма ти це срп ске, сај-
то ви струч них удру же ња, по пут Дру штва пси хо ло га 
Ср би је...

Не мо гу ће је на бро ја ти све сај то ве ко ји пру жа ју 
ква ли тет ну и струч ну ин фор ма ци ју и то већ до вољ но 
го во ри о свр сис ход но сти упо тре бе Ин тер не та у до ме-
ну пре тра жи ва ња, пре у зи ма ња, де по но ва ња и пру жа-
ња ин фор ма ци ја. При то ме, на рав но, во де ћи ра чу на о 
аутор ским пра ви ма и пра ви ли ма ко рект ног по на ша-
ња при ко ри шће њу ин фор ма ци ја. Би бли о те ка ри се 
сва ко днев но су о ча ва ју са ди ле ма ма и тра га ју за нај бо-
љим ре ше њи ма, а све у ци љу вр ше ња кул тур не ми си је 
би бли о те ке у но вом ин фор ма тич ком до бу.
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Abstract 
Dyna mi cal in for ma tion and com mu ni ca ti o nal tec hno logy de ve lop ment gi ve op por tu ni ti es for pro mo-
tion of new aspects of li brary ser vi ces, but al so cer tain di lem mas ha ving ap peа red on that ocas sion, 
such as: copyright pro tec tion, eva lu a tion and esti ma tion of re le van ce com ming out of glo bal net so ur-
ces in for ma tion. Wit hin smal ler pu blic li bra ri es of rat her po or bo ok funds and on in su�  ci ent equ ip ment 
tec hno lo gi cal le vel, wit ho ut com pu ters to be ava i la ble to cu sto mers, o� e ring in for ma tion ser vi ces gets 
pro vi ded with a new pla ne.

Key w ord s:
Copyright, li bra rian ser vi ces, in for ma tion tec hno lo gi es, In ter net, elec tro nic me dia, 

da ta ba ses, eva lu a tion of in for ma ti ons
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У Би бли о те ци 
гра да Бе о гра да је од 
14. до 16. апри ла 2009. 
го ди не одр жан струч-
ни скуп Пер спек ти ве 
раз во ја јав них би бли-
о те ка у Ср би ји. Са-
зван са иде јом да раз-
мо три мо гућ но сти 
стра те шког пла ни-
ра ња у до ма ћим јав-
ним би бли о те ка ма, 
Скуп ни је пре тен до-
вао на ма сов ност и 
до но ше ње ре ше ња, 
већ је био усме рен 
на иден ти фи ко ва ње основ них про бле ма, са гле да ва ње 
ак ту ел не по зи ци је јав них би бли о те ка у окру же њу и 
код нас, те на про фе си о нал ну раз ме ну ми шље ња. Ор-
га ни за ци о ни од бор у са ста ву: Пре драг Ђу кић, Ве сна 
Вук сан, Гор да на Сто кић Си мон чић, Ја сми на Нин ков 
и Дра га на Ми лу но вић, при се лек ци ји ра до ва, ода брао 
је упра во оне ко ји се од ли ку ју еле мен ти ма ви зи о нар-
ства, а про мо ви шу ко му ни ка ци ју, са рад њу и ак ти ви-
тет као за јед нич ке вред но сти. Скуп је до био ме ђу на-
род ни ка рак тер, јер су ме ђу из ла га чи ма би ле го шће из 
Хр ват ске и Сло ве ни је, а стра них др жа вља на би ло је и 
ме ђу при ја вље ним уче сни ци ма. То ком три да на тра ја-
ња Ску па укуп но је би ло при сут но 107 уче сни ка.

Пр вог да на ску па пред ста вље но је шест 45-ми нут-
них из ла га ња:

„Од ин сти ту ци о нал не до про јект не ло ги ке: стра-
те шки про јек ти у функ ци ји раз во ја но ве ор га ни за ци-
о не кул ту ре јав не би бли о те ке“, др Ми ле на Дра ги ће-
вић-Ше шић, ре дов ни про фе сор, Фа кул тет драм ских 
умет но сти у Бе о гра ду;

„Сло ве нач ке јав-
не би бли о те ке: где 
смо и ку да иде мо“, 
Бре да Ка рун, ко ор ди-
на тор си сте ма ре ги о-
нал них би бли о те ка, 
На род на и уни вер-
зи тет ска књи жни ца 
Љу бља на ;

„Па зи, књи жни-
ца! – би ти ви дљив 
у за јед ни ци уна точ 
ди оп три ја ма“, Ве ре-
на Ти бљаш, ко ор ди-
на тор књи жнич них 

про гра ма и про је ка та, Град ска књи жни ца Ри је ка;

„Јав не би бли о те ке у Ср би ји у 2007. го ди ни“,  Вла-
ди мир Ше ку ла рац, на чел ник Оде ље ња за раз вој би-
бли о теч ког си сте ма – ма тич ног оде ље ња, На род на 
би бли о те ка Ср би је;

„Стра те ги ја раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји“, 
Ја сми на Нин ков, ди рек тор Би бли о те ке „Ми лу тин Бо-
јић“ Па ли лу ла, Бе о град;

„Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Књи жни це гра да 
За гре ба, Град ска би бли о те ка у Пра гу у 2007. го ди ни 
– ста ње и усло ви ра да“, Ка та ри на Ми хај ло вић, би бли-
о те кар-ка та ло ги за тор, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 
Дра га на Ми ха и ло вић, би бли о те кар, Би бли о те ка „Вук 
Ка ра џић“ Но ви Бе о град, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 
Ми ља на Ђу кић, би бли о те кар-ка та ло ги за тор, Би бли о-
те ка гра да Бе о гра да;
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Дру гог да на на про гра му је би ло осам 15-ми нут-
них из ла га ња по де ље них у два бло ка пра ће на ди ску-
си јом. Сви ра до ви су у пот пу но сти би ли до ступ ни у 
елек трон ском об ли ку не ко ли ко не де ља пред одр жа ва-
ње Ску па:

„Јав на би бли о те ка као ор га ни за ци ја ко ја учи“, др 
Гор да на Сто кић Си мон чић, до цент на Ка те дри за би-
бли о те кар ство и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те-
та у Бе о гра ду;

„Тре ба ли нам ше шир за раз вр ста ва ње?“, Ве сна 
Вук сан, шеф Од се ка за уна пре ђе ње би бли о теч ке де-
лат но сти, Би бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Ана ли за стра те гиј ске по зи ци је би бли о те ке јав-
ног ти па“, Вла дан Ни ко лић, 
ру ко во ди лац Би бли о те ке „Ла-
за Ко стић“, Чу ка ри ца, Би бли о-
те ка гра да Бе о гра да;

„Би бли о те ка гра да Бе о гра-
да – из ме ђу ја ве и сна“, Ка та ри-
на Ми хај ло вић, би бли о те кар-
ка та ло ги за тор, Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да, Дра га на Ми-
ха и ло вић, би бли о те кар, Би-
бли о те ка „Вук Ка ра џић“ Но-
ви Бе о град, Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да, Ми ља на Ђу кић, би-
бли о те кар-ка та ло ги за тор, Би-
бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Раз вој ни ци ље ви Град ске 
на род не би бли о те ке ‘Жар ко 
Зре ња нин’: сту ди ја слу ча ја“, 
мр Дра га на Са бо вљев, ди рек тор Град ске на род не би-
бли о те ке „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин;

„За ви чај ни пра сак“, Ми ле Та сић, ви ши књи жни-
чар, За ви чај но оде ље ње, Град ска би бли о те ка Су бо ти ца;

„Пер спек ти ве раз во ја деч јих оде ље ња“, мр Бран-
ка Дра го са вац, би бли о те кар, Оде ље ње за рад са ко ри-
сни ци ма, Би бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Би бли о те ка гра да Бе о гра да: Оди се ја 2020 – Ко-
нач но од ре ди ште“, Пре драг Ђу кић, по моћ ник ди рек-
то ра за би бли о теч ку де лат ност Би бли о те ке гра да Бе-
о гра да.

Тре ћи блок до нео је че ти ри пре зен та ци је опре ме 
за би бли о те ке. Сви при сут ни су, по ред про мо тив ног 
ма те ри ја ла, мо гли и у ди рек то ном кон так ту са пред-
став ни ци ма да се упо зна ју са про из во ди ма фир ми ко-
је су би ле при ја те љи Ску па.

Ме ђу на род ни ги гант „3М“ је украт ко пред ста вио 
сво је по сло ва ње. По себ на па жња по све ће на је би бли-
о теч ким си сте ми ма за кон тро лу и за шти ту фон до ва. 
С об зи ром да „3М“ има пред став ни штво у Бе о гра ду, 
ла ко је за кљу чи ти да по сто ји до бра ори јен ти са ност 
на срп ско тр жи ште. Си сте ми за би бли о те ке по ла ко, 
„на ма ла вра та“, ула зе у Ср би ју, а пре ма ре чи ма љу ди 
из „3М“, у на ред ним го ди на ма оче ку је се зна чај ни ји 
про бој на до ма ћем тр жи шту (би бли о те ка) по мо де лу 
из дру гих зе ма ља у ре ги о ну, ко је већ при ме њу ју ове 
тех но ло ги је у сва ко днев ном по сло ва њу.

Сло ве нач ко пред у зе ће „Гон за га“ из Но ве Го ри це 
при ка за ло је сво је ка па ци те те за из ра ду на мен ског мо-
би ли ја ра за опре ма ње би бли о те ка. Осим што су ви де-
ли мо де ран и ква ли те тан на ме штај за би бли о те ке, по-
се ти о ци су мо гли да са зна ју на ко је на чи не је мо гу ће 

до ћи до сред ста ва за опре ма ње би бли о те ка. Ова сред-
ства мо гу би ти не по врат на (до на ци је вла де Ре пу бли ке 
Сло ве ни је) или кре ди ти Сло ве нач ке из во зне бан ке.

Мул ти тач тејбл (mul ti to uch ta ble) је про из вод ко ји 
је пред ста ви ла сло ве нач ка фир ма „La mo na“. Ово је сто 
са ин тер ак тив ном по вр ши ном на ко јој се мо же из вр-
ша ва ти не ко ли ко исто вре ме них мул ти ме ди јал них 
рад њи: нпр. слу ша ње му зи ке, игра ње игри ца, гле да ње 
сли ка, ма па, са др жа ја на Ин тер не ту и др. Ова кав про-
из вод би мо гао има ти ви ше стру ку при ме ну у на шим 
би бли о те ка ма, од за ви чај них до де ч јих оде ље ња.

„�e En glish Bo ok“ је био при су тан све вре ме тра ја-
ња ску па са сво јим штан дом у би бли о те ци, где су сви 
по се ти о ци има ли при ли ке да се упо зна ју са ак тив но-
сти ма ове ку ће. По себ но се мо же ис та ћи њи хо ва из у-
зет на спрем ност на са рад њу са би бли о те ка ма и отво-
ре ност за за јед нич ке по ду хва те, ка ко би што ве ћи 
број њи хо вих из да ња до шао до ко ри сни ка. На са мом 
кра ју, по се ти о ци ма су пред ста вље не основ не ак тив но-
сти овог пред у зе ћа и упу ћен по зив на да љу са рад њу.

Л И Н К

Излагање др Ми ле не Дра ги ће вић-Ше шић
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при ка за ло је сво је ка па ци те те за из ра ду на мен ског мо-
би ли ја ра за опре ма ње би бли о те ка. Осим што су ви де-
ли мо де ран и ква ли те тан на ме штај за би бли о те ке, по-
се ти о ци су мо гли да са зна ју на ко је на чи не је мо гу ће 

до ћи до сред ста ва за опре ма ње би бли о те ка. Ова сред-
ства мо гу би ти не по врат на (до на ци је вла де Ре пу бли ке 
Сло ве ни је) или кре ди ти Сло ве нач ке из во зне бан ке.

Мул ти тач тејбл (mul ti to uch ta ble) је про из вод ко ји 
је пред ста ви ла сло ве нач ка фир ма „La mo na“. Ово је сто 
са ин тер ак тив ном по вр ши ном на ко јој се мо же из вр-
ша ва ти не ко ли ко исто вре ме них мул ти ме ди јал них 
рад њи: нпр. слу ша ње му зи ке, игра ње игри ца, гле да ње 
сли ка, ма па, са др жа ја на Ин тер не ту и др. Ова кав про-
из вод би мо гао има ти ви ше стру ку при ме ну у на шим 
би бли о те ка ма, од за ви чај них до де ч јих оде ље ња.

„�e En glish Bo ok“ је био при су тан све вре ме тра ја-
ња ску па са сво јим штан дом у би бли о те ци, где су сви 
по се ти о ци има ли при ли ке да се упо зна ју са ак тив но-
сти ма ове ку ће. По себ но се мо же ис та ћи њи хо ва из у-
зет на спрем ност на са рад њу са би бли о те ка ма и отво-
ре ност за за јед нич ке по ду хва те, ка ко би што ве ћи 
број њи хо вих из да ња до шао до ко ри сни ка. На са мом 
кра ју, по се ти о ци ма су пред ста вље не основ не ак тив но-
сти овог пред у зе ћа и упу ћен по зив на да љу са рад њу.
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Тре ћи дан је био ре зер ви сан за по се ту објек ти ма 
у мре жи Би бли о те ке гра да Бе о гра да. По се ти о ци ко ји 
су ис ка за ли ин те ре со ва ње, има ли су при ли ку да ви де 
Оде ље ње ста ре и рет ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду – 
За ви ча но оде ље ње; Деч ја оде ље ња „Змај“ и „Не вен“ и 
оп штин ску би бли о те ку „Пе тар Ко чић“ на Вра ча ру.

За ни мљи во је ис та ћи да су ком плет на при пре ма, 
огла ша ва ње, при ја вљи ва ње и оба ве шта ва ње за ин-

те ре со ва них уче сни ка вр ше ни елек трон ским пу тем 
пре ко сај та Би бли о те ке гра да Бе о гра да, бло га Од се ка 
за уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти и елек трон-
ском по штом.

Све пре зен та ци је и ра до ви у пу ном тек сту до ступ-
ни су пре ко бло га Од се ка за уна пре ђе ње би бли о теч-
ке де лат но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да на адре си: 
http://in fobgb.blog spot.com.
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