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Библиотекар
Библиотекар год. L, бр. 1-2, бр. 3-4. Главни и одговорни уредник Александра 
Вранеш. Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2008.

Први број часописа Библиотекар у прошлој 
години (год. L, број 1-2, за 2008), Библиотекарског 
друштва Србије, посвећен је теми јавних библиотека и 
доноси низ одличних и за размишљање провокативних 
текстова на ту тему. Оно што одликује ову свеску и 
што јој даје квалитет, јесте чињеница да поред сјајних 
текстова академских стручњака за библиотекарство 
и информатику, у њему заинтересовани читаоци 
могу наћи текстове који се непосредно тичу праксе, 
а које су писали људи који свакодневно раде у јавним 
библиотекама, те тако могу да 
јавности пренесу искуство из 
прве руке. Текстови мр Драгане 
Сабовљев, директорке Градске 
народне библиотеке „Жарко 
Зрењанин“ из Зрењанина, 
Јасмине Нинков, дирекоторке 
библиотеке „Милутин Бојић“ 
на београдској општини 
Палилула, Марије Орбовић 
из Чачка, Сабине Ћуркић 
из Кладова, само су неки од 
примера како жива библи-
отечка пракса може и мора 
обогатити преко потребну 
теоријску мисао. Није 
непозната чињеница да се 
улога библиотеке као једног од стубова културе у 
друштвеној средини мења, јер су се и историјске и 
друштвене околности умногоме промениле. Тим више 
су значајна промишљања о улози јавних библиотека 
као примера живе библиотечке делатности и као 
једног од првих посредника између грађана и 
културе, која, без обзира на своју скрајнутост у 
савременој ери, и даље задржава веома важну улогу 
у људском животу, јер она је оно што нас разликује 
од осталих облика живота. Још једна од драгоцености 
ове свеске Библиотекара је и библиографска грађа 
о јавним библиотекама у периоду од 1990. до 2007. 
године, коју је прикупила Тања Ивановић. Њених 
611 библиографских јединица сведоче о постојању 
немалог корпуса текстова посвећених овом проблему 
и говоре нам о важности која се овој теми придаје 
како у домаћем, тако и у светском библиотекарству.

Истовремено с овим, на самом крају прошле 
године, изашао је и други двоброј Библиотекара (бр. 

3-4, 2008). Ово издање је посвећено високошколским, 
академским, универзитетским библиотекама. Вашој 
пажњи препоручујемо текстове Александре Вранеш, 
„Одговорност академске библиотеке“; Гордане 
Ђоковић, „Улога и значај библиотеке у високо-
школском образовном систему“; Силвије Бркић, 
„Савремена библиотечко-информациона делатност 
у академском образовању“; Наташе Васиљевић, 
„Високошколске библиотеке као могући фактор 
равнотеже у процесу примене информационо-

комуникационе технологије 
на универзитету“; Гордане 
Ђоковић, „Набавна поли-
тика у високошколским би-
блиотекама“; Вуке Јеремић, 
„Електронски ресурси у 
академским библиотекама: 
принципи и процедуре набавке 
и колекционирања“ и Романе 
Рибић, „Стручни каталог музи-
калија у библиотеци Факултета 
музичке уметности у Београду“.

Посебна пажња је поклоњена 
Универзитетској библиотеци 
„Светозар Марковић“ у Бео-
граду: Вера Петровић, „Улога и 
значај Универзитетске библио-

теке ‘Светозар Марковић’ у систему високошколских 
библиотека централне Србије“; Цвета Костов, 
„Примена принципа стратешког планирања на 
набавну делатност Универзитетске библиотеке 
у Београду“; Наташа Васиљевић и Вука Јеремић, 
„Набавка публикација у Универзитетској библиотеци 
‘Светозар Марковић’ – има ли перспективе?“; Драгана 
Михаиловић и Гордана Лазаревић, „Откривање легата 
Универзитетске библиотеке ‘Светозар Марковић’ 
упознавање корисни-ка са посебним фондовима“; 
Јелена Ђурђулов, „Прво искуство слободног приступа 
публикацијама у Универзитетској библиотеци 
‘Светозар Марковић’ – аустријска библиотека“ и 
Александра Павловић, Сања Антонић, Весна Шујица, 
Оја Кривуловић и Дејана Каваја Станишић, „Одељење 
за научне информације Универзитетске библиотеке 
,’Светозар Марковић’ у Београду – одговори на захтеве 
корисника“.

Мр Владимир Арсенић

159

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

Вести Библиотеке Матице српске
Вести год. XVIII, бр. 69 и бр. 70. Главни уредник Миро Вуксановић. 
Нови Сад: Библиотека Матице српске, јануар, април 2009. 

У првом броју за 2009. годину, Вести, осим 
ретроспективе рада Библиотеке Матице српске за 
прошлу годину, информишу и о новим публикацијама 
у издању БМС. Објављена је двадесет и шеста 
свеска Библиографија књига 
у Војводини (за 2006. годину), 
а у оквиру едиције „Стара и 
ретка књига“ изашао је из 
штампе каталог Објављенија 
Библиотеке Матице српске: 
1791-1866. Ситноштампани 
материјал као сведочанство 
о некадашњем друштвеном 
животу у Србији, у пот-
пуности је дигитализован 
захваљујући новој опреми. 
Савремени систем за скла-
диштење дигиталних снимака 
капацитета 1,2 терабајта (Tb) 
којим управља сервер рачунар, 
омогућава реализацију ра-
није донетих планова о диги-
тализацији фондова БМС.

Вести у јануарском броју 
обавештавају о реализованим 
изложбама. Прва је приређена 
у част Симе Пандуровића 
(1883-1960), песника По-
смртних почасти, али и 
преводиоца Шекспирових дела на српски језик. Сто-
педесетогошњица рођења Михаља Бабича (1883-
1941), обележена је изложбеном поставком његових 
дела на мађарском језику, али је овај лиричар био и 
значајан преводилац Софокла, Дантеа и Шекспира. 
Представљен је и рад психијатра и филозофа Карла 
Јасперса (1883-1969), који је уз Жан Пол Сартра, 
утемељио филозофију егзистенције.

Библиотека Матице српске је поклоном даривала 
јавне библиотеке у нашој земљи, али је примала 
и нову библиотечку грађу. Oна је испоштовала 
последњу вољу историчара уметности Дејана 
Медаковића (1922-2008) да се 1.000 вишејезичних 
књига о барокној епохи нађу у фонду библиотеке. 
Стручно обрађена „Поклон збирка академика Дејана 
Медаковића о бароку“ биће обележена ex-librisom 
академика Медаковића.

Вести пишу о наставку сарадње БМС и 
Библиотеке манастира Хиландара. Током јесени, 
обрађиван је део фонда из манастирске ризнице, а 
каталогизиран је и део руских књига 18. века.

Гласило Библиотеке 
Матице српске доноси прег-
лед стручних скупова у 
земљи (Дан библиотекара, 
Сусрети библиографа у 
Инђији...), а представљена 
је добитницa Митровданске 
повеље за 2008. годину. 
Награда је припала библио-
графу Марији Чурчић, која 
је, деценијама радећи у 
БМС, унапредила Завичајну 
збирку Војводине и написала 
више стручних радова. 
Марија Чурчић је ауторка 
првог тома Библиографије 
Русина у Југославији у 
издању Библиотеке Матице 
српске.

„Библиотечки простор – 
стални изазов“ је текст Јенса 
Торхагеа из Данске (превод 
Мирјана Стојковић), у 
којем се менаџер у данској 
библиотеци залаже за 

ширење појма „библиотечки простор“ да би био 
прегледан „као на аеродрому“.

На крају овог броја Вести, објављен је списак 
дародаваца БМС у протекла три месеца, као и 
евиденција нових књига објављених у Војводини у 
истом периоду.

У априлском броју, Вести информишу о 
изложбама приређеним у првом тромесечју ове 
године. На Дан Матице српске (16. фебруар) 
постављена је изложба о Сави Текелији (1761-1842), 
а одабраном грађом из фондова БМС, представљен 
је живот и рад књижевника Вељка Петровића (1884-
1967) поводом 125. годишњице рођења. Изложба 
о Паји Јовановићу (1859-1957), представила је 
сликара грандиозних композиција „Сеоба Срба“ 
и „Крунисање цара Душана“ и, својевремено, 
једног од стипендиста Матице српске. Обележена 
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је и двестота годишњица рођења Чарлса Дарвина, 
аутора теорије еволуције.

Кроз програм Прозор у Кину настављена 
је двогодишња сарадња БМС са Националном 
библиотеком НР Кине, у оквиру које је до сада у 
Нови Сад стигло више од 1.500 књига на кинеском и 
енглеском језику. Вредним даром породице Вучинић 
из Новог Сада, Његошевим потписом на земљишном 
документу из 1838. године, обогаћен је и легат 
Владимира Отовића.

Уз информацију да је добитник награде „Сретен 
Марић“ за 2009. годину приповедач и есејиста Јовица 
Аћин за књигу есеја Голи приповедач, у издању 
вршачког КОВ-а, цитира се да је награда, која се 
додељује сваке друге године, „чекала баш на овакву 
марићевску књигу“.

Гласило Библиотеке Матице српске обавештава о 
стручним семинарима (Пут ка дигиталним збиркама 
библиотека Србије у Пожаревцу). Забележено је и 
учешће конзерватора и рестауратора БМС на стручном 
скупу у организацији Галерије Матице српске.

Вести информишу о раду матичних служби 
војвођанских библиотека, о начинима за унапређење 
њиховог рада, о активности библиографа из Инђије 
и бележе да је тамошње библиотекарство остало без 
Душана Панковића (1928-2009).

О библиотечком простору и његовој будућности 
пише у рубрици „Из страних часописа“ Сепо Верхо, 
главни уредник Кирјасто магазина из Финске.

У извештају са седница Управног и Надзорног 
одбора БМС (23. фебруар), изражава се задовољство 
због успеха у раду БМС у 2008. години и наводи да 
је Библиотека проширила збирке свим видовима 
набавке, од којих је највреднија библиотека академика 
Дејана Медаковића о бароку, да је објављен  Душанов 
законик у оквиру пројекта Опис ћирилских рукописних 
књига, као и да је Библиотека један од издавача шестог 
броја Књижевно-филозофског годишњака Сретена 
Марића.

А. Радовић

Високошколске библиотеке
Високошколске библиотеке: стручно гласило Заједнице библиотека 
универзитета у Србији. Главни и одговорни уредник Вера Петровић. Београд: 
Заједница библиотека универзитета у Србији год. V, бр. 4. и бр. 5; год. VI, бр. 1. 

Високошколске библиотеке су стручно гласило 
Заједнице библиотека универзитета у Србији. 
Покренуто је на препоруку Секције за библиотечка 
удружења Међународне федерације библиотечких 
удружења IFLA. Циљ гласила је да редовно извештава о 
активностима Заједнице и доноси прилоге занимљиве 
како за библиотечку, тако и за ширу јавност. Посебан 
нагласак је на прилозима из библиотека у целом 
региону и на разговорима са представницима 
научне и стручне јавности из земље и света, како 
би се успоставила што боља сарадња између свих 
заинтересованих и како би сазнања о активностима 

библиотека допрла до што ширег круга читалаца. 
Главни и одговорни уредник je мр Вера Петровић.

У почетку су Високошколске библиотеке излазиле 
као штампано издање, касније су добиле електронску 
верзију, а сада се публикују искључиво као е-издање 
на сајту Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“ у Београду.

Ове, шесте године излажења, објављен је само 
један број, и у њему налазимо текстове: „Сећање на 
контроверзу око изградње зграде Универзитетске 
библиотеке“ Драгане Михаиловић и Јелене Ђурђулов; 
„Библиотека Математичког факултета Универзитета 


