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У В О Д Н И К

Ако би про се чан срп ски ма ту рант пи тао сво га бри жног ро ди те ља ка ко да 
по ста не прав ник, про сеч ни срп ски ро ди тељ са свим јед но став но би про на шао 
од го вор: За вр ши, си не, прав ни фа кул тет. Ако би, ме ђу тим, че до по ка зи ва ло 
нео д луч ност у по гле ду из бо ра за ни ма ња и ис ка за ло из ве сну скло ност ка ра ду 
у би бли о те ци, про сеч ни срп ски ро ди тељ те шко да би од го во рио чак и За вр ши, 
си не, фа кул тет!

То што про се чан срп ски ро ди тељ ми сли да фа кул тет ска спре ма ни је нео-
п ход на да би сте се ба ви ли не чим та ко про за ич ним као што је из да ва ње књи га, 
ве ро ват но је са мо јед на, и са свим не шко дљи ва, по сле ди ца чи ње ни це да ни срп-
ски би бли о те ка ри не мо гу да се уса гла се око то га ка ко се по ста је би бли о те кар. 
Во ле да за ђу у ту ђа дво ри шта и са оду ше вље њем при ча ју о ино стра ним ис ку-
стви ма, при хва та ју и са мно го ве шти не при ме њу ју сва ко вр сне струч не но ви не 
и тех нич ке но во та ри је, осе ћа ју да би до ма ће би бли о те кар ство тре ба ло да има 
бо љу по зи ци ју у дру штву... са мо ни ка ко да ја сно ка жу да јед ну од прет по став ки 
успе шно сти оних ино стра них би бли о те кар ста ва чи ни – про фе си о нал но обра-
зо ван ка дар!

У зе мља ма За пад не Евро пе, као и у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, зна 
се са свим од ре ђе но да про фе си о нал ни ка дар у би бли о те ка ма чи ни око 33% за-
по сле них, да су они за вр ши ли нај ма ње ди плом ске ака дем ске сту ди је – ма стер 
из би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке и да се ба ве уско струч ним, ор га ни за ци о-
но-ко му ни ка ци о ним и управ ним по сло ви ма. Ср би ја ће, на пу ту при дру жи ва-
ња Европ ској уни ји, мо ра ти да при хва ти и сли чан вред но сни си стем ве зан за 
оба вља ње би бли о теч ке де лат но сти. Хо ће мо ли че ка ти да нам и овом при ли ком 
об ја сне да се кал др мом во зи спо ри је и не у доб ни је не го мо дер ним ауто-пу тем?

По сто ји мо гућ ност да ове, 2010. го ди не, до но ше њем но вог за ко на о би-
бли о теч кој де лат но сти, на чи ни мо су штин ску про ме ну у до ме ну про фе си о на-
ли за ци је би бли о теч ке де лат но сти код нас и да, гле ло ги ке, у не ком на ред ном, 
за кон ском ро ку, до ђе мо до си ту а ци је у ко јој у би бли о те ка ма ра де – ди пло ми-
ра ни би бли о те ка ри. Са основ ним би бли о те кар ским сту ди ја ма и ма сте ром из 
би бли о те кар ства или са основ ним сту ди ја ма дру гог про фи ла и ма сте ром из 
би бли о те кар ства, али ди пло ми ра ни, тј. они ко ји су од ви со ко школ ске акре ди-
то ва не ин сти ту ци је до би ли од го ва ра ју ће зва ње. Не од би бли о те ке, јер би бли о-
те ка и ни је ин сти ту ци ја фор мал ног обра зо ва ња, не на струч ном ис пи ту ко ји је 
ре ликт јед ног са свим дру га чи јег си сте ма, и не уве ре ње не го ди пло му ко ја но си 
од ре ђе ни број ЕCTS бо до ва (Euro pean Cre dit Tran sfer System – Европ ски си-
стем пре но са бо до ва) и има ме ђу на род ни зна чај и ва же ње. Ово, на рав но зна чи 
те мељ ну про ме ну прав не ре гу ла ти ве ве за не за за по шља ва ње, си сте ма ти за ци ју 
рад них ме ста и на пре до ва ње у стру ци, али је ди но та кве про ме не мо гу до ве сти 
про фе си ју би бли о те ка ра у Ср би ји у рав но прав ну по зи ци ју са дру гим про фе си-
ја ма. Је ди но та ко ће мо, у не ком бу ду ћем да ле ком тре нут ку, на пи та ње Ка ко да 
по ста нем би бли о те кар? има ти шан се да чу је мо оно: За вр ши би бли о те кар ске 
сту ди је, си не!

У те ми овог бро ја Пан че вач ког чи та ли шта по ну ди ли смо не ко ли ко мо де-
ла ви со ко школ ског обра зо ва ња би бли о те ка ра, као скро ман при лог бу ду ћој јав-
ној рас пра ви о би бли о те кар ском за ко ну. Ре а гу је мо уна пред већ и због то га што 
је, у Ре ше њу о обра зо ва њу рад не гру пе за из ра ду На цр та за ко на о би бли о те ка ма 
Ми ни стар кул ту ре ис та као по тре бу да за кон ускла ди но во на ста ле дру штве не 
од но се и са вре ме ну до ма ћу прак су са про пи си ма Европ ске уни је и свет ским 
про фе си о нал ним ис ку стви ма, а у Рад ну гру пу ни је укљу чио пред став ни ка Ка-
те дре 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, 
на став но-на уч не је ди ни це ко ја већ 20 го ди на, и са 350 ди пло ми ра них сту де-
на та, ну ди кон кре тан и на шем вре ме ну при ме рен од го вор на пи та ње Ка ко да 
по ста нем би бли о те кар.

Ка ко да по ста нем би бли о те кар?
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На ста нак да на шње Спе ци ја ли зо ва не ви со ке шко ле 
би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у Со-
фи ји (СВУ БИТ) ве зу је се за 18. сеп тем бар 1950. го ди не, 
ка да је Вла да до не ла ре ше ње о осни ва њу Др жав ног би-
бли о те кар ског ин сти ту та (ДБИ) – ви ше шко ле за при-
пре му би бли о те ка ра за рад у свим ви до ви ма и ти по ви ма 
би бли о те ка, у ко ји ма у то вре ме ра де љу ди без нео п ход-
них про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја.

До 1997. го ди не, ДБИ се по твр ђу је као ауто ри та тив-
на школ ска уста но ва за би бли о те ка ре, књи жа ре и струч-
ња ке из обла сти ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. У ње му 
је основ на зна ња до би ло ви ше од 2.000 би бли о теч ких 
струч ња ка и би бли о гра фа, ко ји ра де у свим ти по ви ма 
би бли о те ка и ко ји су по ста ли кич ма би бли о те кар ске 
про фе си је у Бу гар ској.

Го ди не 1997, Ре ше њем XXXVI II На род не скуп шти-
не, ДБИ је ре фор ми сан у Ко леџ би бли о те кар ства, а овај 
је, ре ше њем XXXIX На род не скуп шти не од 3. апри ла 
2003. го ди не, пре и ме но ван у Ко леџ би бли о те кар ства и 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Ње гов на след ник је Спе-
ци ја ли зо ва на ви со ка шко ла би бли о те кар ства и ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја – СВУ БИТ, шко ла ство ре на Ре ше-
њем XXXIX На род не скуп шти не од 2. сеп тем бра 2004. 
го ди не. На је сен 2010. го ди не, про сла вља ће мо 60 го ди на 
пр ве је дин стве не са мо стал не шко ле у Бу гар ској за обра-
зо ва ње би бли о те ка ра и би бли о гра фа.

Ше зде се то го ди шње ис ку ство и до бра тра ди ци ја, 
ко је СВУ БИТ на сле ђу је у обра зо ва њу из обла сти би-
бли о теч ких и тех но ло шких на у ка, ње но на ци о нал но и 
ме ђу на род но при зна ње, лич на нор ма тив на, ма те ри јал-
но-тех нич ка и ин фор ма ци о на ба за и аде ква тан про стор, 

као и њен ви со ко ква ли фи ко ва ни ака дем ски са став до-
бра су осно ва за ста би лан раз вој СВУ БИТ-а.

Ако се има у ви ду да је до је се ни 2004. го ди не ова 
обра зов на ин сти ту ци ја при пре ма ла струч ња ке из три 
обла сти: би бли о те кар ства и би бли о гра фи је, књи жар-
ства и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, то да нас има мо још 
шест но вих атрак тив них спе ци јал но сти: ин фор ма ци о ни 
фон до ви кул тур но-исто риј ског на сле ђа, ин фор ма ци о-
на без бед ност, ин фор ма ци о но бро кер ство, би бли о теч ки 
ме наџ мент, ин фор ма тич ки ре сур си ту ри зма, ком пју-
тер ске на у ке, а спе ци јал ност књи жар ство про ме ни ла је 
име у штам па на ко му ни ка ци ја. Та ко је шко ла по ста ла 
атрак тив ни ја и при влач ни ја за сту ден те.

У струк ту ри Фа кул те та би бли о те кар ства, ин фор ма-
ци о них си сте ма и оп ште ко му ни ка ци је по сто ји 7 ка те-
дри ко је при пре ма ју струч ња ке из 9 спе ци јал но сти. На 
Фа кул те ту ра де 92 пре да ва ча у стал ном рад ном од но су, 
од ко јих су 20 про фе со ра и 42 до цен та. У свим спе ци-
јал но сти ма по сто ји ре дов на и ван ред на на ста ва, а број 
сту де на та на фа кул те ту је пре ко 2.300. Го ди не 2007. 
На ци о нал на аген ци ја за акре ди та ци ју у про фе си о нал-
ном усме ре њу оце ни ла је СВУ БИТ оце ном 3,51. Оп шта 
ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о не на у ке до би ле су, за ор га-
ни за ци ју обра зов но-ква ли фи ка ци о них сте пе на бe че лор, 
ма ги стар и док тор, оце ну вр ло-до бар 5, за мак си мал ни 
рок од 6 го ди на.

Би бли о те ка ри и би бли о гра фи об у ча ва ју се на ка-
те дри за Би бли о те кар ство и ин фор ма ци oне на у ке. То је 
нај ста ри ја ка те дра у СВУ БИТ-у и има ка ко ве о ма бо га-

1 Си стем оцe њи ва ња у Бу гар ској је од 2 до 6.

Би бли о теч ко-ин фор ма ци о не на у ке
Фа кул тет би бли о те кар ства, ин фор ма ци о них си сте ма и 

оп ште ко му ни ка ци је у Спе ци ја ли зо ва ној ви со кој шко ли 
би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја 

Проф. др Ма ри ја Мла де но ва
Ка те дра за би бли о теч ко-ин фор ма ци о не на у ке
Фа кул тет би бли о те кар ства, ин фор ма ци о них си сте ма и оп ште ко му ни ка ци је 
Спе ци ја ли зо ва нa ви со кa шко лa би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја Со фи ја, Бу гар ска
mla de no va ma ri a @abv.bg

Са же так
Чла нак пред ста вља ис ку ство Спе ци ја ли зо ва не ви со ке шко ле би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у Со фи ји 
у обра зо ва њу про фе си о нал них би бли о те ка ра.

Кључ не ре чи: 
би бли о те кар ско обра зо ва ње, Ка те дра за би бли о теч ко-ин фор ма ци о не на у ке, Фа кул тет би бли о те кар ства, ин фор ма ци-
о них си сте ма и оп ште ко му ни ка ци је, Специјализованa високa школa би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
Со фи ја, Бу гар ска

УДК 378.6:02+004(497.2 Софија)
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то ис ку ство, та ко и ко ри сну тра ди ци ју, ко је ко ри сти у 
при пре ми школ ских пла но ва и про гра ма, као и за обу ку 
сту де на та.

Ака дем ски са став ка те дре чи не 8 пре да ва ча ко ји ра-
де по уго во ру – 2 про фе со ра, 3 до цен та, 1 док тор, је дан 
глав ни и је дан ста ри ји аси стент. У обу ци сту де на та уче-
ству је и ве ли ки број пре да ва ча са дру гих ка те дри и Од-
се ка за оп ште о бра зов не на у ке. Сва ке го ди не се при ма 
око 75 сту де на та – 50 ре дов них и 25 ван ред них, а 50% од 
ме ста за ван ред не сту ден те су ре зер ви са на за обу ку би-
бли о те ка ра ко ји већ ра де. Ра ду је нас по ве ћа ни ин те рес 
сту де на та – кан ди да та. О то ме го во ре и сле де ћи по да ци: 
школ ске 2006/2007. за Би бли о те кар ство и ин фор ма ци не 
на у ке кон ку ри са ло је 688 кан ди да та, 2007/2008 – 488, 
2008/2009 – 606. У про се ку, за јед но ме сто кон ку ри ше 
сед мо ро за ин те ре со ва них.

За упис на СВУ БИТ кон ку ри шу мла ди ко ји су за-
вр ши ли гим на зи ју. У по след ње две го ди не гим на зиј ско 
обра зо ва ње у Бу гар ској се за вр ша ва ма ту ром. Кан ди да-
ти ко ји су по ло жи ли ма ту ру има ју пра во да кон ку ри шу 
оце на ма са ма ту ре. (Мак си мал на сред ња оце на је 24, и 
она се до би ја ду пли ра њем оце на са ма ту ре из бу гар ског 
је зи ка и књи жев но сти, оце на из стра ног је зи ка и оп штег 
успе ха у ди пло ми). Али ако је оце на са ма тур ског ни ска, 
кан ди да ти има ју пра во да је се од рек ну и да се при ја ве за 
при јем ни ис пит, ко ји чи ни тест са ста вљен од 90 пи та ња, 
од ко јих су 50 из бу гар ске књи жев но сти, 20 из бу гар ског 
је зи ка и 20 из пси хо ло ги је. Сва ки та чан од го вор до но-
си је дан бод. У том слу ча ју, сред ња оце на се обра зу је од 
ду пли ра не оце не до би је не на те сту, од оце не из стра ног 
је зи ка и од оп ште оце не у ди пло ми.

Кан ди да ти ко ји су за вр ши ли шко лу у го ди на ма ка да 
ни је би ло ма ту ре, оба ве зно по ла га жу пи сме ни ис пит (тест).

На ста ва са ре дов ним и ван ред ним сту ден ти ма у 
обра зов но-ква ли фи ка ци о ном сте пе ну бe че лор (основ-
не ака дем ске сту ди је) тра је 4 го ди не тј. 88 се ме ста ра, 
од ко јих сва ки има 15 рад них не де ља. Они ко ји успе шно 
за вр ше мо гу сво је обра зо ва ње да на ста ве на је ди ном ма-
ги стар ском про гра му на ка те дри – Би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о на ко му ни ка ци ја, за тим на ма ги стар ским про гра-
ми ма дру гих уни вер зи те та и ви со ких шко ла у зе мљи, 
ко јих у Бу гар ској има 51, као и у ино стран ству. Пре да-
ва ња на ма ги стар ским сту ди ја ма тра ју три се ме стра и 
пред ла же се мо гућ ност ре дов ног и ван ред ног пра ће ња 
на ста ве. Ка те дра обра зу је и док то ран те – ре дов не (3 го-
ди не) и ван ред не (4 го ди не).

Циљ на ста ве на обра зов но-ква ли фи ка ци о ном сте-
пе ну бe че лор је да се при пре ме струч ња ци спо соб ни и 
бо га ти зна њем. Они би тре ба ло да се, на осно ву сво јих 
вред но сти, афир ми шу у свим бу гар ским би бли о те ка ма, 
ко је се по след њих го ди на ак тив но тран сфор ми шу у би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о не цен тре и на услу зи су сво јим 
ко ри сни ци ма не са мо с кла сич ним, већ и са мо дер ним 
из во ри ма ин фор ма ци ја из свих ви до ва зна ња и дру штве-
ног жи во та.

Из тог раз ло га, ка те дра је увек по све ћи ва ла по себ-
ну па жњу школ ским пла но ви ма и про гра ми ма, ко ји су 
у ви ше на вра та ме ња ни, осми шља ва ни на раз ли чи те на-
чи не и оса вре ме њи ва ни.

У пе ри о ду од 1950. до 1989. ве ли ки ути цај на пла-
но ве и про гра ме ра да из вр ши ла је ко му ни стич ка иде о-

ло ги ја, а ја ка иде о ло шка усме ре ност би ла је за сту пље на 
ка ко у струч ним, та ко и у оп ште о бра зов ним и дру штве-
ним ди сци пли на ма ко је су би ле и ме то до ло шка осно ва 
за би бли о те кар ско обра зо ва ње у Бу гар ској.

Де мо крат ске про ме не у Бу гар ској с кра ја 1989, пот-
пи си ва ње Бо лоњ ске де кла ра ци је и раз вој Бо лоњ ског 
про це са, наш при јем у Европ ску уни ју, свет ска гло ба-
ли за ци ја и члан ство Бу гар ске у IFLA, ALA, EUC LID и 
EBLI DA, пре тво ри ли су се у ва жне фак то ре ко ји су до ве-
ли до зна чај них ре фор ми, ка ко у ви со ком обра зо ва њу у 
Бу гар ској, та ко и до про ме на у школ ским пла но ви ма и 
про гра ми ма. Би ло је по треб но па жљи во да про у чи мо и 
ана ли зи ра мо свет ско ис ку ство у обра зо ва њу би бли о те-
ка ра, да ис так не мо ње го ве во де ће ме ђу на род не ка рак те-
ри сти ке и по но во да осми сли мо сво је школ скe пла но ве 
у европ ском и ме ђу на род ном кон тек сту.

То су раз ло зи због ко јих се на ши школ ски пла но ви и 
про гра ми у по след њих 20 го ди на на ла зе у стал ној ди на-
ми ци чи ји циљ је да у сфе ри би бли о теч ко- ин фор ма ци о-
ног обра зо ва ња по стиг не мак си мал ну ре а ли за ци ју иде ја 
Бо лоњ ске де кла ра ци је, Бо лоњ ског про це са и би бли о те-
кар ских ин сти ту ци ја ко је су во де ће у све ту. Осим тих те-
жњи, услов је и да са чу ва мо соп стве ну до бру тра ди ци ју 
ко ју има мо и ко ја је до ка за ла сво ју ефи ка сност.

У го ди на ма тран зи ци је у дру штве но-по ли тич ком и 
еко ном ском жи во ту зе мље, на ши школ ски пла но ви и 
про гра ми би ли су у че ти ри на вра та су штин ски ме ња ни. 
Наш глав ни циљ био је да их уса гла си мо са са вре ме ним 
тен ден ци ја ма на ста ве у обу ци би бли о те ка ра срод них ви-
со ко о бра зов них уста но ва у Европ ској уни ји и Сје ди ње-
ним Аме рич ким Др жа ва ма.

Учи ње не су и про ме не ве за не за ме то де из ла га ња 
школ ског гра ди ва, за фор ме оце њи ва ња, кон тро лу зна-
ња и ве шти на сту де на та, као и за на чин про во ђе ња прак-
тич не на ста ве.

Јед на од су штин ских про ме на у школ ским пла но-
ви ма би ла је по де ла ди сци пли на на оба ве зне, из бор не и 
фа кул та тив не, с укуп ном сат ни цом од 2.800 ча со ва. Од 
њих, за оба ве зне ди сци пли не пред ви ђе но је 1.785 ча со-
ва, у ко је је укљу че но 60 ча со ва лет ње школ ске прак се 
и 90 ча со ва спе ци ја ли стич ке прак се. За из бор не ди сци-
пли не пред ви ђе но је 555 ча со ва, а за фа кул та тив не 355. 
За при пре му ди плом ског ра да или др жав ног ис пи та од-
ре ђе но је 120 ча со ва. Део спе ци ја ли стич ких ди сци пли на 
за у зи ма око 70% свих ча со ва, а на оп ште о бра зов не иде 
око 30%, укљу чу ју ћи и из у ча ва ње је зи ка и спор та.

С тим но вим струк ту ри ра њем, школ ски пла но ви се 
при бли жа ва ју од го ва ра ју ћим ви со ким шко ла ма у Евро-
пи и САД.

По по след њем школ ском пла ну, за гру пу оба ве зних 
ди сци пли на за 4 се ме стра укљу че но је 26 школ ских 
пред ме та као што су: Би бли о теч ки ин фор ма ци о ни ре-
сур си, Би бли о те кар ство и исто ри ја би бли о те ка, Те о ри ја 
и исто ри ја би бли о гра фи је, Ка та ло ги за ци ја и кла си фи ка-
ци ја до ку ме на та, Би бли о теч ки ме наџ мент, На ци о нал на 
и спе ци јал на би бли о гра фи ја, Би бли о теч ки фон до ви, Би-
бли о теч ки PR, Би бли о теч ка со ци о ло ги ја, Би бли о теч ко и 
при руч но-ин фор ма ци о но услу жи ва ње, Стан дар ди за ци-
ја би бли о теч ког по сло ва ња, као и не ки дру ги.

Очи то је да у оба ве зним ди сци пли на ма пре о вла ђу-
ју струч не, ко је да ју фун да мен тал на зна ња сту ден ти ма 
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за про фе си ју за ко ју се при пре ма ју. Ва жно ме сто ме ђу 
оба ве зним ди сци пли на ма за у зи ма ју и сле де ће: Је зич-
ка кул ту ра, Ру ски и Ен гле ски је зик. Њи ма се по ја ча ва 
при пре ма сту де на та у сфе ри зна ња стра них је зи ка, ко је 
им је нео п ход но за ве ћу мо бил ност и рад у ино стра ним 
би бли о те ка ма.

У струк ту ру оба ве зних ди сци пли на спа да ју и При-
ме ње ни софт вер и Би бли о теч ке ком пју тер ске тех но ло-
ги је, на осно ву ко јих се сту ден ти при пре ма ју за рад на 
ауто ма ти за ци ји би бли о теч ких про це са.

Дру га гру па ди сци пли на су из бор не и у њи хов са-
став је укљу чен 21 школ ски пред мет, са укуп ном сат ни-
цом од 750 ча со ва, од ко јих би сту ден ти тре ба ло да иза-
бе ру ми ни мум 555 ча со ва.

У ту гру пу пред ме та спа да ју струч не и оп ште о бра-
зов не ди сци пли не, као и ком плекс би бли о граф ских, 
на осно ву чи јих про у ча ва ња се сту ден ти спе ци ја ли-
зу ју за рад у јав ним би бли о те ка ма. Те ди сци пли не су: 
Ме ђу на род на би бли о граф ска са рад ња, Ино стра на би-
бли о гра фи ја, За ви чај на би бли о гра фи ја и Пер со нал на 
би бли о гра фи ја.

Струч не ди сци пли не ко је су укљу че не, про фе си-
о нал ним зна њи ма и ве шти на ма на до гра ђу ју и ши ре 
основ не. Та ко, усме ре ним ди сци пли на ма при па да ју и: 
Би бли о те ке и цен зу ра, Зна чај не би бли о теч ке ко лек ци је, 
Ин фор ма ци о на пи сме ност за од ра сле.

Ком плекс из бор них ди сци пли на ко ји пру жа мо гућ-
ност сту ден ти ма да се спе ци ја ли зу ју за по сао у школ-
ским би бли о те ка ма укљу чу је: Пе да го ги ју, Деч ју пси хо-
ло ги ју, Услу жи ва ње де це и уче ни ка у би бли о те ка ма и 
ме ди ја те ка ма и Ин фор ма ци о ну пи сме ност.

Ис тој гру пи при па да ју и две дру ге ди сци пли не – Но-
ва бу гар ска књи жев ност и Тех ни ке на уч ног ра да, ко је 
ме ђу сту ден ти ма ши ре ин фор ма ци је о лич но сти ма и 
про це си ма ко ји се од ви ја ју на бу гар ској књи жев ној сце-
ни и пру жа ју им зна ња нео п ход на за оства ри ва ње соп-
стве них на уч них ис тра жи ва ња.

Тре ћа гру па ди сци пли на су фа кул та тив не. Њих 
чи не 12, углав ном оп ште о бра зов них ди сци пли на, са 
укуп ном сат ни цом од 580 ча со ва, од ко јих би сту ден ти 
тре ба ло да иза бе ру ми ни мум 385. Те ди сци пли не има ју 
за циљ да по ве ћа ју ин фор ми са ност сту де на та из обла-
сти књи жев но сти, исто ри је, да оја ча ју њи хо во зна ње 
стра них је зи ка и да им пру же зна ња о про це си ма ко-
ји те ку у Европ ској за јед ни ци, као и да ути чу на по ве-
ћа ње њи хо ве оп ште кул ту ре. У тај ци клус укљу че не су 
сле де ће ди сци пли не: Европ ске ин те гра ци је, Европ ски 
обра зов ни си сте ми, Деч ја књи жев ност, За пад но е вроп-
ска књи жев ност 20. ве ка, Дру ги за пад ни је зик (по из бо-
ру), Аме рич ка књи жев ност 20. ве ка, Исто ри ја ре ли ги је, 
Исто ри ја Бал ка на, Исто ри ја Бу гар ске, По ли ти ко ло ги ја 
и Пра знич ни ка лен дар. Сва ког се ме стра, сту ден ти са ми 
би ра ју од ре ђе ни број из бор них и фа кул та тив них ди сци-
пли на ко је од го ва ра ју њи хо вим лич ним ин те ре си ма. 
Та ко они, слич но сту ден ти ма у европ ским обра зов ним 
ин сти ту ци ја ма, са ми се би од ре ђу ју обим оба ве за то ком 
се ме стра.

Ван ред ни сту ден ти из у ча ва ју све ди сци пли не, али у 
ма њем оби му (50%) од пред ви ђе ног хо ра ри ју ма.

Во де ћа иде ја, при ства ра њу по след њег школ ског 
пла на за спе ци јал но сти би бли о те кар ство и би бли о гра-

фи ја, би ла је да сту ден ти до би ју ко ри сна зна ња и ве шти-
не за ис пу ња ва ње раз ли чи тих по сло ва у би бли о те ка ма 
и дру гим срод ним ин сти ту ци ја ма. Ка те дра је као осно-
ву за обра зо ва ње би бли о те ка ра узе ла сле де ћа зна ња и 
прак тич не ве шти не:

• „Струч на би бли о теч ка и би бли о граф ска зна ња;
• Зна ња о тех но ло ги ји ра да у би бли о те ка ма;
• Прак тич на зна ња о на чи ни ма уза јам ног од но са 

би бли о те ка и дру штва;
• Основ на зна ња о мар ке тин гу и ме наџ мен ту;
• Ве шти не ко ри шће ња би бли о теч ких и ком пју-

тер ских тех но ло ги ја у ра ду би бли о те ка;
• Је зич ка зна ња;
• Ко му ни ка циј ске ве шти не;
• Зна ња ко ја по ве ћа ва ју њи хо ву оп шту кул ту ру“2.
Да би се обез бе ди ла мо бил ност сту де на та, уве ден је 

си стем тран сфе ра кре ди та. Кре ди ти се обра зу ју од ан га-
жо ва но сти сту ден та у слу ша о ни ци и ван ње. Уку пан број 
кре ди та за че тво ро го ди шње шко ло ва ње је 240 – за јед-
ну школ ску го ди ну 60, а за сва ки по себ ни се ме стар 30. 
Они се ску пља ју од оба ве зних, из бор них и фа кул та тив-
них ди сци пли на, ко је су укљу че не у школ ски план да тог 
се ме стра. У окви ру школ ске го ди не, кре ди ти мо гу да се 
пре ба це из јед ног у дру ги се ме стар, али не мо гу да се 
пре ба цу ју из јед не у дру гу школ ску го ди ну.

Ва жно ме сто у школ ском про гра му за у зи ма ју и две 
прак се – школ ска и спе ци ја ли стич ка. Школ ска прак са, 
у оби му од 60 рад них са ти, ор га ни зу је се по сле IV се ме-
стра, а спе ци ја ли стич ка, у оби му од 90 ча со ва, је то ком 
VII се ме стра. Пр ва прак тич на на ста ва се из во ди „у ве-
ли ким на уч ним, уни вер зи тет ским или ре ги о нал ним би-
бли о те ка ма то ком ле та, по сле за вр шет ка дру ге го ди не. 
Циљ јој је да сту ден ти до би ју пред ста ву о це ло куп ном 
по слу у кон крет ној би бли о те ци“3. Дру га прак тич на на-
ста ва се оба вља у во де ћим бу гар ским би бли о те ка ма у 
ко ји ма се сту ден ти упо зна ју са не ким софт вер ским про-
из во ди ма, ауто ма ти за ци јом, ко ри шће њем ин фор ма ци-
о них тех но ло ги ја у прак тич ном ра ду и утвр ђу ју оно што 
су на у чи ли из струч них ди сци пли на.

То ком дру ге прак се, сту дент оба ве зно раз ра ђу је и 
се ми нар ски рад на те му из обла сти струч них ди сци пли-
на. Он је у оби му од 20 стра ни ца, сту дент га бра ни и до-
би ја оце ну.

У про це су на ста ве ко ри сте се пре да ва ња, се ми нар-
ске и ла бо ра то риј ске ве жбе, „рад не“ игре, ди ску си је. 
Ве ли ки део пре да ва ња се илу стру је кроз про јек ци је од-
го ва ра ју ћих фил мо ва, ви део ка се та и Po wer Po int пре-
зен та ци ја. Пре да ва ња из ин фор ма тич ких ди сци пли на се 
оба вља ју у ком пју тер ским ка би не ти ма, у ко ји ма се сту-
ден ти ма де мон стри ра ју софт вер ски про из во ди, мо гућ-
но сти раз ли чи тих on-li ne ба за и Ин тер не та.

Фор ме ис пи ти ва ња и оце њи ва ња сту де на та су раз-
ли чи те. Успе шно се при ме њу ју пи сме ни, усме ни и прак-
тич ни ис пи ти. Не ке ди сци пли не се оце њу ју ди рект но 
оце ном, у дру ги ма се бра не се ми нар ски ра до ви, про јек-
ти или ре фе ра ти, у тре ћем слу ча ју, ис пит про ти че у ре-
ша ва њу те сто ва.

2 До брин ка Сто й ко ва, „Хар мо ни зи ра не на учеб ния план и про гра ми на 
спе ци ал ност та ,Би бли о те ко зна ние и би бли о гра фия’ със съ вре мен ни те 
тен ден ции в об у че ни е то на би бли о те ка ри“, Би бли о те ка бр. 5 (2005): 43.
3 Исто, 47.

4

Т Е М А Панчевачко читалиште 16 (мај 2010)

Младеновa М. „Библиотечко-информационе науке“, 2–5.



Обра зов но-ква ли фи ка ци о ни сте пен бече лор сту-
ден ти за вр ша ва ју од бра ном ди плом ског ра да или др-
жав ним ис пи том из струч них ди сци пли на.

Пра во на из ра ду ди плом ског ра да има ју сту ден ти 
чи ја је сред ња оце на из свих струч них ди сци пли на вр ло-
до бар 4.5. Те ме ди плом ског ра да су из обла сти струч них 
ди сци пли на, од ре ђу ју се за јед но са струч ним ру ко во ди-
о ци ма (мен то ри ма) и раз ра ђу ју се у оби му од 60 до 80 
стра ни ца. Мно ги од при пре мље них ди плом ских ра до ва 
има ју зна чај ни до при нос у обла сти би бли о те кар ства и 
би бли о гра фи је. Ура ђе но је де се так ди плом ских ра до ва 
из обла сти исто ри је по је ди них би бли о те ка и чи та ли-
шта, ко ји не ма ју на пи са ну исто ри ју. Дру ги пред ста вља ју 
про у ча ва ња жи во та и до при но са по зна тих бу гар ских и 
стра них би бли о теч ких на уч ни ка. Вр ше се и ин те ре сант-
на со ци о ло шка про у ча ва ња пру жа ња би бли о теч ких и 
ин фор ма ци о них услу га чи та о ци ма. Сту ден ти раз ра ђу ју 
те ме ве за не за чи та ње де це, за пру жа ње услу га ли ци ма 
са по себ ним по тре ба ма, за пру жа ње услу га де ци и уче-
ни ци ма. Исто та ко, про у ча ва ју и по ло жај школ ских би-
бли о те ка. Сту ден ти по ка зу ју и ве ли ко ин те ре со ва ње за 
про у ча ва ње те ма ве за них за про бле ме PR, би бли о теч ког 
ме наџ мен та и др. Мно штво ди плом ских ра до ва има за 
циљ из ра ду би бли о гра фи ја по зна тих бу гар ских и стра-
них ства ра ла ца, пи са ца и на уч ни ка, упе ча тљи вих по 
свом оби му и пре ци зно сти.

Ди плом ски ра до ви се ре цен зи ра ју и бра не пред др-
жав ном ис пит ном ко ми си јом, ко ју чи не три ха би ли ти-
ра на на став ни ка. Сту ден ти ко ји има ју про сек ма њи од 
4.5 за вр ша ва ју по ла га њем усме ног др жав ног ис пи та.

Они ко ји су за вр ши ли спе ци јал ност Би бли о те кар-
ство и би бли о гра фи ја успе шно се ре а ли зу ју у свим ти-
по ви ма би бли о те ка (на ци о нал ним, јав ним, школ ским, 

спе ци јал ним, уни вер зи тет ским и дру гим). У зе мљи их 
укуп но има око 6.000. На осно ву њи хо ве озбиљ не при-
пре ме у обла сти ком пју те ра, ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја, као и зна ња стра них је зи ка, они се с афир ми шу у 
свим ме ди ји ма, у ар хи ви ма, у ин фор ма ци о ним цен три-
ма, као и у мно гим др жав ним и при ват ним фир ма ма, у 
ко ји ма су пла те ви ше од оних у би бли о те ка ма.

Као ре зул тат стал ног по бољ ша ња ор га ни за ци-
је школ ског про це са и на став нич ког ра да у СВУ БИТ-у, 
реј тинг шко ле се стал но по ве ћа ва. Школ ске 2008/2009. 
го ди не, као ре зул тат ве ли ког но ви нар ског ис тра жи ва ња 
реј тин га ви ше од пе де сет уни вер зи те та и ви со ких шко-
ла, на ша шко ла је за у зе ла тре ће ме сто у зе мљи по сле Со-
фиј ског и Ме ди цин ског уни вер зи те та у Со фи ји.

У СВУ БИТ-у је ство ре но и Сту дент ско на уч но дру-
штво, чи ји је циљ да фор ми ра трај на ис тра жи вач ка ин-
те ре со ва ња код сту де на та и да ак ти ви зи ра њи хо во уче-
шће у на уч ним про јек ти ма и до га ђа ји ма, као и да их 
под стак не да об ја вљу ју сво је ра до ве.

За ви сок реј тинг СВУ БИТ-а, ва жну уло гу игра ју и ја ки 
ме ђу на род ни кон так ти и до го во ри о са рад њи са ви ше од 
20 ино стра них уни вер зи те та из мно гих европ ских зе ма-
ља, ме ђу ко ји ма је и Ка те дра за би бли о те кар ство и ин-
фор ма ти ку Бе о град ског уни вер зи те та. До го вор о са рад њи 
са овом уста но вом скло пљен је пре ви ше од шест го ди на.

Уве ре на сам да ћемо, упор но пра те ћи дру штве ну 
ми си ју, стра те шке ци ље ве и при о ри тет не за дат ке ко ји су 
по ста вље ни пред СВУ БИТ-ом, по сти ћи још бо ље ре зул-
та те у при пре ми библи о теч ко-ин фор ма ци о ног ка дра, 
ко ји ће би ти кон ку рент но спо со бан и спре ман да се ре а-
ли зу је и на европ ском по слов ном тр жи шту.

пре вод с бу гар ског 
Ели за бе та Ге ор ги ев
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Сту диј би бли о те кар ства у Бо сни и Хер це го ви ни

У Бо сни и Хер це го ви ни по сто ји ду жа тра ди ци ја и 
кон ти ну и тет у обра зо ва њу би бли о теч ких ка дро ва. По-
сли је Дру гог свјет ског ра та, у ор га ни за ци ји си сте ма ви-
со ко школ ског обра зо ва ња, по ја ви ле су се ве о ма ја сне 
иде је, по ред оста лих обра зов них про фи ла, да се ус по-
ста ви и ре дов но обра зо ва ње би бли о те ка ра. Не до ста так 
на ци о нал не би бли о те ке, ко ја је осно ва на тек 1945. го-
ди не, а и уни вер зи те та у БиХ, ко ји на ста је фор ми ра њем 
ви со ко школ ских уста но ва исте го ди не, по ку ша ва се на-
до мје сти ти до та да шња пра зни на у ви со ком обра зо ва њу.

Ме ђу нај ста ри јим висoко шко лск им уста но ва ма у Бо-
сни и Хер це го ви ни је Ви ша пе да го шка шко ла, осно ва на у 
Са ра је ву 22. но вем бра 1945. го ди не, ко ја је 1969. го ди не 
тран сфор ми са на у Пе да го шку ака де ми ју. Фор ми ра ње пр-
вог уни вер зи те та усле ди ло је на кон то га, већ 1949. го ди-
не1, са ја сном на мје ром да се на овим про сто ри ма на док-
на ди не до ста так ви со ко школ ских ин сти ту ци ја.

Oдлука о осни ва њу Гру пе за би бли о те кар ство на 
Ви шој пе да го шкој шко ли у Са ра је ву до не се на је 1961. 
го ди не2, на осно ву већ по зна тих ини ци ја ти ва Дру штва 
би бли о те ка ра БиХ. По сли је за вр ше ног дво го ди шњег 
сту ди ја сти ца ло се зва ње би бли о те ка ра. Би ла је ово је-
ди на ин сти ту ци ја за обра зо ва ње би бли о теч ких ка дро ва 
у Бо сни и Хер це го ви ни до 1972. го ди не, ка да је на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву осно ван Од сјек за оп шту 

1 Se ni ja Mi li šić, „O raz vo ju na u ke, pro svje te i kul tu re u Bo sni i Her ce go vi ni 
1943-2003“, Pri lo zi (2004): 265-274.
2 Sre ten Asa no vić, „Neo p hod no vi še struč no obra zo va nje bi bli o te ka ra“, Oslo-
bo đe nje XVI II (30. 9. 1961): 4.

књи жев ност, сцен ске умјет но сти и би бли о те кар ство3. 
Ова ко ком би но ван сту диј на стао је на осно ву по тре ба за 
ка дро ви ма у обла сти сцен ских умјет но сти и у обла сти 
би бли о те кар ства. Та ко је ство ре на мо гућ ност ви со ког 
ин сти ту ци о нал ног обра зо ва ња би бли о теч ких ка дро ва4.

Ор га ни за ци ја сту ди ја би ла је уре ђе на са осни ва њем 
два смје ра, у ко ји ма је ком би но ва на ком па ра тив на књи-
жев ност са те а тро ло ги јом и би бли о те кар ством. Пр ве дви-
је го ди не под ра зу ми је ва ле су исти про грам, у ко јем се 
из у ча ва ла свјет ска књи жев ност и дру ги оп ште о бра зов ни 
пред ме ти, док су дру ге дви је го ди не под ра зу ми је ва ле сту-
ди ра ње по себ них струч них ди сци пли на из би бли о те кар-
ства или те а тро ло ги је. По сли је за вр шет ка сту ди ја сти ца ло 
се зва ње ди пло ми ра ног ком па ра ти ви сте и ди пло ми ра ног 
би бли о те ка ра или ди пло ми ра ног ком па ра ти ви сте и те а-
тро ло га. Већ 1974. го ди не, на Од сје ку за оп шту књи жев-
ност и би бли о те кар ство, од бра ње на је и пр ва док тор ска 
ди сер та ци ја из би бли о те кар ства. Ре дов не пост ди плом ске 
сту ди је би бли о те кар ства ор га ни зо ва не су 1986. го ди не. 
Си стем ви со ко школ ског обра зо ва ња по ди је љен је у БиХ 
по те ри то ри јал ном прин ци пу од по чет ка ра та 1992. го-
ди не. Да нас се сту диј би бли о те кар ства ор га ни зу је на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву (Фе де ра ци ја Бо сне и 
Хер це го ви не) и на Фи ло зоф ском фа кул те ту на Па ла ма 
(Ре пу бли ка Срп ска). Тре ба под сје ти ти да се 2011. го ди-
не на вр ша ва пе де се то го ди шњи ца шко ло ва ња би бли о теч-
ких ка дро ва у БиХ. То је до бра при ли ка да се ор га ни зу је и 
при го дан на уч ни скуп у Ре пу бли ци Срп ској.

3 Fi lo zof ski fa kul tet Uni ver zi te ta u Sa ra je vu, Spo me ni ca (1950-1980) (Sa ra je-
vo: Fi lo zof ski fa kul tet, 1980), 144-148.
4 Lju bin ka Ba šo vić, „Na po čet ku ra da“, Bi bli o te kar stvo XIX, бр. 3 (1973): 
93-97.

Шко ло ва ње би бли о те ка ра у 
Ре пу бли ци Срп ској

Проф. др Ми ле на Мак си мо вић
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву
mak si mo vicm@sbb.rs

Са же так
У ра ду је пред ста вље но шко ло ва ње би бли о те ка ра у Ре пу бли ци Срп ској, као и у Бо сни и Хер це го ви ни, уз ис ти ца ње 
њи хо вих спе ци фич них ка рак те ри сти ка. Без об зи ра на мно ге по те шко ће, тра ди ци ја шко ло ва ња би бли о теч ких ка дро ва 
тра је го то во пет де це ни ја. При мје на Бо лоњ ског про це са у си сте му ви со ко школ ског обра зо ва ња при хва ће на је и на 
уни вер зи те ти ма у Ре пу бли ци Срп ској. У че тво ро го ди шњи сту диј ски про гра м Ка те дре за оп шту књи жев ност и би бли-
о те кар ство Фи ло зоф ског фа кул те та у Ис точ ном Са ра је ву, уне се не су про грам ске про мје не, у ци љу по бољ ша ња ква-
ли те та. Акре ди та ци ја фа кул те та и сту диј ских про гра ма се тек оче ку је, a у при пре ми су и ди плом ске ака дем ске сту ди је 
– ma ster сту ди је би бли о те кар ства. Сма тра мо да овај, уна пре ђе ни кон цепт сту ди ја, да је по др шку ус по ста вља њу но вог 
про фи ла, ка ко би бли о те ка ра, та ко и рад ни ка у обла сти обра зо ва ња и кул ту ре.

Кључ не ри је чи: 
би бли о те кар ство, обра зо ва ње би бли о те ка ра у Ре пу бли ци Срп ској, Фи ло зоф ски фа кул тет Ис точ но Са ра је во, ви со ко 
обра зо ва ње у Бо сни и Хер це го ви ни

УДК 378.6:02(497.6 Република Српска)                                        
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Сту диј би бли о те кар ства у Ре пу бли ци Срп ској

Из би ја њем ра та на про сто ри ма БиХ 1992. го ди не, 
сту диј би бли о те кар ства на ста вљен је на про сто ри ма 
Ре пу бли ке Срп ске. Од лу ком вла де Ре пу бли ке Срп ске, 
сеп тем бра 1992. го ди не фор ми ран је Уни вер зи тет у 
Срп ском Са ра је ву и име но ван пр ви рек тор, проф. др Во-
ји слав Мак си мо вић. По сли је не ко ли ко фа кул те та, 1994. 
го ди не је осно ван и Фи ло зоф ски фа кул тет у Срп ском 
Са ра је ву. Од сјек за оп шту књи жев ност и би бли о те кар-
ство, на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Срп ском Са ра је ву, 
фор ми ран је школ ске 1997/98. го ди не уз ан га жо ва ње 
ве ћи не про фе со ра ко ји су из и шли из Са ра је ва. Схва та ју-
ћи зна чај шко ло ва ња ка дро ва за раз вој би бли о те кар ства, 
уло жи ли су ве ли ке на по ре да се на став нич ки ка дар и ор-
га ни зу је. Сту ден ти ма ко ји су за по че ли сту ди је на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву омо гу ће но је да за вр ше 
за по че те сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи-
те та у Срп ском Са ра је ву. Та ко су 1998. го ди не ди пло ми-
ра ли пр ви би бли о те ка ри; пр ви ма ги стар ски рад од бра-
њен је 1999. го ди не, а пр ви док то рат већ 2000. го ди не.

Об но вље ни Од сјек за оп шту књи жев ност и би бли о-
те кар ство имао је не што из ми је њен про грам и про ши-
рен на из у ча ва ње не ко ли ко пред ме та из срп ске књи жев-
но сти и срп ског је зи ка. Би бли о те кар ство се из у ча ва ло 
кроз све че ти ри го ди не сту диј ског про гра ма. У пе ри о ду 
од 1997. до 2009. го ди не на овој Ка те дри, ка ко се са да 
на зи ва, ди пло ми ра ла су 94 сту ден та, од бра ње на два ма-
ги стар ска ра да и че ти ри док то ра та из обла сти би бли о-
те кар ства. Ре дов не пост ди плом ске сту ди је би бли о те кар-
ства ор га ни зо ва не су тек 2006. го ди не.

Уво ђе ње но вог си сте ма обра зо ва ња пре ма 
Бо лоњ ској де кла ра ци ји

У Ре пу бли ци Срп ској је 19. jула 2006. го ди не до-
не сен „За кон о ви со ком обра зо ва њу“5, ко ји про пи су је 
на чин ин те гра ци је ви со ко школ ских уста но ва и ор га-
ни за ци ју сту ди ја пре ма Бо лоњ ској де кла ра ци ји6. У „За-
ко ну“ је на зна чен 1. ок то бар 2007. го ди не као рок до 
ко јег су ви со ко школ ске уста но ве ду жне ускла ди ти са 
овим за ко ном сво ју ор га ни за ци ју, до ни је ти но ве на став-
не пла но ве, уве сти ECTS си стем бо до ва и при ми је ни ти 
од ред бе ко је се од но се на ци клу се ви со ког обра зо ва ња. 
При хва та њем Бо лоњ ске де кла ра ци је пред ло жен је и но ви 
на став ни план и про грам на Ка те дри за оп шту књи жев-
ност и би бли о те кар ство. Пр ви ци клус основ них сту ди ја 
ор га ни зо ван је пре ма но вом на став ном пла ну и про гра-
му 2006/07. школ ске го ди не, у че тво ро го ди шњем тра-
ја њу са 240 ECТS бо до ва (осам се ме ста ра). Циљ но вог 
на став ног пла на и про гра ма је уво ђе ње но вих пред ме-
та из би бли о те кар ства и срод них ди сци пли на, при че му 
су се ува жа ва ле пре по ру ке ме ђу на род них ин сти ту ци ја 
и асо ци ја ци ја ко је се ба ве раз во јем са вре ме ног би бли о-
те кар ства. Сту диј је остао дво пред мет ни, што сма тра мо 
да је пред ност, јер да је ве ће мо гућ но сти но вог на чи на 
ор га ни зо ва ња. Ство ре не прет по став ке ком би но ва ња би-

5 „За кон о ви со ком об разо ва њу“, http://www.un ssa.rs.ba/lat/kva li tet/osn_
doc/za ko nrs.pdf (очи та но 3. 2. 2010).
6 „Бо лоњ ска де кла ра ци ја“, http://www.un ssa.rs.ba/lat/kva li tet/osn_doc/bo-
lo nja.pdf (очи та но 3. 2. 2010).

бли о те кар ства са 120 ECTS бо до ва (као Б пред ме та), са 
оста лим дво пред мет ним гру па ма, да ва ће но ви ква ли тет 
овом сту ди ју. На ста ва се ор га ни зу је по прин ци пу че тво-
ро го ди шњег сту ди ја, са пе том го ди ном ma ster сту ди ја од 
60 ECTS и док тор ским сту ди ја ма.

Ка ко је бо лоњ ски про цес усмје рен пре ма струч ном 
оспо со бља ва њу, при из ра ди сту диј ских про гра ма по што-
ва на су основ на те о риј ска и прак тич на са зна ња при м је-
њи ва у би бли о те кар ству. Основ ни сту диј ски пред ме ти, 
ко ји су усво је ни на Ка те дри за оп шту књи жев ност и би-
бли о те кар ство, за сту пље ни су и у про гра ми ма оста лих 
европ ских уни вер зи те та.

У то ку сту ди ја, из у ча ва ју се 24 основ на и из бор на 
пред ме та из би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке: 1. Исто-
ри ја пи сма; 2. Исто ри ја књи ге и би бли о те ка; 3. Осно ве 
би бли о те кар ства; 4. Исто ри ја пе ри о ди ке; 5. Ор га ни за ци-
ја би бли о те ка; 6. Ор га ни за ци ја би бли о теч ког по сло ва ња; 
7. Упра вља ње ин фор ма ци ја ма и фон до ви ма; 8. Ка та ло-
ги за ци ја I; 9. Ка та ло ги за ци ја II; 10. Те о ри ја ин фор ма ци-
ја; 11. Стан дар ди и про пи си у би бли о те кар ству; 12. Кла-
си фи ка ци о ни си сте ми; 13. Пред мет на кла си фи ка ци ја; 
14. Ин фор ма ти ка; 15. Исто ри ја би бли о гра фи је; 16. Те о-
ри ја би бли о гра фи је. Из бор ни пред ме ти су: 1. Ин фор ма-
ци о ни из во ри на Ин тер не ту; 2. Би бли о теч ка ста ти сти ка; 
3. За шти та кул тур не ба шти не; 4. Из да ва штво и књи жар-
ство; 5. Ауто ма ти за ци ја би бли о те ка; 6. Би бли о гра фи ја 
у БиХ; 7. Ин фор ма ци о не слу жбе и сер ви си; 8. Ме наџ-
мент и мар ке тинг у би бли о те кар ству. У то ку шко ло ва-
ња ор га ни зу је се по сје та сту де на та, ка ко би бли о те ка ма 
у Ре пу бли ци Срп ској, та ко и нај ва жни јим би бли о те ка-
ма у Бе о гра ду: На род ној би бли о те ци Ср би је, Уни вер зи-
тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“, Би бли о те ци 
гра да Бе о гра да и Би бли о те ци Прав ног фа кул те та. Дио 
сво јих прак тич них са зна ња сту ден ти сти чу и у Ма тич ној 
би бли о те ци у Ис точ ном Са ра је ву и у би бли о те ци на Фа-
кул те ту. У окви ру оглед не на ста ве, сту ден ти ко ри сте ин-
фор ма тич ки ка би нет, а у ка би не ту за би бли о те кар ство 
на рас по ла га њу је пре ко пет сто ти на књи га за из во ђе ње 
прак тич не на ста ве. Сту ден ти има ју на рас по ла га њу и ве-
о ма ве ли ку Би бли о те ку Фи ло зоф ског фа кул те та.

Осим пред ме та из би бли о те кар ства, сту диј ски про-
грам под ра зу ми је ва и из у ча ва ње оп штих пред ме та и 
пред ме та из књи жев но сти и је зи ка: 1. Те о ри ја књи-
жев но сти I; 2. Те о ри ја књи жев но сти II; 3. Ста ра срп-
ска књи жев ност; 4. Ан тич ка књи жев ност I; 5. Ан тич ка 
књи жев ност II; 6. Син так са са вре ме ног срп ског је зи ка; 
7. Европ ски ро ман до 19. ви је ка; 8. Исто ри ја кла сич не 
свјет ске дра ме и по зо ри шта; 9. На род на књи жев ност; 10. 
Европ ски ро ман 19. ви је ка; 11. Исто ри ја мо дер не свјет-
ске дра ме и по зо ри шта; 12. Срп ска књи жев ност од кла-
си ци зма до ре а ли зма; 13. Мо дер ни свјет ски ро ман пр ве 
по ло ви не 20. ви је ка; 14. Са вре ме ни свјет ски ро ман; 15. 
Срп ска књи жев ност 20. ви је ка; 16. Те о ри ја кри ти ке; 17. 
Оп шта сти ли сти ка; 18. Мо дер на ли ри ка; 19. Ин тер пре-
та ци ја пје снич ког дје ла; 20. Пу бли ци стич ка сти ли сти ка; 
21. Фо не ти ка и мор фо ло ги ја са вре ме ног срп ског је зи ка; 
22. Стра ни је зик I; 23. Стра ни је зик II; 24. Стра ни је зик 
III; 25. Стра ни је зик IV. 26. Исто ри ја умјет но сти од по че-
та ка до ре не сан се; 27. Исто ри ја умјет но сти од ре не сан се 
до 20. в; 28. Пе да го ги ја. Из бор ни пред ме ти су: 1. Пра во-
пис срп ског је зи ка; 2.Ла тин ски је зик; 3. Фи зич ко вас пи-

T E M A
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та ње; 4. Увод у ком па ра тив но из у ча ва ње књи жев но сти; 
5. Кла сич но по зо ри ште; 6. Вер си фи ка ци ја; 7. Аван-
гард но по зо ри ште, 8. На ра то ло ги ја; 9. Те о ри ја ро ма на; 
10. Упо ред на књи жев ност ју жно сло вен ских на ро да; 11. 
Пост мо дер на свјет ска књи жев ност.

Сту ди ра ње на Ка те дри за оп шту књи жев ност и би-
бли о те кар ство ускла ђе но је са са вре ме ним то ко ви ма 
на у ке о књи жев но сти, на у ке о би бли о те кар ству и кул-
ту ро ло шким и струч ним ди сци пли на ма. По сли је оба ве-
зног за вр шног ра да, сти че се зва ње ди пло ми ра ног ком па-
ра ти ви сте и ди пло ми ра ног би бли о те ка ра.

Основ ни сту диј ски про грам је ли цен ци ран од стра-
не над ле жног ми ни стар ства Ре пу бли ке Срп ске.7 У на-
ред ном пе ри о ду пред сто ји акре ди та ци ја фа кул те та и 
сту диј ских про гра ма у Ре пу бли ци Срп ској. Ma ster про-
грам за би бли о те кар ство је у про це ду ри ли цен ци ра ња, 
а од школ ске 2010/11. го ди не за по че ће упис но ве ге не-
ра ци је сту де на та, као на ста вак до са да шњег бо лоњ ског 
про це са. Но ви „За кон о ви со ком обра зо ва њу“ је у јав ној 
рас пра ви.

Циљ сту диј ског про гра ма

Циљ ова ко кон ци пи ра ног сту диј ског про гра ма је 
овла да ва ње те о риј ско-ме то до ло шким апа ра том про у-
ча ва ња оп ште књи жев но сти, као и оспо со бља ва ње за ту-
ма че ње пје снич ких, драм ских и дру гих про зних дје ла, 
ус по ста вља ње њи хо вог мје ста уну тар свјет ске и срп ске 

7 Ли цен ци ра ње, пре ма „За ко ну о ви со ком обра зо ва њу“ из 2006. го ди не, је 
до дје љи ва ње до зво ле за пру жа ње услу га ви со ког обра зо ва ња у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на. Акре ди та ци ја је ис пу ња ва ње стан дар да ква ли те та 
и она тек пред сто ји за све фа кул те те у БиХ.

књи жев но сти, као и њи хов ком па ра тив ни од нос пре ма 
књи жев ним дје ли ма свјет ске ба шти не.

Сту диј ски про грам има за циљ и овла да ва ње би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о ним вје шти на ма за по тре бе ин сти-
ту ци ја, уста но ва и ин фор ма ци о них сре ди шта у ко ји ма 
су по треб на зна ња ор га ни за ци је би бли о те ка, са вре ме-
ног би бли о теч ког по сло ва ња, об ра де и ко ри ште ња, као 
и упра вља ња ин фор ма ци ја ма и фон до ви ма у но вом 
ин фор ма тич ком окру же њу. Овла да ва ње исто риј ским 
зна њи ма о књи зи, пи сму, пе ри о ди ци, из да ва штву, књи-
жар ству и за шти ти кул тур не ба шти не, омо гу ћа ва нам 
oдређење мје ста на шег би бли о те кар ства, као и ње гов 
ком па ра тив ни од нос пре ма ме ђу на род ним раз ви је ним 
би бли о теч ким си сте ми ма.

Овла да ва ње кул ту ро ло шким зна њи ма ко ји ма се ус-
по ста вља ју ме ђу ре ла ци је из ме ђу књи жев но сти, кул ту ре 
и зна ња уоп ште и свјет ског кул тур но-исто риј ског кон-
тек ста са на чи ни ма пре зен та ци је, ка ко на ци о нал ног, та-
ко и свјет ског зна ња, сма тра мо ква ли тет ном ди мен зи-
јом ова ко кон ци пи ра ног сту ди ја.

У до са да шњој прак си је пре по зна тљи во да су свр-
ше ни сту ден ти Оп ште књи жев но сти и би бли о те кар ства 
би ли успје шни би бли о те ка ри, ру ко во ди о ци би бли о те ка, 
но ви на ри, те ле ви зиј ски са рад ни ци, ис так ну ти кул тур ни 
рад ни ци, уред ни ци и управ ни ци раз ли чи тих уста но ва 
кул ту ре. Оно што је основ на прет по став ка за успје шног 
би бли о те ка ра, па и до брог кул тур ног рад ни ка је до бро 
струч но обра зо ва ње, оп ште обра зо ва ње, зна ње при мје не 
но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, упра вља ње зна њем и 
ин фор ма ци ја ма и зна ње стра них је зи ка. Сма тра мо да ова-
ко кон ци пи ран сту диј да је по др шку ус по ста вља њу но вог 
про фи ла, ка ко би бли о те ка ра, та ко и кул тур ног рад ни ка.
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Li brary Edu ca tion in the Re pu blic of Srp ska

Ab stract
The pa per pre sents the edu ca tion of li bra ri ans in the Re pu blic of Srp ska, as well as in Bo snia and Her ce go vi na, clarifying 
the ir spe ci fi c cha rac te ri stics. De spi te many diffi    cul ti es, the tra di tion of edu ca tion of li bra ri ans is аlmost fi  ve de ca des long. 
Im ple men ta tion of the Bo log na pro cess in hig her edu ca tion system is ac cep ted in uni ver si ti es in the Re pu blic of Srp ska. The 
fo ur year pro gram of the De part ment of Com pa ra ti ve Li te ra tu re and Li bra ri an ship, Fa culty of Phi lo sophy, en te red the new 
pro gram chan ges, to im pro ve qu a lity. Ac cre di ta tion of the pro gram is only ex pec ted, as well as the esta blis hing of ma ster 
pro gram, but we are strong in be li e fe that it will con tri bu te sub stan tially to the new pro fi  le of edu ca tor, li bra rian and cul tu ral 
worker in the Re pu blic of Srp ska.  

Key words: 
li bra ri an ship, edu ca tion of li bra ri ans in the Re pu blic of Srp ska, Phi lo sop hi cal fa culty in East Sa ra je vo, hig her edu ca tion in Bo-
snia and Her ze go vi na
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Школ ска би бли о те ка је пор тал ко ји уво ди бу ду ћег 
чи та о ца у ча роб ни свет књи ге. Она сто ји на по чет ку 
чи та ња и за то је уло га школ ског би бли о те ка ра нај од го-
во ри ја у на шој стру ци. Од ње га за ви си фор ми ра ње до-
жи вот ног чи та о ца, бу ду ћег струч ња ка, ин те лек ту ал ца, 
ко ри сног чла на сва ког дру штва. Са вре ме на школ ска 
би бли о те ка са став ни је део шко ле као вас пит но-обра-
зов не уста но ве и би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма, 
ко ји об је ди њу је збир ке пу бли ка ци ја у зе мљи и омо гу-
ћа ва про ток и до ступ ност ин фор ма ци ја из це лог све та 
свим за ин те ре со ва ним ко ри сни ци ма, у скла ду са њи хо-
вим по тре ба ма. Те ње не бит не ка рак те ри сти ке из и ску ју 
да школ ски би бли о те кар сво јим зна њи ма, ве шти на ма 
и са др жа ји ма би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног ра да бу-
де укљу чен у вас пит но-обра зов ни про цес и ква ли тет но 
оспо со бљен за раз ме ну ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ју у 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ном си сте му.

Од го вор ног по сла шко ло ва ња ових струч ња ка ла тио 
се Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру осни ва њем Гру пе за 
школ ског би бли о те ка ра 2005. го ди не. До 2009/10. ака-
дем ске го ди не, ка да је упи са на пе та ге не ра ци ја сту де-
на та, че тр на ест школ ских би бли о те ка ра сте кло је ово 
струч но зва ње. Сту диј ски про грам основ них, до ди плом-
ских, тро го ди шњих ака дем ских сту ди ја Школ ски би бли-
о те кар, 2009. го ди не до био је акре ди та ци ју ко ми си је 
Но во сад ског уни вер зи те та, са гла сно За ко ну и зах те ви ма 
Бо лоњ ске де кла ра ци је.

Акре ди то ва не су основ не ака дем ске сту ди је у тра-
ја њу од три го ди не (180 ЕСПБ бо до ва), на кон ко јих се 

сти че зва ње школ ски би бли о те кар. У при пре ми за акре-
ди та ци ју је про грам ди плом ских ака дем ских сту ди ја у 
тра ја њу од две го ди не (120 ЕСПБ бо до ва), ко је обез бе ђу-
ју зва ње ди пло ми ра ни би бли о те кар ма стер.

Основ ни сту диј ски про грам за школ ске би бли о те-
ка ре струк ту ри сан је као тро го ди шњи сту диј ко ји са-
др жи оп ште о бра зов не, те о риј ско-ме то до ло шке, на уч-
но-струч не и струч но-апли ка тив не пред ме те. На ста ва 
се из во ди у се ме стри ма, а уку пан број ЕСПБ бо до ва за 
се ме стар из но си 30, за сту диј ску го ди ну 60. С об зи ром 
да је укуп но тра ја ње сту ди ја шест се ме ста ра, сту дент 
би то ком сту ди ја тре ба ло да оства ри укуп но 180 ЕСПБ 
бо до ва.

Циљ сту диј ског про гра ма је сте обра зо ва ње струч-
ња ка ко ји, на осно ву сте че них би бли о теч ких, пе да го-
шко-пси хо ло шких, те ин фор ма тич ких зна ња, као и 
по зна ва ња са вре ме ног ме наџ мен та ин фор ма ци ја, вла-
да ју ком пе тен ци ја ма нео п ход ним за оба вља ње по сло-
ва у школ ским би бли о те ка ма. По ред то га, за хва љу ју ћи 
из бор ном под руч ју, сту ден ти би тре ба ло да спе ци фич но 
уоб ли че свој струч ни про фил, као и да бу ду оспо со бље-
ни за пер ма нент но са мо о бра зо ва ње, те ева лу а ци ју соп-
стве ног ра да.

Сту диј ски про грам обра зу је и оспо со бља ва школ-
ског би бли о те ка ра за са мо стал но оба вља ње основ них 
струч них би бли о теч ко-ин фор ма ци о них функ ци ја, али и 
за пер ма нент но уна пре ђе ње ми си је са вре ме не школ ске 
би бли о те ке у на шој сре ди ни и за ње ну тран сфор ма ци ју 
у ин фор ма ци о ни и ре фе рент ни цен тар у ко јем се вр ши 

Сту ди је школ ског би бли о те кар ства на 
Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру

Проф. др Жељ ко Вуч ко вић
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
z.vuc ko vic@yahoo.com

Др Бор јан ка Трај ко вић
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
traj ko vic.bor@sbb.rs

Са же так
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру, је ди ни у Ре пу бли ци Ср би ји, од ака дем ске 2005/6. го ди не, за по чео је да обра зу је школ-
ске би бли о те ка ре. Циљ сту диј ског про гра ма је сте обра зо ва ње струч ња ка ко ји на осно ву сте че них би бли о теч ких, пе да-
го шко-пси хо ло шких и ин фор ма тич ких зна ња, мо гу са мо стал но и ква ли тет но да оба вља ју по сло ве у школ ским би бли-
о те ка ма.

Кључ не ре чи: 
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру, сту ди је школ ског би бли о те кар ства, основ ни сту диј ски про грам, акре ди та ци ја, пер-
спек ти ва раз во ја

УДК 378.6:37(497.113 Сомбор)]:027.8-051
378.1(497.113 Сомбор):027.8-051
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не са мо из да ва ње књи га, већ и се лек ци ја по да та ка, ко-
му ни ка ци ја и упо тре ба зна ња.

Свр ха сту диј ског про гра ма је сте фор ми ра ње струч-
ња ка са ака дем ским обра зо ва њем ко ји по се ду је зна чај но 
про ши ре на и про ду бље на зна ња у од но су на зна ње сте че-
но у сред њој шко ли, као и ин те гри са но зна ње нео п ход но 
за раз у ме ва ње на уч не осно ве из обла сти би бли о те кар-
ства, што му омо гу ћа ва ква ли те тан рад у школ ским би-
бли о те ка ма. Има ју ћи у ви ду тре нут но ста ње у шко ла ма 
ко је ка рак те ри ше од су ство струч них ли ца у школ ским 
би бли о те ка ма, те уло гу и ва жност ко ју школ ска би бли о те-
ка, као пр ва би бли о те ка са ко јом се уче ни ци су сре ћу, има 
у фор ми ра њу лич но сти уче ни ка, а ти ме и ди рект но ње-
го ве оп ште кул ту ре, нео п ход но је обра зо ва ти струч ња ке 
ко ји ће на за до во ља ва ју ћи на чин оба вља ти по сло ве школ-

ског би бли о те ка ра. Ово тим пре ако се има у ви ду зна чај 
пи са них ме ди ја, као и са вре ме них ин фор ма ци о них и ко-
му ни ка ци о них сред ста ва ко је би бли о те ке све ви ше ко ри-
сте, по це ло куп ну кул ту ру и обра зо ва ње сва ког дру штва.

Уна пре ђе ње ор га ни за ци је ра да школ ске би бли о те ке 
уво ђе њем и кре а тив ном при ме ном но вих ком пју тер ских 
и ме диј ских тех но ло ги ја у ци љу по бољ ша ња би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о не де лат но сти, уна пре ђе ње струк ту ре и 
ор га ни за ци је фон до ва и рад са ко ри сни ци ма и за јед ни-
цом у ко јој шко ла де лу је, бит ни су ци ље ви ко ји се по ста-
вља ју пред са вре ме ног школ ског би бли о те ка ра.

По сма тран са ста но ви шта по треб ног струч ног про-
фи ла, ова кав про грам обра зо ва ња омо гу ћа ва школ ском 
би бли о те ка ру да се ак тив но укљу чи у оства ри ва ње пе-
да го шке ми си је са вре ме не шко ле, као и да уче ни ци ма, 

Трећа година

Назив предмета I II ECTS

Енглески језик I 4+0   5

Филозофија образовања 2+3   5

Историја 2+1   4

 Информатичке технологије 
у образовању 3+3   8

 Савремено 
библиотекарство 2+2   6

Српски језик I 2+3   5

Психологија 3+3   7

Каталогизација 2+2   6

Изборни предмет I 2+2   4

Пракса I 0+4 0+6 10

УКУПНО ECTS 60

Та бе ла 5. 1. Рас по ред пред ме та по се ме стри ма и го ди на ма сту ди ја за сту диј ски про грам пр вог ни воа сту ди ја 
Сту диј ски про грам основ них тро го ди шњих ака дем ских сту ди ја школ ски би бли о те кар

Назив предмета III IV ECTS

Енглески језик II 4+0   5

Социологија образовања 2+1   3

Српски језик II 2+3   5

Класификациони системи 2+2   6

Култура говора са реториком 2+1   3

Библиографија 2+2   6

Базе података 3+4   9

Meдијска култура 2+2   5

Изборни предмет II 4+4   9

Пракса II 0+6 0+3   9

УКУПНО ECTS 60

 Прва година Друга година

Назив предмета V VI ECTS

Енглески језик III 4+0   5

 Менаџмент и маркетинг у 
библиотекарству 2+2   6

Историја књиге, писма и 
библиотека 2+2   6

Основе теорије 
књижевности 3+3   6

Изборни предмет III 2+2   4

Школске библиотеке 2+2   6

Изборни предмет IV 2+2   4

Пракса III 0+4 0+4   8

Завршни рад 15 15

УКУПНО ECTS 60
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на став ни ци ма и са рад ни ци ма у на ста ви обез бе ди нео п-
ход не пу бли ка ци је и ак ту ел не ин фор ма ци је из би бли о-
теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма.

По за вр шет ку основ них сту ди ја, сту ден ти на овом 
ни воу обра зо ва ња има ју сле де ће ком пе тен ци је:

Вла да ње основ ним зна њи ма из до ме на би бли о те-
кар ства и обра зов них на у ка;

Упо тре ба и раз вој про фе си о нал них зна ња, струч-
них, пе да го шко-пси хо ло шких и ин фор ма тич ких, нео-
п ход них за успе шну ре а ли за ци ју ра да у основ но школ-
ским и сред њо школ ским би бли о те ка ма, као и у деч јим 
оде ље њи ма јав них би бли о те ка;

По зна ва ње функ ци о нал них ве шти на нео п ход них за 
са мо стал но оба вља ње основ них би бли о теч ких струч них 
по сло ва од на бав ке, об ра де, чу ва ња и ко ри шће ња пу бли-
ка ци ја, до ре фе рал них услу га и пре тра жи ва ња ло кал них 
и гло бал них ба за по да та ка;

По зна ва ње и ко ри шће ње ме ђу на род них нор ма ти ва 
и стан дар да у ка та ло шко-би бли о граф ском ра ду и струч-
ној об ра ди би бли о теч ке гра ђе у раз ли чи тим из во ри ма и 
фор ма ти ма;

Спо соб ност пру жа ња по др шке уче ни ци ма да ко ри-
сте пу бли ка ци је и ин фор ма ци је, да раз ви ја ју чи та лач ки 
укус и на ви ке и да са мо стал но и пер ма нент но ко ри сте 
из во ре зна ња и ин фор ма ци ја;

По зна ва ње ве шти не ко му ни ка ци је и ин тер ак ци је са 
уче ни ци ма од ре ђе ног уз ра ста, ро ди те љи ма, ме наџ мен-
том шко ле и ши ром за јед ни цом у ре а ли за ци ји обра зов-
них и вас пит них ци ље ва;

Ин тер ди сци пли нар не и ин тер ком пе ти ци о не спо-
соб но сти – по зна ва ње и при ме на но вих ин фор ма ци о них 
и обра зов них тех но ло ги ја, по зна ва ње ра да са де цом;

Пла ни ра ње и ева лу а ци ја соп стве ног кон ти ну и ра ног 
про фе си о нал ног раз во ја.

По ла зе ћи од прин ци па пу не ком пле мен тар но сти 
и пер ма нент не по ве за но сти те о риј ских и прак тич них 
аспе ка та са вре ме ног школ ског би бли о те кар ства, то-
ком пр ве го ди не сту ден ти по се ћу ју Град ску би бли о те ку 
у Сом бо ру, На род ну би бли о те ку Ср би је и Би бли о те ку 

Ма ти це срп ске, где се не по сред но упо зна ју са функ ци-
ја ма са вре ме ног би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте-
ма у Ср би ји. Струч на прак са од ви ја се и у школ ским 
би бли о те ка ма основ них и сред њих шко ла у Сом бо ру, 
где под над зо ром аси сте на та и школ ских би бли о те-
ка ра, сту ден ти са мо стал но сре ђу ју, ин вен та ри шу и 
сиг ни ра ју би бли о теч ку гра ђу и услу жу ју ко ри сни ке 
би бли о те ке. Ка да сту ден ти то ком пре да ва ња и ве жби 
са вла да ју осно ве ка та ло ги за ци је и кла си фи ка ци је по 
ме ђу на род ним струч ним стан дар ди ма, оба вља се са-
мо стал на елек трон ска об ра да пу бли ка ци ја и из ра да 
при год них те мат ских би бли о гра фи ја. Сту ден ти уче-
ству ју у ор га ни за ци ји про гра ма школ ске би бли о те ке, 
у про мо тив ним ак тив но сти ма и пред ста вља њу услу га 
школ ских би бли о те ка. То ком прак се, сви сту ден ти во де 
днев ни ке, а прак са се вред ну је од го ва ра ју ћим из но си-
ма ЕСПБ бо до ва.

Из ра дом за вр шног ра да, сту дент син те ти ше зна ња 
сте че на то ком сту ди ја и по ка зу је спо соб ност са мо стал-
не об ра де и ре ша ва ња ода бра ног струч ног про бле ма у 
скла ду са основ ним по сту ла ти ма на уч не ме то до ло ги је и 
ко ри шће њем ин фор ма ци о них из во ра и ли те ра ту ре. За-
вр шни рад пред ста вља ис тра жи вач ки за да так сту ден та 
у ко јем се он упо зна је са ме то до ло ги јом ис тра жи ва ња у 
обла сти са вре ме ног школ ског би бли о те кар ства. 

Да ра сте ин те ре со ва ње за по зив школ ског би бли о те-
ка ра, до ка зу је и пер ма нент но по ве ћа ва ње бро ја упи са-
них сту де на та на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру. Пр-
ве го ди не упи са ло се је да на ест сту де на та, а ове 2009/10. 
упи са но је де вет на ест.

Сту диј би бли о те кар ства на Пе да го шком фа кул те ту 
омо гу ћа ва ком пле мен тар ност пе да го шких и би бли о теч-
ких зна ња и је дин ство те о риј ског и прак тич ног при сту па 
у на ста ви, што као циљ и ре зул тат има оспо со бље ност 
сту де на та да по сле за вр ше них тро го ди шњих сту ди ја мо-
гу са мо стал но и про фе си о нал но, ком пе тент но и од го-
вор но да оба вља ју по сло ве школ ског би бли о те ка ра, уз 
по зна ва ње и ко ри шће ње ме ђу на род них струч них стан-
дар да ко ји ва же у це лом све ту.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1.  Вуч ко вић, Жељ ко. „Пе да го шки фа кул тет у Сом-
бо ру: Сту ди је школ ског би бли о те кар ства“. Пан че-
вач ко чи та ли ште 7, бр. 12 (12. 5. 2008): 60-61.

2.  До ку мен та ци ја за акре ди та ци ју сту диј ског 
про гра ма: Школ ски би бли о те кар (нео бја вље ни 
до ку мент).

Edu ca tion for school li bra ri ans at the Fa culty of Pe da gogy in Som bor

Ab stract
Fa culty of Pe da gogy in Som bor star ted to edu ca te school li bra ri ans from the aca de mic year 2005/6, as the fi rst and only in-
sti tu tion of that pro fi  le in the Re pu blic of Ser bia. The aim of the three years pro gram is to edu ca te ex perts on the ba sis of the 
ac qu i red know led ge from the fi  elds of li bra ri an ship, pe da gogy, and psycho logy. Tra i ned li ke pro fes si o nals they sho uld in de-
pen dently per form qu a lity work in school li bra ri es.

Key words: 
Fa culty of Pe da gogy in Som bor, the study of school li bra ri an ship, a ba sic pro gram of study, ac cre di ta tion, de ve lop ment pro-
spects
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Пр ви on-li ne јав но до ступ ни ка та ло зи (On li ne Pu blic 
Ac cess Ca ta lo gu es – OРАС) ја вља ју се у Аме ри ци сре ди-
ном ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка. Кон гре сна би-
бли о те ка у то вре ме по чи ње да раз ви ја MARC фор мат 
(Маchine-Re a da ble Ca ta lo-
ging) ко ји про пи су је стан-
дард ну струк ту ру ма шин ски 
чи тљи вих ка та ло шких за пи-
са, што омо гу ћа ва пре нос 
по да та ка из јед ног си сте ма у 
дру ги без кон вер зи је. Јед на 
од пр вих би бли о те ка ко ја је 
пред ста ви ла свој ОРАС би ла 
је Би бли о те ка Др жав ног уни-
вер зи те та у Оха ју, чи ји ка та-
лог је ну дио пре тра жи ва ње по 
ауто ру, на сло ву, ком би на ци ји 
та два па ра ме тра и сиг на ту-
ри. Ка та ло шки за пи си су се 
са сто ја ли од крат ког би бли о-
граф ског опи са ко ји су чи ни-
ли: по да так о ауто ру, на слов, 
го ди на из да ва ња и ло ка циј-
ски по да ци – сиг на ту ра, ин-
вен тар ни број и ин фор ма ци ја 
о ста ту су при мер ка. Кра јем 
се дам де се тих го ди на уве де но 

је пре тра жи ва ње по пред мет ним од ред ни ца ма, а за пи си 
су обо га ће ни до дат ним би бли о граф ским еле мен ти ма.

Нај ра ни је ге не ра ци је ОРАС-а омо гу ћа ва ле су пре-
тра жи ва ње уно сом тач ног це лог из ра за. Као ре зул тат се 

On li ne Pu blic Ac cess Ca ta log 
ју че, да нас, су тра

На та ша Ко та раш Бје го вић
kb.na ta sa@g mail.com

Ка та ри на Ми хај ло вић
ka ca.mi haj lo vic @gmail.com

Ми лан Ва си ље вић
mi lan.va si lje vic.bgb@gmail.com

Ми ља на Ђу кић
mi lja na.dju kic @gmail.com
Би бли о те ка гра да Бе о гра да

Са же так
У овом члан ку дат je кра так пре глед развојa on-linе јав но до ступ них ка та ло га (On li ne Pu blic Ac cess Ca ta lo gu es – OРАС), 
као и све при сут ни ја по тре ба би бли о те ка да сво је ка та ло ге учи не тран спа рент ни јим и ра зу мљи ви јим за ко ри сни ке. Ре-
ди зај ни ра њем сво јих OPAC-a, би бли о те ке има ју но ву шан су да по но во по ста ну пр во ме сто од ко јег се кре ће у по тра гу за 
ин фор ма ци ја ма. У дру гом де лу ра да пред ста вље на су два мо дер на би бли о теч ка ка та ло га – Град ске би бли о те ке у Бе чу 
и Koламбас јав не би бли о те ке, као и ка та лог ко мер ци јал не on-li ne књи жа ре Ama zon.

Кључ не ре чи: 
OPAC, раз вој OPAC-а, Ка та лог 2.0, Град ска би бли о те ка у Бе чу, Koламбас јав не би бли о те ке, Aqu a Brow ser, Ama zon

УДК 025.34:004.738.5

Историја OPAC-a
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до би јао скра ће ни би бли о граф ски за пис. По сту пак пре-
тра жи ва ња ни је се раз ли ко вао од оно га у ли сном ка та-
ло гу, иако су не ки ка та ло зи омо гу ћа ва ли пре тра жи ва ње 
по кључ ним ре чи ма.

Ка та ло зи дру ге ге не ра ци је раз ви ја ју се то ком осам-
де се тих го ди на и они ко ри сте Бу ло ве ло гич ке опе ра то-
ре, операторe бли зи не, пре тра жи ва ње по кључ ним ре-
чи ма, раз ли чи те мо гућ но сти при ка за тра же них за пи са, 
као и раз не на чи не пру жа ња по мо ћи ко ри сни ку.

Но ва ге не ра ци ја ка та ло га – Next Ge ne ra tion Ca ta log 
или Ка та лог 2.0, до не ла је ино ва ци је у обла сти тех ни ке, 
ин дек си ра ња и пре зен та ци је. Ка та лог 2.0 има сле де ће 
ка рак те ри сти ке: тех ни ке пре тра жи ва ња ни су уте ме ље не 
на Бу ло вим ло гич ким опе ра то ри ма; зна чај но је уна пре-
ђе но пред мет но пре тра жи ва ње; омогућенo je пребирањe 
(brow sing); би бли о граф ски за пи си су обо га ће ни до дат-
ним еле мен ти ма; могући су: по ста вља ње упи та при род-
ним је зи ком уз ко ри шће ње реч ни ка или те за у ру са; spell 
chec king, пру жа ње по мо ћи у пре о бли ко ва њу упи та при-
ли ком не у спе шног пре тра жи ва ња; ко ри шће ње еле ме на-
та из би бли о граф ских за пи са ко ји су до би је ни као ре-
зул тат упи та за по бољ ша ње пре тра жи ва ња; при ка зи ва ње 
за пи са ко ји нај бо ље од го ва ра зах те ву на пр вом ме сту. 
Де ве де се тих го ди на би бли о те ке су по ста ви ле сво је ка-
та ло ге на Ин тер нет, ка ко би ко ри сни ци ма би ли до ступ-
ни увек и са би ло ког ме ста. Ка та лог 2.0 је не за ви сан од 
ин те гра тив ног би бли о теч ког си сте ма, што ства ра но ве 
мо гућ но сти за им пле мен та ци ју до дат них услу га. Ко ри-
сни ци ма је омо гу ће но да до де љу ју кључ не ре чи (tags), 
оце њу ју или пра ве ре цен зи је и сво је би бли о гра фи је ко је 
мо гу да по де ле и са дру ги ма. Ови до дат ни ме та по да ци 
на зи ва ју се “user ge ne ra ted con tent“ (са др жај ге не ри-
сан од стра не ко ри сни ка) и мо гу да се ко ри сте за раз вој 
ка та ло га.1

Раз ли чи ти са др жа ји и по ну де на Web-у по ти ску ју 
по не кад не ра зу мљи ве би бли о граф ске за пи се и омо гу ћа-
ва ју бр же и јед но став ни је про на ла же ње же ље не ин фор-
ма ци је. Би бли о те ке ра де на то ме да MARC за пи се, ко ји 
су бо га ти ин фор ма ци ја ма, отво ре ка ко ри сни ци ма. То 
чи не та ко што се угле да ју на ко мер ци јал не пре тра жи ва-
че ко ји су омо гу ћи ли ди на мич ну пре тра гу ко ја ни ка да 
не оста је без ре зул та та.

OРАC Град ске би бли о те ке у Бе чу 
(Büche re ien Wi en)2

OPAC мре же јав них би бли о те ка у Бе чу кре и рао је 
BOND Soft wa re für Bi bli ot he ken3. Ова фир ма се ви ше од 
два де сет го ди на ба ви раз во јем софт ве ра на ме ње ног би-
бли о те ка ма. До са да BOND-ов софт вер ко ри сти пре ко 
3.900 би бли о те ка раз ли чи тих ти пова у Не мач кој и Евро-
пи. BOND, 2006. го ди не, до би ја сер ти фи кат DIN EN ISO 
9001.

Овај ка та лог ну ди мо гућ ност јед но став ног пре тра-
жи ва ња пре ко кључ них ре чи, огра ни ча ва ју ћи пре тра гу 
из бо ром вр сте ме ди ја и огран ком би бли о те ке. На пред но 

1 Аne Kri sten sen, 1.0, 2.0, 3.0 – Evo lu ci ja bi bli o teč kog ka ta lo ga na in ter ne tu i 
pri mer ’be lu ga,‘
http://www.go et he.de/ins/cs/bel/wis/sbi/dbs/sr4914338.htm (пре у зе то 1. 3. 2010)
2 The Vi en na Pu blic Li bra ri es, http://www.bu ec he re ien.wi en.at/en (пре у зе то 1. 
3. 2010)
3 BOND Soft wa re für Bi bli ot he ken, http://www.bond-on li ne.at/ (пре у зе то 1. 3. 2010)

пре тра жи ва ње мо же се оба ви ти по уоби ча је ним па ра ме-
три ма (кључ на реч, аутор, на слов, пред мет на од ред ни-
ца, и др), али и пре ко:

• кла си фи ка ци је – као ре зул тат ове пре тра ге до-
би ја се ли ста са кла си фи ка ци о ним озна ка ма 
тра же не гру пе, ко ји су ујед но и лин ко ви. Пре-
тра га по овом па ра ме тру је при лич но ком пли-
ко ва на за ко ри сни ке, јер су гру пе обе ле же не 
не ја сним слов ним озна ка ма ин тер не кла си фи-
ка ци је Би бли о те ке, а њи хо во раз ре ше ње се на-
ла зи у обим ном PDF до ку мен ту;

• обла сти ин те ре со ва ња (пу то ва ња, га стро но ми ја...).
Па ра ме три су лин ко ва ни та ко да ко ри сник, у сва ком 

тре нут ку, кли ком на да ти линк мо же да до би је по моћ и 
да ви ди на ко ји на чин би тре ба ло да уне се по јам у же-
ље но по ље за пре тра гу. Као по моћ, уз по ља пре тра ге по 
ауто ру, пред мет ним од ред ни ца ма, кла си фи ка ци ји и ин-
те ре со ва њи ма, сто ји и А-Z линк – абе цед на ли ста ко ја се 
са сто ји од пој мо ва ко ји су ве за ни за тај па ра ме тар (нпр. 
у по ље ауто ра је до вољ но уне ти са мо пр ва три сло ва пре-
зи ме на и кли ком на линк А-Z до би ја се ли ста ауто ра).

Са ле ве стра не се на ла зи ли ста по го да ка ко ји мо гу 
би ти сор ти ра ни пре ма го ди ни, ме ди ју или сло бод но – 
уз ла зно или си ла зно. Са де сне стра не се при ка зу је де-
таљ ни опис иза бра не пу бли ка ци је и ста тус при мер ка у 
би бли о те ка ма у мре жи. Не до ста так је што про грам да је 
са мо је дан фор мат ис пи са.

OPAC Ко лам бас јав не би бли о те ке (Co lum bus 
Me tro po li tan Li brary)4

Би бли о те ка ко ри сти Аqu a Brow ser – OPAC но ве ге-
не ра ци је ко ји je раз ви ла хо ланд ска ком па ни ја Me di a-
lab So lu ti ons5. Про то тип је пр ви пут упо тре бљен 1998. 
го ди не у град ској би бли о те ци Ај ндхо ве на, да би 2001. 
го ди не Асо ци ја ци ја јав них би бли о те ка Хо лан ди је иза-
бра ла Aqu a Brow ser за по тре бе пре тра ге ди ги тал них ко-
лек ци ја јав них би бли о те ка. На ред них го ди на, ве ли ки 
број би бли о те ка у Хо лан ди ји иза брао је Aqu a Brow ser као 
уни вер зал ни пре тра жи вач (se arch en gi ne). Да нас је Aqu a 

4 Co lum bus Me tro po li tan Li brary,  http://ca ta log.co lum bu sli brary.org/ (пре у-
зе то 1. 3. 2010)
5 Aqu a Brow ser, http://www.me di a lab.nl/ (пре у зе то 1. 3. 2010)

ОPAC Градске библиотеке у Бечу
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 Brow ser у упо тре би у ви ше од 2.000 би бли о те ка ши ром 
све та, и са пра вом се мо же сма тра ти ли де ром ме ђу ко-
мер ци јал ним on- li ne ка та ло зи ма.

Aqu a Brow ser је унео но ви не у ди зајн и пре тра гу би-
бли о теч ких ка та ло га. Естет ски се при бли жио ко ри сни-
ци ма, а ујед но и омо гу ћио да пре тра га ка та ло га бу де за-
ни мљи ва и ла ка, као пре тра га Ин тер не та.

При ула ску у ка та лог Ко лам бас јав не би бли о те ке 
на рас по ла га њу се на ла зи са мо је дан оквир за пре тра-
гу (на лик на Go o gle), ко ји омо гу ћа ва ко ри сни ци ма улаз 
у AquaBrow ser. Ви зу ел но, Aqu a Brow ser је кон ци пи ран на 
три ди зај нер ске це ли не: 

1. Пре тра га (Se arch) за у зи ма цен трал ни део екра на 
на ко јем се при ка зу ју ре зул та ти. Aqu a Brow ser функ ци-
о ни ше та ко што у се би са др жи ин дек си ра ни би бли о-
теч ки ка та лог. Ка да ко ри сник уне се по јам, Aqu a Brow ser 

пре тра жу је по свим 
по љи ма MARC за пи-
са. Би бли о те ка ма је 
омо гу ће но да де фи-
ни шу ко ја по ља за пи-
са ће има ти нај ве ћу 
ре ле вант ност (нај-
че шће су то аутор и 
на слов), са мим тим 
ће се за пи си ко ји их 
са др же на ла зи ти у 
вр ху ре зул та та пре-
тра ге. У ба зи се на ла-
зе раз не вр сте реч ни-
ка ко ји про ве ра ва ју 
пра во пис и упу ћу ју 
ко ри сни ке на евен-
ту ал не гре шке. Aqu a 
 Brow ser вр ши и фа-
сет но пре тра жи ва-
ње ко је је све ви ше 
у упо тре би, јер ну ди 
гру пе пој мо ва ве за не 
за пред мет пре тра ге 
ко јих се ко ри сни ци 
са ми не би се ти ли.

2. От кри ва ње (Di sco ver) се на ла зи на ле вој стра ни 
екра на и пред ста вље но је у об ли ку ани ми ра ног обла ка 
ре чи (word cloud) што је и за штит ни знак Aqu a Brow ser-a. 
Облак ре чи слу жи да ко ри сни ци ма су ге ри ше но ве пој мо-
ве ка ко би до би ли бо ље ре зул та те на по ста вље ни упит. 
Сви пој мо ви ко ји се у ње му на ла зе су у не кој ло гич кој 
ве зи са тра же ним тер ми ном.

Пој мо ви су пред ста вље ни на ди на ми чан и при вла-
чан на чин. Сва ки има сво ју бо ју, ко ја је об ја шње на у ле-
ген ди у углу про зо ра. Ко лам бас јав на би бли о те ка ко ри-
сти че ти ри бо је:

• цр ну – ко ја при ка зу је тер ми не ко ји се су ге ри шу 
ко ри сни ку (асо ци ја ци је),

• цр ве ну – ко ја по ка зу је пу та њу ко јом се до шло 
до не ког пој ма,

• пла ву – ко ја ну ди раз ли чи те ва ри јан те пи са ња 
ре чи и

• зе ле ну – ко ја ну ди пре во де тра же ног пој ма.
Ода би ром ре чи из обла ка ко ри сник се кре ће кроз 

ка та лог и от кри ва но ве ве зе и пој мо ве. Из бо ром пој ма 
у обла ку ре чи из вр ша ва се но ва пре тра га и уве ћа ва број 
по го да ка. Ре зул та ти оста ју сло же ни по тер ми ну из пр ве 
пре тра ге, али су по ре ђа ни по ре ле вант но сти од но са пр-
вог и дру гог упи та. Ка да се по но во клик не на по јам са 
ко јим је за по че та пре тра га до би ја се исти број по го да ка 
као у пр вој пре тра зи, са мо што су ре зул та ти са да по ре-
ђа ни по асо ци ја тив ном тер ми ну. Сли ко ви то, као пр ви 
тер мин за пре тра гу узет је ир ски аутор Џејмс Џојс. Уно-
сом ауто ро вог име на до би је но је 476 по го да ка, а у обла-
ку ре чи се по ја вио ве ли ки број асо ци ја тив них пој мо ва 
(на пи са них цр ном бо јом). Ода би ром асо ци ја тив ног тер-
ми на пор трет по но во се из вр ша ва пре тра га ко јом се до-
би ја 8.298 по го да ка. У вр ху пре тра ге се са да на ла зе ре-
зул та ти по ре ђа ни по ве зи и из ме ђу тер ми на Џејмс Џојс 
и пор трет, а на дну су ре зул та ти ве за ни за по јам пор-
трет. По нов ним кли ком на пр ви тер мин (Џејмс Џојс) 
до би ја се 476 по го да ка по ре ђа них по ве зи из ме ђу Џеј мса 
Џој са и пор тре та, али су са да ис кљу че ни они ко ји су ве-
за ни са мо за тер мин пор трет. Облак ре чи је у сва ком 
тре нут ку мо гу ће за ме ни ти кла сич ним про зо ром за на-
пред ну пре тра гу.

3. Су жа ва ње пре тра ге (Re fi ne) на ла зи се на де сној 
стра ни екра на и у ње му су, по ре ђа ни у гру пе (фа се те), 
по да ци ко ји сор ти ра ју по гот ке. Су жа ва ње пре тра ге омо-
гу ћа ва про на ла же ње ин фор ма ци ја без пред зна ња би бли-
о теч ке ка та ло ги за ци је и кла си фи ка ци је. То се по сти же 
та ко што се ко ри сни ку ну де гру пи са ни тер ми ни ко ји му 
по ма жу да до ђе до же ље не ин фор ма ци је (нпр. пред мет-
не од ред ни це, вр ста гра ђе, жа нр, вре мен ски пе ри од и др). 
На јед но ста ван на чин при ка за но је све бо гат ство би бли-
о теч ког ка та ло га и олак ша но про на ла же ње оно га што је 
тра же но. У за гра ди по ред сва ког тер ми на на ла зи се број 
по го да ка ко ји ће би ти до сту пан на кон су жа ва ња пре тра ге.

Ama zon6

Ama zon.com je на стао 1994. го ди не као мул ти на ци-
о нал на ком па ни ја са се ди штем у САД, ко ја је пр во бит но 
ра ди ла као on-li ne књи жа ра.

6 Ama zon, http://www.ama zon.com (пре у зе то 1. 3. 2010)

Aqu a Brow ser - Di sco ver, Se arch, Re fi  ne

Aqu a Brow ser - Word Cloud
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Вре ме ном је пре тра жи ва ње до те ме ре раз ви је но да 
је да нас мо гу ће ода бра ти од ре ђе ну пу бли ка ци ју у раз ли-
чи тим фор ма ти ма (као штам па ну, аудио књи гу, е-књи гу, 
скра ће но из да ње, у HTML и PDF фор ма ту...), по па ра-
ме три ма ко ји су по ну ђе ни (кључ на реч, пре зи ме ауто ра, 
на слов, ISBN, из да вач или пред мет на од ред ни ца). При 
уно су од ре ђе них па ра ме та ра мо гу ће је и огра ни чи ти 
пре тра гу фор ма том, уз ра стом чи та о ца, вр стом по ве за, 
го ди ном из да ва ња, је зи ком пу бли ка ци је (у по ну ди су 
ен гле ски, фран цу ски, не мач ки и шпан ски је зик). Јед на 
од пред но сти ко ју Ama zon ну ди је пре тра жи ва ње ли-
сте кључ них ре чи, ли сте ауто ра од А-Z, ли сте бест се ле-
ра итд, што ко ри сни ку скра ћу је вре ме при де фи ни са њу 
да тих пој мо ва. До би је не ре зул та те мо гу ће је сор ти ра ти: 
по це ни (од нај ви ше до нај ни же и обрат но), по оце ни 
ко ри сни ка од но сно по тро ша ча, по то ме ко ји је на слов 
нај про да ва ни ји и по да ту му из да ва ња. Код ис пи са ре зул-
та та до би ја са из глед ко ри ца и низ лин ко ва ко ји упу ћу ју 
на до дат не ин фор ма ци је у ве зи са од ре ђе ним на сло вом.

Из бо ром по гот ка, по ред опи са је ди ни це, по ну ђе ни 
су и:

• пре по ру ка слич них на сло ва,
• ди ску си о на ли ста,
• ре цен зи ја,
• бе ле шка о ауто ру,
• куп ци ма је омо гу ће но да кре и ра ју сво је про фи-

ле на ко ји ма мо гу да на пра ве сво је ли сте пре-
по ру ка, да ју оце не о књи га ма, му зи ци и др, са-
ста вља ју во ди че,

• прет ход не пре тра ге на сај ту.

Ama zon bo oks је ујед но и бо гат ка та лог ко ји да је мо-
гућ ност пре ли ста ва ња књи га и у овом про гра му тре нут-
но има пре ко 250.000 на сло ва. Због за шти те аутор ских 
пра ва, оне мо гу ће но је штам па ње или умно жа ва ње ма-
те ри ја ла на би ло ко ји на чин.

Тра га ју ћи за ин фор ма ци ја ма, по да ци ма, чи-
ње ни ца ма и са ми би бли о те ка ри че сто при бе га ва ју 
лак шем на чи ну – гу гло ва њу. Раз ми шља ју ћи о по слу 
ко ји сва ко днев но ра де, као и о ње го вим ре зул та ти-
ма, схва та ју да су про ме не нео п ход не, ка ко би се 
по но во на мет ну ли и по ста ли пр ви из бор ко ри сни ка 
ко ји на Ин тер не ту тра же од го во ре на мно га пи та ња.
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Ab stract
This ar tic le gi ves a bri ef over vi ew of the de ve lop ment of OPAC, as well as mo re pre sent li brary ne eds to ma ke the ir ca ta logs 
mo re tran spa rent and un der stan da ble for users. On ce again the re is a chan ce for li bra ri es to be co me “users fi rst cho i ce” in 
se ar ching for re le vant in for ma tion by re de sig ning its OPAC. Two mo dern li brary ca ta logs are pre sen ted in the se cond part – 
ca ta log of the Vi en na Pu blic Li bra ri es and the Co lum bus Me tro po li tan Li brary, and di rec tory of com mer cial on li ne bo ok sto re 
Ama zon.
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Раз вој ви со ко школ ског обра зо ва ња, про ме на на чи на 
ко му ни ци ра ња у обла сти на у ке, про це си пер ма нент ног 
обра зо ва ња и по ја ва уче ња на да љи ну до во де ви со ко школ-
ске би бли о те ке у си ту а ци ју да мо ра ју да ин тен зи ви ра ју 
свој рад и по ме ре фо кус са раз во ја би бли о теч ке збир-
ке на ко ри сни ке, њи хо во опи сме ња ва ње и за до во ља ва-
ње њи хо вих тре нут них по тре ба. Ди ги та ли за ци ја збир ки, 
обра зо ва ње ко ри сни ка, два де сет че тво ро ча сов на слу жба 
ин фор ма ци ја, са вре ме ни при сту пи про на ла же њу ин фор-
ма ци ја, са мо су не ке од те ма. Ин фор ма ци о на пи сме ност 
је про цес усва ја ња од го ва ра ју ћих ве шти на за про на ла-
же ње ин фор ма ци је, ко ри сте ћи при том аде ква тан на чин 
или ме ди јум, ко ји на нај бо љи мо гу ћи на чин за до во ља ва 
по тре бе за ин фор ма ци ја ма, а ко је во де њи хо вом му дром 
и етич ком ко ри шће њу у дру штву. Јед на од ве о ма ва жних 
ве шти на ко је су део ин фор ма ци о не пи сме но сти је ко ри-
шће ње елек трон ских из во ра. Ин тер нет, елек трон ски ча-
со пи си, ба зе по да та ка, по ма жу ко ри сни ци ма да до ђу до 
ин фор ма ци ја. На уч но-тех но ло шки раз вој, ин фор ма ци-
о не тех но ло ги је, не ми нов но во де у ин фор ма ци о но дру-
штво, али пот пу но ис ко ри шћа ва ње по тен ци ја ла ин фор-
ма ци о ног дру штва из ван до ма ша ја тех но ло ги је из и ску је 
ин фор ма ци о ну пи сме ност као кључ ну ком по нен ту до жи-
вот ног уче ња и, ка ко је мно ги струч ни ауто ри те ти на зи ва-
ју, основ но људ ско пра во у дру штву 21. ве ка.

„Раз вој ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но-
ло ги је пот пу но је про ме нио на чин ко му ни ка ци је, а ин-
фор ма ци о но-тех но ло шка ре во лу ци ја за по че та је на уни-
вер зи те ти ма”.1 Ин тер нет је ору ђе ко је омо гу ћа ва про ток 
ин фор ма ци ја, али је пи та ње да ли ће оне ус пе ти да се 
тран сфор ми шу у зна ње, јер зна ње је ипак струк ту ри са на 

1 Сте ла Фи ли пи-Ма ту ти но вић, „Ко је су пер спек ти ве ви со ко школ ских 
би бли о те ка у ери ин фор ма ци ја?“, Ин фо те ка бр. 3 (2005), www.uni lib.
bg.ac.yu/za jed ni ca01/iz da nja/in fo te ka/br3_2005/IN FO TE KA_VI_3_Sep tem-
bar2005_177-195.pdf (пре у зе то 13. 5. 2009).

ин фор ма ци ја. За то су би бли о те ке иде ал но при ла го ђе не 
да обез бе де си стем по др шке љу ди ма ко ји уче на раз ли-
чи те на чи не. „Би бли о те ка ри тре ба да во де оне ко ји уче до 
раз ли чи тих из во ра на раз ли чи тим ме ди ји ма; они мо ра ју 
да обез бе де по др шку за ин ди ви ду ал но уче ње и уче ње у 
гру па ма, и они тре ба да по ну де тех но ло шку по др шку и 
ин ди ви ду ал но мен тор ство као по моћ сту ден ти ма и фа-
кул те ти ма у ко ри шће њу раз ли чи тих ма те ри ја ла и тех но-
ло ги ја ко је су да нас на рас по ла га њу“.2 Ин фор ма ци о но-
ко му ни ка ци о не тех но ло ги је су одав но на шле при ме ну у 
би бли о те кар ству, а пре све га у пре тра жи ва њу ин фор ма-
ци ја и ко ри шће њу ба за по да та ка на Ин тер не ту. Сту ден ти, 
ис тра жи ва чи, на уч ни рад ни ци, ко ри сте раз ли чи те ба зе 
по да та ка. За би ло ко је пре тра жи ва ње по треб на је ко му ни-
ка ци ја би бли о те ка ра са ко ри сни ком да би се сте као увид 
у ма те ри ју ко ју он же ли да ис тра жи. Ни је исто пре тра жи-
ва ње за ди плом ца ко ји би тре ба ло да пре зен ту је не ко ли ко 
нај но ви јих чла на ка и по зна ва ње уџ бе нич ке ли те ра ту ре и 
пре тра жи ва ње ис тра жи ва ча, би ло за ње го во да ље уса вр-
ша ва ње, или пу бли ко ва ње не ког ра да. Без об зи ра на тип 
ко ри сни ка, сва ко пре тра жи ва ње из и ску је ан га жо ва ње ви-
ше вре ме на не го што су ко ри сни ци нај че шће спрем ни да 
одво је. За то су ва жна са вре ме на сред ства ко му ни ка ци је, 
јер ко ри сник не мо ра сва ки пут да до ђе у би бли о те ку да 
би до шао до не ких по да та ка.

Би бли о те ка ри у ви со ко школ ским уста но ва ма тре ба-
ло би да за у зму је дин стве ну по зи ци ју у по ку ша ји ма да 
се де фи ни ше и по стиг не ин фор ма ци о на пи сме ност сту-
де на та. Циљ да се сту ден ти оспо со бе та ко да до бро зна-
ју ди сци пли ну ко ју су сту ди ра ли и да су спо соб ни да се 
при ла го ђа ва ју и да на пре ду ју на сту ди ја ма и у про фе си о-
нал ном жи во ту по сле сту ди ја, за јед нич ки је за све ин сти-
ту ци је ви со ког обра зо ва ња. Мно ге сту ди је су по ка за ле да 

2 Исто.

Ин фор ма ци о но опи сме ња ва ње у 
ви со ко школ ској би бли о те ци

Ми ља на То до ро вић
Ма те ма тич ки фа кул тет у Бе о гра ду
mi lja na @matf.bg.ac.rs

Са же так
Сна ла же ње у ин фор ма циј ском оби љу, по се до ва ње ве шти на про на ла же ња, ода би ра ња, вред но ва ња и успе шног ко ри-
шће ња ин фор ма ци ја за ви си од ни воа ин фор ма ци о не пи сме но сти сту де на та, па би сто га би бли о те ка ри у ви со ко школ-
ским уста но ва ма тре ба ло да стре ме по сти за њу за вид ног нивоa ин фор ма ци о не пи сме но сти сту де на та, као свом нај-
ви шем ци љу. Све је те же из дво ји ти зна чај не ин фор ма ци је од свих рас по ло жи вих. Оспо со би ти сту ден те та ко да до бро 
по зна ју ди сци пли ну ко ју су сту ди ра ли, раз ви ти им же љу и мо гућ ност на пре до ва ња на сту ди ја ма и у про фе си о нал ном 
жи во ту по сле сту ди ја, за јед нич ки је циљ свих за по сле них у ин сти ту ци ја ма ви со ког обра зо ва ња.

Кључ не ре чи: 
ин фор ма ци о на пи сме ност, обра зо ва ње ко ри сни ка, ви со ко школ ске би бли о те ке, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех-
но ло ги је, сту ден ти

УДК 027.7:001.1/.8
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се сту ден ти све ви ше осла ња ју на Ин тер нет као при мар-
ни из вор ин фор ма ци ја при ли ком уче ња, за не ма ру ју ћи 
би бли о теч ке ба зе по да та ка и штам па не ин фор ма ци о не 
из во ре, и да око 20% сту де на та ни ка да не про це њу је ква-
ли тет ин фор ма ци ја ко је при ку пи са Ин тер не та или из 
дру гих из во ра.

Би бли о те ка ри има ју ва жну уло гу у ин фор ма ци о ном 
опи сме ња ва њу јер има ју оба ве зу да сту ден те на у че ка ко 
да про на ђу, вред ну ју и ко ри сте ин фор ма ци је и зна ње у 
све ту ко ји се ди на мич но раз ви ја. Ин фор ма ци о на пи сме-
ност ни је са мо од ви тал ног зна ча ја за ефи ка сно ис тра жи-
ва ње и по бољ ша ње успе ха у про фе си о нал ном ра ду, већ 
је осно ва за ства ра ње ком пе тент ног сту ден та. Аме рич ко 
дру штво би бли о те ка ра ALA ин си сти ра ло је на но вом мо-
де лу уче ња ко ји по ла зи од пре ми се да је „Уче ње чи ње ни-
ца сла ба за ме на за уче ње љу ди ка ко да уче”.

Обу ка ко ри сни ка тре ба ло би сва ко днев но да бу де ор-
га ни зо ва на у ви со ко школ ској би бли о те ци с об зи ром на на-
уч но-ис тра жи вач ки ка рак тер ра да на став ни ка и сту де на та. 
Су о че ни са ме то да ма ко је ни су ра ни је при ме њи ва ли, као и 
са по тре бом ко ри шће ња дру ге вр сте ли те ра ту ре и би бли-
о те ка, на ко је у свом прет ход ном ис ку ству ни су на ви кли, 
сту ден ти се осе ћа ју из гу бље ним. За ра ли ку од би бли о те-
ка ко је су ко ри сти ли пре сту ди ра ња, са да се ви ше упу ћу ју 
на ка та ло ге, би бли о гра фи је и дру ге но си о це ин фор ма ци ја. 
Због то га им је по треб на по моћ би бли о теч ких рад ни ка, ко-
ја под ра зу ме ва упу ћи ва ње у ко ри шће ње би бли о те ке и ли-
те ра ту ре и се лек тив на ди се ми на ци ја ин фор ма ци ја.

Сту ден ти ма пр ве го ди не, ко ји су нај не сна ла жљи ви-
ји, ин фор ма ци је о ра ду би бли о те ке су нај по треб ни је. Би-
бли о те кар их мо же пру жи ти на ви ше на чи на: 

1. пре да ва њем о би бли о те ци одр жа ним у учи о ни ци;
2.  пре да ва њем одр жа ним у са мој би бли о те ци и ње-

ним оби ла ском;
3. филм ским и ви део про јек ци ја ма;
4. упо зна ва њем са штам па ним во ди чем.
Сту ден ти ма су по ред ин фор ма ци ја о би бли о те ци 

по треб не и ин фор ма ци је о ли те ра ту ри и из ли те ра ту ре. 
Та ко сту дент пр ве го ди не без кри тич ког ста ва при ку пља 
ли те ра ту ру за се ми нар ски рад и ис пи те. Сту дент дру ге 
го ди не оче ку је по треб не ин фор ма ци је ка да од би бли о те-
ка ра за тра жи не што о од ре ђе ном пред ме ту. За сту ден те 
за вр шних го ди на по жељ на су де таљ на упут ства о би бли-
о теч ким ка та ло зи ма, кла си фи ка ци о ним схе ма ма, ре фе-
рен сним збир ка ма, ме то да ма ко ри шће ња се кун дар не и 
тер ци јал не ли те ра ту ре. Нео п ход но је да сва ки сту дент 
раз ви је спо соб ност кре а тив ног раз ми шља ња, страст за 
пер ма нент ним сти ца њем но вих зна ња и при ме ном истих 
у прак си. У сва ком слу ча ју, тре ба ло би про це ни ти ин те-
ре со ва ња и спо соб но сти сва ког сту ден та и са ве то ва ти га 
без пот це њи ва ња ње го вог лич ног ста ва. До од ре ђе них 
са зна ња о сту ден ту ин фор ма тор мо же до ћи са мо кроз 
раз го вор са њим. Сна ла же ње у ин фор ма циј ском оби љу, 
по се до ва ње ве шти на про на ла же ња, ода би ра ња, вред но ва-
ња и успе шног ко ри шће ња ин фор ма ци ја, реч ју, за ви си од 
ин фор ма ци о ног опи сме ња ва ња. Би бли о те кар би тре ба ло 
да упу ти чи та о ца ка ко да сам ре ши свој про блем та ко што 
ће му ука за ти на се кун дар не и тер ци јал не пу бли ка ци је из 
те обла сти, мо же да пред ло жи из вор на де ла ко ја са др же 
тра же на ре ше ња, као и да при пре ми же ље ну ин фор ма ци-
ју на осно ву по сто је ће ли те ра ту ре. За до сти за ње ин фор-

ма ци о не пи сме но сти, уло га би бли о те ке је не про це њи ва, 
а по себ но ин фор ма ци о но-ре фе рал них цен та ра. Они мо гу 
ус по ста ви ти ве зу из ме ђу пи са них и елек трон ских из во-
ра ин фор ма ци ја и обез бе ди ти обу ку ко ри сни ка ка ко да 
на пра ве стра те ги ју пре тра жи ва ња, ода бе ру од го ва ра ју ће 
из во ре за ис тра жи вач ки рад, про на ђу ин фор ма ци је, ева-
лу и ра ју, ана ли зи ра ју и ода бе ру ре ле вант не ин фор ма ци је. 
Без об зи ра на то ко ји су ви до ви и ме то де ин фор ми са ња 
по год ни, јед но је си гур но: „Би бли о те ке се мо ра ју окре ну-
ти ко ри сни ци ма ви ше и ак тив ни је не го што су то чи ни ле 
у про шло сти. Ауто ма ти за ци ја рад них про це са у ака дем-
ским би бли о те ка ма умно го ме ће до при не ти оства ри ва њу 
то га за дат ка.”3

У ви со ко школ ским би бли о те ка ма, на обу ци ко ри сни-
ка тре ба ло би сва ко днев но ра ди ти, уса вр ша ва ти је, уна-
пре ђи ва ти и ра ди ти на ње ном по бољ ша њу. До бар при мер 
пред ста вља ју би бли о те ке Ка ро ли на уни вер зи те та, где је 
би бли о теч ко осо бље ве о ма про фе си о нал но при сту пи ло 
по бољ ша њу ин фор ма ци о не пи сме но сти сво јих ко ри сни-
ка, же ле ћи да про ши ри и по бољ ша про грам обу ке. Гру па 
би бли о те ка ра је чак офор ми ла и Рад ну гру пу за ин фор-
ма ци о но опи сме ња ва ње, са ци љем да уна пре ди и оце ни 
по сто је ћи про грам обу ке за ко ри сни ке, а јед на од мно гих 
пре по ру ка ко је је ова гру па из ра ди ла је и отва ра ње но-
вог рад ног ме ста – ко ор ди на тор за обу ку ко ри сни ка, што 
нам го во ри о јед ном вр ло озбиљ ном при сту пу ба вље ња 
ин фор ма ци о ном пи сме но шћу. У са рад њи са на став ним 
осо бљем, же ле ли су да от кло не по сто је ће про бле ме и да 
оси гу ра ју да обу ка сту де на та бу де у скла ду са же ља ма 
и оче ки ва њи ма на став ни ка на од ре ђе ним пред ме ти ма. 
За би бли о те ка ре ан га жо ва не на ин струк тив ном ра ду са 
сту ден ти ма ор га ни зо ва на је обу ка и ева лу а ци ја, да би се 
упо зна ли са про гра мом пред ме та, тех ни ка ма ефи ка сног 
уче ња, а ка ко би до би ли по врат ну ин фор ма ци ју о ефек ту 
ко ји је обу ка има ла, би ли су оба ве зни да на по чет ку обу ке 
по де ле фор му ла ре сво јим гру па ма, што им је по мо гло у 
уса вр ша ва њу про гра ма. За тим, по че ли су да раз ви ја ју се-
ри ју on-li ne при руч ни ка. Пр ви при руч ник је био на ме њен 
сту ден ти ма пр ве го ди не, јер је пред ста вљао увод у ис тра-
жи вач ки рад би бли о те ке, а оста ли при руч ни ци су би ли 
та ко за ми шље ни да сту ден те упо зна ју са ли те ра ту ром 
из од ре ђе не обла сти, док је нај но ви ја се ри ја при руч ни ка 
ко ри сти ла сту ден ти ма са UNC за оба вља ње ис тра жи вач-
ког ра да док су на сту ди ја ма у ино стран ству. Схва тив ши 
да се без сва ко днев не са рад ње са на став ни ци ма не мо же 
ра ди ти на ква ли тет ној обу ци сту де на та, би бли о те ка ри и 
на став но осо бље иден ти фи ко ва ли су нај по год ни је из во-
ре ин фор ма ци ја за сва ки пред мет и ис пит ни за да так.Са-
мим тим, би бли о те ка ри Ка ро ли на уни вер зи те та раз ви ли 
су Web стра не ко је су сту ден ти ма олак ша ле про на ла же-
ње и ко ри шће ње ква ли тет них ака дем ских из во ра, за тим 
лин ко ве ка ра до ви ма из на уч них ча со пи са, on-li ne при-
руч ни ке и са ве те за пре тра жи ва ње. На тај на чин, би бли-
о те ка ри Ка ро ли на уни вер зи те та ус по ста ви ли су бли ску 
са рад њу са на став ни ци ма, чи ме се би бли о те ка ри на ших 
ви со ко школ ских би бли о те ка не мо гу по хва ли ти. Ве ћи на 
на ших ви со ко школ ских би бли о те ка не пред ста вља на-

3 Алек сан дра Вра неш, Ви со ко школ ске би бли о те ке (Бе о град: Кон зор ци-
јум ТЕМ ПУС про јек та УМИ ЈЕР 16059-2001, Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
„Све то зар Мар ко вић”; Ба ња лу ка: На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка 
Ре пу бли ке Срп ске, 2004), 150.
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став но-на уч ну је ди ни цу, а ово су сва ка ко до бри при ме ри 
за при до би ја ње на кло но сти на став ни ка и по бољ ша ње ра-
да у на ста ви из би бли о те кар ског угла. У са рад њи са ло-
кал ним на став ни ци ма и школ ским би бли о те ка ри ма ор-
га ни зу ју школ ски дан, ка ко би упо зна ли уче ни ке са свим 
оним што јед на ака дем ска би бли о те ка има да по ну ди и 
при пре ми их за ака дем ски ис тра жи вач ки рад. Парт нер-
ски од но си ко је је UNC раз вио, са рад ња са за јед ни ца ма на 
ака дем ском, ло кал ном и др жав ном ни воу, не што је што 
би сва ка ко тре ба ло да нас под стак не на раз ми шља ње и 
што је мно го ва жни је, на то ка ко да по бољ ша мо ин фор-
ма ци о ну пи сме ност у сво јим би бли о те ка ма.4

У Би бли о те ци Ма те ма тич ког фа кул те та, где сам за-
по сле на, ко ри сни ци сва ко днев но до би ја ју ин фор ма ци је 
о усло ви ма и на чи ну ко ри шће ња би бли о теч ке гра ђе и ка-
та ло га. Сту ден те пр ве го ди не усме ра ва мо на упо зна ва ње 
би бли о теч ког си сте ма и фон да ко ји би бли о те ка по се ду је. 
При ли ком све ча ног при је ма бру цо ша, пред став ник би бли-
о те ке ин фор ми ше сту ден те о ње ном ра ду раз го во ром и 
фла је ри ма, ко је сва ки бру цош до би ја. Сту ден ти ма свих го-
ди на пре по ру чу је се ли те ра ту ра из по себ но из дво је ног де ла 
фон да (уџ бе ни ци, збир ке за да та ка), по ма же се у пре тра жи-
ва њу на уч них ба за, у ра ду на из ра ди се ми нар ских и ма стер 
ра до ва. По ред усме них ин фор ма ци ја, ко ри сни ци се упу-
ћу ју и на сајт би бли о те ке – http://www.matf.bg.ac.yu/~sce-
pann/knji ge/, ко ји смо са ми по ста ви ли и ко јег ре дов но ажу-
ри ра мо. На сај ту се на ла зе по да ци o исто ри ји би бли о те ке, 

4 Li sa Nor berg, „Обу ка ко ри сни ка би бли о те ка на Ка ро ли на уни вер зи те ту”, 
у Best prac ti ce: ко му ни ка ци ја, кул ту ра ор га ни за ци је, од но си би бли о те ка с 
јав но шћу, Гор да на Сто кић Си мон чић (Пан че во: Град ска би бли о те ка; Ис-
точ но Са ра је во: Ма тич на би бли о те ка, 2009), 174-181.
* Нај ва жни је ин фор ма ци је о би бли о те ка ма Ка ро ли на уни вер зи те та мо же-
те на ћи на адре си: http://www.lib.unc.edu (пре у зе то 16. 3. 2009).

фон ду, за по сле ни ма, рад ном вре ме ну, а схва тив ши ње го ву 
упо треб ну вред ност, по ста ви ли смо од ре ђе не елек трон ске 
књи ге из исто ри је ма те ма ти ке, ге о ме три је, ве ро ват но ће, 
што сту ден ти ма пред ста вља по себ ну по год ност. На сај ту 
се мо гу про на ћи и ин фор ма ци је о лин ко ви ма ко ји по ма жу 
ма те ма ти ча ри ма да до ђу до не ких ве о ма ко ри сних ин фор-
ма ци ја. Из ла зе ћи у су срет по тре ба ма ко ри сни ка, на сај ту 
се на ла зи адре са вир ту ел ног би бли о те ка ра, ко ји од го ва ра 
на ра зна пи та ња ко ри сни ка, као што су: по моћ у тра же њу 
од ре ђе не пу бли ка ци је, мо гућ ност про ду же ња пу бли ка ци ја, 
ре ша ва ње од ре ђе них про бле ма ко ји се ја вља ју при ли ком 
пре тра ге ин фор ма ци ја, итд. С об зи ром на ва жност кон так-
та с јав но шћу, Би бли о те ка на Сај му књи га и Сај му обра зо-
ва ња на штан ду Ма те ма тич ког фа кул те та ре дов но ко му-
ни ци ра и упо зна је по тен ци јал не ко ри сни ке са свим оним 
што јед на ака дем ска би бли о те ка има да по ну ди. У пла ну су 
пре да ва ња, обу ке за док то ран те, сва ко днев но пре зен то ва ње 
би бли о те ке, и све што би јед на ви со ко школ ска би бли о те ка 
тре ба ло да по ну ди сво јим ко ри сни ци ма у 21. ве ку.

Обра зо ва ње не по сто ји као ре дов но или ван ред но, 
већ по сто ји са мо јед на вр ста, а то је пер ма нент но обра-
зо ва ње. Би бли о те ка ри има ју зна чај ну уло гу у ин фор ма-
ци о ном опи сме ња ва њу сво јих ко ри сни ка, али сам про цес 
опи сме ња ва ња и до жи вот ног уче ња је дво сме ран, јер и 
са ми би бли о те ка ри мо ра ју не пре кид но да се об у ча ва ју 
ка ко би сти ца ли но ва зна ња и ве шти не и би ли спрем ни да 
их пре не су на дру ге. На Ка ро ли на уни вер зи те ту би бли о-
те ка ри су одав но схва ти ли и, са уве ре њем да се на ви со ко-
школ ским уста но ва ма, где се раз ви ја ју ве шти не и спо соб-
но сти нео п ход не за бу ду ће са мо о бра зо ва ње по је ди на ца, 
сти че ко нач на обу ка за на уч но-ис тра жи вач ки рад и до-
жи вот но уче ње, круп ним ко ра ком кре ну ли у про цес опи-
сме ња ва ња, ка ко сво јих сту де на та, та ко и свој соп стве ни.
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Дан би бли о те ка ра Ср би је, 14. де цем бар, Би бли о-
те кар ско дру штво Ср би је обе ле жи ло је и 2009. го ди не. 
До ма ћин и спон зор ово го ди шње ма ни фе ста ци је, ко ја је 
има ла све ча ни и рад ни део, би ла је Кри ми на ли стич ко 
по ли циј ска ака де ми ја у Зе му ну. Про сла ви свог пра зни ка 
при су ство ва ло је око 200 би бли о те ка ра из зе мље, а ме ђу 
го сти ма би ли су и ата шеи за кул ту ру хр ват-
ске и бу гар ске ам ба са де, као и са вет ник за 
кул ту ру и ме ди је аме рич ке ам ба са де у Бе о-
гра ду. Скуп је ор га ни зо ван под по кро ви тељ-
ством Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср-
би је, а фи нан сиј ски су га по мо гли Ам ба са да 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у Бе о гра ду, 
Ко мер ци јал на бан ка, Еко сци фонд и Па ком 
ком пју те ри из Бе о гра да.

Све ча ну сед ни цу Дру штва отво рио је 
и во дио пред сед ник, проф. др Жељ ко Вуч-
ко вић. Го сти ма су се обра ти ли са вет ник 
за кул ту ру и ме ди је Ам ба са де Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва у Бе о гра ду, Кон рад Тар-
нер, као и де кан Кри ми на ли стич ко по ли-
циј ске ака де ми је у Зе му ну, проф. др Го ран 
Ми ло ше вић.

Као и сва ке го ди не, све ча но су уру че не 
на гра де Би бли о те кар ског дру штва Ср би је. 
На гра ду „Сто јан Но ва ко вић“ за 2009. го ди-
ну до био је До бри ло Ара ни то вић из Би бли о-
те ке ша бач ке за књи гу Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не: 
огле ди из са вре ме не ру ске на у ке о би бли о те кар ству у из-
да њу На род не би бли о те ке „Ђор ђе На то ше вић“ из Ин ђи-
је и Слу жбе ног гла сни ка из Бе о гра да. На гра ду „За пис“ 
до би ла је мр Мир ја на Бр ко вић из Уни вер зи тет ске би-
бли о те ке у Но вом Са ду, на гра да „Нај бо љи би бли о те кар 
у на ци о нал ној би бли о те ци“ уру че на је Ду ши ци Гр бић из 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, а на гра да „Нај бо љи би бли-
о те кар у јав ној би бли о те ци“ Жар ку Во ји но ви ћу, ше фу 
за ви чај ног оде ље ња Град ске би бли о те ке Пан че во. У име 
на гра ђе них, го во ри ли су До бри ло Ара ни то вић и Ду ши-
ца Гр бић.

У част Да на би бли о те ка ра Ср би је, про мо ви сан је 
че тво ро број ча со пи са Би бли о те кар за 2009. го ди ну по-
све ћен те ми „Ста тус и про фе си о на ли за ци ја би бли о-
те кар ства у Ср би ји“. Овај број је пред ста ви ла Ми ли ца 
Сте ва но вић из На род не би бли о те ке Кру ше вац, члан 
Уре ђи вач ког од бо ра.

На кон све ча ног де ла ску па, би бли о те ка ри су при-
су ство ва ли на уч ној кон фе рен ци ји Те мељ не вред но сти 
са вре ме ног би бли о те кар ства. Ор га ни за ци о ни од бор 
ко јег су чи ни ли: проф. др Жељ ко Вуч ко вић, проф. др 
Гор да на Сто кић Си мон чић, Ја сми на Нин ков, мр Са ња 
Ан то нић, Ми ло рад Вуч ко вић и Ва ња Мар ко вић, у крат-

ком вре ме ну и уз из у зет но ре стрик ти ван бу џет, оку пио 
је, по по зи ву, 8 из ла га ча ко ји су пред ста ви ли соп стве но 
ви ђе ње те мељ них вред но сти са вре ме ног би бли о те кар-
ства. Ску пом је пред се да ва ла проф. др Гор да на Сто кић 
Си мон чић.

Рад „Би бли о те ке и би бли о те ка ри у 2010. го ди ни: 
иза зо ви и мо гућ но сти“ из ло жи ла је проф. др Хер ми на 
Г. Б. Ан ге ле ску (Шко ла за би бли о те кар ство и ин фор-
ма ти ку Др жав ног уни вер зи те та Вејн у Де тро и ту, Ми-
чи ген). Го шћа из Аме ри ке, ина че по ре клом Ру мун ка, 
го во ри ла је о број ним иза зо ви ма са ко ји ма се су сре ћу 
би бли о те ке. Као ме ста со ци јал не ин тер ак ци је, оне пре 
све га мо ра ју да из бо ре сво је ме сто ме ђу раз ли чи тим 
ин сти ту ци ја ма ко је же ле да ис пу не сло бод но вре ме љу-
ди, од но сно да на ђу на чи не да при ву ку љу де да од лу че 
да, уме сто не ких дру гих ак тив но сти ко је би има ли, оду 
у би бли о те ку. Иза зо ве са ко ји ма се су сре ћу би бли о те ке 
она ви ди у сма њи ва њу бу џе та, пре ла ску са штам па ног у 

Дан би бли о те ка ра Ср би је

Те мељ не вред но сти 
са вре ме ног би бли о те кар ства

Мр Дра га на Са бо вљев
Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин
dra ga na.sa bo vljev@g mail.com
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Л И Н К

ди ги тал но окру же ње пу бли ка ци ја, сма ње-
њу бро ја за по сле них, не до стат ку про сто-
ра, при ла го ђа ва њу но вим тех но ло ги ја ма, 
пре за си ће но сти ин фор ма ци ја ма, у по ја ви 
со фи сти ци ра ни јих и зах тев ни јих, као и 
не ви дљи вих ко ри сни ка, про ши ре њу спек-
тра услу га и осми шља ва њу ак тив но сти као 
еле мен тар ном усло ву оп стан ка би бли о-
те ка. Али ове иза зо ве, би бли о те ка ри као 
ин фор ма ци о ни струч ња ци, мо ра ли би да 
пре тво ре у мо гућ но сти. Њих де фи ни ше 
као спрем ност да се при хва те но ви не и да 
се су о чи са њи ма, као и пра ће ње но вих до-
стиг ну ћа и тех но ло ги ја. Би бли о те ка ри би 
мо ра ли да раз ви ја ју но ве про гра ме и услу-
ге, као и да пра те по тре бе сво јих ко ри сни-
ка, да ко му ни ци ра ју са њи ма. Кључ на је 
и са рад ња би бли о те ка ра, да би се раз ме-
ном ис ку ста ва уште де ли но вац, енер ги ја и 
труд. Нео п ход но је укљу чи ва ње у за јед ни-
цу и про мо ци ја услу га би бли о те ке, али и ње на уну тра-
шња ре ор га ни за ци ја и ре кон струк ци ја про сто ра. Хер-
ми на Ан ге ле ску пре по ру чу је би бли о те ка ри ма и осмех 
у кон так ти ма са ко ри сни ци ма, а би бли о те ка ре но ве ге-
не ра ци је, ин фор ма ци о не на уч ни ке, ви ди као љу де ко ји 
ће очу ва ти тра ди ци ју, али и при хва ти ти но ве прин ци пе 
ко ји ће по мо ћи да оста ну ва жни сво јим ко ри сни ци ма и 
дру штву у ко јем вр ше сво ју ми си ју. 

Проф. др Та тја на Апа рац-Је лу шић (Све у чи ли ште у 
За дру, ка те дра за би бли о те кар ство) го во ри ла је на те му 
„Кон вер ген ци ја ди сци пли на у по љу ин фор ма циј ских 
зна но сти: иза зо ви, трен до ви и ди ле ме“. Те мељ не вред но-
сти би бли о те кар ства она са гле да ва кроз за да так чу ва ња 
кул тур не ба шти не, а би бли о теч ку де лат ност по сма тра 
као не за о би ла зну и ва жну у дру штву. Би бли о теч ке услу-
ге, под ути ца јем но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, ну-
жно се ве зу ју за услу ге дру гих про из во ђа ча, до ба вља ча 
и по сред ни ка у пре но су и ди стри бу ци ји ин фор ма ци ја. 
Ме ђу њи ма по себ ну уло гу ви ди у му зе ји ма и ар хи ви ма, 
па је сво је из ла га ње по све ти ла трен до ви ма њи хо вог при-
бли жа ва ња и са рад ње са би бли о те ка ма.

На те му „Би бли о теч ка ети ка – јед на од вред но сти 
са вре ме ног би бли о те кар ства“, го во ри ла је го шћа из Бу-
гар ске, проф. др Ма ри ја Мла де но ва (Спе ци ја ли зо ва-
на ви со ка школa за би бли о те кар ство и ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је, Со фи ја). Про фе си о нал на ети ка се у ра ду 
по сма тра као при ме ње на на у ка ко ја про у ча ва мо рал не 
вред но сти чо ве ка, али и као вред но сно-нор ма тив на те о-
ри ја о по на ша њу љу ди у од ре ђе ној про фе си ји. По јам „би-
бли о теч ка ети ка“ де фи ни сан је као на уч на ди сци пли на 
на ста ла ин те гра ци јом би бли о те кар ства и ети ке и про у-
ча ва нор ме по на ша ња би бли о те ка ра на рад ном ме сту. 
Аутор ка их сма тра нео п ход ним у ис пу ња ва њу про фе си-
о нал них ду жно сти ве за них за пру жа ње услу га ко ри сни-
ци ма. За кон ска осно ва про фе си је, од нос би бли о те ка ра и 
чи та о ца, од нос би бли о те ка ра са ко ле га ма и њи хов од нос 
пре ма дру штву, чи не сло же ни си стем уза јам но усло вље-
них мо рал них од но са. Би бли о теч ке асо ци ја ци је ко је су 
ство ри ле сво је етич ке ко дек се има ју зна чај ну уло гу у по-
твр ђи ва њу би бли о теч ке ети ке. Та ко ђе се фор му ли шу и 
„Де сет бож јих за по ве сти о до бром би бли о те ка ру“ и три 

основ на за дат ка ве за на за би бли о теч ку ети ку: ин фор ма-
ци о на кул ту ра ко ри сни ка, ху ма ни за ци ја по сло ва ња и 
пре тва ра ње би бли о те ка у ин стру мент де мо кра ти је и ин-
те лек ту ал не сло бо де. На гла ше на је ме ђу соб на са рад ња 
свих нај зна чај ни јих свет ских би бли о теч ких асо ци ја ци ја 
и би бли о те ка по је ди нач но, да би се ство рио но ви, ху ма-
ни зо ва ни лик ових ин сти ту ци ја.

Др Ми ле на Мак си мо вић (Фи ло зоф ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, Ре пу бли ка Срп ска) 
из ло жи ла је рад „Тра ди ци о нал ни и но ви за да ци да на-
шњих би бли о те ка ра“. У ње му се освр ну ла на исто риј ски 
раз вој би бли о те чке де лат но сти, те о ри је би бли о те кар-
ства и би бли о те ка ра као струч ња ка, да би се за др жа ла 
на са да шњем по ло жа ју би бли о те ка ра и стру ке у це ли ни 
на при ме ру Ре пу бли ке Срп ске, а у усло ви ма дру штве-
не и еко ном ске кри зе и тран зи ци је дру штве ног си сте ма. 
Аутор ка раз ми шља о из град њи но вог про фи ла би бли о-
те ка ра ко ји, осим тра ди ци о нал них са зна ња, мо ра ју да 
овла да ју са вре ме ним сред стви ма и си сте ми ма ко му ни-
ка ци је у ци љу пру жа ња бо љих услу га ко ри сни ци ма.

„По сто ји ли рас кол? Би бли о те кар ство из ме ђу те-
о ри је и прак се“, из ла га ње проф. др Гор да не Сто кић 
Си мон чић (Фи ло ло шки фа кул тет, Ка те дра за би бли о-
те кар ство и ин фор ма ти ку), ба ви се про бле ми ма про фе-
си о на ли за ци је би бли о теч ке де лат но сти и ве ри фи ко ва ња 
на уч не би бли о те кар ске за јед ни це у Ср би ји као су штин-
ским у од но су на љу де и ко му ни ка ци ју – две те мељ не 
вред но сти би бли о те кар ства. Аутор по сма тра прак су би-
бли о те кар ства кроз ши ро ки ди ја па зон ак тив но сти: обра-
зо ва ње, услу жне, ор га ни за ци о не и ко му ни ка ци о не про-
це се, ино ва тив но и про јект но ан га жо ва ње. Због то га се 
не сла же са из јед на ча ва њем би бли о те кар ске на у ке и те-
о ри је, тј. за ла же се за раз ли ко ва ње би бли о те кар ства као 
на у ке и као про фе си је. Ти ме не пот це њу је ни јед но ни 
дру го, не го по ку ша ва да об ја сни по тре бу да се фор му-
ли шу мо гућ но сти, оче ки ва ња, стра те ги ја и до ме ти њи-
хо вим за јед нич ким де ло ва њем. У све тлу од ред би „Пра-
вил ни ка о усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња 
у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“ и „Пра вил-
ни ка о по ступ ку и на чи ну вред но ва ња и кван ти та тив ном 
ис ка зи ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул та та ис тра жи-

Жарко Војновић, шеф завичајног одељења панчевачке библиотеке, 
прима награду „Најбољи библиотекар у јавној библиотеци“
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Сабовљев Д. „Темељне вредности савременог библиотекарства“, 19–21.

Л И Н К

ва ча“, раз ми шља о по зи ци ји ди пло ми ра них би бли о те-
ка ра и оних ко ји су то зва ње сте кли кроз рад, на чи ну 
по ла га ња струч них ис пи та и уна пре ђи ва ња, вред но ва њу 
на уч них ре зул та та за по сле них у би бли о те ка ма. Та ко ђе 
је бит но ко ли ко се на уч ни рад ни ци ан га жу ју у ре ша ва-
њу про бле ма про фе си је, али и ко ли ко и јед ни и дру ги 
уче ству ју у ра ду стру ков них асо ци ја ци ја, ко ли ко пи шу 
за струч не ча со пи се, ка ко се на гра ђу ју, вред ну ју, итд. 
Иако за кљу чак да би бли о те кар ство ни је у ис тој рав ни 
са дру гим на уч ним ди сци пли на ма и да ни је по стиг ну та 
са гла сност о до ме ти ма стру ке де лу је по себ но де при ми-
ра ју ће, сво јим ис ти ца њем мар љи вог ви ше де це ниј ског 
ра да љу ди за по сле них у би бли о те ка ма и по да та ка о два-
де сет ге не ра ци ја ди пло ми ра них би бли о те ка ра, о сме ру 
за школ ске би бли о те ка ре, зна чај ној пе ри о ди ци, те о ри ји 
и прак си, аутор ка у ства ри по зи ва на ну жно по сти за ње 
са гла сно сти о то ме ко ји су нам за јед нич ки ин те ре си и 
ци ље ви и ка ко да до ђе мо до њих.

Свој рад, „Би бли о те ке пре ве ба и би бли о те ке по-
сле ве ба“, Ве сна Ињац-Мал ба ша (На род на би бли о те-
ка Ср би је), по де ли ла је на три де ла. У пр вом раз ма тра 
раз ли чи та ви ђе ња те мељ них вред но сти би-
бли о те кар ства са исто риј ског аспек та, од 
Ран га на та но вих пет за ко на би бли о те кар ства, 
Гор ма но вих пет основ них на че ла, пет основ-
них прин ци па Web-а Али ре за Но ру зи ја, до 
до ку ме на та Аме рич ког би бли о теч ког удру-
же ња на ову те му. Дру ги део чи не са вре ме-
на ис тра жи ва ња по тре ба та ко зва не Go o gle 
ге не ра ци је Бри тан ске би бли о те ке из 2008. 
го ди не, за тим о ис тра жи ва чи ма бу дућ но сти 
и сту дент ском ви ђе њу би бли о те ка и ин фор-
ма ци о них из во ра OCLC-a и о про ме ње ној 
уло зи би бли о теч ких ка та ло га Кон гре сне би-
бли о те ке. Тре ћи део чи ни пре глед нај зна чај-
ни јих свет ских про је ка та на Web-у, као што 
су Европ ска би бли о те ка (The Euro pean Li-
brary), Свет ска ди ги тал на би бли о те ка (World 
Di gi tal Li brary), Свет ски ка та лог OCLC-а 
(WorldCat) и оних ве за них за ин фор ма ци о не 
из во ре уоп ште и ди ги тал не збир ке, као што 
су Euro pe a na, In ter net Ar chi ve, Go o gle Bo oks, 
Go o gle Scho lar. Аутор за кљу чу је текст мо гу-
ћим прав ци ма бу ду ћег раз во ја би бли о те ка, би бли о те-
кар ства и ин фор ма ци о них на у ка и те мељ них вред но сти 
би бли о те кар ства у бу дућ но сти. На во ди низ про ме на ко је 
су за хва ти ле би бли о те ке у усло ви ма но вог и умре же ног 
ди ги тал ног све та ко је мо ра ју да их на ве ду да се окре ну 
но вом on-li ne окру же њу, да ре ша ва ју пи та ња аутор ских 
пра ва и ин те лек ту ал ног вла сни штва, да де фи ни шу сво-
је од но се са при ват ним ко мер ци јал ним про из во ђа чи ма 
ин фор ма ци ја, да са ра ђу ју са њи ма, али и да се на мет-
ну као кон ку рен ти. На да ље, сво је са др жа је ће мо ра ти 
да ну де на свим вр ста ма уре ђа ја и на мно гим ме сти ма 
ко је по се ћу ју ко ри сни ци (на во ди со ци јал не мре же, Fa-
ce bo ok, Youtu be, MySpa ce, Flic kr, Rss, Go o gle, итд), за-
пи се из ка та ло га би мо ра ле да ну де и пу тем по пу лар них 
пре тра жи ва ча, сај то ве (но вог ди зај на и функ ци о нал но-
сти), ди ги тал не би бли о те ке и дру ге ин фор ма ци о не из-
во ре мо ра ће да де ле са дру ги ма и на ви ше ме ста, пу тем 
отво ре них из во ра, а пре све га се пре по ру чу ју са рад ња са 

слич ним ор га ни за ци ја ма на свим ни во и ма и по што ва ње 
ко ри сни ка и њи хо вог ми шље ња и по тре ба.

Ве сна Вук сан (Би бли о те ка гра да Бе о гра да) по ну ди-
ла је овом при ли ком сво ју „Ман тру за би бли о те ка ре“. У 
свом ра ду, она по ста вља пи та ња кор по ра тив ног ими џа 
би бли о те ка, њи хо вог пре по зна тљи вог иден ти те та, ми-
си ју и ви зи ју ко је ни су де кла ра тив ног ка рак те ра, од нос 
са ко ри сни ци ма. Кон ста ту је да ко ри сник, на осно ву свог 
ути ска ко јег сти че бо рав ком у би бли о те ци и третманa 
струч них рад ни ка, фор ми ра сво је ми шље ње о њој. На во-
ди се дам гре хо ва би бли о те ка ра у ко му ни ка ци ји са ко ри-
сни ци ма ко је опи су је Се гал и за ла же се да би бли о те ка ри 
про ме не свој имиџ без лич них, не љу ба зних, ло ше об у че-
них осо ба ти ме што ће ис ти ца ти сво ја ин те ре со ва ња, тј. 
би бли о те ке мо ра ју ак тив ни је и за ни мљи ви је да про мо-
ви шу сво је људ ске ре сур се. Ве сна Вук сан ну ди фор му лу 
успе ха: стал но пра ће ње по тре ба ко ри сни ка или, ка ко је 
са ма ре кла, „Ка ко да сва ко на ше не, про ме ни мо у да“.

На уч ни скуп је за кљу чио проф. др Жељ ко Вуч ко вић 
(Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру), пред сед ник Би бли о те-
кар ског дру штва Ср би је, из ла га њем под на сло вом „По-

сто је ли ста ре и но ве вред но сти би бли о те кар ства?“. Крат-
ко и ефект но, што му је већ по ста ло знак рас по зна ва ња, 
од го вор на пи та ње из на сло ва на ла зи у кон ста та ци ји да 
би бли о те ке бу дућ но сти мо ра ју да оста ну вер не сво јим 
из вор ним ци ље ви ма, за да ци ма и вред но сти ма. По што 
би бли о те ке од свог на стан ка иден ти тет за сни ва ју на кул-
ту ри зна ња, њи хо ва ми си ја по др шке ху ма ни те ту и де мо-
крат ском раз во ју дру штва кроз сло бо дан при ступ зна њу 
оста је не про ме ње на и у но вом, ди на мич ни јем све ту. По-
бољ ша ње дру штве ног ста ту са и про фе си о на ли за ци ју са-
вре ме ног би бли о те кар ства он ви ди у ви со кој про фе си о-
нал ној са мо све сти, са мо по што ва њу и од го вор но сти ко ји 
су уте ме ље ни на раз у ме ва њу и ува жа ва њу за јед нич ких 
оп ште људ ских, струч них и лич них вред но сти и иде а ла.

Би бли о те кар ско дру штво Ср би је об ја ви ло је и Збор-
ник ре зи меа са овог на уч ног ску па, ко ји је био део по-
кло на ко ји су при сут ни би бли о те ка ри до би ли на про сла-
ви свог пра зни ка.

Саветник за културу и медије Амбасаде Сједињених Америчких Држава 
у Београду, Конрад Тарнер, са кадетима Полицијске академије
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У Оде ље њу умет но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
17. 3. 2010. го ди не одр жан је јед но днев ни „OCLC се ми-
нар“. Том при ли ком Би бли о те ка гра да Бе о гра да је уго-
сти ла око 120 би бли о те ка ра и ин фор ма ти ча ра из це ле 
Ср би је. Због ве ли ког ин те ре со ва ња тра жи ло се ме сто ви-
ше, та ко да су се све сто ли це, без трај них вла сни ка, из 
оста лих про сто ри ја Би бли о те ке на шле у Оде ље њу умет-
но сти. Циљ се ми на ра је био упо зна ва ње би бли о те ка ра 
и ин фор ма ти ча ра са по сло ва њем OCLC-a и ини ци ја ти-
ва ма у ис точ ној Евро пи. По себ на па жња по све ће на је 
пред но сти ма ко је би би бли о те кар ство у Ср би ји мо гло да 
има у са рад њи са овим цен тром. Се ми нар је одр жан на 
ен гле ском је зи ку уз си мул та ни пре вод.

OCLC (On li ne Com pu ter Li brary Cen ter) је свет ски 
ли дер у ис тра жи ва њу и раз во ју би бли о теч ких ра чу нар-
ских сер ви са. Осно ван је 1967. го ди не, са се ди штем у 

Да бли ну (Оха јо, САД). OCLC ра ди на уна пре ђе њу при-
сту па ин фор ма ци ја ма из це лог све та и сма ње њу сто пе 
ра ста би бли о теч ких тро шко ва. Ви ше од 72.000 би бли-
о те ка из око 100 зе ма ља ши ром све та ко ри сти њи хо ве 
услу ге. OCLC је за јед но са би бли о те ка ма чла ни ца ма кре-
и рао Wor ldCat – нај ве ћи и нај бо га ти ји оn-li ne ка та лог. 
Од 1998. го ди не раз вој на по ли ти ка је усме ре на у прав цу 
ин те гра ци је би бли о те ка из ван гра ни ца САД у Wor ldCat. 
Овај тренд ја сно по твр ђу ју број ке из ко јих се ви ди да је 
до 1998. го ди не 3.200 би бли о те ка из ван гра ни ца САД 
би ло члан OCLC-a, да би 2010. го ди не тај број из но сио 
19.215. По ред нај по пу лар ни јег про из во да – Wor ldCat-a, 
и ње го вих пра те ћих сер ви са, нај ви ше па жње при ву као је 
сер вис за пру жа ње ре фе рен сних услу га – Qu e sti on Po int.

Пре да ва чи на се ми на ру су би ли: 

• Ре ин ван Карл дорп (Rein van Charl dorp), ди рек-
тор OCLC EMEA1 – пред ста вио је ми си ју и ви-
зи ју OCLC-а,

• Ерик ван Лу бек (Eric van Lu be ek), ди рек тор 
про да је и по сло ва ња EMEA –пред ста вио је сер-
ви се и про из во де OCLC-а,

• Ви ви јен Кук (Vi vien Co ok), спе ци ја ли ста за 
Wor ldCat и ре ги о нал ни ме на џер про да је – де-
мон стри ра ла је пред но сти ко је би би ли о те ке до-
би ја ју укљу чи ва њем у Wor ldCat.

Ре ин ван Карл дорп је у не ко ли ко на вра та, то ком 
сво је пре зен та ци је, ор га ни зо вао ми ни квиз из обла сти 
по зна ва ња струч не кал си фи ка ци је (по Дју и ју), а нај у-
спе шни ји су до би ли на гра де. Ерик ван Лу бек је пред ста-
вио сер ви се ве за не за уна пре ђе ње го то во свих сфе ра би-
бли о теч ког по сло ва ња (пре ко ка та ло ги за ци је, на бав ке, 

во ђе ња ста ти сти ка, ре фе рен сних услу-
га, до, за нас тре нут но да ле ког, Web sca le 
Ma na ge ment Ser vi ces2). У атри ју му Би-
бли о те ке гра да Бе о гра да, уз ко фе ин ски 
пре дах, ди ску то ва ло се углав ном о „не-
ве ро ват ним“ мо гућ но сти ма са вре ме ног 
би бли о те кар ства. Се ми нар је за вр шен 
пре зен та ци јом Ви ви јен Кук, вр ло енер-
гич не да ме, ко ја је пред ста ви ла Wor-
ldCat ре чи ма и бро је ви ма. По ме ну те 
су ве ли ке би бли о те ке чи ји су ка та ло зи, 
у про те клих го ди ну да на, „учи та ни” у 
Wor ldCat, би бли о те ке чи ји ка та ло зи че-
ка ју да бу ду „учи та ни”, као и по год но-
сти ко је но си при су ство би бли о те ке у 
Wor ldCat-у.

На ја вље на је им пле мен та ци ја сер-
ви са Qu e sti on Po int у Би бли о те ци гра да 
Бе о гра да, чи ме је по твр ђе на успе шна 
са рад ња Би бли о те ке и OCLC-а за по че та 

2009. го ди не до би ја њем сти пен ди је за струч но уса вр ша-
ва ње Ве сне Вук сан (Jay Jor dan IFLA/OCLC Early Ca re er 
Fel low ship Pro gram).

На кра ју се ми на ра сви уче сни ци су по зва ни да при су-
ству ју кок те лу у Атри ју му Би бли о те ке гра да Бе о гра да где 
су се уз опу ште ну ат мос фе ру (и му зи ку) су ми ра ли ути сци.

На пу шта ју ћи би бли о те ку ни сам мо гао да се отрг-
нем јед ној ми сли. 

Би бли о те ке све та.
По ве за не.

Bi bli o te ca uni ver sa lis.

1 Euro pe, Mid dle Еast, Asia
2 Сер вис ко ји омо гу ћа ва би бли о те ка ма да све сво је по сло ве во де пу тем 
Ин тер не та

OCLC у Библиотеци града Београда

Милан Васиљевић
milan.vasiljevic.bgb@gmail.com
Библиотека града Београда

Полазници OCLC семинара
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Увод

У сво јој пе де се тој го ди ни, у но ћи 12. ав гу ста 1943. 
го ди не, Град ска би бли о те ка у Ми ла ну је то ком са ве-
знич ког бом бар до ва ња гра да до жи ве ла пот пу но уни-
ште ње. Збир ка од око 300.000 је ди ни ца на ла зи ла се у 
зам ку Сфор це ско ко ји је у ве ли кој ме ри та да уни штен, 
као уоста лом и ве ћи део гра да. Сре ћом, ко лек ци ја се-
риј ских пу бли ка ци ја је оста ла не так ну та јер се на ла зи ла 
на дру гој ло ка ци ји. На кон ра та, за хва љу ју ћи до на ци ја ма 
гра ђа на, Би бли о те ка је по но во отво ре на за јав ност, при-
вре ме но у истом зам ку. Би ло је по треб но три на ест го ди-
на да се у гра ду про на ђе од го ва ра ју ћа згра да и пре у ре ди 
за по тре бе Би бли о те ке. Та ко је 10. мар та 1956. го ди не 
све ча но отво ре на но ва згра да цен трал не би бли о те ке у 
па ла ти Сор ма ни, збир ка је по но во бро ја ла 300.000 је ди-
ни ца. Да нас је на зив Сор ма ни че сто у упо тре би ка да се 
при ча о Цен трал ној би бли о те ци гра да Ми ла на. Не што 
ви ше од пе де сет го ди на на кон усе-
ље ња, би бли о те ка по ред књи га и се-
риј ских пу бли ка ци ја по се ду је аудио 
и ви део ко лек ци ју, као и ди ги тал ну 
збир ку и тач ке при сту па Web-у. Би-
бли о те ка Сор ма ни је Цен трал на би-
бли о те ка гра да Ми ла на и за ду же на 
је за упра вља ње и ко ор ди на ци ју си-
сте ма оп штин ских јав них би бли о те-
ка на те ри то ри ји гра да.

Ка ко је би бли о те ка ра сла и ко-
лек ци је се уве ћа ва ле, та ко је и про-
стор за сме штај фон до ва би вао све 
ма њи. Сре ди ном осам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка из гра ђен је до дат ни 
ма га цин ски про стор за сме штај гра ђе.

У 2009. го ди ни цен трал на би-
бли о те ка рас по ла же са пре ко:

• 650.000 књи га,
• 20.000 на сло ва ча со пи са у 

500.000 све за ка,
• 50.000 је ди ни ца аудио-ви-

зу ел не гра ђе (укљу чу ју ћи 
и 15.000 гра мо фон ских 
пло ча),

Град ска би бли о те ка Ми ла но

Пре драг Ђу кић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
pre dragd@bgb.rs

Са же так
У ра ду ће би ти при ка за не Град ска би бли о те ка Ми ла на и згра да цен трал не би бли о те ке са ко лек ци ја ма. Од ре ђе на па жња 
ће би ти по све ће на ор га ни за ци ји јав них би бли о те ка у Ми ла ну, као и ди ги тал ној би бли о те ци.

Кључ не ре чи: 
Град ска би бли о те ка Ми ла но, јав не би бли о те ке, мре жа јав них би бли о те ка, би бли о бус, ди ги тал на би бли о те ка

УДК 027.52(450 Милано)

Зграда централне библиотеке у палати Сормани

• 16.000 му зи ка ли ја,
• 2.000 је ди ни ца ко лек ци је из обла сти умет но сти 

са ори ги нал ним гра ву ра ма,
• ко лек ци јом ста рих књи га за де цу,
• 18.000 ста рих и рет ких књи га (из да тих пре 

1831. го ди не),
• 50.000 дру гих је ди ни ца из 19. ве ка,
• 2.500 књи га из 16. ве ка и
• 9 ин ку на бу ла.
По зна те ми лан ске по ро ди це не рет ко су сво је бо га те 

при ват не збир ке по кла ња ле град ској би бли о те ци. Из ме-
ђу оста лих, вред но је по ме ну ти сле де ће ко лек ци је ко је 
се да нас чу ва ју у Би бли о те ци:

• Фран че ска Ка ца ми ни Му си ја (Fran ce sco Caz za-
mi ni Mus si) – 25.000 је ди ни ца,

• Але сан дра Ка за ти ја (Ales san dro Ca sa ti) – 35.000 
је ди ни ца,
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• Ар нал да Лу ра ски ја (Ar nal do Lu raschi) – 3.000 
јед ни ца из обла сти ну три ци о ни зма и про зи вод-
ње хле ба, а да нас се чу ва у по себ ној згра ди под 
на зи вом Ку ћа хле ба (Ca sa del pa ne),

• Еуге ни ја Мон та леа (Euge nio Mon ta le), до бит ни-
ка Но бе ло ве на гра де за књи жев ност,

• По ро ди ца Фу ма га ли и Ви ду со (Fu ma gal li e Vi-
dus so) – на хи ља де гра мо фон ских пло ча и 
му зи ка ли ја.

У Би бли о те ци се на ла зи и Цен тар Стен дал (Stend-
ha li a no) у ко јем се чу ва збир ка Стен да ло ве при ват не би-
бли о те ке: књи ге, до ку мен ти, пи сма, пре пи ска, ру ко пи-
си и дру ги ма те ри јал. На овај на чин, би бли о те ка чу ва 
успо ме ну на ве ли ког пи сца ко ји је, по соп стве ним ре-
чи ма, био за љу бљен у Ми ла но и у ње му про вео знат ни 
део жи во та. Пре по зна ју ћи ва жност ове ко лек ци је и у 
ин тер на ци о нал ним окви ри ма, Би бли о те ка је на пра ви ла 
ди ги тал ну ко лек ци ју ове збир ке и она је до ступ на и пре-
ко Ин тер не та на адре си: http://www.di gi ta mi.it/stend hal.

За хва љу ју ћи парт нер ству са елек трон ским ги ган-
том Phi lips, сре ди ном осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка, Би бли о те ка је отво ри ла спе ци ја ли зо ва ну чи та о ни цу/
ла бо ра то ри ју за ко ри шће ње аудио и ви део ма те ри ја ла. 
Са два де се так чи та лач ких ме ста, по себ но опре мље них 
аудио/ви део опре мом, мо гу ће је пре гле да ти са др жа је 
ко ји се на ла зе у фон до ви ма би бли о те ке. Пр вен стве но је 
по треб но да ко ри сник кроз ка та ло ге ода бе ре гра ђу ко ју 
би же лео да ко ри сти, а за тим да се обра ти би бли о те ка ру 
ко ји ру ко во ди опре мом и са мим ма те ри ја лом. Би бли о-
те кар пре ко по себ не опре ме ру ку је гра ђом, а ко ри сник 
на свом ме сту мо же да пу сти, за у ста ви, успо ри или пре-
мо та аудио/ви део ма те ри јал.

Ка та ло зи

Има ју ћи у ви ду да Би бли о те ка ни ка да ни је има ла 
фонд у сло бод ном при сту пу, од 1944. го ди не за књи ге 
се из ра ђи вао ве ли ки реч нич ки ал фа бет ски ли сни ка-
та лог. Од 1964. го ди не он је кон вер то ван и та да на ста-

ју аутор ски и пред мет ни ли сни ка та ло зи. У по чет ку је 
фор ми ра но и не ко ли ко по себ них те мат ских ка та ло га 
(нпр. Би бли о гра фи је, Ми ла но и Лом бар ди ја, Ди ја лек ти 
и тра ди ци ја, Ну три ци о ни зам...) у ко ји ма су за јед но би ле 
за сту пље не мо но граф ске и се риј ске пу бли ка ци је. Не ки 
од њих су и да нас до ступ ни, иако се од 1990. го ди не пре-
шло на ауто ма ти зо ва ну ка та ло ги за ци ју укљу че њем у on-
li ne си стем SBN (Ser vi zio Bi bli o te ka rio Na zi o na le). Овај 
си стем одр жа ва Цен трал ни ин сти тут за за јед нич ку ка-

Специјализована читаоница за коришћење аудио и видео материјала

Унутрашње двориште палате Сормани

та ло ги за ци ју и би бли о граф ске ин фор ма ци је 
(IC CU1) а чи ни га пре ко 15.000.000 за пи са у 
ви ше од 4.000 би бли о те ка уче сни ца.

Око 65% укуп ног фон да Цен трал не би-
бли о те ке на ла зи се у уза јам ном ка та ло гу 
SBN (оста так је у по ступ ку ре тро спек тив ног 
уно са). Фон до ви оп штин ских би бли о те ка 
су ско ро у пот пу но сти за сту пље ни у SBN-у, 
осим де ла мул ти ме ди јал не гра ђе (по сту пак 
ре тро спек тив ног уно са је у то ку). Елек трон-
ски ка та лог се мо же пре тра жи ва ти на ви-
ше ни воа, од ко јих ко ри сник мо же да би ра 
Цен трал ну би бли о те ку, мре жу оп штин ских 
би бли о те ка, или ре ги о нал ну мре жу Лом-
бар ди је. На рав но, мо гу ће је пре тра жи ва ње 
фон до ва сва ке по је ди нач не би бли о те ке. До-
дат но, Цен трал на би бли о те ка фор ми ра спе-
ци ја ли зо ва не елек трон ске ка та ло ге као што 
су: ка та лог ауди о ви зу ел не гра ђе, ка та лог ру-

1 “Is ti tu to Cen tra le per il Ca ta lo go Uni co del le bi bli o tec he 
ita li a ne e per le in for ma zi o ni bi bli o gra fic he“.
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ко пи са, ка та лог фон да Стен да ли а но-Бу ћи, Me ta O PAC 
и дру ги. До ступ ни су и по себ ни ли сни ка та ло зи књи га 
(аутор ски, за тво рен 2003), пе ри о ди ке (на слов ни, за тво-
рен 2007), ауди о ви зу ел не гра ђе, му зи ка ли ја, гра ђе из 
обла сти по зо ри шне умет но сти и фил ма (оба за тво ре на 
1964).

Di gi ta Mi – Ди ги тал на би бли о те ка Ми ла но2

У то ку је фор ми ра ње ди ги тал не би бли о те ке ко ју чи-
не ди ги та ли зо ва ни до ку мен ти ко ји се ве ћим де лом на-
ла зе у Цен трал ној би бли о те ци, а за тим и у дру гим ин-
сти ту ци ја ма кул ту ре Ми ла на. Ово је збир ка за ви чај ног 
ка рак те ра и ре зул тат је за јед нич ких на по ра да се кул-
тур но на сле ђе гра да (и ре ги је) за шти ти и пред ста ви ши-
ро ком ауди то ри ју му. Ко ри шће ње ди ги та ли зо ва не гра ђе 

у не ко мер ци јал не свр хе је пот пу но сло бод но, док је за 
дру ге на ме не нео п ход но тра жи ти до зво лу од но си о ца 
аутор ских пра ва – Би бли о те ке Сор ма ни.

Ди ги тал на би бли о те ка ко ри сти софт вер Ma ta Mag 
раз ви јен у IC CU, за опис су ко ри шће ни де скрип то ри 
пре ма схе ми MAG, док се је ди но за опис кар то граф ске 
гра ђе ко ри сти схе ма Du blin Co re. За при каз ди ги та ли зо-
ва них обје ка та ода бран је фор мат De ja Vu, за чи је ко ри-
шће ње је нео п ход но прет ход но ин ста ли ра ти од ре ђе ни 
до да так (plug in) пре тра жи ва чу (In ter net brow ser).

2 “Di gi ta Mi“, http://www.di gi ta mi.it (пре у зе то 1. 3. 2010).

Омо гу ће но је основ но и на пред но пре тра жи ва ње 
ди ги тал не би бли о те ке. Основ на пре тра га об у хва та сле-
де ћа по ља: аутор, на слов, те ма и сва три по ља за јед но. У 
од но су на основ но, на пред но пре тра жи ва ње је про ши ре-
но сле де ћим по љи ма: го ди на и ме сто из да ва ња, из да вач, 
је зик и тип пу бли ка ци је.

Мре жа град ских би бли о те ка Ми ла на

Си стем јав них би бли о те ка чи не Цен трал на би бли-
о те ка Сор ма ни, два де сет и три оп штин ске би бли о те ке 
и је дан би бли о бус. Град је по де љен у де вет зо на и сва-
ка је по кри ве на са две или три оп штин ске би бли о те ке. 
Све би бли о те ке су пот пу но отво ре не за јав ност и мо гу 
да их ко ри сте сви без огра ни че ња, али да би ко ри сник 
мо гао да по зај ми је ди ни цу и из не се је ван би бли о те ке, 

мо ра би ти члан. Члан ство је омо гу ће но са мо гра ђа ни ма 
на ста ње ним у ре ги о ну Лом бар ди је. Рад но вре ме је у су-
шти ни при ла го ђе но по тре ба ма сва ке ло кал не за јед ни це, 
би бли о те ке су отво ре не од по не дељ ка до су бо те, од ују-
тру до ка сно по под не, а у не ким објек ти ма чи та о ни це 
ра де до 22 ча са.

Фон до ви оп штин ских би бли о те ка сме ште ни су у 
сло бод ном при сту пу и об у хва та ју: књи ге, но ви не, ча со-
пи се, DVD, аудио CD, CD-ROM и кур се ве стра них је зи ка 
на ра зним ме ди ји ма. У чи та о ни ца ма се на ла зе ре фе рен-
сне збир ке, ода кле се је ди ни це не из да ју на ко ри шће ње 
ван би бли о те ке. У сва ком објек ту по сто ји елек трон ска 
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опре ма за уве ли ча ва ње тек-
ста на ме ње на ко ри сниц ма са 
оште ће ним ви дом. Ко ри шће-
ње Ин тер не та је обез бе ђе но у 
свим објек ти ма на укуп но сто 
чи та лач ких ме ста за де цу и од-
ра сле, а у два објек та по сто ји 
и бе жич на ве за (Wi Fi Hot Spot). 
Ме ђу би бли о теч ка по зај ми ца 
је јед на од ре дов них услу га и 
функ ци о ни ше на ни воу це лог 
гра да.

Све би бли о те ке има ју по-
се бан део на ме њен нај мла ђим 
ко ри сни ци ма. Ор га ни за ци ја 
кул тур но-обра зов них про гра-
ма је са став ни део стал них 
ак тив но сти свих би бли о те ка у 
мре жи.

Би бли о бус оби ла зи пет ло-
ка ци ја у три раз ли чи те град ске 
зо не, од по не дељ ка до че тврт-
ка. До сту пан је фонд од 1.500 
је ди ни ца ко ји чи не књи ге (бе ле три сти ка, књи жев ност за 
де цу, као и нај а трак тив ни ја из да ња из дру гих обла сти), 
у вре ме ну од 9 до 12.30 или од 13 до 16 ча со ва. Ко ри-
шће ње фон да би бли о бу са је пот пу но бес плат но, је ди ни 
услов за упис је пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ми ла на.

За кљу чак

Мре жа јав них би бли о те ка Ми ла на пред ста вља је-
дан до бро устро јен би бли о теч ки си стем. Цен трал на би-
бли о те ка је ли дер ме ђу јав ним би бли о те ка ма Ита ли је. 
Ње ни бо га ти фон до ви чу ва ју из у зет но ва жну гра ђу ко-
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City Li brary Mi lan

Ab stract
The work will show Mi lan City Li brary and Cen tral Bu il ding with the col lec ti ons. Spe ci fi c at ten tion will be de vo ted to the or-
ga ni za tion of pu blic li bra ri es in Mi lan, as well as to a di gi tal li brary.

Key words: 
City Li brary Mi lan, pu blic li bra ri es, a net work of pu blic li bra ri es, mo bi le li brary, di gi tal li brary

Библиотека Chiesa Rossa, део система јавних библиотека Милана, смештена је 
у згради која је раније служила као коњушница

ја је зна чај ни чи ни лац кул тур ног на сле ђа Лом бар ди је и 
Ита ли је. Оп штин ске јав не би бли о те ке су до бро рас по-
ре ђе не у свим де ло ви ма гра да. Не ко ли ко но вих обје ка-
та је из гра ђе но то ком по след њих де сет го ди на, а оста ли 
се ре дов но одр жа ва ју и оса вре ме ња ва ју ка ко би у њи ма 
мо гле да се пру же ква ли тет не би бли о теч ке услу ге. По-
све ће ност би бли о теч ког ка дра и на чин ор га ни за ци је мо-
гао је да се ви ди и то ком одр жа ва ња 75. Кон гре са IFLA-e 
ав гу ста 2009. го ди не у Ми ла ну, ка да је Би бли о те ка би ла 
ва жан осло нац Ор га ни за ци о ног ко ми те та. По себ но је 
вред но ис та ћи ср да чан од нос пре ма ко ле га ма и из у зет-
ну го сто љу би вост.
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1. Пред мет ана ли зе и пе ри од по сма тра ња, 
из во ри за ана ли зу

Ова ана ли за ура ђе на је на осно ву по да та ка о по сло ва-
њу школ ских би бли о те ка до ста вље них за ба зу Мре жа би-
бли о те ка Ср би је у пе ри о ду 2004-2008. го ди не. У по гле ду 
бро ја об у хва ће них би бли о те ка, све о бу хват ног је ка рак те-
ра, с об зи ром да сва ке го ди не на ан кет ни упит ник од го-
ва ра око 1.100 би бли о те ка. То је око 80% од укуп но 1.372 
школ скe библиоте кe ко је до ста вља ју по дат ке о по сло ва њу 
и ко је су укљу че не у мре жу би бли о те ка Ср би је. Те ри то-
ри јал но, об у хва ће не су школ ске би бли о те ке у Ре пу бли ци 
Ср би ји, али због не мо гућ но сти до ста вља ња по да та ка, ни-
су укљу че не школ ске би бли о те ке на Ко со ву и Ме то хи ји.

Као из во ри за ана ли зу, по ред по да та ка до ста вље них 
за ба зу МБС, ко ри шће ни су и из ве шта ји о из вр ше ном 
над зо ру над струч ним ра дом школ ских би бли о те ка, ко-
је ма тич не би бли о те ке до ста вља ју На род ној би бли о те ци 
Ср би је.

Ана ли зом су об у хва ће ни по да ци о ко ри шће њу фон-
до ва (књи жних и не књи жних) и услу га школ ских би бли о-
те ка у пе то го ди шњем пе ри о ду 2004-2008. го ди не. По да ци 
су ана ли зи ра ни у од но су на ва же ће на ци о нал не стан дар-
де за школ ске би бли о те ке и про пи се из обла сти обра зо ва-
ња, ко ји бли же од ре ђу ју оба ве зе школ ског би бли о те ка ра 
и уло гу школ ске би бли о те ке у оства ри ва њу вас пит но-
обра зов них ци ље ва. Ко ри шће на су и IFLA/UNE SCO до ку-
мен та ко ја се од но се на рад школ ских би бли о те ка и да ју 
смер ни це за ква ли тет но ор га ни зо ва ње њи хо вог ра да.

2. Рад школ ских би бли о те ка у 
за кон ским окви ри ма

По ка за те љи оства ре но сти вас пит но-обра зов них ци-
ље ва у обла сти ма ра да школ ског би бли о те ка ра1 де фи-

1 „Пра вил ник о стал ном струч ном уса вр ша ва њу и сти ца њу зва ња на став ни-
ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка”, Слу жбе ни гла сник РС бр. 14 (2004): 19.

ни са ни су у окви ру не ко ли ко кри те ри ју ма: уре ђе ност 
фон да, рад са уче ни ци ма, са рад ња са на став ни ци ма, ин-
фор ма ци о но-до ку мен та ци о ни рад и кул тур ни и јав ни 
рад. Ин фор ма ци о но-до ку мен та ци о ни рад об у хва та си-
сте мат ско ин фор ми са ње ко ри сни ка о но вим из да њи ма, 
при пре му те мат ских из ло жби, про мо ви са ње ко ри шће-
ња раз ли чи тих из во ра зна ња у на став ном про це су, из ра-
ду и ажу ри ра ње ка та ло га у скла ду са из ме на ма у обла-
сти би бли о теч ке кла си фи ка ци је, као и обу ку ко ри сни ка 
у ко ри шће њу ка та ло га и дру гих ба за по да та ка.

Про гра мом ра да школ ског би бли о те ка ра2 ис так ну-
та је оба ве за пла ни ра ња и про гра ми ра ња ра да школ ског 
би бли о те ка ра и уло га школ ске би бли о те ке у оства ри ва-
њу вас пит но-обра зов них ци ље ва. У окви ру обра зов но-
вас пит не де лат но сти, пре ци зи ра ни су раз ли чи ти об ли ци 
ра да са уче ни ци ма и ра зни об ли ци са рад ње са на став-
ни ци ма и струч ним са рад ни ци ма, док се у окви ру би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти, уз низ струч них 
би бли о теч ких по сло ва, на во де раз ли чи те ме то де при-
бли жа ва ња фон да ко ри сни ци ма и под сти ца ње чи та ња и 
све стра ни јег ко ри шће ња би бли о теч ких фон до ва.

Оба ве за школ ског би бли о те ка ра је и кул тур на и јав-
на де лат ност ко ја об у хва та раз не кул тур не ак тив но сти, 
по пут при пре ма ња и ор га ни зо ва ња раз ли чи тих кул-
тур них до га ђа ња у окви ру шко ле и ло кал не за јед ни це 
(књи жев не три би не, су сре ти, раз го во ри, смо тре и так-
ми че ња у ли те рар ном ства ра ла штву), за тим са рад ња 
са на род ним и дру гим би бли о те ка ма, као и са дру гим 
уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма у обла сти кул ту ре (кул-
тур но-умет нич ка дру штва, цен три за кул ту ру, му зе ји, 
га ле ри је и сл).

Рад са уче ни ци ма од ви ја се на ви ше на чи на, при 
че му је нај зна чај ни ји сег мент си сте мат ски рад на оспо-

2 „Про грам ра да струч них са рад ни ка у основ ној шко ли”, Про свет ни гла-
сник бр. 1 (1994) и „Про грам ра да струч них са рад ни ка у сред њој шко ли”, 
Про свет ни гла сник бр. 1 (1993).

Ко ри шће ње фон до ва и услу га школ ских 
би бли о те ка у Ср би ји

Ма ри на Ми трић
На род на би бли о те ка Ср би је
ma ri na.mi tric@nb.rs

Са же так
У ра ду је да та ана ли за ко ри шће ња фон до ва и услу га школ ских би бли о те ка у пе то го ди шњем пе ри о ду од 2004. до 2008. го ди-
не. Ана ли за је ура ђе на на осно ву по да та ка о по сло ва њу до ста вље них за ба зу Мре жа би бли о те ка Ср би је, као и за пи сни ка о 
над зо ру над струч ним ра дом школ ских би бли о те ка. У по гле ду бро ја об у хва ће них би бли о те ка, све о бу хват ног је ка рак те ра. 
Да ти су ста ти стич ки по ка за те љи, са та бе лар ним при ка зи ма о ко ри шће њу књи жних и не књи жних фон до ва, као и по да ци 
о одр жа ним из ло жба ма, књи жев ним ве че ри ма, пре да ва њи ма, три би на ма и дру гим кул тур но-обра зов ним про гра ми ма у 
школ ским би бли о те ка ма. Ука за но је на нео п ход ност про ме на у њи хо вом ра ду и дат је пред лог ме ра за уна пре ђе ње ра да. 
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со бља ва њу уче ни ка за ко ри шће ње књи га и са мо стал но 
тра же ње и на ла же ње по треб них из во ра ин фор ма ци ја, 
као и раз ви ја ње кри тич ког од но са пре ма ра зним из во-
ри ма зна ња.

Основ на функ ци ја школ ске би бли о те ке је обра-
зов но-вас пит на, што под ра зу ме ва уло гу би бли о те ке у 
оства ри ва њу про грам ских ци ље ва и за да та ка основ ног, 
од но сно сред њо школ ског обра зо ва ња. Оба ве за школ-
ског би бли о те ка ра je да се укљу чу је у из ра ду раз вој ног 
пла на шко ле.

У ци љу оства ри ва ња основ них за да та ка школ ске 
би бли о те ке, про пи са на је оба ве зна са рад ња школ ске 
би бли о те ке са на став ним осо бљем у кре и ра њу на бав не 
по ли ти ке, при че му се не ми сли са мо на на бав ку но вих 
из во ра, већ на кон ти ну и ра ну по ли ти ку на бав ке би бли-
о теч ке гра ђе ко ја ће омо гу ћи ти да школ ска би бли о те-
ка за и ста бу де по др шка обра зов ном про це су у шко ли. 
Са рад ња са на став ни ци ма укљу чу је и раз ли чи те ви до ве 
струч ног уса вр ша ва ња за на став ни ке, пре по ру ку раз-
ли чи тих но вих из во ра/но са ча ин фор ма ци ја, по моћ на-
став ни ци ма у из бо ру и при ме ни раз ли чи те ли те ра ту-
ре за на ста ву, као и ор га ни зо ва ње ча со ва у са рад њи са 
на став ни ци ма3.

3. Ста ти стич ки по ка за те љи ко ри шће ња 
школ ских би бли о те ка

Сте пен ко ри шће ња би бли о теч ких фон до ва и услу га 
од нај ве ћег је ути ца ја на оства ри ва ње основ них ци ље ва 
и за да та ка школ ске би бли о те ке.

Вред но ва ње ре зул та та ра да по ла зна је осно ва за под-
сти ца ње ко ри шће ња школ ских би бли о те ка, а пра вил-
но во ђе ње би бли о теч ке ста ти сти ке омо гу ћа ва да се на 
осно ву при ку пље них по да та ка пра ти, про у ча ва и оце њу је 
соп стве ни рад и пла ни ра раз вој би бли о те ке за од ре ђе ни 
пе ри од. Иако је во ђе ње би бли о теч ке ста ти сти ке оба ве за 
сва ке би бли о те ке, ве ли ки број школ ских би бли о те ка у 
Ср би ји не во ди је у скла ду са би бли о теч ким пра ви ли ма. 
При ме ра ра ди, око 21-24% школ ских би бли о те ка го ди-
шње ни је уоп ште бе ле жи ло по дат ке о ко ри шће њу књи га у 
про те клих 5 го ди на. Знат но ве ћи број би бли о те ка не бе ле-
жи по дат ке о ко ри шће њу пе ри о ди ке (62-67% го ди шње), 
при че му су ра чу на те са мо оне школ ске би бли о те ке ко је 
су на зна чи ле да у фон ду по се ду ју се риј ске пу бли ка ци је. 
По се бан про блем су по да ци о ко ри шће њу не књи жне гра-
ђе, о че му ће ви ше би ти ре чи у на ред ном одељ ку.

С об зи ром да ре зул та ти ана ли зе ста ти стич ких по-
ка за те ља ко ри шће ња школ ских би бли о те ка ни су на 
за до во ља ва ју ћем ни воу, овом про бле му се мо ра по све-
ти ти ви ше па жње не го у до са да шњој прак си школ ских 
би бли о те ка.

3.1. Ко ри шће ње књи жних фон до ва

Ко ри шће ње би бли о теч ких фон до ва нај ви ше за ви си 
од то га ка кви су фон до ви и ко ли ко су у ста њу да за до во-
ље по тре бе и ин те ре со ва ња ко ри сни ка.

Ве ли чи на и струк ту ра књи жних фон до ва ва жни су 
по ка за те љи успе шно сти школ ске би бли о те ке у ис пу ња-

3 Ви ди фу сно ту број 1.

ва њу основ них за да та ка и функ ци ја. Нај ва жни ји кри те-
ри јум за од ре ђи ва ње ве ли чи не књи жног фон да школ-
ских би бли о те ка је број књи га у од но су на број уче ни ка. 
Пре ма ва же ћим стан дар ди ма за школ ске би бли о те ке, 
по треб но је да школ ска би бли о те ка по пу ња ва би бли о-
теч ки фонд у од но су 0,5-1 но ве књи ге по уче ни ку у то ку 
сва ке школ ске го ди не.

Рас по ло жи ви по да ци у ба зи Мре жа би бли о те ка Ср-
би је ука зу ју да уку пан број књи га по уче ни ку у школ-
ским би бли о те ка ма у Ср би ји за до во ља ва стан дар де и 
нор ма ти ве из обла сти обра зо ва ња, али услед ви ше го ди-
шње не до вољ не на бав ке, фон до ви ни су ак ту ел ни. У њи-
хо вој струк ту ри уоч љи ва је ве ли ка не сра зме ра у од но су 
ли те ра ту ре за на ста ву ма тер њег је зи ка (57%) и ли те ра-
ту ре по треб не у на ста ви оста лих пред ме та (9%), а са све-
га 16% ли те ра ту ре из ван на став ног про гра ма, не мо гу се 
за до во љи ти ши ра ин те ре со ва ња и по тре бе уче ни ка.

Да би би ла нео п ход на по др шка у вас пит но-обра-
зов ном про це су, би бли о те ка мо ра да има потребну уџ-
бе нич ку ли те ра ту ру и школ ску лек ти ру, а би бли о те кар 
мо ра би ти у то ку са из ме на ма на став ног про гра ма и 
ускла ђи ва ти на бав ку би бли о теч ке гра ђе пре ма по тре ба-
ма на став ног про це са. С об зи ром да би бли о те ке у ан ке ти 
не да ју по дат ке о на чи ну на бав ке, не мо же се са си гур-
но шћу твр ди ти ко ли ко је при но вље них књи га на ба вље но 
ку по ви ном, што је нај по у зда ни ји на чин на бав ке по треб-
не гра ђе.

Услед ви ше го ди шњег не до стат ка нов ца за ку по ви ну 
но вих књи га, по клон је нај за сту пље ни ји вид на бав ке у 
школ ским би бли о те ка ма у Ср би ји, а књи ге на тај на чин 
при но вље не ни су увек аде кват не са др жи не, ни ти су ак-
ту ел не. Мно ге шко ле ко ри сте сред ства ђач ког ди на ра 
или ор га ни зу ју ак ци је при ку пља ња књи га. У по сма тра-
ном пе то го ди шњем пе ри о ду, 38-40% би бли о те ка го ди-
шње да ло је по да так да има уна пред од ре ђе на сред ства 
за ку по ви ну књи га, од но сно да су пла ном шко ле од ре-
ђе на сред ства за на бав ку гра ђе. По да так да у шко ли по-
сто ји би бли о теч ка ко ми си ја за на бав ку да ло је 22-27% 
би бли о те ка го ди шње.

У 2008. го ди ни, ве ли чи на фон до ва школ ских би-
бли о те ка на ни воу Ре пу бли ке из но си 14,7 књи га по 
уче ни ку (укуп но 9.269.407 књи га у 1.051 би бли о те ци). 
По сма тра но у пе то го ди шњем пе ри о ду, уоча ва се по ве-
ћа ње укуп ног бро ја књи га по уче ни ку (та бе ла 1). То се, 
са јед не стра не, мо же об ја сни ти про стом чи ње ни цом 
сма ње ња бро ја уче ни ка (2004. го ди не би ло је 721.807 
уче ни ка, 2005. – 696.343, 2006. – 674.884, 2007. – 
642.663, 2008. го ди не – 632.2674), као и нео ба вље ним 
ре ви зи ја ма књи жних фон до ва у ве ћи ни школ ских би-
бли о те ка у Ср би ји.

Са дру ге стра не, еви дент но је не знат но и по сте пе-
но по ве ћа ње оби ма на бав ке ко је из но си од 0,28 књи га 
по уче ни ку у 2004. го ди ни, до 0,40 у 2008. го ди ни. Ову 
чи ње ни цу пот кре пљу је и по да т ак да се број школ ских 
би бли о те ка у ко ји ма ни је при но вље на ни јед на књи га у 
то ку школ ске го ди не, од 2004. го ди не, ка да је из но сио 
21,2%, по сте пе но сма њу је, и 2008. го ди не из но си 14,8%.

4 По да так о бро ју уче ни ка узет је из ба зе Мре жа би бли о те ка Ср би је. То је 
уку пан број уче ни ка у око 1.100 шко ла, чи је су школ ске би бли о те ке до-
ста ви ле по дат ке за по је ди не го ди не по сло ва ња у пе ри о ду 2004-2008. год.
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Ка да је реч о пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма, ве ли-
ки број школ ских би бли о те ка не ма их у свом фон ду. У 
ан ке ти за 2008. го ди ну, 49,4% би бли о те ка на зна чи ло 
је да по се ду је ча со пи се и дру гу пе ри о ди ку. Њи хов број 
по сте пе но се по ве ћао у од но су на 2004. го ди ну, ка да 
је 41,7% школ ских би бли о те ка да ло по да так да има 
пе ри о ди ку у свом фон ду. То пот кре пљу ју и по да ци о 
не знат ном по ве ћа њу бро ја би бли о те ка ко је су на ба-
вља ле ча со пи се за по је ди не го ди не по сма тра ња, да ти 
у та бе ли 2.

Уоч љи во је да се број би бли о те ка ко је да ју по дат ке о 
ко ри шће њу пе ри о ди ке сма њу је од 2004. ка 2008. го ди-
ни. С об зи ром да сва ке го ди не 62-67% би бли о те ка ко је 
има ју ча со пи се у ан ке ти из о ста вља ју по дат ке о њи хо вом 

ко ри шће њу, не мо же се по у зда но твр ди ти да ли ове би-
бли о те ке не бе ле же по дат ке о ко ри шће њу пе ри о ди ке, 
или се она уоп ште у њи ма не ко ри сти. Илу стра ти ван је 
по да так обрт фон да пе ри о ди ке, ко ји је не знат но ве ћи од 
обр та фон да књи га и кре ће се, за ви сно од го ди не по сма-
тра ња, од 0,4 до 0,5. Обрт фон да књи га не пре ла зи 0,3 за 
све го ди не по сма тра ња.

Су прот но ста ти стич ким по да ци ма о ко ри шће њу пе-
ри о ди ке, број би бли о те ка ко је бе ле же ста ти стич ке по-
дат ке о ко ри шће њу књи га по ве ћа ва се од 2004. ка 2008. 
го ди ни. Са дру ге стра не, по да ци о ко ри шће њу ни су на 
за до во ља ва ју ћем ни воу – мо же се уочи ти бла ги пад у па-
ра ме три ма ко ји се од но се на број ко ри шће них књи га и 
обрт фон да. По да ци су да ти у та бе ли 3.

година 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

укупан број књига по ученику 13,2 13,6 14,2 14,4 14,7

просечан број књига у једној школској библиотеци 8.459 8.667 8.820 8.832 8.820

укупан број приновљених књига 203.202 215.254 219.314 252.313 259.118

број набављених књига по ученику 0,28 0,31 0,32 0,39 0,40

планом школе одређена средства за набавку грађе 38,4 % 39,1 % 38,7 % 39,8 % 37,8 %

комисија за набавку 22 % 23,1 % 24,1 % 27,1 % 24,6 %

 број библиотека у којима није приновљена 
ниједна књига

21,2 % 20,5 % 17,2 % 15,9 % 14,8 %

Та бе ла 1: По да ци о ве ли чи ни фон да и на бав ци књи га у школ ским би бли о те ка ма у пе ри о ду 2004-2008. го ди не

година 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

 број школских библиотека које су набавиле 
серијске публикације

16,9 % 18,8 % 20,6 % 22,4 % 19,2 %

 број библиотека које имају периодику у 
фонду

41,7 % 44,6 % 48,9 % 51,2 % 49,4 %

 број библиотека у којима је периодика 
коришћена

38,5 % 33 % 35,2 % 34,4 % 34,9 %

 укупан број коришћених серијских 
публикација

34.839 32.541 33.650 37.593 42.768

обрт фонда периодике 0,50 0,44 0,38 0,44 0,52

Та бе ла 2: По да ци о на бав ци и ко ри шће њу пе ри о ди ке до ста вље ни за ба зу МБС у пе ри о ду 2004-2008. го ди не

Та бе ла 3: По да ци о ко ри шће њу књи га у школ ским би бли о те ка ма у пе ри о ду 2004-2008. го ди не

година 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

 број библиотека које бележе податке о 
коришћењу књига

76,6 % 77,1 % 75,7 % 76,8 % 79,1 %

укупан број коришћених књига 3.025.367 2.914.769 2.708.085 2.544.942 2.651.021

корисници
ученици 79,6 % 80,6 % 78,8 % 78,2 % 80,3 %

наставници 74,8 % 75,3 % 82,8 % 74 % 81,7 %

коришћење
број књига по кориснику

4,9 4,8 4,7 4,7 4,8
број књига по ученику

4,2 4,0 3,9 3,8 3,9

обрт књижног фонда 0,32 0,31 0,28 0,28 0,29
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По ре ђе њем по да та ка о укуп ном бро ју уче ни ка и на-
став ног осо бља у шко ла ма са по ка за те љи ма о бро ју ко-
ри сни ка у школ ским би бли о те ка ма, уоч љи во је да сва ке 
го ди не 78-80% уче ни ка и 74-82% на став ни ка ко ри сти 
школ ску би бли о те ку. Са дру ге стра не, па ра ме три ко-
ри шће ња ни су у скла ду са по да ци ма о бро ју ко ри сни-
ка: обрт књи жног фон да и про сеч ни број ко ри шће них 
књи га у то ку јед не школ ске го ди не су не за до во ља ва ју ће 
ма ли. То ука зу је на чи ње ни цу да се би бли о теч ка ста ти-
сти ка не во ди у скла ду са би бли о теч ким пра ви ли ма, те 
ве ћи на школ ских би бли о те ка под ко ри сни ци ма би бли о-
те ке не под ра зу ме ва уче ни ке ко ји су се учла ни ли у би-
бли о те ку, ни ти на став ни ке ко ји је за и ста ко ри сте, већ 
хи по те тич ке ко ри сни ке – да кле уку пан број уче ни ка и 
на став ни ка у шко ли узи ма се као број ко ри сни ка би бли-
о те ке и та ко се по пу ња ва ју ан ке те.

Са дру ге стра не, по да ци о ко ри шће њу су на не за до-
во ља ва ју ћем ни воу. С об зи ром да су ис кљу че не би бли о-
те ке ко је не бе ле же број ко ри шће них пу бли ка ци ја (21-
24% го ди шње), у пре о ста лим би бли о те ка ма, ко је су ове 
по дат ке да ле, па ра ме три о бро ју ко ри шће ња и да ље су 
не до пу сти во ма ли – 5 књи га по ко ри сни ку у то ку јед-
не школ ске го ди не. Ако би са мо број књи га ко је су про-
чи та ли уче ни ци по ре ди ли са укуп ним бро јем уче ни ка 
ко ри сни ка би бли о те ке – до би ја се још сла би ји ре зул тат 
– 4 про чи та не књи ге по уче ни ку у то ку јед не школ ске 
го ди не.

По ре ђе њем бро ја про чи та них књи га и укуп ног бро-
ја књи га у фон до ви ма школ ских би бли о те ка, до ла зи се 
до кон ста та ци је да је обрт књи жног фон да све га 0,3. Је-
дан од узро ка сва ка ко тре ба тра жи ти у не ак ту ел ним и 
за ста ре лим фон до ви ма. У ан ке ти за 2008. го ди ну, 18,2% 
би бли о те ка на во ди по да так да ни ка да ни су ра ди ле ре ви-
зи ју, 0,4% да она ни је ра ђе на ви ше од 20 го ди на, у 4,7% 
ре ви зи ја је ра ђе на пре 10-15 го ди на, у 10% ра ђе на је пре 
5-10 го ди на, 5,4% да ло је по да так да је ре ви зи ја у то ку, 
док у 27,5% би бли о те ка не ма по да та ка о ре ви зи ји. У 
34,8% би бли о те ка ре ви зи ја је ра ђе на у пе ри о ду од 2004. 
до 2008. го ди не. Ако се за кљу чи да би бли о те ке ко је ни 
за јед ну го ди ну ни су да ле по да так о ре ви зи ји – ни су је 
ни ра ди ле, он да се уку пан број би бли о те ка у ко ји ма ре-
ви зи ја ни је ра ђе на по ве ћа ва на 45,7% (за јед но са 18,2% 
ко је су ја сно на зна чи ле да ре ви зи ја ни је ни ка да ра ђе на). 
Тај број је у 2004. го ди ни из но сио 54,8% (21,3% да ло је 
по да так да ре ви зи ја ни је ни ка да ра ђе на, а 33,5% не ма 
по да так о ре ви зи ји), да би се по сте пе но сма њи вао, и у 
2008. го ди ни из но сио 45,7%. Ово је до вољ но илу стра ти-
ван по да так о не ак ту ел но сти фон до ва, а обрт од све га 
0,3 на го ди шњем ни воу ука зу је да се са мо ма ли део тих 
фон до ва за и ста ко ри сти.

Ма ли број школ ских би бли о те ка до ста вља по дат ке 
о струк ту ри ко ри шће них књи га, да ју ћи са мо по да так о 
укуп ном бро ју књи га ко је су про чи та не. Пре ма по да ци-
ма о по сло ва њу за 2008. го ди ну, на став нич ки фонд чи ни 
17,6% укуп ног књи жног фон да, а број књи га ко је су ко-
ри сти ли на став ни ци у на ве де ној го ди ни из но си 11,3% од 
укуп ног бро ја ко ри шће них књи га. То је ујед но и нај ве ћи 
удео књи га ко је су ко ри сти ли на став ни ци у про те клих 
5 го ди на, с об зи ром да је у 2004. го ди ни тај број из но-
сио 10,2% у од но су на уку пан број про чи та них књи га, у 
2005. 11%, у 2006. 10,6% и у 2007. го ди ни 10,5%.

3.2. Не књи жни фон до ви

У ра ни јим го ди на ма, ма ли број школ ских би бли о те-
ка по се до вао је не књи жну гра ђу, с об зи ром да је за ње но 
ко ри шће ње нео п ход на тех нич ка опре ма, по пут раз ли-
чи тих гра фо ско па, ди ја про јек то ра, ки но про јек то ра, ви-
део и аудио уре ђа ја, ко је школ ске би бли о те ке ве ћи ном 
ни су има ле. Пре ма по да ци ма о по сло ва њу у 2008. го ди-
ни, 23,1% школ ских би бли о те ка по се ду је гра мо фон ске 
пло че, 27,5% има ка се те, 9,9% маг не то фон ске тра ке, 
26,7% ви де о ка се те, 11,4% фил мо ве, 15,6% ди ја фил мо-
ве, 18,8% ди ја по зи ти ве, 1,5% ми кро фил мо ве, 0,3% ми-
кро фи ше ве, 9,4% по се ду је фо то гра фи је, 17,1% ге о граф-
ске кар те, 11% фо ли је, 8,5% ди ске те за ра чу нар, а 13,4% 
има CD-ROM ди ско ве. Ка да је реч о опре ми за ко ри-
шће ње ове гра ђе, у ан ке ти за 2008. го ди ну 24,9% школ-
ских би бли о те ка на зна чи ло је да по се ду је ди ја про јек тор, 
15,3% има ки но про јек тор, 34,8% ви де о у ре ђај, 23,9% 
ауди о у ре ђај, 0,7% ми кро чи тач, 44,1% има ра чу нар, 
27,4% апа рат за фо то ко пи ра ње, а 49,7% да ло је по да так 
да не ма ни ка кву тех нич ку опре му. У пе ри о ду од 2004. 
до 2008. го ди не, школ ске би бли о те ке ни су се зна чај ни је 
опре ма ле овим уре ђа ји ма (осим ра чу на ра), при че му се 
мо ра има ти у ви ду чи ње ни ца да је ова опре ма за ста ре ла. 
Та ко се ни по је ди не вр сте не књи жне гра ђе, ко је су ра ни-
је би ле за сту пље не у фон до ви ма би бли о те ка, ви ше ни су 
на ба вља ле (гра мо фон ске пло че, маг не то фон ске тра ке, 
ди ја фил мо ви, ди ја по зи ти ви, фо ли је и сл). Па ра ме три 
ко ри шће ња ко ји се од но се на ове вр сте не књи жне гра ђе 
по сте пе но се сма њу ју од 2004. ка 2008. го ди ни, што илу-
стру ју по да ци у та бе ли 4.Из у зе так су ди ске те и CD-ROM 
ди ско ви, чи ји су па ра ме три ко ри шће ња у уз ла зној ли ни-
ји. С об зи ром да је све ве ћи број школ ских би бли о те ка 
опре мљен ра чу на ри ма (њи хов број по ве ћа ва се од 24,3% 
у 2004. го ди ни до 44,1% у 2008. го ди ни), по ве ћа ва се 
број би бли о те ка ко је на ба вља ју ову вр сту гра ђе. У ан ке ти 
о по сло ва њу за 2004. го ди ну 5,4% школ ских би бли о те ка 
на зна чи ло је да у свом фон ду по се ду је CD-ROM ди ско ве, 
а у 2008. го ди ни њи хов број по ве ћа ва се на 13,4%.

Ов де би тре ба ло по себ но на гла си ти да су из ана ли зе 
по да та ка о ко ри шће њу ис кљу че не би бли о те ке ко је не-
ма ју по је ди не вр сте не књи жне гра ђе у свом фон ду, те се 
про це нат би бли о те ка у ко ји ма је не књи жна гра ђа ко ри-
шће на увек ра чу на са мо у од но су на број би бли о те ка ко-
је су да ле по да так да ту вр сту гра ђе има ју у свом фон ду.

3.3. Кул тур ни и јав ни рад би бли о те ка

Ста ти стич ки по ка за те љи о бро ју из ло жби, пре да-
ва ња, књи жев них су сре та и три би на ко је ор га ни зу ју 
школ ске би бли о те ке при ку пља ју се сва ке го ди не за ба зу 
Мре жа би бли о те ка Ср би је. Го ди шње се у про се ку одр жи 
5-7 раз ли чи тих кул тур но-обра зов них ма ни фе ста ци ја 
по јед ној школ ској би бли о те ци. Уку пан број одр жа них 
из ло жби го ди шње из но си око 1.500, за тим 1.600-1.800 
ра зних пре да ва ња, око 1.100 књи жев них су сре та, 200-
300 три би на и 1.700-1.800 дру гих кул тур но-обра зов них 
ма ни фе ста ци ја. Око 20% би бли о те ка има жи ву кул тур-
ну де лат ност са укуп но 10 и ви ше ор га ни зо ва них пре-
да ва ња, књи жев них су сре та, из ло жби или не ког дру гог 
об ли ка кул тур но-обра зов не ак тив но сти у то ку школ ске 
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го ди не. Ме ђу тим, ве ли ки број би бли о те ка, чак 35-40% 
оних ко је го ди шње од го во ре на ан ке ту о би бли о теч ком 
по сло ва њу, не пру жа ни јед ну ова кву услу гу. У 2008. го-
ди ни у 34,5% би бли о те ка ни је пру же на ни јед на услу га, 
док је у пре о ста лим би бли о те ка ма оства ре но у про се ку 
6,6 раз ли чи тих кул тур но-обра зов них про гра ма по јед-
ној би бли о те ци. Укуп но је одр жа но 1.589 из ло жби, 1.996 
пре да ва ња, 1.105 књи жев них су сре та, 271 три би на и још 
1.983 раз ли чи те ак тив но сти.

Аде кват не про стор не мо гућ но сти основ ни су пред-
у слов да се уче ни ци ма при бли жи ова вр ста би бли о теч-
ких услу га. Пре ма по да ци ма до ступ ним у ба зи Мре жа 
би бли о те ка Ср би је, ма ли број школ ских би бли о те ка има 
усло ве за ор га ни зо ва ње кул тур но-обра зов них про гра-
ма. То има за по сле ди цу не за до во ља ва ју ће ре зул та те у 
оства ри ва њу кул тур не де лат но сти. По себ но из дво је ну 
чи та о ни цу, ко ја би се мо гла ко ри сти ти у ту свр ху, има 
са мо 29% би бли о те ка. Илу стра ти ван је по да так да 26,1% 
школ ских би бли о те ка у Ср би ји не ма ни јед но чи та лач ко 
ме сто, чак ни у по сто је ћем про сто ру за сме штај фон да. 
Ове школ ске би бли о те ке не ма ју ни ка кве усло ве ни за 
ор га ни зо ва ње кул тур но-обра зов них ма ни фе ста ци ја, чак 
ни мо гућ ност да у ту свр ху ко ри сте не ку учи о ни цу, ка да 
се у њој не од ви ја на ста ва.

Знат ни део ових про бле ма мо же се пре ва зи ћи са-
рад њом са јав ном би бли о те ком у ло кал ној за јед ни ци. 
Она би, пре све га, под ра зу ме ва ла ко ри шће ње про стор-
них усло ва јав них би бли о те ка за кул тур не ак тив но сти, 
би ло да су оне за јед нич ки осми шље не или пред ста вља ју 
са мо стал не ак тив но сти школ ске би бли о те ке.

IFLA/UNE SCO Смер ни це за би бли о теч ке услу ге за 
мла де по себ но ис ти чу кул тур не функ ци је школ ске би-
бли о те ке, као зна чај ног сег мен та ње ног по сло ва ња. Кул-
тур но-обра зов не ак тив но сти, по пут су сре та са деч јим 
пи сци ма и раз ли чи тих еду ка тив но-за бав них ра ди о ни ца, 
има ју по себ ну при влач ност за де цу мла ђег школ ског уз-
ра ста, а мо гу има ти пре суд ну уло гу у ус по ста вља њу трај-
не при вр же но сти би бли о те ци. Ни је књи га је ди но сред-
ство ко је ће при ву ћи ко ри сни ке, а но ве тех но ло ги је, уз 
до бро осми шље не про гра ме, мо гу би ти кључ но сред ство 
у при вла че њу уче ни ка у школ ску би бли о те ку.

По себ но је ва жно про ши ри ва ње вр ста и бро ја услу га 
ко је се мо гу до би ти у би бли о те ци. Ор га ни зо ва ње раз ли-
чи тих пре да ва ња на те ме ко је са ми уче ни ци ода бе ру, уз 
ан га жо ва ње аде кват них пре да ва ча за ту при ли ку, си гур-
но је на чин да се по пу ла ри шу и дру ге услу ге школ ске 
би бли о те ке и да се она ви ше при бли жи по тен ци јал ним 
ко ри сни ци ма. Нео п ход но је на пра ви ти го ди шњи про-
грам ова квих ак тив но сти, ко ји се сва ке го ди не ино ви ра 
у скла ду са ин те ре со ва њи ма уче ни ка.

За да так школ ског би бли о те ка ра је и оспо со бља ва ње 
ко ри сни ка за са мо стал но ко ри шће ње би бли о те ке и свих 
ње них по тен ци ја ла. Ор га ни зо ва ње на став них ча со ва у 
би бли о те ци је нај бо љи на чин да се то по стиг не. У са рад-
њи са пред мет ним на став ни ци ма, мо гу се ор га ни зо ва ти 
и ча со ви из по је ди них пред ме та, оп ште о бра зов них или 
струч них.

Пре ма по да ци ма о по сло ва њу за 2008. го ди ну, све-
га 3% школ ских би бли о те ка у Ср би ји има мо гућ ност 
ко ри шће ња е-по ште, а Ин тер не та 1,6%. У од но су на 

Та бе ла 4: Број школ ских би бли о те ка ко је су на ба вља ле и ко ри сти ле не књи жну гра ђу у пе ри о ду 2004-2008. го ди не

година 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

 наба-
виле

 Кори-
стиле

 наба-
виле

 кори-
стиле

 наба-
виле

 кори-
стиле

 наба-
виле

 кори-
стиле

 наба-
виле

 кори-
стиле

 Грамоф. 
плоче

1,3 % 29,6 % 2 % 26,9 % 0,8 % 31,4 % 0,4 % 16,3 % 0,8 % 16,1 %

Касете 4,5 % 38 % 5,3 % 36,8 % 5,2 % 34,1 % 4,2 % 29,5 % 3,9 % 29,8 %

 Магн. 
траке

0,7 % 27,5 % 0,8 % 25 % 0,5 % 24,6 % 0,3 % 21,2 % 0,6 % 19,2 %

Видео 
касете

4,3 % 36,1 % 5,6 % 37,1 % 4,9 % 35,3 % 4,2 % 31,5 % 4,3 % 30,2 %

Филмови 0,9 % 27 % 0,9 % 31,5 % 0,8 % 26,2 % 1 % 24,1 % 1,3 % 27,5 %

 Дија-
филмови

0,9 % 34,1 % 0,9 % 35,9 % 0,7 % 31,5 % 0,4 % 24,3 % 0,4 % 27,4 %

 Дија-
позитиви

1,6 % 44,1 % 1,4 % 33 % 1,1 % 35,3 % 0,8 % 29,6 % 1 % 27,8 %

 Фото-
графије

1,6 % 34,1 % 1,8 % 30,2 % 1,8 % 25,2 % 1,8 % 27,9 % 1,5 % 24,2 %

Гео. карте 4,2 % 47,8 % 4 % 44,6 % 3,4 % 37,8 % 4,7 % 32,6 % 3,4 % 38,9 %

Фолије 1,4 % 45,3 % 1,7 % 44,8 % 1,1 % 31,1 % 1,7 % 31,3 % 1,1 % 30,2 %

 Дискете за 
комп.

2,3 % 36,7 % 2,5 % 36,8 % 2,4 % 37,2 % 2,9 % 32,1 % 2,5 % 37,1 %

 CD-ROM 
дискови

2,6 % 36,1 % 3,7 % 35 % 6,2 % 45,8 % 5,4 % 41,6 % 6,4 % 41,8 %
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2004. го ди ну, ка да је би ло 0,2% би бли о те ка ко је су има-
ле Ин тер нет и 0,7% мо гућ ност да ко ри сте е-mail, то и 
ни је не ки на пре дак, с об зи ром да се број ком пју тер ски 
опре мље них би бли о те ка зна чај но по ве ћао (од 24,3% у 
2004. до 44,1% у 2008. го ди ни). Иако је у ме ђу вре ме ну 
Ми ни стар ство про све те омо гу ћи ло при ступ Ин тер не ту 
у ско ро свим шко ла ма у Ср би ји, на жа лост, ту мо гућ ност 
ни су до би ле и школ ске би бли о те ке.

4. За кљу чак и пред лог ме ра за уна пре ђе ње ра да

По да ци о ко ри шће њу фон до ва ука зу ју на нео п ход-
не про ме не у ра ду школ ских би бли о те ка. Има ју ћи у ви-
ду за ста ре ле и не ак ту ел не фон до ве, мо же се за кљу чи ти 
да су не за до во ља ва ју ћи по да ци о њи хо вом ко ри шће њу 
по сле ди ца не мо гућ но сти на бав ке но вих и атрак тив них 
из да ња у скла ду са раз ли чи тим ин те ре со ва њи ма уче ни-
ка, као и по тре ба ма на став ни ка у са вре ме ном про це су 
на ста ве.

У школ ским би бли о те ка ма, од по себ не ва жно сти 
за ко ри шће ње фон до ва је мо гућ ност сло бод ног при сту-
па. Пре ма по да ци ма у ба зи МБС у 2008. го ди ни у 79,4% 
школ ских би бли о те ка при ме њен је сло бо дан при ступ 
фон ду, 14,1% би бли о те ка да ло је по да так о за тво ре ном 
фон ду, док је у 1,8% при ме њен ком би но ва ни при ступ 
фон ду – део књи га у сло бод ном, а део у за тво ре ном при-
сту пу (4,8% ни је да ло по да так о сме шта ју). С об зи ром да 
око 80% би бли о те ка да је по да так о сло бод ном при сту пу, 
раз лог сла бе ис ко ри шће но сти фон до ва не мо же се тра-
жи ти у на чи ну сме шта ја.

По ста вља се пи та ње за што ни је оства рен ве ћи обим 
ко ри шће ња? Мно го то га мо же се об ја сни ти за ста ре лим, 
не ак ту ел ним фон до ви ма и ло шим про стор ним и тех-
нич ким усло ви ма. Нај ва жни ји пред у сло ви за успе шан 
рад школ ске би бли о те ке су од го ва ра ју ћа ве ли чи на и 
струк ту ра књи жног фон да, про стор ни усло ви, од го ва ра-
ју ћа би бли о теч ка и тех нич ка опре ма, као и мо гућ ност 
ко ри шће ња мо дер них ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја. Углед би бли о те ке, ипак, нај ви ше за ви си од 
школ ског би бли о те ка ра и ње го вог од но са пре ма свом 
по слу. Па сив но че ка ње да уче ни ци до ђу у би бли о те-
ку си гур но не ће до при не ти ве ћој чи та но сти и ис ко ри-
шће но сти по сто је ћих би бли о теч ких услу га. Нео п хо дан 
је ак тив ни ји при ступ да би се по тен ци јал ни ко ри сни ци 
при ву кли у би бли о те ку, а да се исто вре ме но обез бе ди да 
по сто је ћи чла но ви ре дов ни је до ла зе, ви ше чи та ју и ко-
ри сте и дру ге услу ге школ ске би бли о те ке.

По треб но је нај пре ак тив ним при сту пом ра ди ти на 
про ме ни соп стве ног ими џа и по сто је ће сли ке о би бли о-
те ци ко ја че сто ни је по зи тив на. Нео п ход но је уста ли ти 
рад но вре ме. Оно би тре ба ло да бу де вид но ис так ну то 
и при ла го ђе но нај бо љим мо гућ но сти ма ко ри шће ња, ка-
ко се не би до го ди ло да у јед ном крат ком вре мен ском 
ин тер ва лу ве ли ке гру пе де це ула зе у би бли о те ку, чи ме 
се до во ди у пи та ње ква ли тет услу ге. Не мо гу ће је да би-
бли о те кар у та квим усло ви ма по све ти до вољ ну па жњу 
уче ни ку ко ји ни је до шао са мо да за ду жи или раз ду жи 
оба ве зну лек ти ру. Има при ме ра школ ских би бли о те-
ка чи је је рад но вре ме кра ће од 3 са та днев но, при том 
не ра де сва ког да на. Че сте про ме не ка дро ва ни су до бра 
ре ше ња за школ ску би бли о те ку, као и по ја ва да по сло ве 

Жељка Момиров, Пролећна изложба УЛУС-а, У. П. „Цвијета Зузорић”, Београд
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школ ског би бли о те ка ра оба вља на став ник ко ји, са ми-
ни мал ним ан га жо ва њем у би бли о те ци, са мо до пу њу је 
фонд са ти оства ре них у на ста ви.

Про пи си ма из обла сти обра зо ва ња, по ло жај школ-
ског би бли о те ка ра утвр ђу је се као по ло жај струч ног 
са рад ни ка у на ста ви. Но ви „За кон о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња“ де фи ни ше да „струч не по сло-
ве би бли о те ка ра у шко ли оба вља струч ни са рад ник – би-
бли о те кар, од но сно но то те кар и ме ди ја те кар у му зич кој 
шко ли”5. Про пи си ма у обла сти обра зо ва ња де фи ни сан 
је про фил ка дра у школ ској би бли о те ци и ко ја зна ња 
и спо соб но сти он мо ра да по се ду је ка ко би до при нео 
успе шном оста ва ри ва њу ци ље ва и за да та ка школ ске 
би бли о те ке.

„Пра вил ни ком о стал ном струч ном уса вр ша ва њу и 
сти ца њу зва ња на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад-
ни ка“ (Сл. гла сник РС, бр. 14/04) утвр ђе ни су про гра ми 
и на чин ор га ни зо ва ња стал ног струч ног уса вр ша ва ња, 
као и усло ви за сти ца ње зва ња у то ку уса вр ша ва ња на-
став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка. Так са тив но 
су на бро ја не вр сте ак тив но сти ко је пред ста вља ју услов 
за сти ца ње зва ња у то ку на пре до ва ња. За струч не са рад-
ни ке – би бли о те ка ре у шко ли, из ме ђу оста лог, на бро-
ја не су ак тив но сти ко је до при но се по бољ ша њу услу га 
школ ске би бли о те ке и бо љем ко ри шће њу би бли о те ке: 
пре ци зи ран је про це нат уче ни ка шко ле ко ји би тре ба ло 
да бу де укљу чен у ко ри шће ње фон да би бли о те ке (ми ни-
мал но 60%, од но сно 70% у за ви сно сти од вр сте зва ња), 
обез бе ђи ва ње ис ко ри шће но сти (ми ни мал но 7, од но сно 
9 на сло ва по упи са ном уче ни ку, у за ви сно сти од вр сте 
зва ња), кон ти ну и ра но ан ке ти ра ње и пра ће ње уче ни ка 
ра ди утвр ђи ва ња њи хо вих чи та лач ких ин те ре со ва ња, 
ор га ни зо ва ње обу ке уче ни ка за ко ри шће ње би бли о теч-
ког ка та ло га, ор га ни зо ва но оспо со бља ва ње уче ни ка за 
са мо стал но тра же ње и ко ри шће ње из во ра ин фор ма ци ја, 
ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње раз ли чи тих об ли ка уса вр-
ша ва ња за по сле них у шко ли за ко ри шће ње би бли о теч-
ког ка та ло га и пре тра жи ва ње ба зе по да та ка, ор га ни зо ва-
ње упи са сво јих чи та ла ца у под руч ну, од но сно ма тич ну 
би бли о те ку, ор га ни зо ва ње те мат ских из ло жби, књи жев-
них су сре та, пре да ва ња или три би на у окви ру шко ле, 
ор га ни зо ва ње кул тур них ак тив но сти уче ни ка на оп-
штин ском, град ском и ре ги о нал ном ни воу, ре дов но ор-
га ни зо ва ње и оства ри ва ње по се тa уче ни ка Сај му књи га, 
си сте мат ско укљу чи ва ње у ак ци је ма тич не би бли о те ке, 
укљу чи ва ње ба зе по да та ка школ ске би бли о те ке у си стем 
или мре жу би бли о те ка са мо гућ но шћу ме ђу би бли о теч-
ке по зај ми це, раз ме на би бли о теч ких је ди ни ца са дру гим 
би бли о те ка ма...

У школ ској би бли о те ци, од по себ не ва жно сти је мо-
ти ва ци ја уче ни ка за до ла зак у њу и ко ри шће ње ње них 
услу га. Пр ви по сту лат је аде ква тан про стор и при јат на 
ат мос фе ра, ко ја би тре ба ло да омо гу ћи до бар ам би јент 
за уче ње и дру же ње. Ва жан је и пр ви кон такт уче ни ка 
са би бли о те ком, да бу де упо знат шта ту мо же да до би-
је и да се при јат но осе ћа, да схва ти зна чај би бли о те ке 
за сво је обра зо ва ње и да стек не на ви ку да јој се обра-
ћа за сва ку сво ју по тре бу. Би тан еле мент ова квог од но са 

5 „За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња“, Слу жбе ни гла сник 
РС бр. 72 (2009).

пре ма школ ској би бли о те ци је по ве ре ње у би бли о те ка-
ра ко ји уме да под сти че ра до зна лост и кре а тив ност и да 
фор ми ра укус и чи та лач ке на ви ке без на ме та ња. Од нос 
школ ског би бли о те ка ра пре ма ко ри сни ци ма би бли о те-
ке зах те ва пе да го шко зна ње, мно го так та и стр пље ња, 
до бро по зна ва ње фон да и свог по сла. Нео п ход но је и да 
се би бли о те ка при ла го ди убр за ном раз во ју но вих тех но-
ло ги ја и да сво јим ко ри сни ци ма омо гу ћи ко ри шће ње са-
вре ме не тех но ло шке опре ме.

Вред но ва ње ре зул та та ра да мо же да бу де по ла зна 
осно ва за под сти ца ње ко ри шће ња школ ских би бли о те-
ка. Је дан од на чи на бо љег спо зна ва ња по тре ба ко ри сни-
ка и са зна ва ња њи хо вих ши рих ин те ре со ва ња је сте да их 
пи та мо. Са став ни део упит ни ка тре ба ло би да бу де ми-
шље ње уче ни ка о са да шњем фон ду школ ске би бли о те ке 
и ко ли ко је он у мо гућ но сти да за до во љи њи хо ве по тре бе 
и ин те ре со ва ња. Мо гу се ко ри сти ти кван ти та тив не ме-
то де, по пут раз ли чи тих упит ни ка, или ква ли та тив не ме-
то де као што су ин тер вјуи. Ме то де ан ке ти ра ња уче ни ка 
при ме њу ју се у ци љу са зна ва ња шта они ми сле о би бли о-
те ци, ка ко је до жи вља ва ју и ка ко оце њу ју ко му ни ка ци ју 
са би бли о теч ким осо бљем, што ће по мо ћи да се по бољ-
ша од нос школ ска би бли о те ка – ко ри сник.

По ред би бли о теч ких услу га на ме ње них уче ни ци ма, 
не тре ба за не ма ри ти ни оне на ме ње не на став ни ци ма, 
ко је би тре ба ло да обез бе де из во ре ко ји ће про ши ри ти 
њи хо во зна ње из од ре ђе ног пред ме та или по бољ ша ти 
њи хо ве ме то де на ста ве. На став ни ци ко ји има ју на пред-
ни је ви ђе ње обра зо ва ња, обич но су и ак тив ни ји ко ри-
сни ци би бли о те ке.

С об зи ром да школ ске би бли о те ке има ју ве ли ких 
по те шко ћа да на ба ве но ва ак ту ел на из да ња, а да се 
школ ска лек ти ра нај че шће на ба вља у не до вољ ном бро-
ју при ме ра ка, чи ни се да је ре ше ње са рад ња са јав ном 
би бли о те ком у од ре ђе ној ло кал ној за јед ни ци. На род не 
и школ ске би бли о те ке у Ср би ји има ју за јед нич ку ко ри-
снич ку по пу ла ци ју, с об зи ром да уче ни ци основ них и 
сред њих шко ла, за јед но са де цом пред школ ског уз ра ста, 
чи не око 60% укуп ног бро ја ко ри сни ка јав них би бли о те-
ка. У мно гим ме сти ма, јав не би бли о те ке су при ну ђе не 
да сво је фон до ве оп те ре ћу ју ве ли ким бро јем при ме ра-
ка школ ске лек ти ре, јер те по тре бе школ ске би бли о те ке 
ни су у мо гућ но сти да за до во ље. Је дан од об ли ка са рад ње 
ова два ти па би бли о те ка би ла би ко ор ди ни ра на на бав-
ка, уз до го во ре не прин ци пе по ко ји ма би школ ске би-
бли о те ке на ба вља ле лек ти ру у ве ћем бро ју при ме ра ка, 
а јав не сву оста лу ли те ра ту ру ко ја би мо гла да за до во љи 
ши ре по тре бе и ин те ре со ва ња де це школ ског уз ра ста. У 
том слу ча ју би био нео п хо дан за јед нич ки на ступ пред 
ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, као и де фи ни са ни на чи-
ни за јед нич ког ко ри шће ња та ко фор ми ра них књи жних 
фон до ва на ме ње них де ци. Ко ор ди ни ра ним обо га ћи ва-
њем фон до ва и за јед нич ким ко ри шће њем из бе га ва ју се 
ду пли ра ња, што је зна чај но у усло ви ма ка да би бли о те ке 
рас по ла жу оскуд ним фи нан сиј ским сред стви ма за на-
бав ку но ве гра ђе.

У го ди шњим ан ке та ма о по сло ва њу, око 70% школ-
ских би бли о те ка да је по да так о оства ри ва њу не ког об ли-
ка са рад ње са јав ном би бли о те ком у сво јој ло кал ној за-
јед ни ци. То се углав ном од но си на за јед нич ке кул тур не 
ак тив но сти. Ме ђу би бли о теч ку по зај ми цу го ди шње омо-
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гу ћа ва тек не знат них 1,2-1,5% школ ских би бли о те ка. То 
су увек исте би бли о те ке, а њи хов про це нат ва ри ра у за-
ви сно сти од то га да ли су све оне од го во ри ле на ан ке ту о 
по сло ва њу за по сма тра ну го ди ну.

С об зи ром да ма ли број школ ских би бли о те ка има 
усло ве за ор га ни зо ва ње кул тур но-обра зов них про гра-
ма, бо љи ре зул та ти у оства ри ва њу кул тур не де лат но сти 
мо гу се по сти ћи са рад њом са јав ном би бли о те ком у ло-
кал ној за јед ни ци. Та ква са рад ња под ра зу ме ва ко ри шће-
ње про стор них усло ва јав них би бли о те ка за про гра ме 
на ме ње не де ци школ ског уз ра ста, би ло да су они за јед-
нич ки осми шље ни, или пред ста вља ју са мо стал не ак тив-
но сти школ ске би бли о те ке. Не мо гућ ност ор га ни зо ва ња 
сво јих кул тур них ак тив но сти школ ска би бли о те ка мо же 
на док на ди ти и та ко што ће уче ни ци ма сво је шко ле ор-
га ни зо ва ти од ла зак на број не ма ни фе ста ци је на ме ње не 
де ци, ко је се одр жа ва ју у јав ној би бли о те ци. Сва ке го ди-
не про гра ми за де цу школ ског уз ра ста пред ста вља ју део 
бо га те по ну де број них кул тур них ак тив но сти ко је ор га-
ни зу ју јав не би бли о те ке.

Упо тре ба Ин тер не та у би бли о те ци и мо гућ ност ко-
ри шће ња eлек тронске по ште нео п хо дан су пред у слов да 
би се школ ске би бли о те ке укљу чи ле у мо дер не тех но ло-
шке про це се и при ме ни ле но ве ме то де ра да. Не сме се 
до го ди ти да уче ник основ не шко ле бу де ви ше упу ћен у 
ко ри шће ње ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло-
ги ја од школ ског би бли о те ка ра.

Мо гућ ност при сту па Ин тер не ту са мо је моћ но сред-
ство за тра же ње и про на ла же ње ин фор ма ци ја. Школ ски 
би бли о те кар би тре ба ло да пру жи по моћ и по ка же да су 
ти елек трон ски из во ри са мо још јед но сред ство за под у-
ча ва ње и уче ње, то су сред ства ко ја во де не ком ци љу, а не 
циљ сам по се би. Би бли о те кар би, пре све га, тре ба ло да 
упу ћу је уче ни ке ка ко да што ефи ка сни је ис ко ри сте мно-
го број не рас по ло жи ве ала те за тра же ње ин фор ма ци ја, 
ка ко да про на ђу ак ту ел не и ре ле вант не ин фор ма ци је и 
ка ко да их вред ну ју. Ти ме ће се де ца школ ског уз ра ста 
на нај бо љи на чин упу ти ти на пра вил но слу же ње и ко-
ри шће ње ове тех но ло ги је у свр ху бо љег уче ња и усва ја-
ња зна ња, с об зи ром да је још увек ре ла тив но ма ли број 
уче ни ка у мо гућ но сти да то на у чи код ку ће (пре ма ис-
тра жи ва њу о упо тре би ра чу на ра у 2008. го ди ни, ко је је 
спро вео Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, 40,8% 
до ма ћин ста ва у Ср би ји по се до ва ло је ра чу нар, при че-
му пред ња чи Бе о град са 53,1%; у 2008. го ди ни при ступ 
Ин тер не ту има ло је 33,2% срп ских до ма ћин ста ва; при-
ступ Ин тер не ту нај че шће се оства ру је пре ко пер со нал-
них ра чу на ра – 95,2%, док се у 24,8% слу ча је ва ко ри сти 
и мо бил ни те ле фон)6.

6 Дра ган Вук ми ро вић, Кри сти на Па вло вић и Вла ди мир Шу тић, Упо-
тре ба ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у Ре пу бли ци Ср би ји: 
домаћинствa/по је дин ци, пред у зе ћа  (Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку, 2008).
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Митрић М. „Коришћење фондова и услуга школских библиотека у Србији“, 27–35.

Б И Б Л И О Т Е К А

С об зи ром да ве ли ки број школ ских би бли о те ка не-
ма мо гућ ност ко ри шће ња Ин тер не та, оне би мо гле, у 
са рад њи са јав ном би бли о те ком, да ор га ни зу ју за јед нич-
ке про гра ме обу ке уче ни ка за ко ри шће ње раз ли чи тих 
е-из во ра (реч ни ци, мул ти ме ди јал не ен ци кло пе ди је и 
сл). У ту свр ху ко ри сти ли би се про стор и тех нич ке мо-
гућ но сти Ин тер нет клу бо ва ко ји де лу ју у са ста ву јав не 
би бли о те ке.

Оспо со бља ва ње за са мо стал но уче ње и слу же ње 
раз ли чи тим се кун дар ним из во ри ма ин фор ма ци ја (ен-
ци кло пе ди ја ма, реч ни ци ма, би бли о гра фи ја ма и др) 
тре ба ло би да об у хва та и обу ку за сна ла же ње у ра зним 
вр ста ма ка та ло га и е-из во ра. Исто вре ме но, би бли о те кар 
би тре ба ло да по ма же уче ни ци ма и упу ћу је их ка ко да 
са ста ве по пи се ли те ра ту ре и ко ри шће них из во ра. Ре зи-
ми ра ње, ци ти ра ње и са ста вља ње ком плет них и тач них 
би бли о гра фи ја, тре ба ло би да се на у че у би бли о те ци и уз 
по моћ би бли о те ка ра. Ови про гра ми мо гу се за јед нич ки 
осми сли ти са јав ном би бли о те ком.

Основ ни пред у сло ви за при бли жа ва ње фон до ва ко-
ри сни ци ма је да их школ ски би бли о те ка ри до бро по-
зна ју, али и из ра да од го ва ра ју ћих ка та ло га, ко ји ће би ти 
спо на из ме ђу ко ри сни ка и фон да. У ве ћи ни школ ских 
би бли о те ка у Ср би ји ин фор ма ци о ни ин стру мен ти су 
из ра зи то не раз ви је ни, што илу стру је и по да так да 70% 
школ ских би бли о те ка не ма ни ка кав ка та лог. Ал фа бет-
ски ка та лог, ко ји је оба ве за сва ке би бли о те ке, по се ду је 

са мо 24,1% би бли о те ка, ка та лог на на слов 8,1%, струч-
ни ка та лог по УДК 11,2%, а пред мет ни са мо 2,2%.

У ци љу ефи ка сни јег ко ри шће ња школ ских би бли-
о те ка, на ме ће се по тре ба њи хо вог по ве зи ва ња у ши ре 
би бли о теч ке мре же. На тај на чин, омо гу ћа ва се не са-
мо да ва ње ин фор ма ци ја о свом фон ду, већ и фон до-
ви ма дру гих би бли о те ка, а при ступ Ин тер не ту омо-
гу ћа ва ко ри шће ње ди ги тал них ре сур са до ступ них на 
сај то ви ма дру гих би бли о те ка и раз ли чи тим обра зов ним 
пор та ли ма.

У до ку мен ти ма IFLA-e7 ко ји се од но се на рад јав них 
и школ ских би бли о те ка де фи ни са ни су раз ли чи ти об ли-
ци са рад ње и за јед нич ког де ло ва ња: „за јед нич ка обу ка 
осо бља, за јед нич ко ко ри шће ње из во ра, ко о пе ра тив но 
обо га ћи ва ње фон до ва, за јед нич ко осми шља ва ње про-
гра ма и њи хо во ре а ли зо ва ње, ко ор ди на ци ја елек трон-
ских сер ви са и мре жа, са рад ња у из ра ди сред ста ва за 
уче ње и обра зо ва ње ко ри сни ка, оде љен ске по се те уче-
ни ка јав ној би бли о те ци, удру же не про мо ци је чи та ња и 
пи сме но сти, про гра ми упо зна ва ња са Web-ом на ме ње ни 
де ци, за јед нич ко ко ри шће ње те ле ко му ни ка ци о не и мре-
жне ин фра струк ту ре, за јед нич ки мар ке тинг би бли о теч-
ких услу га, усме рен на де цу и мла де”.

7 IFLA/UNE SCO, „Смер ни це за школ ске би бли о те ке“, Гла сник На род не би-
бли о те ке Ср би је бр. 1 (2005): 387-417. IFLA/UNE SCO, Смер ни це за раз вој 
јав них би бли о те ка (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је, Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да, 2005).
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The usa ge of the school li brary hol dings and ser vi ces in Ser bia

Ab stract
In the pa per is gi ven the analysis of the school li brary hol dings and ser vi ces̀  usa ge, for fi  ve years pe riod, from 2004. till 2008. 
The analysis was per for med ba sed on da ta gat he red for the da ta ba se Li brary net work of Ser bia, as well as the re ports on 
su per vi sion of school li bra ri es̀  pro fes si o nal work. In terms of the num ber of in clu ded li bra ri es, the analysis is gi ving com pre-
hen si ve in for ma tion on the area. In the pa per are gi ven sta ti sti cal da ta, with ta be lar re vi ews, of the li brary col lec tons̀  usa ge – 
bo oks and non-bo ok ma te ri als, as well as da ta of li brary shows, li te rary eve nings, lec tu res, pa nel di scus si ons and ot her cul tu ral 
and edu ca ti o nal pro grams, which were or ga ni zed by school li bra ri es. In the pa per is po in ted the re is ne ces sity for chan ge in 
school li bra ri es̀  work and are gi ven re com men da ti ons on how the ir work co uld be im pro ved.
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У са вре ме ном си сте му обра зо ва ња, школ ска би бли-
о те ка по ста је не за о би ла зно ме сто у ре а ли за ци ји вас пит-
но-обра зов ног про це са, а би бли о те кар ње гов ак тив ни 
уче сник.

Ду го го ди шња пред ста ва о пе ри фер ној уло зи би бли-
о те ке по сте пе но се ме ња и ства ра се но ва – о зна ча ју и 
уло зи би бли о те ке као ме сту где се учи и ак тив но ра ди.

Би бли о те ка, под истим усло ви ма, по ста је до ступ на 
свим ко ри сни ци ма.

Од го вор ним и ам би ци о зним би бли о те ка ри ма за-
јед нич ки су: озбиљ ност и од го вор ност у по гле ду схва та-
ња про фе си о нал них оба ве за, свест о би бли о те ка ру као 
рав но прав ном чла ну ко лек ти ва, те жња ка уна пре ђе њу 
стру ке, енер гич ност у ре ша ва њу по сто је ћих про бле-
ма, спрем ност за при хва та ње но ви на, ко му ни ка тив ност 
и спрем ност на са рад њу, спрем ност на пер ма нент но 
струч но уса вр ша ва ње, осми шље ни пла но ви ра да са ре-
ал но из во дљи вим са др жа ји ма...

Школ ски би бли о те кар, као струч ни са рад ник, у по-
гле ду струч не спре ме из јед на чен је са на став ним осо-
бљем и рав но прав ни је уче сник у вас пит но-обра зов ном 
про це су.

Успе шност у ра ду обез бе ђу је му до бра са рад ња са 
ком плет ним на став ним осо бљем, ди рек то ром и свим 
струч ним са рад ни ци ма. Због то га се план и про грам ра-
да би бли о те ке ускла ђу је са по тре ба ма шко ле и оствар-
љив је уко ли ко га по др же сви уче сни ци у обра зов ном 
про це су.

Про грам ра да би тре ба ло да бу де ја сно осми шљен 
и прак тич но из во дљив, а не план ко ји се пре пи су је из 
го ди не у го ди ну.

До бар би бли о те кар по се ду је зна ња и спо соб но сти за 
аде кват ну по пу ну би бли о теч ких фон до ва, струч ност за 
њи хо ву об ра ду и спрет ност да их на нај бо љи на чин при-
бли жи ко ри сни ци ма. 

Вас пит но-обра зов не за дат ке би бли о те кар усме ра ва 
на: оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал ни рад, на до пу ну и 
про ши ри ва ње уче нич ких зна ња усво је них на ча су, као и на 
оспо со бља ва ње уче ни ка за по ве зи ва ње раз ли чи тих из во ра 
зна ња, с ак цен том на њи хо ву аде кват ну при ме ну у прак си.

Оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал ни рад

Уче ни ци у шко лу до ла зе са не у јед на че ним пред-
зна њи ма, раз ли чи тим рад ним на ви ка ма и ин те ре со ва-
њем за усва ја ње гра ди ва. Мно ги ма се уче ње сво ди ис-
кљу чи во на књи ге и не по ка зу ју за ни ма ње за до дат не 
ин фор ма ци је.

Има ју ћи то у ви ду, би бли о те кар, на ча со ви ма обу ке 
у то ку ре дов не на ста ве (2 до 3 ча са по оде ље њу у то ку 
го ди не), уче ни ке упо зна је са ре фе рен сном ли те ра ту ром 
(ен ци кло пе ди је, реч ни ци, лек си ко ни...), с ци љем да им 
при бли жи са др жа је, на ме ну и на чин ко ри шће ња.

Час се ор га ни зу је та ко што се, на кон де таљ не ин-
фор ма ци је о на чи ну ко ри шће ња ре фе рен сне збир ке, 
уче ни ци упу ћу ју на ис тра жи вач ки рад. У за ви сно сти 
од бро ја при ме ра ка при руч не ли те ра ту ре, рад мо же да 
се ор га ни зу је као ин ди ви ду ал ни, рад у па ро ви ма, или 
груп ни рад. Шко ле углав ном има ју ма њи број на сло ва 
у ре фе рен сној збир ци, па је упут но да би бли о те кар уче-
ни ци ма пре до чи по сто ја ње што ве ћег бро ја на сло ва и 
упу ти их на њи хо во ко ри шће ње у дру гим би бли о те ка ма.

Дру ги из вор ин фор ма ци ја су ка та ло зи. Ка та ло шке 
ин фор ма ци је су не за мен љив из вор за упо зна ва ње би-
бли о теч ког фон да. Бит но је уче ни ци ма об ја сни ти ко је 
вр сте ка та ло га по сто је, ко је ин фор ма ци је они пру жа ју, 
као и на чин ко ри шће ња и по ве зи ва ње ка та ло шких ин-
фор ма ци ја. Уко ли ко школ ска би бли о те ка не ма раз ра ђен 
си стем ка та ло га, овај час мо же се ре а ли зо ва ти у нај бли-
жој јав ној би бли о те ци.

Школ ски би бли о те кар у си сте му 
са вре ме ног обра зо ва ња

- при ме ри до бре прак се -

Ђур ђев ка Ја рић
Град ска би бли о те ка Пан че во
ma tic no @bi bli o te ka-pan ce vo.org.rs

Са же так
Ре а ли зу ју ћи вас пит но-обра зов не за дат ке кроз ча со ве обу ке у окви ру ре дов не на ста ве и кроз са рад њу са на став ним 
осо бљем, школ ски би бли о те кар на сто ји да уче ни ке оспо со би за са мо стал ни рад, да им до пу ни зна ња усво је на у ре дов-
ној на ста ви и на у чи их да успе шно по ве жу раз ли чи те из во ре зна ња и аде кват но их при ме не у прак си.

Кључ не ре чи: 
школ ски би бли о те кар, вас пит но-обра зов на де лат ност, из во ри би бли о теч ких ин фор ма ци ја

УДК 027.8-051:37.018
371.64-051:37.018
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Уче ни ци че сто, у шко ли или ван ње, чу ју не по зна те 
ре чи, али се не за ин те ре су ју да их раз у ме ју. По не кад и 
на став ни ци пре ви де по тре бу об ја шње ња по је ди них пој-
мо ва, или не ма ју до вољ но вре ме на да уче ни ци ма про-
ши ре зна ња до дат ним об ја шње њи ма.

Има ју ћи ово у ви ду, би бли о те кар би тре ба ло да на-
сто ји да уче ни ци ма об ја сни пој мо ве ве за не за оп шту 
кул ту ру: ко а у тор, при ре ђи вач, ре принт из да ње, фо то-
тип ско из да ње, ми ну ску ла, ста ра и рет ка књи га, пред го-
вор, ре ги стри...

Би бли о те кар има нео гра ни чен из бор пој мо ва ко је 
мо же ода бра ти да об ја сни за је дан школ ски ча с. Зна-
чај но је на по ме ну ти да је сва ки из бор до бар уко ли ко је 
ускла ђен са уз ра стом уче ни ка и да ни је дан об ја шње ни 
по јам ни је су ви шан.

Од ре ђе ни број пој мо ва мо же да се об ра ди у пр вом 
де лу ча са, док се у дру гом де лу део пој мо ва мо же за да ти 
као ис тра жи вач ки за да так за про ве ру оспо со бље но сти 
уче ни ка за ко ри шће ње при руч не ли те ра ту ре.

Са све при сут ни јом ра чу нар ском опре мом, пут до 
ин фор ма ци ја знат но се скра ћу је. Тра же ње ин фор ма ци ја 
пу тем елек трон ских из во ра за уче ни ке је ве ћи иза зов од 
њи хо вог тра же ња у књи жном фон ду.

Уло га би бли о те ка ра ов де је ве о ма зна чај на. Он уче-
ни ци ма мо ра да ука же на ва жност се лек ци је ин фор ма-
ци ја и зна чај ра ци о нал но ко ри шће ног вре ме на за про на-
ла же ње бит них и ква ли тет них ин фор ма ци ја.

Из бор те ма за пре тра жи ва ње је нео гра ни чен. Ме-
ђу тим, нај про дук тив ни је је огра ни чи ти се на кон кре тан 
на став ни пред мет и ме тод ску је ди ни цу ко ја је већ об ра-

ђе на. Из бор пред ме та ни је то ли ко зна ча јан ко ли ко на-
сто ја ње да се по ка же обим ин фор ма ци ја ко ји ма се мо же 
до пу ни ти на став на је ди ни ца из уџ бе ни ка.

Ме ста за ре а ли за ци ју ових ча со ва су ин фор ма тич-
ки ка би нет или чи та о ни ца би бли о те ке са ви ше ра чу на ра 
на ме ње них ко ри сни ци ма.

Об лик ра да за ви си од бро ја рас по ло жи вих ра чу на ра 
и мо же би ти: ин ди ви ду ал ни, рад у па ро ви ма, или груп ни 
об лик ра да.

Про на ћи из вор зна ња је успех, али је ве о ма зна чај-
но да се про на ђе на ин фор ма ци ја аде кват но и зна лач-
ки ис ко ри сти. Уче ни ци пи шу ре фе ра те, при ка зе, итд. и 
скло ни су да пре у зе те ин фор ма ци је усва ја ју, укла па ју ћи 
их у са др жа је сво јих ра до ва. Сто га се на ме ће по тре ба да 
би бли о те кар уче ни ци ма об ја сни ка ко се ко ри сте и озна-
ча ва ју пре у зе те ин фор ма ци је. Пој мо ви: ци тат, фу сно та, 
ли те ра ту ра... на ме ћу се као са др жа ји но вих на став них 
је ди ни ца.

Би бли о те кар би тре ба ло да при пре ми од го ва ра ју ћу 
ли те ра ту ру да уче ни ци, на кон крет ном при ме ру, ви де 
оно што им об ја шња ва. Ме ста за одр жа ва ње ових ча со ва 
су би бли о те ка или учи о ни ца.

За ча со ве са ова квим са др жа ји ма основ ни об лик ра-
да је рад на тек сту, уз ком би но ва ње оста лих об ли ка ра да.

До пу на и про ши ри ва ње зна ња усво је них на ча су

Овај сег мент ра да школ ског би бли о те ка ра ре а ли зу-
је се до пу ном на став ни ко вог из ла га ња на ча су или кроз 
не по сред ну по моћ уче ни ци ма у ре ша ва њу по ста вље них 
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за да та ка. Ве зу је се за не по сред ни на став ни про цес и би-
бли о те ка ру се на ме ћу утвр ђе ни са др жа ји.

Кре а тив ност би бли о те ка ра ов де се ис по ља ва кроз 
до бар из бор и уме ће пру жа ња нај пот пу ни јих и нај за-
ни мљи ви јих ин фор ма ци ја. Би бли о те кар из фон да би ра 
рад ни ма те ри јал, уоб ли ча ва га и пред ла же на став ни ци-
ма као мо гућ ност пот пу ни је об ра де кон крет них на став-
них је ди ни ца. Дру ги об лик са рад ње је да се, на зах тев 
на став ни ка, при пре ма од ре ђе ни рад ни ма те ри јал. Без 
об зи ра ко ини ци ра са рад њу, еви дент но је да су по треб-
не ве ли ка ан га жо ва ност, струч ност и ин фор ми са ност 
би бли о те ка ра.

Са рад ња на до пу ни и про ши ри ва њу зна ња ве за них 
за на став ни про грам усло вља ва кон стант ну са рад њу са 
ком плет ним на став ним осо бљем, зах те ва ши ро ко оп ште 
обра зо ва ње би бли о те ка ра, из и ску је до бро по зна ва ње би-
бли о теч ког фон да и зах те ва ве што сна ла же ње у при пре-
ма њу ин фор ма ци ја из раз ли чи тих ме ди ја.

Ан га жо ва ност би бли о те ка ра под ра зу ме ва да се на 
што за ни мљи ви ји на чин до пу не на став не је ди ни це об-
ра ђе не у књи зи. Нај че шће је то до пу на у ви ду до дат них 
за ни мљи во сти, филм ског или звуч ног за пи са, итд. За ре-
а ли за ци ју ова квих ча со ва би бли о те кар мо ра да по шту је 
зах те ве свих на став ни ка и по тру ди се да би бли о теч ки 
про стор бу де сви ма јед на ко до сту пан.

Ко ри шће ње би бли о теч ког про сто ра мо ра уна пред 
да се утвр ди пла ном на ме сеч ном, евен ту ал но не дељ ном 
ни воу. То да је мо гућ ност би бли о те ка ру да ис црп но при-
пре ми ин фор ма ци је из свих ме ди ја, да из вр ши њи хо ву 
се лек ци ју и пре зен ту је их у нај при хва тљи ви јој фор ми.

Ча со ви се углав ном ре а ли зу ју у са рад њи са на став-
ни ком, ма да по не кад би бли о те кар мо же и сам да их 
ор га ни зу је.

До пу на зна ња, оства ре на кроз не по сред ну по моћ 
уче ни ци ма, од не про це њи ве је ва жно сти. По сти же се 
из бо ром ли те ра ту ре нео п ход не за об ра ду од ре ђе них 
те ма и из ра ду до ма ћих за да та ка. Уче ни ци че сто до би-

ја ју рад не за дат ке у ви ду на сло ва, без нео п ход не ли те-
ра ту ре. Би бли о те кар се та да ан га жу је да ура ди све што 
је у ин те ре су уче ни ка. По моћ би бли о те ка ра ов де је не-
за мен љи ва, јер ње го во ан га жо ва ње на док на ђу је од ре-
ђе не про пу сте на став ни ка. Уче ник по моћ до би ја ка да 
му је нај по треб ни ја, оси гу ра ва по у зда не из во ре за рад, 
скра ћу је вре ме за про на ла же ње ин фор ма ци ја и до би ја 
при ли ку да, кон сул ту ју ћи се са би бли о те ка ром, из бег не 
евен ту ал не про пу сте у ра ду.

По ве ре ње уче ни ка би бли о те кар сти че раз у ме ва њем 
уче нич ких про бле ма, ства ра њем сло бод не и не на ме тљи-
ве ко му ни ка ци је и обез бе ђе њем при јат не ат мос фе ре за 
рад.

За кљу чак

Ан га жо ва ње би бли о те ка ра на обра зо ва њу ко ри сни-
ка ства ра код уче ни ка ја сну пред ста ву о уло зи би бли о те-
ке, под сти че мо ти ва ци ју за ко ри шће ње ин фор ма ци ја из 
свих би бли о теч ких фон до ва и пру жа им за до вољ ство у 
успе шном ком би но ва њу и ко ри шће њу мул ти ме диј ских 
из во ра зна ња.

Обра зо ва ни и ин фор ма тич ки опи сме ње ни уче ни ци 
има ју из гра ђе но са мо по у зда ње, си гур ност у на сту пу и у 
су о ча ва њу са про бле ми ма. За њих не по сто је не ре ши ви 
за да ци, већ се са мо по ста вља пи та ње сте пе на успе шно-
сти ре ша ва ња по ста вље них за да та ка.

До ступ ност ин фор ма ци ја не по ста је при ви ле ги ја 
по је дин ца, већ спо соб ност свих, или ве ћи не, да на нај-
бр жи на чин до ђу до пра вих ин фор ма ци ја.

По твр ду свр сис ход но сти и успе шности свог ра да би-
бли о те кар има у уче ни ци ма спо соб ним да при ку пе ин-
фор ма ци је из раз ли чи тих из во ра, да да ју при о ри тет из-
во ри ма ин фор ма ци ја, да кри тич ки вред ну ју и се лек ту ју 
ин фор ма ци је, да про ве ре ве ро до стој ност ин фор ма ци ја, 
да са гле да ју при мен љи вост ин фор ма ци ја у прак си, да 
но ве ин фор ма ци је угра ђу ју у по сто је ћа зна ња и да зна-
ња ис ко ри сте на пра ви на чин.
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Пре ма „За ко ну о оп штем ин те ре су у обла сти кул-
ту ре“1 (члан 2. став 1. тач ка 8) у ко јем су као је дан од 
оп штих ин те ре са у обла сти кул ту ре на ве де ни „из град-
ња је дин стве ног би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте-
ма и ма тич не функ ци је у би бли о теч кој де лат но сти“, 
утвр ђе на је оба ве за оства ри ва ња ма тич них функ ци ја у 
би бли о те кар ству у Ре пу бли ци Ср би ји уте ме ље на „За ко-
ном о би бли о теч кој де лат но сти“2 (члан 7), а оба вља ње 
ма тич них функ ци ја утвр ђе но је, истим „За ко ном“, као 
де лат ност од оп штег ин те ре са за би бли о теч ку де лат ност 
Ре пу бли ке (члан 10. став 1. тач ка 10).

Пре ма чла ну 27. „За ко на о би бли о теч кој де лат но-
сти“, На род на би бли о те ка Ср би је (НБС) оба вља ма тич не 
функ ци је за све би бли о те ке и ор га ни за ци о не је ди ни це 
ко је оба вља ју би бли о теч ку де лат ност, а „Ре ше њем о од-
ре ђи ва њу би бли о те ка ко је оба вља ју ма тич не функ ци је 
у би бли о теч кој де лат но сти“3 од ре ђе но је, као но си о ци 
ма тич них функ ци ја, и 26 на род них би бли о те ка у се ди-
шти ма окру га и Би бли о те ка гра да Бе о гра да за под руч-
је Бе о гра да. На род не ма тич не би бли о те ке оба ве зне су 
да оба вља ју ма тич не функ ци је у на род ним, школ ским 
и спе ци јал ним би бли о те ка ма, осим спе ци јал них би-
бли о те ка при на уч но и стра жи вач ким уста но ва ма. За 
би бли о те ке при уни вер зи те ти ма, фа кул те ти ма, ви шим 
шко ла ма и на уч но и стра жи вач ким ин сти ту ти ма, ма тич-
не функ ци је оба вља ју Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све-
то зар Мар ко вић“ (УБСМ) и Би бли о те ка Ма ти це срп ске 
(БМС).

Од 2002. го ди не, на те ри то ри ји АП Вој во ди не оба-
вља ње ма тич них функ ци ја по ве ре но је БМС у скла-
ду са „За ко ном о од ре ђи ва њу над ле жно сти Aутономне 
по кра ји не“4.

1 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 49 (1992).
2 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 34 (1994) и бр. 101 (2005).
3 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 46 (1994).
4 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 6 (2002).

Оба вља ње ма тич них функ ци ја у ко сов ско-ме то хиј-
ским окру зи ма не вр ши се од ин тер вен ци је НА ТО пак та 
1999. го ди не и до ла ска Ми ров них сна га Ује ди ње них на-
ци ја на те ри то ри ју АП Ко со во и Ме то хи ја.

Ана ли за оства ри ва ња ма тич них функ ци ја осла ња се 
на по дат ке из тро ме сеч них и го ди шњих из ве шта ја о ра-
ду ма тич них слу жби ко је ма тич не на род не би бли о те ке 
ре дов но до ста вља ју ма тич ним оде ље њи ма НБС и БМС.

Број и струк ту ра рад ни ка за оба вља ње ма тич них 
функ ци ја утвр ђу је се на осно ву: раз ви је но сти би бли о-
теч ке мре же на те ри то ри ји оп шти на за ко је овла шће на 
би бли о те ка оба вља ма тич не функ ци је, за ко ном утвр ђе-
них ма тич них функ ци ја и оби ма њи хо вог вр ше ња то ком 
го ди не и про пи са ног сте пе на струч не спре ме за оба вља-
ње ма тич них функ ци ја.

На осно ву „Ин фор ма ци је о усло ви ма за оба вља ње 
ма тич них функ ци ја“ ко ју је, пре ма „За ко ну о би бли о теч-
кој де лат но сти“, ок то бра 1995. го ди не ура ди ла слу жба 
НБС и „Пред ло га за фи нан си ра ње ма тич них функ ци ја 
у 1998. го ди ни“ (ок то бар 1997), ко ји је НБС до ста ви ла 
Ми ни стар ству кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, пре ма бро-
ју ре ги стро ва них би бли о теч ких је ди ни ца у по је ди ним 
окру зи ма, пред ви ђен је број од укуп но 57 би бли о теч ких 
рад ни ка са ви со ком струч ном спре мом у ма тич ним слу-
жба ма на род них би бли о те ка у Ре пу бли ци Ср би ји.

Пре ма „Пра вил ни ку о вр сти струч них по сло ва у би-
бли о те ци, вр сти и сте пе ну струч не спре ме по треб не за 
њи хо во оства ри ва ње“5 по сло ве ма тич них слу жби ра де 
би бли о те ка ри (ви со ка струч на спре ма), док на по сло ви-
ма ан ке ти ра ња, при ку пља ња и об ра де ста ти стич ких из-
ве шта ја мо гу да ра де и ви ши књи жни ча ри (ви ша струч-
на спре ма) и књи жни ча ри (сред ња струч на спре ма).

У ма тич ним слу жба ма на род них би бли о те ка то ком 
2009. го ди не ра ди ло је 39 би бли о теч ких рад ни ка: 38 би-

5 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 63 (1994).

Оства ри ва ње ма тич них функ ци ја 
у ма тич ним на род ним би бли о те ка ма 

у 2009. го ди ни

Бо ја на Ву ко тић
На род на би бли о те ка Ср би је
bo ja na.vu ko tic@nb.rs

Са же так
По ла зе ћи од струк ту ре и бро ја за по сле них у ма тич ним на род ним би бли о те ка ма, рад се ба ви ана ли зом оства ри ва ња 
ма тич них функ ци ја и ре зул та ти ма ра да ма тич них слу жби ма тич них на род них би бли о те ка у 2009. го ди ни.

Кључ не ре чи:
ма тич не функ ци је, ма тич не на род не би бли о те ке, ма тич не слу жбе на род них би бли о те ка, Ре пу бли ка Ср би ја

УДК 027.54(497.11)“2009“(047.3)
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бли о те ка ра и 1 ви ши књи жни чар. Број би бли о теч ких 
рад ни ка у ма тич ним слу жба ма ма тич них на род них би-
бли о те ка из но си тек 68,42% од по треб ног. У од но су на 
2008. го ди ну, број би бли о теч ких рад ни ка сма њен је са 
40 на 39 – у ма тич ној слу жби у Су бо ти ци је кра јем 2008. 
го ди не ко ле ги ни ца Ми ли ца Ми рић пен зи о ни са на, а на 
ње но рад но ме сто ни је рас по ре ђен дру ги би бли о теч ки 
рад ник. С об зи ром на зах те ве сте пе на обра зо ва ња, по-
стиг ну та је од го ва ра ју ћа струк ту ра ка дра – од укуп но 39 
„ма ти ча ра“, 38 су би бли о те ка ри, а 1 је ви ши књи жни чар.

Број за по сле них у ма тич ним слу жба ма не до во љан 
је у чак 15 ма тич них на род них би бли о те ка (Су бо ти ца, 
Зре ња нин, Ки кин да, Пан че во, Но ви Сад, Ша бац, Ва ље-
во, Сме де ре во, По жа ре вац, Бор, Ужи це, Ниш, Ле ско-
вац, Вра ње и Бе о град), а нај ве ћи рас ко рак из ме ђу бро ја 
пла ни ра них и бро ја за по сле них има ју ма тич не слу жбе 
у Ужи цу, Но вом Са ду и Вра њу. И да ље се у ове по сло ве, 
по ред рад ни ка ма тич них слу жби, че сто укљу чу ју и ди-
рек то ри ма тич них би бли о те ка, као и би бли о теч ки рад-
ни ци оста лих слу жби.

У дру гој по ло ви ни 2009. го ди не, пен зи о ни са но је 
тро је рад ни ка ма тич них слу жби (у Бо ру, Про ку пљу и 
Вра њу), док је тро је (је дан у По жа рев цу и два у Бе о гра-
ду) рас по ре ђе но на дру га рад на ме ста, а на њи хо ва ме-
ста рас по ре ђе ни су дру ги би бли о те ка ри.

1. Во ђе ње ре ги стра би бли о те ка

Пре ма „Пра вил ни ку о са др жи ни и на чи ну во ђе ња 
ре ги стра би бли о те ка“6, ре ги стар би бли о те ка во де ма-
тич не на род не би бли о те ке, а упис у Цен трал ни ре ги стар 
би бли о те ка оба вља НБС.

У Цен трал ни ре ги стар је, на дан 31. 12. 2009. го ди-
не, упи са но 2.419 би бли о те ка – 722 у Вој во ди ни и 1.697 
у цен трал ној Ср би ји. У над ле жно сти ма тич них слу жби 
на род них би бли о те ка, у Цен трал ни ре ги стар је упи са-
но укуп но 1.802 би бли о те ке и ор га ни за ци о не је ди ни це 
ко је оба вља ју би бли о теч ку де лат ност (533 у Вој во ди ни 
и 1.269 у цен трал ној Ср би ји), што је са мо 84% од бро-
ја пла ни ра ног за ре ги стра ци ју у над ле жно сти на род них 
ма тич них би бли о те ка.

У то ку 2009. го ди не, у Цен трал ни ре ги стар НБС 
упи са но је 11 би бли о те ка и би бли о теч ких је ди ни ца: 
ре ги стро ва не су 3 оп штин ске на род не би бли о те ке (Би-
бли о те ка оп шти не Лу ча ни у Гу чи, Би бли о те ка „Мех мет 
Ју су фи“ Пре ше во, док је На род на би бли о те ка Гњи ла не 
ре ги стро ва на као На род на би бли о те ка „Јан ко Ве се ли но-
вић“ Гор ње Ку сце/Па сја не); у Кру шев цу је при пре мље на 
и по сла та до ку мен та ци ја за упис у Ре ги стар за би бли о-
те ке у Ћи ћев цу и Вар ва ри ну; у Сме де ре ву је 1 ме сна би-
бли о те ка по ста ла огра нак, у Зре ња ни ну је пре ре ги стро-
ва на 1 спе ци јал на би бли о те ка у би бли о те ку оп штег ти па 
у пред у зе ћу, а у Сом бо ру је пре ре ги стро ва на би бли о те ка 
оп штег ти па у пред у зе ћу у спе ци јал ну би бли о те ку; ре ги-
стро ва не су још 2 би бли о те ке оп штег ти па у пред у зе ћу 
(у Ја го ди ни и Кра ље ву), 3 спе ци јал не (у Срем ској Ми-
тро ви ци, Кра ље ву и Вра њу) и 10 би бли о те ка основ них 
шко ла (4 у Но вом Са ду, по 2 у Ни шу и Бе о гра ду и по 1 у 
Срем ској Ми тро ви ци и Чач ку).

6 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 63 (1994).

Нај ве ћи број не ре ги стро ва них би бли о те ка је ме ђу 
школ ским (ре ги стро ва но 84%) и спе ци јал ним би бли о-
те ка ма (ре ги стро ва но 73%). Раз ло зи за ова ко ма ли про-
це нат ре ги стра ци је школ ских би бли о те ка су: зна тан број 
основ них и сред њих шко ла не ма школ ску би бли о те ку, док 
у јед ном бро ју шко ла школ ске би бли о те ке не ис пу ња ва ју 
усло ве за упис у ре ги стар. За окон ча ње про це са ре ги стра-
ци је школ ских би бли о те ка нео п ход на је по моћ Ми ни-
стар ства про све те и спор та. Ре ги стра ци јом спе ци јал них 
би бли о те ка об у хва ће не су све пла ни ра не спе ци јал не би-
бли о те ке у са мо 6 окру га. У Цен трал ни ре ги стар упи са но 
је 39 ме сних и 37 би бли о те ка оп штег ти па у пред у зе ћи ма.

Нај ве ћи је про це нат ре ги стра ци је јав них би бли-
о те ка (90,18%). До са да је у Цен трал ни ре ги стар НБС 
упи са но укуп но 147 оп штин ских на род них би бли о те ка. 
Укуп но 15 окру га окон ча ло је про цес упи са оп штин-
ских на род них би бли о те ка у Цен трал ни ре ги стар, док у 
10 окру га овај про цес још ни је окон чан. На дан 31. 12. 
2009. го ди не, у Ре пу бли ци Ср би ји је би ло 16 оп шти на 
без са мо стал них оп штин ских на род них би бли о те ка (4 
у Вој во ди ни и 12 у цен трал ној Ср би ји): у Сен ти, Чо ки, 
Бе о чи ну, Бо га ти ћу, Жа гу би ци, Кла до ву, Ра шки, Свр љи-
гу, Бру су, Ра жњу, Вла ди чи ном Ха ну, Ћи ћев цу и Вар ва-
ри ну би бли о теч ка де лат ност оба вља се у оки ру дру гих 
уста но ва кул ту ре, у Срем ским Кар лов ци ма и Сур чи ну 
би бли о теч ку де лат ност оба вља ју огран ци оп штин ских 
би бли о те ка у Но вом Са ду, од но сно Зе му ну, док оп шти на 
Ни шка Ба ња не ма би бли о те ку7.

2. Во ђе ње ка та ло га би бли о теч ке гра ђе

У је дин стве ном си сте му CO BISS.SR, чи ји су осни ва-
чи БМС, НБС и УБСМ, на дан 31. 12. 2009. го ди не би ло 
је укуп но 112 би бли о те ка, ме ђу ко ји ма су нај број ни је 
на род не би бли о те ке (49). За са да је По мо рав ски округ 
је ди ни чи је су све оп штин ске би бли о те ке при сту пи ле 
CO BISS-у, а ме ђу чла ни ца ма си сте ма је укуп но 15 ма-
тич них би бли о те ка (Ужи це, Сом бор, За је чар, Ја го ди на, 
Кру ше вац, Сме де ре во, Бор, Су бо ти ца, Ва ље во, Кра гу је-
вац, По жа ре вац, Пи рот, Ле ско вац, Про ку пље и Вра ње). 
Из 5 окру га до са да ни јед на на род на би бли о те ка зва нич-
но ни је по ста ла члан CO BISS си сте ма: из Сред њо ба нат-
ског, Се вер но ба нат ског, Ма чван ског, Мо ра вич ког и са 
те ри то ри је Гра да Бе о гра да.8 

3. Пру жа ње струч не по мо ћи би бли о те ка ма

Пру жа ње струч не по мо ћи би бли о те ка ма пред ста-
вља око сни цу ин струк тив ног ра да ма тич них слу жби. 
Ма тич не слу жбе на род них би бли о те ка, то ком 2009. го-
ди не, пру жи ле су струч ну по моћ 1.785 пу та при ли ком 
по се та би бли о те ка у мре жи, у про сто ри ја ма ма тич них 
би бли о те ка или те ле фо ном. У из ве шта ји ма о ра ду ма-
тич них слу жби, је дан број ма тич них би бли о те ка не 
еви ден ти ра број ча но овај об лик ма тич них функ ци ја (5 
би бли о те ка).

7 Би бли о те ке у Бру су, Ра жњу и Вла ди чи ном Ха ну из гу би ле су са мо стал-
ност у то ку 2009. го ди не ка да су при по је не до мо ви ма кул ту ре; по сту пак 
оса мо ста љи ва ња је у то ку за би бли о те ке у Ћи ћев цу и Вар ва ри ну.
8 У про це ду ри је укљу чи ва ње у си стем још де се так на род них би бли о те ка, 
ме ђу ко ји ма су и ма тич не би бли о те ке у Чач ку и Кра ље ву.
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 1. Суботица 54  - 90,00  - -  -  - -  -  -  7 47

 2. Зрењанин 74  - 98,67 39 39  - 2 2  - 10  3 60

 3. Кикинда 47  - 83,93 13 -  - 1 1  - 12  - 47

 4. Панчево 111  - 97,37 35 35 65 1 4  -  -  - 137

 5. Сомбор 63  - 86,30 12 12 19  - 4 1  - 2 75

 6. Нови Сад 115 4 63,54 11 11 8 1 3  - 1 4 130

 7. Ср.Митровица 69 1 80,23 27 27 80 2 3 1 6 2 67

 8. Шабац 86  - 97,73  - - 56 8 2  -  -  - 60

 9. Ваљево 44  - 91,67 3 3 3  - -  - 1 1 34

10. Смедерево 53 -1 86,89  - -  - 1 3  -  -  - 33

11. Пожаревац 52  - 92,86 6 5 3 2 2 1  -  - 34

12. Крагујевац 63  - 80,77 1 - 15  - 4  - 12 2 71

13. Јагодина 57 1 80,28 5 -  - 4 6  - 1 4 53

14. Бор 43  - 78,18 11 3 26 2 6  - 7  - 51

15. Зајечар 33  - 84,62 18 19 47 1 2  -  -  6 34

16. Ужице 61  - 66,30 5 - 13 2 6  - 1  - 16

17. Чачак 51 2 82,26 14 13 1166  - 3  -  -  - 56

18. Краљево 71 2 87,65 33 29 105 2 6  -  -  - 74

19. Крушевац 54 -1 69,23 15 13 41  - 3  -  - 1 66

20. Ниш 80 1 89,89 39 43 13  - 6  -  -  - 86

21. Прокупље 22  - 75,86 31 30 21  - 6  -  -  - 32

22. Пирот 19  - 67,86 7 5 51 1 - 1 2  - 20

23. Лесковац 44  - 60,27 5 2 6  - 3  -  -  - 35

24. Врање 58 1 73,42 10 4 17  - 7  -  -  - 47

25. Београд 378 1 94,74 33 24 30 28 30 1  -  - 273

УКУПНО: 1802 11 83,77 373 317 1785 58 112 5 53 32 1638

Tабела 1: Матичне функције у 2009. години

Пру жа ње струч не по мо ћи об у хва та ин фор ма ци је 
о свим сег мен ти ма би бли о теч ких по сло ва – од по мо ћи 
при фор ми ра њу и ре ги стра ци ји би бли о те ка, уре ђе ња 
про сто ри ја, на бав ке опре ме, пре ко ор га ни за ци је оде ље-
ња, ин вен та ри са ња, би бли о граф ске об ра де, сиг ни ра ња и 
сме шта ја фон да, фор ми ра ња ка та ло га, ауто ма ти за ци је 
би бли о теч ког по сло ва ња, ди ги та ли за ци је фон до ва, ре-
ви зи је и от пи са би бли о теч ке гра ђе, во ђе ња ста ти сти ке, 

до по мо ћи кан ди да ти ма за по ла га ње струч ног ис пи та, за 
сти ца ње ли цен це и рад у CO BISS-у, за из ра ду про је ка та, 
си сте ма ти за ци је рад них ме ста, при са ста вља њу про гра-
ма ра да и го ди шњих из ве шта ја.

По себ но ан га жо ва ње ма тич них слу жби зах те ва рад 
са би бли о те ка ри ма по чет ни ци ма и би бли о те ка ри ма 
школ ских би бли о те ка, ко ји се то ли ко че сто ме ња ју, да 
је сва ки пут нео п ход но вр ши ти обу ку од по чет ка, од фи-
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зич ке об ра де и ин вен та ри са ња, ка та ло шке об ра де и сме-
шта ја, до за ду жи ва ња и раз ду жи ва ња гра ђе, би бли о теч-
ке ста ти сти ке и по пу ња ва ња упит ни ка за МБС9.

4. Над зор над струч ним ра дом би бли о те ка

Над зор над струч ним ра дом би бли о те ка је дан је 
од основ них за да та ка ма тич них слу жби. Ова ма тич на 
функ ци ја вр ло је зна чај на за уна пре ђе ње би бли о теч ке 
де лат но сти, јер пру жа не по сре дан увид у усло ве ра да и 
оба вља ње струч них по сло ва у би бли о те ка ма.

Ма тич не на род не би бли о те ке оба ви ле су у то ку 
2009. го ди не над зор над струч ним ра дом 317 би бли о те-
ка и ор га ни за ци о них је ди ни ца (што је све га 17,59% од 
бро ја ре ги стро ва них би бли о те ка)10.

Обим вр ше ња ове ма тич не функ ци је, с об зи ром на 
број ре ги стро ва них би бли о те ка, ни је до во љан11, а број 
из вр ше них над зо ра је не рав но ме ран по би бли о те ка ма. 
По бро ју из вр ше них над зо ра у 2009. го ди ни ис ти чу се 
ма тич не на род не би бли о те ке у Ни шу, Зре ња ни ну и Пан-
че ву; пре ма про цен ту об у хва ће но сти над зо ром, пред ња-
че би бли о те ке у Про ку пљу, За је ча ру, Ни шу и Зре ња ни-
ну. Три ма тич не на род не би бли о те ке у то ку 2009. го ди не 
ни су оба ви ле ни је дан над зор над струч ним ра дом: Су бо-
ти ца, Ша бац и Сме де ре во.

5. Ста ра ње о уса вр ша ва њу ка дро ва за оба вља ње би-
бли о теч ке де лат но сти

Ста ра ње о уса вр ша ва њу ка дро ва у 2009. го ди ни у 
ма тич ним на род ним би бли о те ка ма вр ше но је кроз ор га-
ни за ци ју 117 раз ли чи тих об ли ка струч ног уса вр ша ва ња 
(се ми на ри, са ве то ва ња и рад ни са стан ци), а 112 кан ди-
да та ко је су при пре ма ле и упу ти ле ма тич не на род не би-
бли о те ке по ло жи ли су струч ни ис пит у НБС и БМС.

У 2009. го ди ни ма тич не слу жбе на род них би бли о те-
ка ор га ни зо ва ле су 5 са ве то ва ња: у Сом бо ру је ма тич на 
би бли о те ка уче ство ва ла у ор га ни за ци ји струч ног ску па 
Би бли о нет 2009 За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је; 
ма тич на слу жба из Срем ске Ми тро ви це ор га ни зо ва ла је 
у Ру ми струч ни скуп: Ма на стир ске и цр кве не би бли о те-
ке; у По жа рев цу је одр жан скуп На пу ту ка ди ги тал ним 
ко лек ци ја ма Ср би је; ма тич на слу жба из Пи ро та је уче-
ство ва ла у ор га ни за ци ји ме ђу на род ног струч ног ску па 
у Ди ми тров гра ду: Де ца у би бли о те ци – по зи тив на ис ку-
ства и Би бли о те ка у вре ме ну кри зе; у Би бли о те ци гра да 
Бе о гра да одр жан је струч ни скуп Пер спек ти ве раз во ја 
јав них би бли о те ка у Ср би ји.

У 15 ма тич них на род них би бли о те ка (Зре ња нин, Ки-
кин да, Пан че во, Но ви Сад, Срем ска Ми тро ви ца, Ша бац, 
Сме де ре во, По жа ре вац, За је чар, Ужи це, Кра ље во, Пи рот 
и Бе о град) ор га ни зо ва но је укуп но 58 се ми на ра са нај ра-
зли чи ти јим те ма ма: од осно ва са вре ме ног би бли о те кар-

9 „То ком 2009. го ди не из ме ње ни су рад ни ци би бли о те ка у 23 основ не и 
сред ње шко ле у Окру гу, од че га их је 19 из ме ње но по чет ком ак ту ел не 
школ ске го ди не“ (из из ве шта ја Ма тич не слу жбе у Чач ку).

10 Пре ма из ве шта ји ма о ра ду, то ком 2009. го ди не ма тич не на род не би бли-
о те ке оба ви ле су струч ни над зор над ра дом 373 би бли о те ке, али су ма-
тич ним оде ље њи ма НБС и БМС до ста ви ле ко пи је за пи сни ка о над зо ру за 
317 би бли о те ка.
11 Пре по ру ка Ма тич ног оде ље ња НБС је да се над зор у сва кој би бли о теч кој 
је ди ни ци оба ви јед ном у две го ди не.

ства и пра ва ца раз во ја би бли о теч ке де лат но сти, пре ко 
ин вен та ри са ња мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци ја, 
из ра де нор ма тив них да то те ка, пред мет не и струч не кла-
си фи ка ци је, ре ви зи је и от пи са би бли о теч ке гра ђе, осно-
ва ди ги та ли за ци је збир ки, до пре зен та ци ја ба за по да та ка, 
елек трон ских ча со пи са и елек трон ских ка та ло га, ра да са 
ко ри сни ци ма, ме ђу би бли о теч ке са рад ње и вред но ва ња 
би бли о те кар ског ра да; пред мет раз го во ра би ла је и са-
рад ња јав них и школ ских би бли о те ка, одр жа но је не ко-
ли ко акре ди то ва них се ми на ра за школ ске би бли о те ка ре; 
се ми на ри ма су об у хва ће не и би бли о теч ке услу ге за ли ца 
са по себ ним по тре ба ма, при ка за ни су нај бо љи про јек ти 
са Би бли о не та; го во ри ло се о по ло жа ју књи ге у вре ме ну 
но вих ме ди ја, о по слов ној ко му ни ка ци ји у би бли о те ци, о 
мар ке тин гу у ин сти ту ци ја ма кул ту ре, о аутор ским пра ви-
ма, фи нан сиј ској пи сме но сти; под но ше ни су из ве шта ји и 
ути сци са струч них пу то ва ња у ино стран ство. Пре да ва чи 
су би ли про фе со ри уни вер зи те та, струч ња ци НБС, УБСМ, 
ма тич них на род них би бли о те ка и стра ни пре да ва чи.

Све ма тич не би бли о те ке ор га ни зо ва ле су упо зна ва-
ње са „На цр том Пра вил ни ка о усло ви ма за сти ца ње зва-
ња за по сле них у обла сти би бли о те кар ства“ и „На цр том 
стан дар да за јав не би бли о те ке у Ре пу бли ци Ср би ји“.

Ре дов но се оба вља ла обу ка но во при мље них рад ни-
ка, уво ђе ње у стру ку и мен тор ски рад. Оп штин ске би-
бли о те ке ин фор ми са не су о струч ним ис пи ти ма, оба-
вље на је при ја ва и при пре ма кан ди да та.

У не ким ма тич ним би бли о те ка ма об у ча ва ни су 
сту ден ти основ них и ма стер сту ди ја би бли о те кар ства 
и ин фор ма ти ке. Школ ским би бли о те ка ри ма ре дов но 
се про сле ђу ју ин фор ма ци је и при ја ве за акре ди то ва не 
се ми на ре.

Ван сво јих ма тич них би бли о те ка, би бли о теч ки рад-
ни ци су се об у ча ва ли за рад у про грам ском па ке ту CO-
BISS у про сто ри ја ма НБС (у овој обу ци пред ња че рад ни-
ци ма тич них слу жби).

У то ку 2009. го ди не, у 10 ма тич них би бли о те ка (Зре-
ња нин, Ки кин да, Но ви Сад, Срем ска Ми тро ви ца, Ва ље-
во, Кра гу је вац, Ја го ди на, Бор, Ужи це и Пи рот) одр жа но 
је укуп но 53 рад них са ста на ка. Нај ви ше рад них са ста-
на ка одр жа но је у Кра гу јев цу, Ки кин ди и Зре ња ни ну. У 
ма тич ним би бли о те ка ма ко је по кла ња ју па жњу овом ви-
ду уса вр ша ва ња одр жа ва ју се ре дов ни струч ни са стан ци 
на ко ји ма се нај че шће ана ли зи ра го ди шњи рад и те ку ћи 
про бле ми би бли о те ка12. 

Би бли о те ка ри ма тич них слу жби уче ство ва ли су и 
на број ним са ве то ва њи ма у зе мљи и ино стран ству: све 
ма тич не би бли о те ке има ле су сво је пред став ни ке на Би-
бли о не ту у Сом бо ру и на ску по ви ма дру гих ма тич них 
би бли о те ка. Пу то ва ло се од Ба ње Вруј ци, Ко ва чи це, 
Ди ми тров гра да, Сом бо ра, Бе о гра да... до Ма ри бо ра, Бо-
ло ње, Ми ла на, Па ри за, Ха га и Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва; од струч них ску по ва у Ср би ји до IFLA и ALA 
кон фе рен ци ја. Ма тич не слу жбе у Ср би ји од ла зе и у 
струч не по се те дру гим би бли о те ка ма, а че сто са ра ђу ју 
са дру гим ма тич ним слу жба ма и раз ме њу ју ис ку ства у 
оба вља њу ма тич них функ ци ја.

12 У Зре ња ни ну се одр жа ва ју ре дов ни рад ни са стан ци ак ти ва би бли о те ка ра 
пре ма ти пу би бли о те ка: Ак тив би бли о те ка ра основ них шко ла, Ак тив би-
бли о те ка ра сред њих шко ла, Ак тив би бли о те ка ра спе ци јал них би бли о те ка 
и са стан ци ди рек то ра Ак ти ва школ ских би бли о те ка.
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6. Пра ће ње и про у ча ва ње ста ња, по тре ба и усло ва ра-
да у би бли о теч кој де лат но сти и 

7. Пред ла га ње ме ра за уна пре ђе ње би бли о теч ке де-
лат но сти и њи хо во спро во ђе ње

Ове ма тич не функ ци је оства ру ју се кроз из ра ду ана-
ли за ста ња у би бли о те ка ма у окру зи ма у ко ји ма на род не 
би бли о те ке вр ше ма тич не функ ци је и при ку пља ње по-
да та ка за про грам ски па кет Мре жа би бли о те ка Ср би је.

а) Ана ли зе

У то ку 2009. го ди не, 10 ма тич них на род них би бли-
о те ка ура ди ло је 32 ана ли зе: у Град ској би бли о те ци Су-
бо ти ца ура ђе но је 7 ана ли за: Ана ли за чи та лач ких на ви ка 
и ко ри шће но сти фон да и но вих пу бли ка ци ја на по зајм-
ном оде ље њу, Ана ли за ра да огра на ка, Ана ли за ко ри шће ња 
и фи зич ког ста ња гра ђе ста ре за ви чај не пе ри о ди ке и од-
ре ђи ва ње при о ри те та за ди ги та ли за ци ју, Ана ли за ефе ка-
та по се ће но сти би бли о те ке са уво ђе њем ин тер нет услу га, 
Ана ли за ре зул та та про јек та „Чи там и ски там“, Ана ли за 
ста ти стич ких по да та ка у окви ру МБС и Ана ли за пер-
спек ти ва и мо гућ но сти уво ђе ња но вих услу га на за ви чај-
ном оде ље њу; Ма тич на слу жба у Зре ња ни ну ура ди ла је 3 
ана ли зе: Ана ли зу ра да свих би бли о те ка Сред њег Ба на та, 
Ана ли зу ра да спе ци јал них би бли о те ка Сред њег Ба на та и 
Ана ли зу ра да би бли о те ка ра жи ти штан ске оп шти не са 
ко ри сни ци ма (из ла га ње на струч ном ску пу би бли о те-
ка ра жи ти штан ске оп шти не); у Град ској би бли о те ци у 
Сом бо ру ура ђе не су Ана ли за ста ти стич ких по да та ка о 
ра ду Град ске би бли о те ке у Сом бо ру у 2008. го ди ни и Ана-
ли за ста ти стич ких по да та ка о ра ду Град ске би бли о те ке 
у Сом бо ру у пр вих шест ме се ци 2009. го ди не; у Град ској 
би бли о те ци у Но вом Са ду ура ђе не су 4 ана ли зе: На бав на 
по ли ти ка и ста ње фон до ва у Град ској би бли о те ци у Но-
вом Са ду, 2 ана ли зе као де ло ви ела бо ра та (Ела бо рат о 
Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду, за до град њу цен трал-
ног објек та ГБНС и Ела бо рат о тран сфор ма ци ји школ ске 
би бли о те ке Сред ње шко ле уну тра шњих по сло ва у Срем ској 
Ка ме ни ци у би бли о те ку Цен тра за основ ну обу ку по ли ца-
ја ца), у Срем ској Ми тро ви ци је ура ђе на ана ли за Школ ске 
би бли о те ке у оп шти ни Пе ћин ци и Ана ли за ра да на род них 
би бли о те ка Сре ма у 2008. го ди ни, ко ја је об ја вље на у Го-
ди шња ку би бли о те ка Сре ма, у Ма тич ној би бли о те ци у 
Ва ље ву Ана ли за ра да на род них би бли о те ка Ко лу бар ског 
окру га у 2008. го ди ни, у Кра гу јев цу Ана ли за ра да оп штин-
ских на род них би бли о те ка Шу ма диј ског окру га у 2009. го-
ди ни и Кри за чи та ња: по да ци Ма тич не слу жбе На род не 
би бли о те ке Вук Ка ра џић у Кра гу јев цу за пе ри од од 1999. до 
2008. го ди не (об ја вље на у Кра гу је вач ком чи та ли шту, бр. 
28/2009); у Ја го ди ни ана ли за Ста ње за ви чај них фон до ва 
у јав ним (на род ним) би бли о те ка ма По мо рав ског окру га и 
3 ана ли зе ура ђе не у окви ру про је ка та (Про је кат за вр шне 
фа зе адап та ци је по друм ског про сто ра На род не би бли о те-
ке у Ја го ди ни, За ме на до тра ја ле ин фор ма ци о не тех ни ке и 
обез бе ђи ва ње усло ва за пре ла зак у на пред ни ју фа зу ауто ма-
ти за ци је би бли о теч ког по сло ва ња и Про је кат за јав не ра-
до ве на по сло ви ма при пре ме и кла си фи ка ци је би бли о теч-
ког ма те ри ја ла за ди ги та ли за ци ју за ви чај ног оде ље ња); у 
Бо ру Ана ли за ра да огра на ка, Ана ли за ра да деч јих оде ље ња, 
Ана ли за ре а ли за ци је Ма тра про јек та, про јек та за не фор-

мал но обра зо ва ње де це, Ана ли за ста ро сне и пол не струк-
ту ре ко ри сни ка Деч јег оде ље ња, Ана ли за ре а ли за ци је за бав-
но-обра зов них про гра ма на Деч јем оде ље њу и Пер спек ти ве 
раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји об ја вље на у Бе ле жни-
ци, бр. 20-21/2009; у Кру шев цу је ана ли за Раз вој би бли о-
те кар ства у бру ској оп шти ни штам па на у ча со пи су кру-
ше вач ке Би бли о те ке Са вре ме на би бли о те ка.

б) Про грам ски па кет Мре жа би бли о те ка Ср би је (МБС)

Про грам ски па кет МБС об у хва та ста ти стич ке по дат-
ке ко ји при ка зу ју ста ње и на ме ње ни су пра ће њу оби ма и 
струк ту ре би бли о теч ке де лат но сти у Ре пу бли ци Ср би ји. 
При ку пља ње по да та ка за ову ба зу успе шно се ре а ли зу је 
у ма тич ним слу жба ма на род них би бли о те ка.

У то ку 2009. го ди не, у ба зе ма тич них на род них би-
бли о те ка уне ти су по да ци за 2008. го ди ну за 1.638 би бли-
о те ка и би бли о теч ких је ди ни ца (563 у Вој во ди ни и 1.075 у 
цен трал ној Ср би ји) или 76,51% од укуп ног бро ја је ди ни-
ца ко је су на осно ву по да та ка ма тич них слу жби на род них 
би бли о те ка до са да еви ден ти ра не у МБС. Осим би бли о-
те ка и ор га ни за ци о них је ди ни ца упи са них у ре ги стар би-
бли о те ка (2.419 од ко јих су 1.802 на род не), МБС об у хва та 
и не ре ги стро ва не би бли о те ке и ор га ни за ци о не је ди ни це, 
као и огран ке на род них би бли о те ка, па је уку пан број би-
бли о теч ких је ди ни ца за ко је су до са да до ста вља ни по да-
ци у МБС 2.141. Про це нат би бли о теч ких је ди ни ца за ко је 
су до ста вље ни ста ти стич ки по да ци раз ли ку је се у од но-
су на уку пан број би бли о теч ких је ди ни ца у МБС-у де лом 
и због то га што се по да ци за не ке би бли о теч ке је ди ни це 
(пре све га огран ке оп штин ских на род них би бли о те ка) до-
ста вља ју са мо за ак тив не би бли о теч ке је ди ни це.

8. Оста ли по сло ви ма тич них слу жби

Ре дов не ак тив но сти рад ни ка ма тич них слу жби 
су кон сул та ци је са ма тич ним оде ље њи ма НБС и БМС, 
пи са ње тро ме сеч них и го ди шњих из ве шта ја о вр ше њу 
ма тич них функ ци ја и пла но ва ра да ма тич них слу жби, 
из ра да го ди шњих пла но ва и из ве шта ја о ра ду ма тич не 
би бли о те ке, при ку пља ње и сла ње из ве шта ја о ра ду и 
пла но ва ра да оп штин ских би бли о те ка ма тич ним оде-
ље њи ма НБС и БМС за цео округ. По ред то га, ма тич не 
слу жбе би ле су ан га жо ва не и на да ва њу по да та ка за по-
тре бе Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, по пу ња ва њу 
Упит ни ка за би бли о те ке За во да за про у ча ва ње кул тур-
ног раз вит ка за по тре бе ис тра жи ва ња Ло кал не кул тур не 
по ли ти ке, а ма тич не на род не би бли о те ке у Вој во ди ни 
ре дов но до ста вља ју ма тич ној слу жби БМС и об ра ђе не 
Упит ни ке о ста њу би бли о теч ке де лат но сти у на род ним 
би бли о те ка ма у Вој во ди ни. Ма тич не слу жбе успе шно су 
ре а ли зо ва ле и по сло ве От ку па књи га Ми ни стар ства кул-
ту ре, ди стри бу и ра ле Срп ску ре тро спек тив ну би бли о гра-
фи ју и од го во ри ле на Ан ке ту о нај чи та ни јој књи зи.

Рад ни ци ма тич них слу жби на род них би бли о те ка то-
ком 2009. го ди не ра ди ли су на по сло ви ма раз во ја оде ље-
ња и слу жби, раз во ја мре же огра на ка, на ауто ма ти за ци ји 
по сло ва ња, уче ство ва ли у обу ци дру гих рад ни ка и са ми 
уно си ли за пи се у елек трон ски ка та лог, ко ор ди ни ра ли су 
на бав ку и раз ме ну би бли о теч ке гра ђе, ор га ни зо ва ли и 
спро во ди ли ре ви зи ју, из ра ђи ва ли про јек те за уна пре ђе-
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ње ра да, ра ди ли на ди ги та ли за ци ји би бли о теч ке гра ђе. 
По ред то га, мно ги од њих су ре дов но ажу ри ра ли сајт 
сво је би бли о те ке, ра ди ли на одр жа ва њу ба за по да та ка 
и ра чу нар ске опре ме, уче ство ва ли у кул тур ним про гра-
ми ма и ма ни фе ста ци ја ма, у из да вач кој де лат но сти (уре-
ђи ва ли струч не ча со пи се и при ре ђи ва ли мо но гра фи је), 
про мо ви са ли би бли о теч ку де лат ност и сво је би бли о те ке 
кроз на сту пе у ло кал ним ме ди ји ма, за ме њи ва ли од сут не 
рад ни ке на дру гим по сло ви ма, ра ди ли у пр во сте пе ним 
ко ми си ја ма за до де лу струч них зва ња, би ли чла но ви жи-
ри ја за до де лу на гра да, уче ство ва ли у ра ду управ них ор-
га на сво јих би бли о те ка, из ра ђи ва ли са гла сно сти за име-
но ва ње но вих ди рек то ра у оп штин ским би бли о те ка ма.

Ве ћи на ма тич них слу жби ре дов но ор га ни зу је ми-
ни сај мо ве књи га, а рад ни ци ма тич них слу жби би ли су 
ан га жо ва ни у ра ду За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср-
би је, Дру штва би бли о те ка ра Ср би је (по себ но Сек ци је за 
ма тич не би бли о те ке) и Рад не гру пе за из ра ду стан дар да 
за јав не би бли о те ке и са ра ђи ва ли са Дру штвом школ-
ских би бли о те ка ра.

За кљу чак

У оства ри ва њу ма тич не функ ци је во ђе ња ре ги стра 
би бли о те ка при о ри тет ни по сло ви ма тич них слу жби и 
да ље су по сло ви по кре та ња по ступ ка за из два ја ње би-
бли о те ка из до мо ва кул ту ре и дру гих ор га ни за ци ја и 
њи хо во оса мо ста љи ва ње, ре ги стра ци ја код При вред ног 
су да и уво ђе ње у Ре ги стар би бли о те ка.

На пла ну оства ри ва ња ма тич не функ ци је во ђе ње ка-
та ло га би бли о теч ке гра ђе и у ин те ре су бр жег и ефи ка сни-
јег би бли о теч ког по сло ва ња, НБС и Ми ни стар ство кул ту-
ре Ре пу бли ке Ср би је пре по ру чу ју свим би бли о те ка ма у 
мре жи би бли о те ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је укљу-
чи ва ње у је дин стве ни си стем CO BISS.SR, ко ји омо гу ћа ва 
цен тра ли зо ва ну об ра ду би бли о теч ке гра ђе, као и при ступ 
би бли о граф ским за пи си ма о гра ђи свих би бли о те ка уче-
сни ца у си сте му, од но сно уза јам ну ка та ло ги за ци ју.

При ли ком из ве шта ва ња о пру же ној струч ној по мо-
ћи, ма тич не би бли о те ке ко је бе ле же по дат ке чи не то 
не рав но мер но – не ке бе ле же сва ку струч ну по моћ пру-
же ну на ли цу ме ста (при ли ком над зо ра или не ке дру ге 
по се те), у ма тич ној би бли о те ци или  пу тем те ле фо на, 
док дру ге ве ро ват но под ра зу ме ва ју сва ко днев но оства-
ри ва ње ове функ ци је или јед но став но на ве ду да су пру-
же не „број не ин фор ма ци је те ле фо ном“13. С об зи ром на 
раз ли чи ту ме то до ло ги ју еви ден ти ра ња, ре зул та ти по је-
ди них ма тич них слу жби ме ђу соб но се не мо гу по ре ди-
ти. Нео п ход но је да се пру жа ње струч не по мо ћи ре дов но 
еви ден ти ра и по ста не са став ни део из ве шта ја о ра ду ма-
тич них слу жби.

Уку пан број над зо ра над струч ним ра дом ни је увек 
исто вре ме но пра ћен и до ста вља њем за пи сни ка о над зо-
ру – је дан број за пи сни ка сти же са ве ли ким за ка шње-
њем, док не ки за пи сни ци об у хва та ју из ве шта ва ње о над-
зо ру у ви ше би бли о теч ких је ди ни ца (нај че шће за све 
огран ке јед не би бли о те ке) – па се на го ди шњем ни воу 
раз ли ку је по да так о бро ју из вр ше них над зо ра на ве ден у 
из ве шта ју о ра ду од бро ја до ста вље них за пи сни ка. Нео-
п ход но је да над зор над струч ним ра дом у кон ти ну и те ту 
пра ти и до ста вља ње за пи сни ка.

На обим и ква ли тет оба вља ња ма тич них функ ци ја 
зна чај но ути че чи ње ни ца да рад ни ци ма тич них слу жби, 
по ред ма тич них по сло ва, у мно гим би бли о те ка ма ра де и 
дру ге струч не по сло ве. Овај про блем је по себ но из ра жен 
код би бли о те ка ко је у ма тич ним слу жба ма има ју ма њи 
број би бли о теч ких рад ни ка од пре по ру че ног.

У окви ру тех нич ких усло ва, ве ли ки про блем пред-
ста вља не до ста так слу жбе ног во зи ла у ве ћем бро ју ма-
тич них би бли о те ка, по себ но при оба вља њу над зо ра над 
струч ним ра дом у уда ље ни јим на се љи ма.

13 Из Зре ња ни на, на при мер, сти же из ве штај да се о бро ју оба вље них кон-
сул та ци ја не во ди еви ден ци ја, али се про це њу је да се у ма тич ној би бли о-
те ци про сеч но днев но оба ви по 5 кон сул та ци ја и од го во ри на ве ли ки број 
те ле фон ских по зи ва.
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По ред би бли о те ка, ко је се у нај ве ћем бро ју слу ча-
је ва фор ми ра ју за хва љу ју ћи ен ту зи ја зму ма лог бро ја 
обра зо ва них љу ди по све ће них кул тур ном раз во ју, чи ји 
су фон до ви би ли до ступ ни огра ни че ном бро ју ко ри сни-
ка, че тр де се тих го ди на 19. ве ка, ини ци ја ти вом ста са ле 
гра ђан ске кла се и обра зо ва них гра ђа на осни ва ју се чи-
та ли шта као но ви об лик дру штве них 
ин сти ту ци ја. Циљ осни ва ња чи та ли-
шта је био за јед нич ка на бав ка но ви-
на и књи га, чи та ње и са ста ја ње као и 
обра зо ва ње и кул тур но уз ди за ње њи-
хо вих чла но ва.

Ни ка да у сво јој исто ри ји чи та ли-
шта ни су има ла ста тус др жав них уста-
но ва, па ни су мо гла ни да ра чу на ју на 
по моћ др жа ве, већ су би ла пре пу ште-
на са ма се би, од но сно из др жа ва ла су 
се до бро вољ ним при ло зи ма сво јих 
чла но ва. На тај на чин је и њи хо во тра-
ја ње за ви си ло од за ла га ња ма лог бро ја 
љу ди.

Чи та ли шта у крат ком ро ку по ста ју 
кул тур ни цен три за обра зо ва ње, про-
све ћи ва ње, не го ва ње дру штве не све-
сти, али и по год на ме ста за оку пља ње 
омла ди не и не го ва ње еман ци па ци је 
мла де срп ске гра ђан ске кла се и ли бе-
рал но-де мо крат ске омла ди не. Вре ме ном, чи та ли шта 
по ста ју нај по се ће ни ја ме ста до ступ на и ни жим дру-
штве ним сло је ви ма, ко ја пре вас ход но слу же за ши ре ње 
кул ту ре и не го ва ње на род ног је зи ка и иден ти те та пред-
ста вља ју ћи, по ред шко ла, је ди не кул тур но-обра зов не 
ин сти ту ци је у ко ји ма су сви гра ђа ни под јед на ко мо гли 
да ко ри сте књи ге и но ви не. Као та ква, чи та ли шта су до-
при но си ла де мо кра ти за ци ји чи та ња.1

1 Жељ ко Вуч ко вић, Јав не би бли о те ке и јав но зна ње (Но ви Сад: Би бли о те ка 
Ма ти це срп ске, Фу ту ра пу бли ка ци је, 2003), 83-84.

По ја ва штам пе и оста лих ин фор ма тив них об ли ка за 
пре нос на уч ног и књи жев ног ства ра ла штва до при но си  
ши ре њу чи та ли шта, та ко да она по ста ју нај зна чај ни ја 
ме ста за њи хо ву по пу ла ри за ци ју. 

У об но вље ној Ср би ји, пр во чи та ли ште осно ва но је 
у Бе о гра ду 1846. го ди не, и сво јом кул тур но-обра зов ном 

де лат но шћу би ло је укљу че но у про гре сив на ци ви ли за-
циј ска кре та ња свог вре ме на. Осни ва њем Срб ског чи-
та ли шта у Бе о гра ду, и у дру гим ме сти ма ши ром Ср би-
је ја вља се же ља за отва ра њем ова квих ин сти ту ци ја. У 
Ср би ји је то ком 19. ве ка осно ва но 79 чи та ли шта, ко ја 
су сво јом ак тив но шћу да ла ве ли ки до при нос срп ском 
би бли о те кар ству.2

2 Де сан ка Ста ма то вић и др., Исто ри ја срп ске кул ту ре, Би бли о те кар ство 
(Гор њи Ми ла но вац: Деч је но ви не; Бе о град: Удру же ње из да ва ча и књи жа ра 
Ју го сла ви је, 1996), 286-288.

Од Ја го дин ског чи та ли шта до 
на род не би бли о те ке

На да Ди ми три је вић
На род на би бли о те ка „Ра ди слав Ник че вић“, Ја го ди на
na u ro se vic@yahoo.com

Са же так
У овом ра ду при ка зан је исто риј ски раз вој jагодинске би бли о те ке, по чев од 1851. го ди не, ка да се пр ви пут по ми ње као 
Ја го дин ско чи та ли ште, па све до фор ми ра ња са вре ме не би бли о те ке у Ја го ди ни, као кул тур ног, обра зов ног, и ин фор-
ма тив ног цен тра По мо рав ског окру га.

Кључ не ре чи: 
Ја го дин ско чи та ли ште, чи та о ни ца, На род на би бли о те ка у Ја го ди ни

УДК 027.54(497.11 Јагодина)“1851/2010“
027.9(497.11 Јагодина)

Разгледница главне улице у Јагодини (трећа деценија XX века) 
са данашњом зградом библиотеке



46

Панчевачко читалиште 16 (мај 2010)

Димитријевић Н. „Од Јагодинског читалишта до Народне библиотеке“, 45–48.

Б И Б Л И О Т Е К А

Иако је зна чај чи та ли шта био ве ли ки, ка ко се бли-
жио крај 19. ве ка, би ло је пот пу но ја сно да ће ове дру-
штве не ин сти ту ци је мо ра ти да се при ла го де но вом вре-
ме ну, као и но вим дру штве но-еко ном ским и со ци јал ним 
при ли ка ма, ви шем ни воу пи сме но сти и лак шој до ступ-
но сти но ви на и књи га. Би ло је по треб но уста но ви ти јав-
не на род не би бли о те ке, ко је ће ус пе ти да за до во ље по-
тре бе свих сло је ва ста нов ни штва. Ме ђу тим, про шло је 
још мно го вре ме на док чи та ли шта ни су оба ви ла сво ју 
кул тур но-обра зов ну ми си ју и утр ла пут јав ним на род-
ним би бли о те ка ма.3

Пр ви по да так о по сто ја њу Чи та ли шта у Ја го ди ни 
на ла зи се у Из ве шта ју Дру штва срп ске сло ве сно сти из 
1851. го ди не, у ко јем се оно по ми ње као ко ри сник Гла-
сни ка Дру штва срп ске сло ве сно сти.4 О да љем по сто ја њу 
и ра ду Ја го дин ског чи та ли шта не ма по да та ка, све до 
1857. го ди не, ка да Срб ски днев ник бр. 10, до но си вест да 
се у Ја го ди ни одр жа ва ју ба ло ви у ко рист Чи та ли шта и 
да се оно да ље раз ви ја за хва љу ју ћи чла но ви ма и гра ђа-
ни ма. Чи та ли ште је и да ље ко ри сник Гла сни ка Дру штва 
срп ске сло ве сно сти, што се за кљу чу је на осно ву до пи са 
пот пред сед ни ка Чи та ли шта Ко сте Ми хај ло ви ћа, ко ји за-
хва љу је Дру штву за при мље не књи ге.5 Го ди ну да на ка-

сни је, 1858. го ди не, Срб ске но ви не ко је из да је и уре ђу је 
Ми лош По по вић, на во де мо гућ ност уки да ња Ја го дин-
ског чи та ли шта, „за то што ње ни чла но ви не са мо да не 
пла ћа ју чла на ри ну, не го ни је дан пут ни су ушли у Чи та-
ли ште. Прет пла та на но ви не ни је по сла та и ви ше ни ка-
квих не ће би ти у Чи та о ни ци“.6

Две го ди не ка сни је, у Срб ским но ви на ма об ја вљен 
је до пис у ко јем се по ми ње Ја го дин ско чи та ли ште ко је 
спо ро на пре ду је. Ме ђу тим, те жња Окру жног ста ре ши не 
и же ља Ја го ди на ца за уса вр ша ва њем и зна њем би ла је 

3 Жељ ко Вуч ко вић, Јав не би бли о те ке и јав но зна ње, 93.
4 Де сан ка Ста ма то вић ,Чи та ли шта у Ср би ји у XIX ве ку, (Бе о град: На род на 
би бли о те ка Ср би је, 1984), 173.
5 Ар хив СА НУ, ДСС 1851/65.
6 Срб ске но ви не бр. 1 (1858).

ве ли ка, што је ука зи ва ло да је по сто ја ла на да за оп ста-
нак Чи та ли шта.7 Без об зи ра на пре ве ли ку же љу да Чи та-
ли ште оп ста не и оп ти ми стич ке прог но зе до пи сни ка из 
Ја го ди не, оно се ни је ду го одр жа ло, с об зи ром да се не 
по ја вљу је у по пи су 1860. го ди не.

Ми ни стар про све те и цр кве них де ла, де цем бра 
1868. го ди не, из да је „рас пис свим окру жним на чел стви-
ма у ко ме на ре ђу је да се чи та о ни це за во де и то пр вен-
стве но у шко ла ма и да се књи ге чу ва ју по спе ци јал ним 
ор ма ри ма. Књи ге би пр вен стве но тре ба ло да ши ре хри-
шћан ски мо рал у на ро ду и ро до љу бље, као прак тич но 
зна ње о жи во ту“.8 

У свом пр вом бро ју из 1869. го ди не, лист Ср би ја на-
во ди да је Ја го дин ско чи та ли ште об но вље но, о че му све-
до чи и из ве штај Окру жног на чел ни ка из 1869. го ди не, у 
ко јем од бор Ја го дин ске оп шти не по твр ђу је да је „отва-
ра ње Чи та ли шта у гра ђан ству до брог од зи ва на шло“.9 
До пи сник из Ја го ди не за лист Ср би ја у бро ју 31, од 31. 
мар та 1869. го ди не, пи ше да Чи та о ни ца има пре ко 80 
сво јих чла но ва и да то слу жи на част Ја го дин ци ма. У пе-
ри о ду 1870/71. го ди не у Ја го ди ни жи ви и ра ди по зна ти 
пи сац и сли кар Ђу ра Јак шић, ко ји је у то вре ме, осим 
што је ра дио у шко ли, пи сао по ли тич ке са ти ре, због ко-

јих је че сто до ла зио 
у су коб са вла сти ма. 
Лист Ср би ја бр. 10 из 
1870. го ди не из ве шта-
ва да је ве ћи ном гла-
со ва сво јих чла но ва, 
ша љи ви, ре во лу ци о-
нар ни лист Ру жа из-
ба чен из фон да Ја го-
дин ске чи та о ни це.10

Еми ло Цве тић у 
сво јој књи зи Спо ме ни-
ци Ја го ди не на во ди да, 
осим Ђу ре Јак ши ћа, у 
то вре ме у Ја го ди ни 
жи ви и ра ди ве ли ки 
број ин те лек ту а ла ца, 
удру же них не са мо 
у Чи та о ни цу, већ и у 
Пе вач ко дру штво и 
ди ле тант ско по зо ри-
ште. Због на пред њач-

ких иде ја Све то за ра Мар ко ви ћа и сло бо до ум но сти Ђу ре 
Јак ши ћа, уки ну та је оп штин ска по моћ Чи та о ни ци и за-
бра њен рад пе вач ком дру штву у Ја го ди ни.11 Осим што је 
уки ну та фи нан сиј ска по моћ Чи та о ни ци по чет ком 1874. 
го ди не, убр зо јој је од у зе та и про сто ри ја у ко јој је би-
ла сме ште на. Со ба у ко јој је би ла Чи та о ни ца усту пље на 
је тре ћем раз ре ду Ја го дин ске ре ал ке. У из ве шта ју ми-
ни стру про све те и цр кве них де ла, ма ја 1875, на во ди се 
да је Чи та о ни ца пре ста ла да ра ди ја ну а ра 1874. го ди не. 
Чи та о ни ца ни је има ла ни при хо да ни рас хо да. Из ве штај 

7 Срб ске но ви не бр. 60 (1860).
8 Срб ске но ви не бр.162 (1868).
9 Срб ске но ви не бр. 9 (1869).
10 Јо ван Скер лић, Пи сци и књи ге, књ. 1 (Бе о град: Про све та, 1956), 371- 457.
11 Еми ло Цве тић, Спо ме ни ци Ја го ди не, св. 2 ( Ниш: Умет нич ка ша там па-
ри ја, 1914), 24-32.

Најстарија сачувана фотографија Јагодине (главна улица, 1878)
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Б И Б Л И О Т Е К А

са др жи и спи сак ства ри ко је је Чи та о ни ца по се до ва ла, 
као и по да так да су 1874. го ди не ра ди ле још две чи та о-
ни це у се ли ма Ме две ђи и Ја си ки.12

Про свет ни гла сник из 1881. го ди не, до но си пре глед 
ра да, при хо да и рас хо да у чи та о ни ца ма од 1846. го ди-
не, као и број чла но ва. На осно-
ву по пи са, за бе ле же но је да је 
Ја го дин ска чи та о ни ца до за тва-
ра ња у свом фон ду има ла са мо 
39 књи га и 9 срп ских но ви на, за 
раз ли ку од дру гих ва ро шких чи-
та о ни ца ко је су у сво је фондoве 
увр сти ле и ве ли ки број не мач-
ких и фран цу ских но ви на. Ја го-
дин ски округ је у то вре ме имао 
62.179 ста нов ни ка, Ја го ди на 
4.429, од то га 1.365 пи сме них, 
од но сно 30% од укуп ног бро ја 
ста нов ни ка.

По да та ка о ра ду Ја го дин ске 
чи та о ни це не ма ду ги низ го ди-
на, све до 1892. го ди не, ка да је 
Пот пор ни од бор, ко ји је бро-
јао 15 чла но ва, осно вао Срп ску 
књи жев ну за дру гу, на осно ву чи-
је ини ци ја ти ве се об на вља рад 
Чи та о ни це. Ја го дин ска чи та о ни-
ца је у том пе ро ду до би ја ла ви ше ли сто ва. У ли сту Ср би ја 
на ла зи се по да так да је ја ну а ра 1896. го ди не у про сто ри-
ја ма Чи та о ни це одр жа на бе се да са игран ком.

У пе ри о ду ко ји сле ди, не ма по да та ка о Чи та о ни ци 
и ње ној суд би ни, све до 1911. го ди не, ка да је у „Пра ви-
ли ма Гра ђан ске чи та о ни це“ об ја вље но да да љи оп ста нак 
овог Чи та ли шта за ви си ис кљу чи во од при хо да и до на ци-
ја ње го вих чла но ва.

Ука зом кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа од 14. ја ну а ра 
1909. го ди не, осно ва не су јав не би бли о те ке у Не го ти ну и 
Пи ро ту. Фор ми ра на је и ко ми си ја ко ја је од ре ди ла ре до-
след да љег осни ва ња јав них би бли о те ка и то: 1. За је чар 
и Вра ње; 2. Ло зни ца; 3. Ле ско вац, Про ку пље, Алек си нац, 
Ча чак, Кру ше вац, Ја го ди на, Ужи це, Ва ље во, Ша бац, По-
жа ре вац, итд.13

Пре ма до са да шњим ис тра жи ва њи ма, по да та ка о 
по сто ја њу Ја го дин ске чи та о ни це и јав не би бли о те ке за 
вре ме Пр вог свет ског ра та не ма. У ар хив ској гра ђи на-
во ди се да је 1922. го ди не у Ја го ди ни осно ва но Удру-
же ње мла дих ум них рад ни ка (УМУР), ко је је има ло 30 
чла но ва. Основ ни за да так овог удру же ња био је отва ра-
ње на род не чи та о ни це и би бли о те ке. Исто риј ски ар хив 
Ср би је по се ду је ле так из 1923. го ди не ко јим УМУР у Ја-
го ди ни оба ве шта ва јав ност о ра ду Чи та о ни це и би бли о-
те ке у Ја го ди ни. Исте го ди не, чла но ви УМУР-а по зи ва ју 
епи ско па Охрид ског Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа да по се ти 
Ја го ди ну и одр жи пре да ва ње. У са ли Чи та о ни це и би бли-
о те ке 1924. го ди не одр жа на је тре ћа ре дов на го ди шња 
Скуп шти на Удру же ња мла дих ум них рад ни ка на ко јој је 
под нет из ве штај из ко јег са зна је мо да На род на би бли-

12 Га ври ло Ко ви ја нић, Тра гом чи та ли шта у Ср би ји (Бе о град: На род на књи-
га, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 1986), 121.
13 АС МПС 42, 105/1909.

о те ка и чи та о ни ца има ју 1.000 де ла до ма ће и свет ске 
књи жев но сти. На род на би бли о те ка и чи та о ни ца на ла зи-
ла се у са ли Пр во сте пе ног су да.14

За ви чај ни му зеј у Ја го ди ни по се ду је ори ги нал „За-
пи сни ка са V сед ни це Управ ног од бо ра“, ка да је из вр-

ше на при мо пре да ја ду жно сти бла гај ни ка „На род не 
књи жни це и чи та о ни це“, на дан 29. 9. 1939. го ди не. На-
род на књи жни ца је има ла члан ске ли сто ве и во ди ла је 
глав ну књи гу чла но ва за 1938/39. го ди ну. На скуп шти ни 
УМУР-а одр жа ној 1938. го ди не, за би бли о те ка ра је иза-
бран Ра ди слав Ник че вић, прав ник.15

Пе чат На род не књи жни це и чи та о ни це у Ја го ди-
ни по твр ђу је да је она из ме ђу два ра та ра ди ла у окви-
ру УМУР-а. На осно ву пе ча та мо же мо за кљу чи ти да су 
до из би ја ња ра та Књи жни ца и чи та о ни ца ра ди ле, али не 
по сто је по да ци о њи хо вом ра ду у то ку ра та. Та да шњи 
пред сед ник УМУР-а, Бо шко Спа со је вић за вре ме ра та је 
чу вао књи ге у сво јој ку ћи. Фонд је бро јао око 4.000 књи-
га. Кра јем Дру гог свет ског ра та, 1944. го ди не, у са ста ву 
Омла дин ског до ма по чи ње да ра ди Омла дин ска би бли-
о те ка. Фонд ове Би бли о те ке чи ни ле су углав ном књи ге 
ко је је за вре ме ра та чу вао Бо шко Спа со је вић.

По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, 1945. го ди не, 
Ја го дин ска би бли о те ка осно ва на је у окви ру Сре ског 
син ди кал ног ве ћа, под на зи вом Књи жни ца и чи та о ни ца 
Сре ског син ди кал ног ве ћа. По сле на ци о на ли за ци је ку ће 
по ро ди це Та у ша но вић ко ја се на ла зи у цен тру гра да, у 
ули ци Кне ги ње Ми ли це 4, про стор је дат на ко ри шће ње 
Би бли о те ци. У ње му се и да нас на ла зи део фон да Ја го-
дин ске би бли о те ке.

На зив На род на би бли о те ка пр ви пут се по ми ње 
1956. го ди не. На осно ву по пи са са зна је мо да је Ја го дин-
ска би бли о те ка та да има ла фонд од пре ко 12.000 књи га 
и пре ко 2.000 чла но ва. У то вре ме би бли о те ка по чи ње 
са сво јим кул тур ним ак тив но сти ма. Ор га ни зу је књи-

14 Ар хив ска гра ђа За ви чај ног му зе ја у Ја го ди ни – Од се ка по ли тич ке исто-
ри је (УМУР 1922-1944).
15 Љу би ца Здрав ко вић, На род ни хе ро ји (Ја го ди на: За ви чај ни му зеј), 92.

Разгледница Првостепеног суда (1912) у којем се двадесетих година 20. века налазила 
Народна читаоница и библиотека
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жев не ве че ри, про мо ци је књи га, а у го сте по зи ва по зна-
те књи жев ни ке и књи жев не кри ти ча ре. Го сти Би бли о те-
ке би ли су, из ме ђу оста лих, и Ми ра Алеч ко вић, Де сан ка 
Мак си мо вић, Пе тар Џа џић и мно ги дру ги. У овом пе ри-
о ду ра де и се о ске књи жни це и чи та о ни це, ко је до би ја ју 
ли сто ве: Бор бу, По ли ти ку, За дру гу, као и ло кал ни лист 
Но ви пут.

Скуп шти на оп шти не 1961. го ди не до но си ре ше ње о 
осни ва њу На род не би бли о те ке у Све то за ре ву, ко ја вр ши 
ма тич не функ ци је на под руч ју оп шти не Све то за ре во. 
Ре ше њем На род ног од бо ра сре за Све то за ре во, На род ној 
би бли о те ци до де ље на је ма тич ност за срез Све то за ре во 
и по чи ње сре ђи ва ње и об ра да фон да у Пе да го шкој би-
бли о те ци у Ја го ди ни, као и у би бли о те ка ма основ них 
шко ла.16

Кра јем 1973. го ди не, Збор рад них љу ди до но си од-
лу ку да Би бли о те ка но си име по на род ном хе ро ју Ра-
ди сла ву Ник че ви ћу, ко ји је у ме ђу рат ном пе ри о ду био 
би бли о те кар Ја го дин ске би бли о те ке и је дан од осни ва-
ча УМУР-а. На осно ву Из ве шта ја На род не би бли о те ке, 
кра јем 1978. го ди не, књи жни фонд је из но сио 56.200 би-
бли о граф ских је ди ни ца. Фонд је био сре ђен по УДК. Би-
бли о те ка је во ди ла азбуч ни и струч ни ка та лог, ре дов но 
при ма ла 106 на сло ва пе ри о ди ке. У то ку го ди не упи са но 
је око 5.000 чла но ва, од но сно сва ки сед ми гра ђа нин је 
био члан би бли о те ке.17

Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, 1994. го-
ди не, На род ној би бли о те ци у Ја го ди ни до де ли ло је да 
вр ши ма тич не функ ци је за би бли о те ке По мо рав ског 
окру га, при че му је она до би ла ста тус окру жне би бли-

16 То ми слав Пе тро вић, „Го ди не успо на“, Но ви пут, Кул ту ра (април 2001).
17 То ми слав Пе тро вић, „Ин тен зи ван књи жев ни рад“, Но ви пут, Кул ту ра 
(април 2001).

о те ке. Сту па њем на сна гу но вог „За ко на о би бли о теч кој 
де лат но сти“, по чи ње ствар но функ ци о ни са ње На род не 
би бли о те ке у Ја го ди ни као ма тич не би бли о те ке за свих 
5 оп шти на По мо рав ског окру га (Ћу при ја, Па ра ћин, Сви-
лај нац, Де спо то вац и Ре ко вац).

Да нас је На род на би бли о те ка у Ја го ди ни мо дер на, 
јав на и кул тур на ин сти ту ци ја, и као та ква пред ста вља 
би бли о теч ко-ин фор ма тив ни цен тар По мо рав ског ре-
ги о на. Пра те ћи са вре ме не трен до ве, по чет ком 21. ве ка 
ауто ма ти зо ва ла је сво је по сло ва ње. Од 2002. го ди не она 
има свој са мо стал ни сајт на адре си www.ja bo o ka.org.yu., 
а 2004. го ди не при сту пи ла je си сте му уза јам не ка та ло-
ги за ци је CO BISS-у и на тај на чин по ста ла члан Вир ту-
ел не би бли о те ке Ср би је. На осно ву про јек та „За шти та 
ста ре и рет ке књи ге“ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
кул ту ре, 2007. го ди не от по че ло је ске ни ра ње и ди ги та-
ли за ци ја Фон да ста ре и рет ке књи ге, као и ма те ри ја ла од 
по себ ног исто риј ског зна ча ја за На ци о нал ну кул тур ну 
ба шти ну. Збир ка ди ги та ли зо ва ног би бли о теч ког ма те ри-
ја ла На род не би бли о те ке из Ја го ди не на ла зи се на сај ту 
На род не би бли о те ке Ср би је, као ре зул тат са рад ње ди ги-
тал не НБС и ма тич них би бли о те ка на под ру чи ју Ср би је. 

На род на би бли о те ка у Ја го ди ни, чвр сто осло ње на 
на чи та ли ште из ко јег је по те кла, го то во сто ше зде сет го-
ди на пред ста вља око сни цу кул тур но-обра зов ног жи во та 
овог кра ја. Ње на ми си ја оста ви ла је ду бок и не из бри сив 
траг на об ли ко ва ње дру штве не све сти ста нов ни ка гра да 
Ја го ди не и око ли не. Она је би ла и је сте ва жна ка ри ка 
у лан цу срп ског би бли о те кар ства. Сво јом ак тив но шћу 
то ком ду го го ди шњег по сто ја ња, Ја го дин ска би бли о те ка 
оп ста је као трај но на ци о нал но и кул тур но до бро и као 
та ква, пред ста вља не за о би ла зни из вор ин фор ма ци ја бу-
ду ћим на ра шта ји ма, вр ше ћи сво ју ми си ју об је ди ња ва ња 
обра зов них и ду хов них вред но сти. 
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Ако сте чи та ли књи гу Би бли о те ка но ћу Ал бер та 
Ман ге ла, мо жда сте, као аутор ових ре до ва, осе ти ли ве-
ли ки по нос што сте део уни вер зу ма ко ји се зо ве би бли-
о те ка. А он да, по што сте од ло жи ли књи гу и вра ти ли се 
у ствар ност, ваш ве ли ки по нос по чи ње убр за но да бле ди 
пред би бли о теч ком сва ко дне ви цом...

На вик ну ти да ра ди те по сао ко ји је углав ном на мар-
ги ни ин те ре со ва ња сре ди не, пот хра ње ни чу ве ним би-
бли о теч ким ина том, има те по тре бу да по ка же те тој ис тој 
сре ди ни да је би бли о те ка до бро и моћ но ме сто за сва ко-
га. Ви сте ти ко ји има те ве о ма ва жан за да так да вр ло че-
сто у те шким усло ви ма уста но ве у ко јој ра ди те раз ви је те 
љу бав ко ри сни ка пре ма тај на ма и вр ли на ма би бли о те ке. 
А „љу бав пре ма би бли о те ка ма, као и све оста ле љу ба ви, 
мо ра се сте ћи. Ни ко ко по пр ви пут сту па у про сто ри ју 
са чи ње ну од књи га не мо же ин стинк тив но да зна ка ко да 
се по на ша, шта се од ње га оче ку је, шта му се ну ди, шта је 
до зво ље но.“1 За да так рад ни ка јед не би бли о те ке је да кле 
озби љан и ком плек сан. У вре ме ну ве ли ких иза зо ва ко је 
ну ди вир ту ел ни свет ком пју те ра, моћ них ин фор ма ци ја 
тог истог не до дир љи вог све та, на те ра ти чо ве ка да ли ста 
књи гу и тра жи „па пир ну“ ин фор ма ци ју, све је те же. Не-
пи са ни за ко ни би бли о те ке на ла жу по себ ну би бли о теч ку 
до ви тљи вост ко ја се сво ди на раз ви ја ње љу ба ви ко ри сни-
ка пре ма њој. Та љу бав је ди но мо же да се раз ви је осми-
шља ва њем но вих услу га и по бољ ша ва њем ста рих. Али... 
Оно чу ве но на ше бал кан ско али, ко је нас че сто до во ди 
у не до у ми цу и си ту а ци ју да од у ста не мо од на ме ра, у 
слу ча ју би бли о те ка сво ди се на сле де ће – ка ко пру жа ти 
услу ге у вре ме ну кри зе, хро нич не бес па ри це, у до ба пре-
ћут не мар ги на ли за ци је кул ту ре, па и би бли о те ка?!

Све до садa ре че но пре све га се од но си на ма ле би-
бли о те ке ко је ра де у ве о ма скром ним усло ви ма, да ле ко 
од про стор не удоб но сти, тех нич ке опре мље но сти, бо га-
тих фон до ва и „до брих“ бу џе та ко ји ма углав ном мо гу 
да се по хва ле великe би бли о те ке. На рав но, и те ве ли ке 
би бли о те ке да нас бо лу ју слич не бољ ке као и ма ле, али 

1 Ал бер то Ман гел, Би бли о те ка но ћу (Бе о град: Ге о по е ти ка, 2008), 16.

пе ри од „ре ха би ли та ци је“ је мно го кра ћи, упра во, за хва-
љу ју ћи на ве де ним ре сур си ма.

Ово је при ча о (не)мо гу ћој ми си ји би бли о те ке у ма-
лој сре ди ни на „да ле ком“ ис то ку, ко ја се по след њих го-
ди на свој ски бо ри за бо љи ста тус у свом род ном гра ду, 
за ста тус ка кав тре ба да има на осно ву сво јих ре зул та та. 
Реч је о би бли о те ци „Дет ко Пе тров“ у Ди ми тров гра ду 
ко ја има са мо шест рад ни ка: књи жни чар, ви ши књи-
жни чар, би бли о те кар, ар хе о лог у Му зеј ској збир ци, ди-
рек тор и хи ги је ни чар. По ред основ не би бли о теч ке, ова 
уста но ва има и из да вач ку де лат ност. При Би бли о те ци 
ра ди и Му зеј ска збир ка, ко ја об ра ђу је и чу ва ма те ри јал-
но кул тур но на сле ђе ове сре ди не.

Би бли о те ка је ли дер у кул тур ном жи во ту гра да, глав на 
спо на две ју кул ту ра – срп ске и бу гар ске, ме сто бо рав ка и 
оку пља ња кре а тив не де це и мла дих, ве о ма успе шан по пу-
ла ри за тор књи ге и чи та ња. Пи та ње је ка ко јој се осни вач и 
сре ди на оду жу ју за ту уло гу. Пре ћу та ће мо од го вор и до да-
ти још јед но али... Ка ко оп ста је и жи ви би бли о те ка, то је 
већ при ча о ма ги ји Ха ри По те ра, или пак при ча за не ки 
на уч но-фан та стич ни филм. Осни вач во ли сво ју би бли о те-
ку! Та љу бав је по себ но сна жна, и у свој сво јој сна зи се де-
мон стри ра пред че стим го сти ма и у вре ме про сла ва, ка да 
је нео п ход но по хва ли ти се кул ту ром и кул тур ном тра ди-
ци јом сре ди не. Би бли о те ка је иде ал на за то. Та да се го во ри 
о ње ној уло зи про мо те ра и кре а то ра са рад ње срп ске и бу-
гар ске кул ту ре, о њој као је ди ном из да ва чу у гра ду са че-
тр де се так об ја вље них на сло ва за ви чај них ауто ра, о би бли-
о те ци као срећ ном кут ку за кре а тив не ма ли ша не и чу ва ру 
кул тур не тра ди ци је и про шло сти сре ди не2. Ка да го сти оду, 
вр ло бр зо се за бо ра ви чи ње ни ца да та уста но ва и по сто ји.

Ка ко оп ста је Би бли о те ка уз „сла ба шну“ по моћ 
осни ва ча?

На ово пи та ње нај бо ље ће нам од го во ри ти кра так  
пре глед основ них бу џет ских став ки Би бли о те ке у по-
след ње три го ди не:

2 При Би бли о те ци ра ди и Му зеј ска збир ка, ко ја об ра ђу је и чу ва ма те ри јал-
но кул тур но на сле ђе ове сре ди не.

(Не)мо гу ћа ми си ја
Фи нан си ра ње Би бли о те ке „Дет ко Пе тров“ у Ди ми тров гра ду

Ели за бе та Ге ор ги ев
На род на би бли о те ка „Дет ко Пе тров“, Ди ми тров град
nbdet ko @ban ke rin ter.net

Са же так
У ра ду ће би ти пред ста вље но фи нан си ра ње На род не би бли о те ке „Дет ко Пе тров“ у Ди ми тров гра ду, про бле ми сa ко ји ма 
се би бли о те ка су сре ће у сва ко днев ном ра ду и са рад ња са Ми ни стар ством кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је.

Кључ не ре чи: 
На род на би бли о те ка „Дет ко Пе тров“ Ди ми тров град, фи нан си ра ње јав них би бли о те ка, Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли-
ке Ср би је

УДК 021.9:027.54(497.11 Димитровград)
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У бу џе ту Би бли о те ке го ди на ма ни је по сто ја ла став-
ка за ку по ви ну књи га!3 Го ди не 2008. и 2009, као и у усво-
је ном бу џе ту за 2010. го ди ну не ка ко се „уву кла“ по зи-
ци ја „Не ма те ри јал на основ на сред ства (књи ге)4“. Тим 
па ра ма тре ба ло би да се ку пе књи ге ко је би тре ба ло да 
за до во ље по тре бе око 600 ре дов них чла но ва би бли о те ке. 
Сред ства од го ди шње чла на ри не (200 динара за од ра сле 
и 150 за уче ни ке и сту ден те) су не знат на и тек ма ли број 
на сло ва мо же да се ку пи њи ме. По треб но је ис та ћи да 
због кон стант них штед њи ни та ма ла сред ства у це ли ни 
ни су по тро ше на у ци љу ку по ви не књи га. Про шле го ди не 
ус пе ли смо да по мол би Оп штин ском ве ћу, а на осно ву 
до би ја ња Оп штин ског при зна ња за рад са де цом, „ис-
кам чи мо“ 40.000,00 ди на ра за ку по ви ну књи га за де цу.

У бу џе ту би бли о те ке ни кад ни је по сто ја ла, ни ти по-
сто ји, по зи ци ја ко ја би би ла на ме ње на за ор га ни за ци ју 
кул тур но-обра зов них про гра ма. И у овом слу ча ју при-
ча се сво ди на па ро лу – сна ђи те се! Ве ћи ну сред ста ва за 
ту на ме ну до би ја мо од Ми ни стар ства кул ту ре, за тим од 
На ци о нал ног са ве та Бу га ра у Ср би ји и не што ма ло се до-
би је од спон зо ра, или на осно ву „до пи си ва ња“ са осни-
ва чем. Ме ђу на род ни струч ни скуп „Де ца у би бли о те ци“ 
ко ји смо сеп тем бра 2009. ре а ли зо ва ли за јед но са На род-
ном би бли о те ком Пи рот у пот пу но сти је фи нан си ран од 
стра не ма тич не нам би бли о те ке.

Би бли о те ка има из да вач ку де лат ност и че тр де се так 
об ја вље них пу бли ка ци ја на срп ском и бу гар ском је зи-
ку за три на ест го ди на по сто ја ња из да ва штва. Ра ни је је 
и по том пи та њу ва жи ла па ро ла – сна ђи те се! Ауто ри су 
са ми на ла зи ли спон зо ре, Би бли о те ка је тра жи ла „зе ле-
но све тло“ од Оп штин ског ве ћа за кон кре тан из да вач ки 
про је кат, до би ја ли смо сред ства од Ми ни стар ства кул-
ту ре, На ци о нал ног са ве та Бу га ра у Ср би ји, или пак по-
моћ Сто лич не би бли о те ке из Со фи је и, у јед ном про јек-
ту, Фон да ци је „Со рош“. По след ње три го ди не у бу џет је 
„упа ра ди ра ла“ по зи ци ја „До на ци ја из да вач ке де лат но-
сти“. Ипак, обе ћа на сред ства у ве ћи ни оста ју са мо мр тво 
сло во на па пи ру. Због кри зе и штед ње, за из да ва штво се 
до би ја ју сред ства са мо на ка ши чи цу, па опет се вра ћа мо 
на при чу ко ја гла си – сна ђи те се!

У На род ној би бли о те ци „Дет ко Пе тров“ већ де сет 
го ди на по сто ји и Пе снич ка ра ди о ни ца. Кроз њу је до 
да нас про шло пре ко 400 де це и мла дих. Де ца и мла ди 
по сти жу из у зет не ре зул та те на фе сти ва ли ма деч јег ства-
ра ла штва ка ко у зе мљи, та ко и у ре ги о ну. Они све ве ћи 
део свог сло бод ног вре ме на про во де у би бли о те ци и све 
ви ше чи та ју. Али... Ра ди о ни ца ни кад ни је до би ла при ли-

3 Глав ни на чин на бав ке је от куп Ми ни стар ства и по клон, пре све га на сло ва 
на бу гар ском је зи ку.
4 За 2010. је пред ви ђе но 66.000,00 ди на ра за на бав ку књи га.

ку да бу де по себ но фи нан си ра на. За ре дов не ак тив но сти 
Ра ди о ни це „кра де мо“ од оста лих по зи ци ја.

Шта пре о ста је Би бли о те ци? Да тра жи спон зо ре – 
те шко, јер у гра ду у ко јем ви ше од 60% љу ди не ра ди, 
у ко јем не по сто ји ни јед на фа бри ка, а глав на те ма је 
го ли оп ста нак, ма ло ко се од лу чу је да по ма же дру го-
ме. Ре ше ње је опет у сна ла же њу, под ра зу ме ва при чу о 
кон ку ри са њу код Ми ни стар ства кул ту ре и са рад њу са 
не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и На ци о нал ним са ве том 
Бу га ра у Ср би ји. Не ке озбиљ ни је про јек те, ко ји би мо-
гли да до не су зна чај ни ја сред ства, ре ци мо ве о ма по пу-
лар не про јек те ме ђу гра нич не са рад ње Ср би ја-Бу гар ска 
(фи нан си ра не из фон до ва Европ ске уни је), мо же мо са-
мо да са ња мо, јер њи хо ву евен ту ал ну ре а ли за ци ју тре ба 
да одо бри (чи тај: и јед ним ма лим де лом да уче ству је у 
фи нан си ра њу) осни вач! Не ки про гра ми ра ђе ни су у са-
рад њи са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма (Мул ти кул ту рал-
ним цен тром Ди ми тров град, Гру пом 484 из Бе о гра да). 
Би бли о те ка као парт нер у тим про јек ти ма има ла је ко-
ри сти у сми слу на бав ке ма те ри ја ла за рад Пе снич ке ра-
ди о ни це, штам па ње књи га, тро шко ва ра да на пред ста-
ва ма, не ко ли ко књи жев них ве че ри. На ци о нал ни са вет 
Бу га ра у Ср би ји фи нан сиј ски је по др жао ви ше су сре та 
са књи жев ни ци ма из Бу гар ске, пред ста вља ње ства ра ла-
штва бу гар ске ма њи не на Сај му књи га у Бе о гра ду 2007. 
и слич но.

По след њих го ди на бо гат кул тур ни жи вот у Ди ми-
тров гра ду по сто ји за хва љу ју ћи уло зи Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је. Упра во то Ми ни стар ство је 
глав ни по ма гач у ор га ни за ци ји кул тур но-обра зов них 
про гра ма Би бли о те ке. У пе ри о ду од 2007. до 2009. ре а-
ли зо ва но је не ко ли ко про гра ма:5

-  „Са књи гом кроз свет! За мој ку так!“ 2006 – За хва-
љу ју ћи овом про јек ту Би бли о те ка је до би ла 18м² 
про сто ра за деч је оде ље ње;

-  Му зеј ска збир ка у Ди ми тров гра ду, 2007 – рад на 
ис тра жи ва њу и штам па ње књи ге о За ви чај ној му-
зеј ској збир ци у Ди ми тров гра ду;

- Су срет за ви чај них пи са ца, 2007;
-  „Кроз вра та ре чи“, 2008 – су срет де це са бу гар ским 

и срп ским пи сцем;
-  „Хај де да ства ра мо! – Мла ди Ди ми тров гра да у го-

ди ни ју би ле ја“ – (за јед нич ки про је кат би бли о те ке 
и по зо ри шта), 2008 – лет ње кре а тив не ра ди о ни це 
за де цу и мла де;

-  „Хај де опет да ства ра мо!, 2009 – лет ње кре а тив не 
ра ди о ни це за де цу и мла де;

-  „Су срет под ста ром ли пом“, 2009 – су срет пи са ца 
бу гар ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји;

5 Из ле то пи са На род не би бли о те ке „Дет ко Пе тров“.

година  Приходи
из Буџета

Расходи Плате Набавка књига  Организација 
културних 
програма

2007. 4.655.178,00 4.629.112.00 3.226.951,00 0,00 0,00

2008. 5.296.387,00 5.256.831,00 4.158.541,00 60.000,00 0.00

2009. 4.752.410,00 4.727.437,00 4.037.602,00 61.000,00 0.00
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-  Об ја вљи ва ње мо но гра фи је о исто ри ја ту Би бли о те-
ке у Ди ми тров гра ду, 2009.

За хва љу ју ћи тим про јек ти ма, де ца су „ужи во“ ви де-
ла пи сце, љу би те љи књи ге су се сре ли са не ким сво јим 
оми ље ним књи жев ни ци ма, ре а ли зо ва не су кре а тив не 
ра ди о ни це, за по че та не ка ис тра жи ва ња.

Во ђе ни би блио-ина том ве ру је мо у сли ку ле пе и 
моћ не би бли о те ке у ко јој ра де кре а тив ни љу ди. Оста је 
са мо да се са ња и да ће се сан о тој до број би бли о те ци 

у на шем гра ду оства ри ти. При ча о би бли о те ци у 21. ве-
ку, чи ја ће при мар на уло га би ти уло га „ин фор ма ци о ног 
по сред ни ка уну тар за јед ни це“6, у овим и ова квим окол-
но сти ма је нео ства ри ва. Али др жа ће мо се сна! Ко зна, 
мо жда ће мо јед но га да на за бли ста ти, ма кар и но ћу! (Не)
мо гу ћа ми си ја још тра је!

6 Pi ter Bro fi, Bi bli o te ka u dva de set pr vom ve ku: no ve uslu ge za in for ma ci o no do ba 
(Be o grad: Clio, 2005).
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Ми си я та (не)въз мо жна
Фи нан си ра не на Би бли о те ка та „Дет ко Пе тров“ в Ди ми тров град

Ре зю ме
В тру да ще бъ де „на ри су ва но” фи нан си ра не то на На род на та би бли о те ка „Дет ко Пе тров” в Ди ми тров град, про бле ми те, с 
ко и то би бли о те ка та се сре ща в все ки днев на та си ра бо та , съ труд ни че ство то с Ми ни стер ство то на кул ту ра та

Клю чо ви ду ми: 
На род не би бли о те ке „Дет ко Пе тров“ Ди ми тров град, фи нан си ра не на пу блич ни те би бли о те ки, Ми ни стар ство на  кул ту-
ра та на Ре пу бли ка Ср би ја

(Im) pos si ble mis sion
Li brary Fun ding “Det ko Pe trov” in Di mi trov grad

Ab stract
The pa per pre sents the fi  nan cing of Public Li brary “Det ko Pe trov” in Di mi trov grad, pro blems that li bra ri es en co un ter in the ir 
daily work and co o pe ra tion with the Mi ni stry of Cul tu re of Ser bia.

Key words: 
Public Li brary “Det ko Pe trov”, Di mi trov grad, fun ding pu blic li bra ri es, the Mi ni stry of Cul tu re of Ser bia
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На ста нак би бли о те ке Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та ве зу је се за би бли о те ку Бо го слов ског учи ли-
шта у Срем ским Кар лов ци ма, ко је је осно ва но 1794. го-
ди не и ко је је пред ста вља ло нај ста ри ју ви шу шко лу код 
Ср ба. Ка да је 1919. го ди не, због осни ва ња Пра во слав-
ног бо го слов ског фа кул те та на Уни вер зи те ту у Бе о гра-
ду, Учи ли ште пре ста ло са ра дом, би бли о те ка ове шко ле 
пре да та је на чу ва ње Па три јар шиј ској би бли о те ци. Би-
бли о те ка Бо го слов ског фа кул те та осно ва на је по мо ћу 

кре ди та ко ји је до би ла од др жа ве. Вре ме ном се бо га ти-
ла из ре дов них бу џет ских кре ди та, за ве шта ња, по кло на, 
до на ци ја од раз ли чи тих ин сти ту ци ја и фон да ци ја. Фонд 
ове би бли о те ке сре ђи ва ли су, нај пре, ста ри ји сту ден ти, 
за тим аси стен ти, про фе со ри. Ка да се има ју у ви ду ду го 
по сто ја ње ове збир ке, се лид бе, исто риј ске не при ли ке и 
чи ње ни ца да се о фон ду бри ну ло ви ше љу ди, не струч них 
или не до вољ но струч них, ја сно је да је би бли о те ка Пра-
во слав ног бо го слов ског фа кул те та би ла у ло шем ста њу. 

Упра во због то га, 1. фе бру а ра 2009. го ди не, 
ан га жо ва на је гру па од шест (у крат ком пе-
ри о ду и се дам) ди пло ми ра них би бли о те ка ра 
на раз ли чи тим по сло ви ма ве за ним за уре ђе-
ње фон да ове би бли о те ке, а као по моћ већ 
за по сле ним би бли о те ка ри ма и би бли о гра-
фи ма (Са ша Пај ко вић – ди пло ми ра ни те о-
лог, управ ник би бли о те ке, Ма ја Аћи мо вић 
– ди пло ми ра ни би бли о те кар-ин фор ма ти-
чар, Та тја на Сај ло вић – ди пло ми ра ни со ци о-
лог, Зо ри ца Бра дић – ди пло ми ра ни фи ло зоф 
(би бли о граф)).

Ка да смо пр ви пут кро чи ли у ма га цин, 
оста ли смо за те че ни бро јем књи га и ча со-
пи са ко ји су се на шли ис пред нас. Све те пу-
бли ка ци је би ле су из ме ша не и на ла зи ле су се 
на по ли ца ма, још увек по ве за не ка на пи ма и 
сме ште не та ко да што ви ше ста не на по ли це, 
или су ле жа ле сву да по по ду. Пр ви за да так 
био је да се све при ку пи у јед ну про сто ри ју. 
Ча со пи си су по де ље ни на до ма ћу и стра ну 

Сре ђи ва ње фон да библиоте кe 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та

Ана Јо ва но вић
bi bli o te kar ka007@yahoo.com

На та ша Ми ха и ло вић
na ta sa mi ha i lo vic@yahoo.com

Је ле на Ни чић
je le na_ni cic@yahoo.com

Са же так
Би бли о те ка Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду у овом тре нут ку бро ји око 60.000 све за ка ча со пи са и 
пре ко 40.000 књи га. Из не ти по да ци до би је ни су на кон уре ђе ња фон да Би бли о те ке ко је је от по че ло 1. фе бру а ра 2009. 
го ди не. Већ ви ше од го ди ну да на шест ди пло ми ра них би бли о те ка ра ан га жо ва но је на раз ли чи тим по сло ви ма ве за ним 
за уре ђе ње фон да до ма ће и стра не пе ри о ди ке, ре ви зи ју књи жног фон да би бли о те ке и ди ги та ли за ци ју ал фа бет ских 
ли сних ка та ло га. Текст пред ста вља кра так при каз оба вље них по сло ва, ко ји би тре ба ло да овај бо гат фонд ста ве у функ-
ци ју на став ног и на уч ног ра да на Бо го слов ском фа кул те ту.

Кључ не ре чи: 
Би бли о те ка Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, уре ђе ње фон да, ди ги та ли за ци ја ли сног ка та ло га, ре ви зи ја

УДК 027.7:[378.6:271.2(497.11 Београд)
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пе ри о ди ку, а за тим раз вр ста ва ни по на сло ви ма. Та да 
је сла га ње мо гло да поч не. Го ми ле ко је су би ле на по ду 
и око нас по ла ко су до би ја ле сво је ме сто на по ли ци ма. 
Сле де ћи ко рак је био по пи са ти све ча со пи се и но ви не. 
Ком пле тан по пис је био у све ска ма, где су би ли и сви 
по треб ни по да ци за иден ти фи ка ци ју пу бли ка ци је. Због 
ве ли ког бро ја пу бли ка ци ја и ве ли ког про сто ра у ко јем 
су сме ште не, до де ље не су им и од го ва ра ју ће сиг на ту ре. 
И на кра ју, све те по пи се тре ба ло је пре не ти у елек трон-
ску фор му. На пра вље на је ба за по да та ка, у ко јој се по сле 
ви ше ме сеч ног пре ку ца ва ња на ла зио це ло куп ни по пис. 
У пи та њу је Ex cel – про грам за рад са ли ста ма и та бе-
ла ма, као при вре ме но ре ше ње. Ба за је и пре тра жи ва по 
раз ли чи тим па ра ме три ма, та ко да је до би ја ње ин фор-
ма ци је о би ло ком ча со пи су из у зет но јед но став но. На 
по ли ца ма се на ла зи око 2.400 на сло ва до ма ће и стра не 
пе ри о ди ке у око 55.000 све за ка. Са мо на сло ва до ма ће 
пе ри о ди ке има 1.280, што је при бли жно 24.000 све за-
ка. Стра на пе ри о ди ка је за сту пље на на 19 раз ли чи тих 
је зи ка: ен гле ском, ру ском, фран цу ском, не мач ком, ита-
ли јан ском, пољ ском, че шком, сло ве нач ком, сло вач ком, 
ма ђар ском...

По што су исто вре ме но оба вље ни сви по сло ви на 
при пре ми це ло куп не би бли о теч ке гра ђе, тре ба ло је ода-
бра ти ме тод вр ше ња ре ви зи је. Од лу че но је да се ре ви-
зи ја вр ши упо ре ђи ва њем од ре ће них по да та ка сва ке мо-
но граф ске пу бли ка ци је са од го ва ра ју ћим по да ци ма у 
ин вен тар ној књи зи. Про це сом ре ви зи је су уста но вље ни:

-  број је ди ни ца пре ма ин вен тар ној књи зи,
-  је ди ни це ко је ни су на ђе не на ли цу ме ста,
- је ди ни це ко је ни су вра ће не,
- фи зич ки не у по тре бљи ве је ди ни це,
-  је ди ни це за ко је не по сто ји из ра ђен ка та ло шки 

ли стић.
Ре ви зи јом је утвр ђе но да уку пан број мо но граф ских 

пу бли ка ци ја у ма га ци ну из но си око 24.300 и да је по-

треб но из ра ди ти још ка та ло шких ли сти ћа, ка ко би увид 
у це ло куп ни ста ри ји фонд мо но граф ских пу бли ка ци ја 
био омо гу ћен ко ри сни ци ма.

На кон што је из вр ше на ре ви зи ја књи жног фон да би-
бли о те ке, од лу че но је да ста ри ја гра ђа, опи са на са мо у 
ли сном ка та ло гу, бу де пре тра жи ва пре ко Ин тер не та. С 
об зи ром на огра ни чен вре мен ски пе ри од и сред ства, од-
лу че но је да се из вр ши Про је кат „Ди ги та ли за ци је азбуч-
ног и абе цед ног ли сног ка та ло га“.

Нај пре су на ба вље на два ске не ра, HP Sca njet G3110, 
ре зо лу ци је ске ни ра ња од 4800x9600 dpi и 48-бит ном 
ко лор ре зо лу ци јом, ко ја обе зб еђујe ви сок ква ли тет ске-
ни ра них кар ти ца. На кон про це са ске ни ра ња, кар ти це 
су об ра ђи ва не у про гра му GIMP (GNU Ima ge Ma ni pu-
la tion Pro gram), где је из вр ше но њи хо во се че ње и ро-
ти ра ње, уко ли ко је би ло по треб но. При ли ком из бо ра 
про гра ма, пре суд но је би ло то што је GIMP по го дан за 
раз ли чи те опе ра ци је на сли ка ма, бес пла тан, до сту пан за 
мно ге опре ра тив не си сте ме.1 Ске ни ра не картицe чу ва не 
су у фор ма ту jpeg. По де ље не су у фол де ре од 36 кар ти-
ца (или ма ње за ни ско фре квент на сло ва), ка ко би би ло 
олак ша но њи хо во пре гле да ње. По сту пак ске ни ра ња ли-
сног ка та ло га тра јао је око 4 ме се ца и ске ни ра но је око 
16.000 ка та ло шких је ди ни ца. Та ко ђе, око 2.500 књи га 
до би ло је но ве ка та ло шке ли сти ће, јер су ста ри за гу бље-
ни или не ис прав ни.

Фонд Би бли о те ке ко ји је, без ста ри јих мо но граф-
ских пу бли ка ци ја у ли сном ка та ло гу, бро јао не ко ли ко 
хи ља да књи га и зах те ви ко ри сни ка за ефи ка сни јим и 
бр жим про на ла же њем ли те ра ту ре, про у зро ко ва ли су 
нео п ход ност ауто ма ти за ци је по сло ва у би бли о те ци. Би-
бли о те ка се, с об зи ром на сво је фи нан сиј ске мо гућ но-
сти и по сто је ћу ра чу нар ску опре му, а уз по што ва ње ак-
ту ел них би бли о теч ких стан дар да, од лу чи ла за уво ђе ње 

1 Wel co me to GIMP, http://docs.gimp.org/2.6/en/in tro duc tion.html (пре у зе-
то 25. 2. 2010).
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би бли о теч ког ин фор ма ци о ног си сте ма, ко ји је раз вио 
2006. го ди не ра чу нар ски цен тар Елек тро тех нич ког фа-
кул те та у Бе о гра ду, у про јек ту под на зи вом „Удру же не 
би бли о те ке“2. Про грам је у пот пу но сти у скла ду са UNI-
MARC стан дар дом и при мен љив је за сва ку вр сту би бли-
о тич ке гра ђе.3 Би бли о те ка Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та уве ла је овај про грам 2007. го ди не и од та да 
је уне то око 17.000 за пи са. Од тог бро ја, ми смо, уз па-
ра лел ни рад на свим дру гим по сло ви ма у би бли о те ци, 
уне ли око 3.500 би бли о теч ких за пи са.

По ред ком плет ног сре ђи ва ња оп штег фон да и фон-
да пе ри о дич них пу бли ка ци ја, сре ђе ни су и ле га ти, ко јих 
би бли о те ка има укуп но 14. То су: ле гат Дра гу ти на Ана-
ста си је ви ћа (пре дат би бли о те ци 1948. го ди не4), Ду ша на 
Глум ца, Ве ли ми ра Т. Ха џи-Ар си ћа, Јор да на П. Или ћа 
(пре дат би бли о те ци 1950. го ди не5), за тим ле гат Рад ми-
ле и Ма ри је Ву чић, Ђо ке Сли јеп че ви ћа, Ди ми три ја Ди-
ми три је ви ћа, Ж. Ма рин ко ви ћа, Ра ди во ја Јо си ћа, Ла за ра 
Мир ко ви ћа, Дра ги ћа Пе ши ћа, С. В. Тро иц ког, Ми ло ша 
Ер де ља на и Вла де те Је ро ти ћа.

У пе ри о ду од го ди ну да на од ра ђен је ве о ма оби ман 
по сао, али то ни је крај. Рад на сла га њу, по пи си ва њу, 
об ра ђи ва њу, ске ни ра њу... до вео је до то га да се би бли-
о те ка по ста ви на сла ба шне но ге. Још мно го то га мо ра 
да се ура ди ка ко би ова би бли о те ка ис пу ња ва ла оче ки-
ва ња сво јих ко ри сни ка пру жа њем ин фор ма ци ја бр зо и 
ефи ка сно.

2 „Удру же не би бли о те ке“, http://bi bli o te ka.etf.rs//Stra ne/Pro gram.aspx 
(пре у зе то 25. 2. 2010).
3 Исто.
4 Са ша Пај ко вић, „Би бли о те ка Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та“, 
Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку 1 (2007): 205.
5 Исто.
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Reorganization of the library collection at the Faculty of Ortodox Theology

Abstract
The li brary of Fa culty of Or to dox The o logy in Bel gra de in this mo ment has aro und 60.000 sin gle is su es and over 40.000 bo oks. 
The pre sen ted da ta we re ob ta i ned af ter the or ga ni za tion of the li brary fund, which star ted on Feb 1st, 2009. For mo re than a 
year, six gra du a te li bra ri ans ha ve been hi red on va ri o us ac ti vi ti es as so ci a ted with the or ga ni za tion of the do me stic and fo re-
ign pe ri o di cals fund, re vi sion of the li brary bo ok fund and di gi ti za tion of alp ha be ti cal li sting ca ta lo gu es. The text re pre sents 
a short sum mary of ac com plis hed ac ti vi ti es, which sho uld put this abun dant fund in to fun ction of edu ca ti o nal and sci en ti fi c 
work on Fa culty of Or to dox The o logy.

Key words: 
li brary of Fa culty of Ort ho dox The o logy, di gi ti za tion of alp ha be ti cal li sting ca ta lo gue, ca ta lo gue card, col lec tion ar ran ge ment, 
stock re vi sion

Књижни фонд библиотеке после ревизије
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Са ва Те ке ли ја, осни вач Те ке ли ја ну ма, остао је у 
исто ри ји на ро да ко јем је при па дао пер со ни фи ка ци ја 
срп ског гра ђан ског ста ле жа у Аустро у гар ској. Те ке ли ја 
је, као ли те рар ни ју нак и „ствар на лич ност“, при су тан у 
Ме мо а ри ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа, још јед ног Те ке ли ји ног 
су на род ни ка ко ји све до чи о кра ју епо хе ве ли ких тур бу-
лен ци ја на сред њо е вроп ским про сто-
ри ма. Те ке ли је, Иг ња то ви ћи и оста ли 
ста нов ни ци „гор ње зе мље“1 у пе снич кој 
сли ци Ми ло ша Цр њан ског по ста ли су 
Иса ко ви чи, Ра ји ћи, Рјеп ни ни. Уз Ме мо-
а ре Си ме о на Пи шче ви ћа, пе сник „Су-
ма тре“ до бро је по зна вао и жи вот пр вог 
пред сед ни ка Ма ти це срп ске, та ко да је и 
Те ке ли ја уткан у „бес крај ни пла ви круг“.

Алек сан дар Фо ри шко вић, „пре во-
ди лац“ Ме мо а ра Са ве Те ке ли је на ву-
ков ску ор то гра фи ју (ко ју је Са ва упор но 
од ба ци вао) у док тор ској те зи Те ке ли је2 
кон ста то вао је да је ро до на чел ник по-
ро ди це, обер штер и обер ка пе тан По мо-
ри шке вој не кра ји не Јо ван По по вић-Те-
ке ли ја „ус пео да се на мет не сре ди ни и 
вре ме ну,...“3. Исто се мо же ре ћи и за Јо-
ва но вог пра у ну ка Са ву. Пр ви је уче ство-
вао у оп са ди Бу ди ма (1686. го ди не) са 
аустриј ске стра не, док је Са ва „осво јио“ ме сто у срп ској 
кул тур ној исто ри ји као на род ни до бро твор и је дан од 
нај а гил ни јих бо ра ца за пра ва срп ског на ро да у Аустро у-
гар ској кра јем 18. и у пр вој по ло ви ни 19. ве ка.

О „злат не пот пе ти це ка ва ли ру“ пи са ли су, из ме ђу 
оста лих, књи жев ни ци Јо ван Су бо тић и Вељ ко Пе тро вић, 
као и исто ри чар Ни ко ла Ра дој чић. По ред по ме ну тих, 
ве ли ком до бро тво ру Са ви Те ке ли ји и ње го вој књи жни-

1 Дин ко Да ви дов, Гор ња зе мља (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2008).
2 Алек сан дар Фо ри шко вић, Те ке ли је (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1985).
3 Фо ри шко вић, нав. де ло, 119.

ци, тек сто ви ма су се оду жи ли и Бо жи дар Ко ва чек, Алек-
сан дар Пе тро вић, Ве ра Ми ло са вље вић.

Го ди не 1838. Ма ти ца срп ска је од лу чи ла да се „глав-
но со бра ни је“ одр жи на Дан Све то га Са ве, а тај дан је 
био и имен дан ње ног до бро тво ра Са ве Те ке ли је. Тим чи-
ном, под се ћа Бо жи дар Ко ва чек, за ду жби на Са ве по ста је 

ме сто кул тур ног жи во та Ср ба, а већ 
од сле де ће го ди не Ма ти ца је по че-
ла трај но да обе ле жа ва „школ ску 
сла ву“. По во дом про сла ве сто го ди-
шњи це ро ђе ња Са ве Те ке ли је (26. 
ја ну а ра 1861. го ди не одр жа не су 
исто вре ме не про сла ве у Пе шти, Де-
бре ци ну и Но вом Са ду), Ма ти ца је 
рас пи са ла кон курс да би се мо гао, 
„жи вот сла вље ног по кој ни ка опи-
са ти и на ро ду са оп шти ти“4, ка ко 
је при ме тио Јо ван Су бо тић. Аутор 
ви ше том не Ав то би о гра фи је је у би-
о гра фи ји Те ке ли ји ној, баш као и у 
сво јој ауто би о гра фи ји, ис та као до-
при нос Са ве Те ке ли је на шој кул-
тур ној јав но сти. Осим то га, Јо ван 
Су бо тић је зна ме ни тог су на род ни ка 
Са ву Те ке ли ју пред ста вио и при ват-
но (ка да је Те ке ли ја сти гао у Бу дим 

„об у че се да кле у бо га те та тар ске ха љи не, и мет не лук и 
стре ле на ра ме, па оде на бал“5).

Пр вих два на ест „те ке ли ја на ца“ ода брао је осни вач 
уста но ве, а за сто го ди на у Те ке ли ја ну му „ужи ва ли (су) 
до са да ми лост ме це на та рав но 100 ли ца...“6. Ис пи су-
ју ћи Те ке ли ји ну би о гра фи ју 1861. го ди не, аутор дра ме 

4 Јо ван Су бо тић, Жи вот Са ве Те ке ли је без смрт ног бла го де те ља на ро да срб-
ског опи сао и спо ме ну ње го вом 17. ав гу ста 1861 го ди не при ли ком свет ко ви не 
ње го ве сто го ди шњи це по све тио Др. Јов. Су бо тић (Бу дим: Ма ти ца срп ска, 
1861).
5 Су бо тић, исто, 40.
6 Су бо тић, исто, 72.

Са ва Те ке ли ја: жи вот, би бли о те ка 

Алек сан дар Ра до вић
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад
arad do vic@yahoo.com

Са же так
Текст је по све ћен би бли о те ци Са ве Те ке ли је (1761-1842), пр вог Ср би на док то ра прав них на у ка, до бро тво ра Ма ти це срп-
ске и да ро дав ца Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Осни вач Те ке ли ја ну ма у Пе шти, за во да за шко ло ва ње су на род ни ка, фор ми-
рао је би бли о те ку од ви ше од се дам хи ља да на сло ва из ху ма ни стич ких на у ка. Да нас се овај ле гат чу ва у Оде ље њу ста ре 
и рет ке књи ге и ле га та БМС. Пу бли ка ци је су струч но об ра ђе не и до ступ не и пу тем елек трон ског ка та ло га Би бли о те ке.

Кључ не ре чи: 
Са ва Те ке ли ја, ле гат, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, ко лек ци ја ста ре и рет ке књи ге, ка та ло ги за ци ја, Те ке ли ја нум, Те ке ли је, 
за ду жби не

УДК 34:929 Текелија, С.
                          061.27(439 Будимпешта)”18”                                                         

027.54(497.113 Нови Сад):027.1
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Сан на ја ви су ми рао је жи вот „пле ме ни тог Ара ђа ни на“, 
али и исто ри јат Ма ти це срп ске у ње ним по чет ним, „пе-
штан ским“ го ди на ма. За вр шне ре че ни це Жи во та Са ве 
Те ке ли је по све ће не су су сре ту Са ве Те ке ли је и ду ха ко ји 
се при кра ју жи во та ука зао овом та ко тре зве ном чо ве ку. 
На и ме, Су бо тић при по ве да да је 6. но вем бра 1840. го-
ди не, Те ке ли ја „ишао том чу ду, и оно ње му на су срет.“7.

Са ва, ко ји је пре ма ре чи ма Вељ ка Пе тро ви ћа „пре-
ко ра чио два ве ка“8, а да ни ка да ни је имао сво је вре ме, 
ис пи сао је Ме мо а ре, ко ји су дра го це ни до при нос срп ској 
ме мо а ри сти ци. Аутор при по вет ке „Бу ња“ у есе ји стич-
ким тек сто ви ма је под се ћао на нат пис ко јег је по след њи 
срп ски вел мо жа, ка ко га је на зи вао, по ста вио на ула зу у 
Те ке ли ја нум: „Тју кју ли уча шчим сја“ – Те ке ли ја они ма 
ко ји се уче. „Ње го ва сло же на, сјај на и бес крв но тра гич-
на лич ност ви ше је при влач на и за ни мљи ва од ијед ног 
са вре ме ни ка“9, за кљу чу је Пе тро вић. 

Ис тра жи вач исто ри је Срп ског на род ног по зо ри шта 
и не ка да шњи пред сед ник Ма ти це срп ске, Бо жи дар Ко-
ва чек, под се ћа на за ду жби нар ске ак тив но сти „Сав ве 
Тју кју ли ја“. Осно ва тел но пи смо, Шта ту та за пи том це 
за ве де ни ја за јед но са Те ста мен том Са ве Те ке ли је пот пи-
са ни су у Пе шти 23. ју на 1840. го ди не. За ду жби на Са-
ве Те ке ли је се да нас да ла зи у пе штан ској ули ци Ve res 
Pal ne.

Би бли о те ка Са ве Те ке ли је и Би бли о те ка 
Те ке ли ја ну ма

Ме сец да на на кон смр ти Са ве Те ке ли је, кра јем ок-
то бра 1842. го ди не, за ступ ни ци Ма ти це срп ске, Ми хај ло 
Ко стић и Ге ор ги је Сто ја ко вић, кре нув ши у по сао по пи-
са Те ке ли ји не за о став шти не, кон ста то ва ли су да „књи га 
има ве о ма мно го...“10. Био је то пр ви за бе ле же ни по ку-
шај за по пи си ва ње „би бли о те ке пле ме ни тог Са ве Те ке-
ли је“11. У на ред ним де це ни ја ма, по ду жи је спи сак оних 
ко ји су еви ден ти ра ли пу бли ка ци је из Те ке ли ји ног фон-
да. Од кра ја Дру гог свет ског ра та, књи жни ца Ма ти чи ног 
да ро дав ца сме ште на је у Би бли о те ци Ма ти це срп ске у 
Но вом Са ду.

Над зор ни ци Те ке ли ји ног за во да и би бли о те ка ри 
(То ма Те о до ро вић, Су бо та Мла де но вић) пр ви су ка та-
ло ги зи ра ли Те ке ли ји ну би бли о те ку, али еви ден ци ја на-
жа лост ни је са чу ва на. Пре пре се ље ња Ма ти це срп ске из 
Пе ште у Но ви Сад, Јо ван Ђор ђе вић (се кре тар Ма ти це) 
1859. го ди не је са ку пио це ло куп ни би бли о теч ки ма те ри-
јал ко ји је за те као под Ма ти чи ним кро во ви ма. Је дан од 
Ђор ђе ви ће вих на след ни ка на ме сту Ма ти чи ног се кре-
та ра Ан то ни је Ха џић, 1875. го ди не је на пра вио Спи сак 
књи га из Те ке ли ји не књи жни це ко ја је у Но ви Сад би ла пре-
не се на. Пре ма ре чи ма Ве ре Ми ло са вље вић, „овај Спи сак 
је и нај ста ри ји и нај ва жни ји до ку мент те вр сте на осно ву 
ко јег се мо же су ди ти о ста њу и фи зи о но ми ји Те ке ли ји не 
би бли о те ке.“12

7 Су бо тић, исто, 72.
8 Вељ ко Пе тро вић, Вре ме и до га ђа ји (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1954).
9 Пе тро вић, исто, 215.
10 Гра ђа за исто ри ју Би бли о те ке Ма ти це срп ске, књ. I, 21.
11 Би бли о те ка Са ве Те ке ли је (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 1997), 
IX.
12 Ве ра Ми ло са вље вић, Те ке ли ји на би бли о те ка (Но ви Сад: из да ње ауто ра, 
1990), 40.

Би бли о те ка Са ве Те ке ли је је, на пред лог пред сед-
ни ка Ма ти це срп ске Јо ва на Су бо ти ћа, 1869. го ди не 
при спе ла у Но ви Сад. Ме ђу тим, не пу них де сет го ди на 
ка сни је (1878. го ди не), Ма ти ца је би ла при мо ра на да 
пре да упра ву над Те ке ли ја ну мом угар ским вла сти ма. 
За јед но са упра вом над За ве де ни јем Са ве Те ке ли је, у Бу-
дим пе шту је вра ће на и би бли о те ка срп ског до бро тво ра. 
То ком 1878. го ди не и ка сни је, Аустри ја је ру ко во ђе ње 
Те ке ли ја ну мом по ве ри ла Срп ској пра во слав ној цр кве-
ној оп шти ни у Пе шти.

Иако је Ма ти ца срп ска ин си сти ра ла да се пи та-
ње за о став шти не Са ве Те ке ли је (и Ла за ра Дун ђер ског) 
ре ши што пре, „би бли о те ку Те ке ли ја ну ма у Но ви Сад 
пре не ла је по бед нич ка ју го сло вен ска вој ска на сво јим 
ка ми о ни ма.“13

Од 1945. го ди не до да нас, пи са но је о пу бли ка ци ја ма 
из фон до ва лич не би бли о те ке Са ве Те ке ли је и о би бли-
о те ци Те ке ли ја ну ма ко је се на ла зе у на шој нај ста ри јој 
кул тур ној уста но ви. Од тек ста Мла де на Ле сков ца „Би-
бли о те ка Те ке ли ја ну ма у Ма ти ци срп ској“ до из да ња 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске по све ће ним по је ди ним „би-
бли о те ка ма – це ли на ма“, на по ри ма ви ше ге не ра ци ја би-
бли о те ка ра, ови спо ме ни ци кул ту ре су да нас до ступ ни 
на уч ној јав но сти.

Де це ни ја ма су ин фор ма ци је о Те ке ли ји ној и би-
бли о те ци Те ке ли ја ну ма спо ра дич но пред ста вља не у 
Ма ти чи ним пе ри о дич ним из да њи ма. Би ло је по треб но 
не ко ли ко де це ни ја да Би бли о те ка Ма ти це срп ске на аде-
ква тан на чин уре ди књи жни цу сво га до бро тво ра. Ипак, 
у пред го во ру дру гој књи зи еди ци је Ка та лог ле га та Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске, Ра до ван Ми ћић ис ти че да је 
по сто ја ла во ља да „се у јед ну це ли ну об је ди не нај ста ри је 
ру ко пи сне и штам па не књи ге, ча со пи си и но ви не од по-
ло ви не 18. ве ка до пред крај 19. сто ле ћа и дру ги пи са ни 
спо ме ни ци кул ту ре.“14

Да нас су све пу бли ка ци је из по ме ну тих фон до ва 
ка та ло ги зи ра не и до ступ не чи та о ци ма и пу тем елек-
трон ског ка та ло га Би бли о те ке. Би бли о те ка Са ве Те ке ли-
је но си сиг на ту ру (РСТ Ср – срп ска књи га и РСТ књи ге 
на стра ним је зи ци ма), а би бли о те ка Те ке ли ја ну ма има 
озна ку (РТ кСР – књи ге на срп ском је зи ку и РТк - књи ге 
на стра ним је зи ци ма). Обе би бли о те ке се чу ва ју у Оде-
ље њу ста ре и рет ке књи ге и ле га та БМС. Би бли о те ка Са-
ве Те ке ли је има 1.984 пу бли ка ци је, док Би бли о те ка Те-
ке ли ја ну ма са др жи укуп но 7.114 је ди ни ца би бли о теч ког 
ма те ри ја ла.

Пре зен та ци јом би бли о те ке Са ве Те ке ли је и би бли о-
те ке Те ке ли ја ну ма, те пу бли ко ва њем од го ва ра ју ћих ка-
та ло га, ис пу ње на је ми сао Ла зе Ко сти ћа из пе сме „Сто-
го ди шњи ца Са ве Те ке ли је“:

у Са ви но све тло ли це,
устр ми це, чу ди ми це,

сви умр ли очи су упр ли.15

13 Ми ло са вље вић, исто, 58.
14 Би бли о те ка Са ве Те ке ли је (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 1997), 
XXXV.
15 Ла за Ко стић, Пе сме (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска,1989), 99.
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Sa va Te ke lia: li fe, li brary 

Ab stract
The text is ho no red to Sa va Te ke li ja (1761-1842), who was the fi rst doc tor iuris in Ser bian cul tu re. Al so, he was the sup pli er to 
Ma ti ca Srp ska and Ma ti ca srp ska Li brary. In the fi rst de ca des of 19 cen tury, Te ke li ja fo un ded Te ke li ja num, pla ce whe re stu dents 
co uld me et and study hi story and li te ra tu re. Ma ti ca Srp ska Li brary is the ow ner of his li brary with mo re than se ven tho u sand 
bo oks. No wa days, the se bo oks which are se pa ra ted in Old bo oks and Ma nu scripts Col lec tion are ava i la ble on Web si te Ma ti ca 
Srp ska Li brary. 

Кеy words: 
Sa va Te ke lia, le gacy, Тhe Ma ti ca Srp ska Li brary, old and ra re bo ok li brary col lec tion, ca ta lo gi sa tion, Te ke li ja num, fo un da tion
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Фран цу ски ути ца ји ме ђу Ср би ма у Вој во ди ни ши-
ри ли су се у 18. ве ку пре ко бо га тих Ср ба шко ло ва них у 
ино стран ству, по себ но оних у Бе чу, пре ко мно гих фран-
цу ских за ро бље ни ка из вре ме на ра та Аустри је са На-
по ле о ном, у ко јем су Ср би уче ство ва ли у аустриј ским 
тру па ма, Ср ба офи ци ра, и са мих Фран цу за ко ло ни зо ва-
них у Ба на ту и Бач кој.1 Ипак, ути ца ја фран цу ске кул ту-
ре и пре у зи ма ња ма ни ра би ло је са мо у ви шем срп ском 
дру штву.

Нај ви ше фран цу ских књи га имао је До си те јев си-
но вац Гри го ри је Об ра до вић.2 Пр ви пре вод с фран цу ског 
на срп ски је зик код Ср ба у Вој во ди ни, Пут ка по сто ја-
ној сла ви Шар ла Ро ле на, штам пан је ано ним но 1775.3, 
а на ред не го ди не иза шао је пр ви фран цу ски ро ман у 
срп ском пре во ду, Ве ли зар Жан Фран соа Мар мон те ла. 
По зна то је да је Са ва Те ке ли ја имао ве ли ку фран цу ску 
Ен ци кло пе ди ју. Ема ну и ло Јан ко вић је 1790. го ди не у Но-
вом Са ду отво рио не мач ко-фран цу ску књи жа ру, а ње гов 

1 „1770. су осно ва ли из Ло та рин ги је до се ље ни Фран цу зи у Ба на ту се ла: Св. 
Ху берт, 1767. Хац фелд с 400 по ро ди ца, за тим Ве ли ку Је чу с 200 по ро ди ца, 
Ча тад с 202 по ро ди це. 1771. осно ва ли су Сол тур (Szol te ur) са 62 по ро ди-
це, исте го ди не Шар ле вил (Char le vil le) са 62 по ро ди це, за тим Блу мен тал 
с 92 по ро ди це (...) по је ди не фран цу ске по ро ди це би ле су ра су те и по по-
је ди ним ме сти ма у Ба на ту: у Ал бер хсфел ду, Ма ри јен фел ду и Хај фел ду. У 
Бач кој су се Фран цу зи из Ло та рин ги је и Лук сем бур га на се ли ли у Бач ком 
Бре стов цу. Да ле ко од сво је ма ти це зе мље, ови Фран цу зи су се, без сво је 
ин те ли ген ци је, у не мач кој сре ди ни уз по моћ др жав них вла сти бр зо гер-
ма ни зо ва ли.“ (Ми та Ко стић, „Пр ве по ја ве фран цу ске кул ту ре у срп ском 
дру штву“, Гла сник Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду 2, 2 (1929): 207.
Ви де ти и текст истог ауто ра: „Фран цу ска на се ља у на шој зе мљи“, Пан че вац 
(април 1929).
2 Исто, 212.
3 Хаб збур шка Мо нар хи ја, у ко јој је био до ми нан тан не мач ки ути цај, ни-
је би ла рас по ло же на пре ма ши ре њу фран цу ског ути ца ја и фран цу ске 
кул ту ре.

штам па ни ка та лог фран цу ских књи га из 1790. го ди не 
го во ри о пр вом фран цу ском ли те рар но-кул тур ном ути-
ца ју на Ср бе. Пр ву фран цу ско-срп ску гра ма ти ку с реч-
ни ком на пи сао је у Тр сту 1803. го ди не Јо а ким Ву јић, а 
штам пао у Бу ди му 1805.4

Пр ви фран цу ски ути ца ји код Ср ба до ла зе и пре ко 
До си те ја Об ра до ви ћа, пред став ни ка европ ског ра ци о-
на ли зма и фи ло зо фи је про све ће но сти 18. ве ка, ко ји је 
про пу то вао це лу Евро пу и по зна вао европ ске је зи ке. 
Фран цу ска је 1830. го ди не ме ђу пр ви ма ус по ста ви ла ди-
пло мат ске од но се са тек ство ре ном Кне же ви ном Ср би-
јом, та ко да се ње ни ути ца ји у Ср би ји ши ре у на ред ном, 
19. ве ку. Је врем Обре но вић је по др жао про све ти тељ ске 
иде је и по ста вио те ме ље чу ве ном ша бач ком Ма лом Па-
ри зу. Дру штва при ја те ља Фран цу ске у Ср би ји се осни-
ва ју већ пре Пр вог свет ског ра та (Фран цу ско књи жев но 
дру штво у Бе о гра ду, 1904, и Фран цу ски клуб у Шап цу, 
1910).

У де вет на е стом ве ку, го ди не 1839, На ме сни штво 
Кне же ви не Ср би је по сла ло је пр ве др жав не пи том це у 
Па риз – Фи ли па Хри сти ћа, Ди ми три ја Цр но бор ца и Ко-
сту Ма га зи но ви ћа, ко ји су ка сни је би ли ми ни стри и ути-
цај ни љу ди у ши ре њу фран цу ске кул ту ре код нас. По сле 
њих, мно ге ге не ра ци је мла дих љу ди шко ло ва ле су се у 
Фран цу ској.

Пр вој ге не ра ци ји Ср ба шко ло ва ној у Фран цу ској 
пре Пр вог свет ског ра та при па да ли су углед ни прав ни-
ци, ин же ње ри, фи ло зо фи, ма те ма ти ча ри, сли ка ри, пе-
сни ци, ко ји ка сни је у Ср би ји афир ми шу фран цу ску кул-
ту ру, ути чу на јав ни и по ли тич ки жи вот, а упра во они 

4 Ми та Ко стић, „Пр ве по ја ве фран цу ске кул ту ре у срп ском дру штву“, Гла-
сник Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду 2, 1 (1929): 72.

Би бли о те ка Дру штва при ја те ља 
Фран цу ске у Пан че ву

Не си ба Па ли брк-Су кић
Град ска би бли о те ка Пан че во
ne si ba @bi bli o te ka-pan ce vo.org.rs

Са же так
Од 11. сеп тем бра 1921. го ди не до 28. ма ја 1941. го ди не у Пан че ву је ра дио Фран цу ски клуб, са за дат ком да ши ри фран цу-
ску кул ту ру и фран цу ски је зик код Ср ба. Од мах на кон осни ва ња, Фран цу ски клуб у Пан че ву фор ми ра сво ју би бли о те ку. 
Она је вре ме ном до сти гла број од 700 књи га на фран цу ском је зи ку, из фран цу ске књи жев но сти и свих обла сти фран-
цу ске кул ту ре. Зна ча јан до при нос ра ду Клу ба да ли су ру ски еми гран ти на ста ње ни у Пан че ву. Кул тур ни од но си из ме ђу 
Фран цу ске и Ју го сла ви је об но вље ни су на кон Дру гог свет ског ра та, а са Ср би јом у ин сти ту ци о нал ном ви ду по сто је до 
да нас. Ипак, у Пан че ву ни ка да ни је об но вљен рад Фран цу ског клу ба.

Кључ не ре чи:
Фран цу ски клуб у Пан че ву, Би бли о те ка фран цу ског клу ба, фран цу ски кул тур ни ути цај у Ср би ји и Вој во ди ни, кул тур на 
исто ри ја Пан че ва, ру ска еми гра ци ја

УДК 061.237(=133.1)(497.113 Панчево)“1921/1941“
061.237(=133.1)(497.113 Панчево):027.2

930.85(497.113 Панчево)
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осни ва ју чи та о ни це, клу бо ве и дру-
штва фран цу ског при ја тељ ства.5

То ком Пр вог свет ског ра та, на 
фран цу ским уни вер зи те ти ма и шко-
ла ма шко ло ва ло се око 4.000 Ср ба, 
пот по мог ну тих од стра не фран цу ске 
вла де и ра зних асо ци ја ци ја, „Фран-
цу ско-срп ског од бо ра“, итд. Овој 
гру пи при па да ју Ми о драг Ибро-
вац, Алек сан дар Ар на у то вић, Ми-
лан Мар ко вић, Ду шан Милaчић и 
дру ги.6

Тра ди ци ја шко ло ва ња Ср ба у 
Фран цу ској на ста вља се и по сле Пр-
вог свет ског ра та, при че му кра љев ска 
вла да за њих до де љу је сти пен ди је.7

Фран цу ска се по сле Пр вог свет-
ског ра та по ја вљу је као га рант европ-
ских ми ров них уго во ра, ју го сло вен ска 
др жа ва се од но си ла пре ма Фран цу-
ској као пре ма са ве зни ку и га ран ту 
ми ра, ре да и по рет ка, та ко да је oд 
ства ра ња Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви-
је), па све до опа да ња фран цу ске мо ћи (1934-1936), у ју-
го сло вен ској по ли ти ци до ми нан тан фран цу ски ути цај.8

У Бе о гра ду је 1904. го ди не осно ва но Фран цу ско 
књи жев но дру штво ко је је би ло ду хов ни прет ход ник 
Дру штва при ја те ља Фран цу ске („So ciété des amis de la 
Fran ce“ или „Фран цу ски клуб“), осно ва ног 1920. го ди не. 
По ча сни пред сед ник био је је дан фран цу ски ми ни стар а 
из вр шни пред сед ник – Јо ван Жу јо вић, та да пред сед ник 
Кра љев ске ака де ми је.

У Пан че ву је Фран цу ски клуб пр во бит но осно ван 
као „Фран цу ско дру штво“. Од 1. ма ја 1933. го ди не ме ња 
на зив у „Дру штво при ја те ља Фран цу ске“ у Пан че ву, али 
уоби ча је ни на зив био је „Фран цу ски клуб“.

Осни ва ње овог клу ба у Пан че ву про и за шло је из 
сна жног при ја тељ ства фран цу ског и срп ског на ро да, 
на ста лог у Пр вом свет ском ра ту. За ње го во осни ва ње 
не по сред на за слу га при па да та да шњем фран цу ском по-
сла ни ку на на шем дво ру, Кле ма ну Си мо ну, ко ји је 11. 
сеп тем бра 1921. го ди не до шао у Пан че во и у до му Љу-
би це и Ђо ке Па вло ви ћа9, ве ли ког жу па на у пен зи ји, с 
углед ним гра ђа ни ма Пан че ва осно вао Фран цу ски клуб. 
Све ча ном отва ра њу клу ба при су ство ва ли су пред став ни-
ци Бе о град ског фран цу ског клу ба, пред сед ник Ака де ми-

5 Во ји слав Вељ ко вић (1865-1931), про фе сор Ве ли ке Шко ле и Уни вер зи-
те та, Дра гу тин Про тић (1866-1943), адво кат и гу вер нер На род не бан ке, 
Слав ко Гру јић (1870-1936), ди пло ма та, Ми ро слав Спа лај ко вић (1869-
1951), ди пло ма та, Мом чи ло Нин чић (1876-1949), ми ни стар ино стра них 
по сло ва, Ко ста Ку ма ну ди ја (1874-1962), јед но вре ме пред сед ник На род не 
скуп шти не, Во ји слав Ма рин ко вић (1876-1935), јед но вре ме пред сед ник 
вла де и ми ни стар ино стра них по сло ва, Ми ле та Но ва ко вић (1878-1940), 
ка сни је про фе сор и де кан Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду ... (Љу бо драг Ди-
мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је (Бе о град: Сту бо ви кул ту-
ре, 1997), 188.).
6 Исто, 190.
7 „Пре ма по да ци ма из 1933. го ди не, Ми ни стар ство спољ них по сло ва до-
де ли ло је 13 а ми ни стар ство про све те 26 сти пен ди ја“ (Љу бо драг Ди мић, 
Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је (Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 
1997), 191.).
8 Вук Ви на вер, Ју го сла ви ја и Фран цу ска из ме ђу два свет ска ра та (Бе о град: 
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 1985), 5.
9 Ђо ка Ха џи Па вло вић, (1866-1959).

је на у ка, пред став ни ци фран цу ског по слан ства на че лу 
са по сла ни ком ми ни стром Кле ма ном Си мо ном.10 На 
све ча ном отва ра њу при сут не у клу бу по здра вио је уред-
ник Књи жев ног гла сни ка Све ти слав Пе тро вић.11 На тој 
пр вој глав ној скуп шти ни „Фран цу ског дру штва“ усво је-
на су пра ви ла ко ја ука зу ју да је оно осно ва но с ци љем да 
ши ри фран цу ску кул ту ру и фран цу ски је зик код нас, па 
у Пан чев цу од 15. 9. 1921. го ди не чи та мо: 

„Дру штво ће се у ту свр ху слу жи ти пре да ва њи ма, за-
јед нич ким чи та њем, отва ра њем књи жни це и чи та о ни це, 
уче њем фран цу ског је зи ка, при ре ђи ва њем умет нич ких 
из ло жби (...) Дру штво се са сто ји од: 1. ре дов них чла но ва 
– Пан че ва ца, ко ји пла ћа ју 5 ди на ра ме сеч но и 5 ди на ра 
упи сни ну, и има ју пра во гла са, 2. ван ред них чла но ва – 
стра на ца, ко ји пла ћа ју 2 ди на ра ме сеч но и не ма ју пра во 
гла са, 3. чла но ва осни ва ча, ко ји пла ћа ју 100 ди на ра го-
ди шње или 500 ди на ра је дан пут за сваг да и 4. чла но ва 
до бро тво ра ко ји јед ном за сваг да пла ћа ју ви ше од 500 
ди на ра. Уче ни ци фран цу ског је зи ка пла ћа ју 15 ди на ра, 
а ако су чла но ви, 10 ди на ра ме сеч но. Но ви чла но ви се 
при ма ју тај ним гла са њем на осно ву пред ло га два чла на 
дру штва. Иза бра ни су: пред сед ни ца Љу би ца Па вло вић, 
ро ђе на Но вић12, ка сни је Ха џи Па вло вић (са мо у 1930 
го ди ни два пу та је с му жем пу то ва ла у Све ту зе мљу – 
Је ру са лим), пот пред сед ни ца Ол га Сме де ре вац, дру га 
пот пред сед ни ца гђа др Барт ма на, тре ћа пот пред сед ни-
ца Ол га Мај, се кре та ри ца клу ба Ки ра Ка вец ка ја (ка сни-

10 Кле ман Си мон ро ђен је 1873, ди пло ми рао пра во у Па ри зу, 1901. ка ри-
је ру за по чео као кон зул у Ца ри гра ду, 1911. био је от прав ник по сло ва на 
Це ти њу ода кле је пре ме штен у Ср би ју, 1921. го ди не име но ван је за по-
сла ни ка у Бе о гра ду , 1924. по ста је по сла ник у Ати ни, где оста је до 1927. 
Као по сла ник у Ати ни, ра дио је на при ја тељ ству Фран цу ске и Ју го сла ви је. 
Го ди не 1933. Кле ман Си мон иза бран је за по ча сног пред сед ни ка Фран цу-
ског клу ба у Пан че ву, за јед но са Еду ар дом Ери ом и Пол Емил Наж ја ром, 
ми ни стри ма Фран цу ске. По ча сну ди пло му лич но му је пре дао у Ати ни 
члан фран цу ског клу ба у Пан че ву, Ед мон Со коп де За брон ски.
11 Све ти слав Пе тро вић (1883-1945), књи жев ни и по зо ри шни кри ти чар, 
пре во ди лац с фран цу ског, на пи сао не ко ли ко уџ бе ни ка фран цу ског је зи-
ка. Је дан од уред ни ка Срп ског књи жев ног гла сни ка.
12 Љу би ца Ха џи Па вло вић (1878-1959).

Париски круг руских емигранских писаца 
(детаљ са изложбе у панчевачкој библиотеци)
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је Сид њен ко), бла гај ни ца Ма ра По по вић, би бли о те кар 
Ђо ка Ћур чин. У управ ни од бор ушло је још 16 чла но ва. 
Дру штве не про сто ри је би ле су отво ре не од 8 до 20 са ти и 
са сто ја ле се од чи та о ни це са би бли о те ком, фран цу ским 
ча со пи си ма и ли сто ви ма, и со бе за кон вер за ци ју.“

Клуб је убр зо по осни ва њу до био ло кал у ули ци Вој-
во де Бо јо ви ћа 15. На овој адре си оста је до 1936. го ди-
не, ка да се се ли у про сто ри је ко је су при па да ле До му 
До бро твор не за дру ге Срп ки ња пан че вач ких, Вој во де 
Бо јо ви ћа 19. Ње го ва ор га ни за ци ја би ла је исто вет на ор-

га ни за ци ја ма дру гих фран цу ских клу бо ва у Кра ље ви ни 
(би ло их је око 70). 

Од мах на кон осни ва ња, Фран цу ски клуб у Пан че-
ву фор ми ра  сво ју би бли о те ку. Из Па ри за је сти гло 100 
фран цу ских књи га, за тим је је дан део књи га Фран цу-
ском клу бу у Пан че ву по кло нио бе о град ски клуб  „Les 
Amis de la Fran ce“ за ла га њем фран цу ског по сла ни ка на 
бе о град ском дво ру Кле ма на Си мо на. Око 40 књи га по-
слао је па ри ски Цен тар за про па ган ду фран цу ског је зи-
ка пре ко свог глав ног се кре та ра Г. П. Ла беа. За књи ге је, 
ме ђу чла но ви ма Клу ба, по сто ја ло ве ли ко ин те ре со ва ње. 
Клуб је рас по ла гао са че ти ри нај бо ље фран цу ске ре ви је 
и три но ви не ко је су ре дов но сти за ле. Би бли о те ка клу ба 
стал но се уве ћа ва ла и већ 1924. го ди не до сти гла је број 
од 254 књи ге. 

Пр ви би бли о те кар био је Ђо ка Ћур чин, ко га је, на 
ре дов ној го ди шњој скуп шти ни Клу ба, 18. мар та 1928. 
го ди не, др Ми хо вил То мандл пред ло жио и за по ча сног 
чла на због ве ли ких за слу га око осни ва ња и ак тив ног де-
ло ва ња Клу ба.13

По зна то нам је да је од 1927. го ди не би бли о те кар ка 
би ла Љу би ца Ми лу ти но вић. От прав ник по сло ва Фран-
цу ске ре пу бли ке у Бе о гра ду, 3. апри ла исте го ди не, упу-
тио је пи смо Фран цу ском клу бу у Пан че ву у ко јем му се 

13 Исто риј ски ар хив Пан че во (да ље ИАП), фонд бр. 542: Фран цу ско дру-
штво Пан че во.

ода је при зна ње за рад и по зи ва да Клуб по ша ље спи сак 
од 60 књи га ко је би би ле уру че не на по клон. Књи ге из 
овог спи ска ис по ру че не су ју на исте го ди не, а та ко ђе и 
спи сак но вих књи га ко је би би ле по кло ње не у сле де ћој 
го ди ни.

У 1930. го ди ни би бли о те ка је уве ћа на за 70 књи га, 
ко је су на ба вља не из сред ста ва клу ба, а у тој го ди ни из-
да те су 763 пу та, док је би бли о те ку во ди ла Ве ра Ћур чин. 
На ме сту би бли о те ка ра Ве ра Ћур чин се за др жа ла све до 
6. но вем бра 1933. го ди не, ка да се на сед ни ци управ ног 

од бо ра Фран цу ског клу ба у Пан че ву 
„за хва ли ла на ча сти би бли о те ка ра, 
по што на пу шта Пан че во, тра жи да 
је раз ре ше те ду жно сти, из ја вљу је да 
и да ље оста је члан Клу ба.“14 На ње-
но ме сто Од бор је име но вао Ми ле ву 
Па вло вић, про фе сор ку Др жав не ре-
ал не гим на зи је. Она је на овом ме сту 
оста ла до 1. сеп тем бра 1936. го ди не, 
њу је за ме ни ла Сто јан ка Ла кић, а од 
2. ја ну а ра 1940. го ди не за дру гог би-
бли о те ка ра јед но гла сно је на сед ни ци 
управ ног од бо ра при мље на Фе о до ра 
Фи ли по вић.

У го ди ни 1934. Клуб је на по клон 
од Фран цу ске ам ба са де до био 26 књи-
га. Би бли о те ка је до сти гла број од 700 
књи га на фран цу ском је зи ку, из фран-
цу ске књи жев но сти и свих обла сти 
фран цу ске кул ту ре. Чла но ви ма клу ба 
би ли су на рас по ла га њу сле де ћи ча со-
пи си: La Re vue de Pa ris, L Euro pe No u-
vel le, Ex cel si or, Il lu stra tion, Vu и Vo gue.

Би бли о те ка Фран цу ског клу ба 
да нас се на ла зи у Град ској би бли о те ци у Пан че ву. Књи-
ге но се пе чат Фран цу ског дру штва, сме ште не су у ма-
га цин ском фон ду Оде ље ња за на уч ни рад и ин тер ну 
по зај ми цу.

Пе ри од из ме ђу два свет ска ра та у дру штве ном жи-
во ту Пан че ва мо же се сма тра ти пе ри о дом кул тур ног 
ра ста и про спе ри те та. По ред иде је пан сла ви зма и све-
сло вен ске со ли дар но сти, ко ја се афир ми ше кроз Ру-
ско-ју го сло вен ску за јед ни цу и јед ну вр сту На род ног 
уни вер зи те та (Ака де ми је) ко ју је она осно ва ла, где су 
пре да ва ња др жа ли по зна ти про фе со ри Бе о град ског уни-
вер зи те та, исто вре ме но, кроз ак тив но сти Фран цу ског 
клу ба, има мо окре та ње иде ја ма и вред но сти ма европ-
ске кул ту ре и ци ви ли за ци је. Ако узме мо у об зир да је, 
у од но су на дру ге европ ске зе мље, Фран цу ска при ми ла 
нај ве ћи број ру ских еми гра на та, што је у из ве сној ме-
ри био и ре зул тат ру ске на кло но сти пре ма фран цу ској 
кул ту ри и је зи ку, сле ди да су Ру си из Пан че вач ке ко ло-
ни је мо ра ли би ти ан га жо ва ни у ра ду Фран цу ског клу ба. 
Они су би ли про фе со ри фран цу ског је зи ка, др жа ли су 
пре да ва ња, ру ски умет ни ци су на сту па ли на ча јан ка ма 
у Фран цу ском клу бу. Се кре та ри ца клу ба је, у јед ном пе-
ри о ду, би ла Ру ски ња Ки ра Сид њен ко. Др жа ла је и кур-
се ве фран цу ског је зи ка, а на сту па ла је на кон цер ти ма 
у Клу бу. Го спо ђе Бу та ко ва, Ма сал ски и Ли ди ја Ми на ко-

14 ИАП, фонд бр. 542: Фран цу ско дру штво Пан че во.

Књига с посветом, поклоњена професорици Лидији Минаковој, 
чланици Француског клуба
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ва та ко ђе су пре да ва ле фран цу ски је зик. Ру ски ња Је ле на 
Ни ко ла јев на Спи ри до но ва у Пан че ву је осно ва ла при ват-
ну Фран цу ску шко лу са за ба ви штем, а Фран цу ски клуб у 
Пан че ву био је нај ак тив ни ји у др жа ви ка да се у ње го вом 
ра ду ан га жо ва ла на став ни ца фран цу ског је зи ка Ма длен 
Јер мо ла јев. Мно ги Ру си из Пан че вач ке ру ске ко ло ни је 
др жа ли су, на раз не те ме, пре да ва ња у Клу бу, а на сту па ли 
су и ру ски умет ни ци.

Глав ни до ма ћин ру ских еми гра на та на кон Ок то бар-
ске ре во лу ци је по ста ла је Фран цу ска, док је, пре ма из ве-
шта ју Ли ге на ро да у Кра ље ви ну СХС, из Ру си је еми гри ра-
ло 35.350 љу ди.15 

У Па ри зу су се на шли по зна ти ру ски пи сци Иван Бу-
њин, Алек сеј Ре ми зов, Алек сан дар Ку прин, Бо рис Зај цев, 
Зи на и да Ги пи ус, Ме ре шков ски... та ко да се ту раз ви ја 
бо га та из да вач ка де лат ност. Мно ге књи ге ру ске еми гра-
ци је штам па не у Па ри зу из ме ђу два ра та мо же мо на ћи у 
Би бли о те ци Ру ске ко ло ни је у Пан че ву, а та ко ђе и из да ња 
штам па на у истом пе ри о ду у Кра ље ви ни СХС (Ју го сла ви-
ји) свр ста на у три би бли о те ке, „Са вре ме ни ру ски пи сци“, 
„Би бли о те ка за мла деж“ и „Деч ја би бли о те ка“.

Фран цу ски клуб у Пан че ву пре стао је са ра дом по-
чет ком Дру гог свет ског ра та, тач ни је 6. ма ја 1941. го ди не. 
На ред ба о за бра ни ра да и осно ва ма удру жи ва ња Фран-
цу ског клу ба у Пан че ву из да та је 28. ма ја од стра не не-
мач ког вој ног за по вед ни ка у Ср би ји. Пре ма за пи сни ку 
о по пи су имо ви не, ко ја је оба вље на 9. ју на 1941. го ди не, 
по крет на имо ви на Клу ба са сто ји се од 3 ор ма на за књи-
ге и би бли о те ке са 623 књи ге. Од лу ком о кон фи ска ци ји 
имо ви не, ко ју је 20. ма ја 1954. го ди не до нео Се кре та ри-
јат уну тра шњих по сло ва На род не ре пу бли ке Ср би је сре за 

15 Б. Ни ко ль ский, „Рус ская эми гра ция в ци фрах“, Рус ский ко ло кол 2 (1927): 76.

пан че вач ког у Пан че ву, један клавир, власништво бившег 
Друштва пријатеља Француске, продао се Народном 
одбору Градске општине у Панчеву.

По чет ком ра та, са ра дом су пре ста ла и оста ла Фран-
цу ска дру штва (њих око 70), ко ја су би ла ак тив на у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји. Кул тур ни од но си из ме ђу Фран цу ске 
и Ју го сла ви је об но вље ни су тек на кон Дру гог свет ског 
ра та, осни ва њем Дру штва за кул тур ну са рад њу Ју го сла-
ви ја–Фран цу ска. Осни вач ка скуп шти на одр жа на је 19. 
апри ла 1946. го ди не, у ма лој дво ра ни Ко лар че вог уни-
вер зи те та. Скуп шти ни су при су ство ва ли мно ги пред став-
ни ци кул тур ног и по ли тич ког жи во та но ве Ју го сла ви-
је: Мо ша Пи ја де, пот пред сед ник Пре зи ди ју ма На род не 
скуп шти не ФНРЈ; Едвард Кар дељ, пот пред сед ник Са ве-
зне вла де; Ста но је Си мић, ми ни стар ино стра них по сло-
ва; др Алек сан дар Бе лић, пред сед ник Ака де ми је на у ка, а 
од Фран цу за, фран цу ски ам ба са дор Жан Па јар са су пру-
гом. Скуп шти ну је све ча ним го во ром отво рио пред сед-
ник Пре зи ди ју ма На род не скуп шти не Ср би је и про фе сор 
уни вер зи те та др Си ни ша Стан ко вић, по сле че га је Скуп-
шти на усво ји ла пра ви ла Дру штва за кул тур ну са рад њу 
Ју го сла ви ја–Фран цу ска.

Дру штво за кул тур ну са рад њу Ју го сла ви ја–Фран цу-
ска про ме ни ло је 1994. го ди не на зив у Али јан са Ју го сла ви-
ја-Фран цу ска. Ово дру штво је од 1998. у де се так гра до ва 
Ср би је осно ва ло сво је огран ке (Али јан се). Али јан са у Бе о-
гра ду по но во ме ња име 2002. го ди не и да нас по сто ји под 
на зи вом Дру штво за кул тур ну са рад њу Ју го сла ви ја–Фран-
цу ска. Од 2003. го ди не, у Бе о гра ду по сто ји и Дру штво 
при ја те ља Фран цу ске.

У Пан че ву ни ка да ни је об но вљен рад Фран цу ског 
клу ба.
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Li brary of the French club in Pan ce vo

Ab stract
On Sep tem ber 11, 1921 the French club was esta blis hed in Pan če vo with the pur po se of spre a ding the French cul tu re and lan-
gu a ge among our pe o ple. Right upon its esta blis hing, French club in Pan če vo fo un ded its li brary. As the ti me was pas sing, the 
li brary re ac hed the num ber of 700 French bo oks, from French li te ra tu re and from all are as of French cul tu re. Big con tri bu tion 
to the ac ti vi ti es of the club was ma de by Rus sian emi grants who li ved in Pan če vo.  Cul tu ral co o pe ra tion bet we en King dom of 
Yugo sla via and Re pu blic of Fran ce was spre a ded al so by ce le bra ting ani ver sa ri es, im por tant hi sto ri cal da tes of both na ti ons, 
ce re mo nial aca de mi es and com me mo ra ti ons, by or ga ni zing „French day“. Cul tu ral re la ti ons bet we en Fran ce and Yugo sla via 
we re re ne wed af ter World War II, by esta blis hing The So ci ety of Cul tu ral co o pe ra tion Yugo sla via – Fran ce.

Key words:
French in fl u en ce in Ser bia and Voj vo di na, French club in Pan ce vo, Li brary of the French club, Rus sian emi grants, Cul tu ral hi-
story of Pan ce vo
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Град ска би бли о те ка у Пан че-
ву при ре ди ла је из ло жбу по во дом 
обележавањa ју би ле ја – век и по од ро-
ђе ња сли ка ра Па је Јовановићa.

Умет нич ко де ло овог ауто ра бли-
ста ви је за вр ше так јед ног умет нич ког 
де ла ња у Ср би ји и об у хва та не са мо 
по след ње де це ни је 19, већ за ла зи и у 
20. век. Па ја Јо ва но вић је је ди ни срп-
ски умет ник ко ји је ви со ко це њен и ван 
гра ни ца сво је до мо ви не, чи је ра до ве 
чу ва ју нај по зна ти је европ ске и аме-
рич ке га ле ри је и ко ји је јед но вре ме 
био нај тра же ни ји сли кар у Евро пи.

При пре ме за из ло жбу под ра зу-
ме ва ле су оби ла зак Му зе ја Па је Јо-
ва но ви ћа у Бе о гра ду и Вр шцу, стал ну 
по став ку „Се ћа ње на Па ју Јо ва но вић“ 
у згра ди „Апо те ка на сте пе ни ца ма“. 
Ре про дук ци је ко ри шће не на из ло жби 
по ти чу из ових уста но ва.

Огра ни че ним из ло жбе ним про сто ром опре де ли ли 
смо се да умет ни ка пред ста ви мо кроз три ци клу са: сли-
ке из жи во та бал кан ских на ро да (исто риј ске ком по зи ци-
је), пор тре те и ак то ве. Из ло жбу до пу њу ју мо но граф ске 
и се риј ске пу бли ка ци је из За ви чај ног оде ље ња на ше би-
бли о те ке, а за овај рад из дво ји ли смо три пу бли ка ци је.

У ча со пи су Све ске бр. 18 од 1987. го ди не ко је из да-
је Дру штво исто ри ча ра умет но сти СР Ср би је, Ђор ђе Вид 
То ма ше вић пи ше о по се ти Па је Јо ва но ви ћа 1902. го ди не 
Аме ри ци и су сре ту с Ни ко лом Те слом. Сли кар је имао 
ве ли ку же љу да ура ди пор трет ве ли ког на уч ни ка, али до 

ре а ли за ци је тог ра да ипак ни је до-
шло. Но, већ на ред не го ди не на стао 
је пор трет Ми хај ла Пу пи на, ко ји је у 
то вре ме био про фе сор на Ко лум би-
ја Уни вер зи те ту, и не ко ли ко пор тре-
та за па же них лич но сти аме рич ког 
дру штва.

Вре дан па жње је Ка та лог из ло-
жбе ко јег је из дао Дом кул ту ре „Ол-
га Пе тров“ Опо во, 1966. го ди не, на 
ко јој су би ле из ло же не сли ке Ђор ђа 
Кр сти ћа, Уро ша Пре ди ћа и Па је Јо-
ва но ви ћа. Пред став ни ци ре а ли стич-
ког сли кар ства у Ср би ји по твр ђу ју 
за ни мљи ву по ја ву, ве о ма зна чај ну за 
то ко ве срп ског сли кар ства 19. ве ка.

Тре ћа за ни мљи ва пу бли ка ци ја 
ко ја је би ла ис так ну та је књи га др 
Еуге на Кли ра о Па ји Јо ва но ви ћу. 
Штам па на је у Вр шцу 1938. го ди не у 
штам па ри ји бра ће Кирх нерс Ви тве, 

пи са на је на не мач ком је зи ку и при па да би бли о те ци Би-
хе рај књ. 64.

Из ло жбом је дат ма ли до при нос обе ле жа ва њу ју би-
ле ја 150 го ди на од ро ђе ња слав ног сли ка ра. По слу жи-
ла је као во дич и ин фор ма ци ја за упо зна ва ње зна чај ног 
де ла овог рас ко шног сли ка ра, и при ли ка да се при ка же 
би бли о теч ки ма те ри јал ко ји се од но си на умет ни ка. У 
ле по ту сли ка ве ћи на нас се уве ри ла по се тив ши ре тро-
спек тив ну из ло жбу у Га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду, а Пан-
чев ци су има ли при ли ке да ужи ва ју у де ли ма овог сли-
ка ра ко ја се чу ва ју у На род ном му зе ју у Пан че ву.

Па ја Јо ва но вић (1859-1957)
150 го ди на од ро ђе ња

Љи ља на Драк шан
Град ска би бли о те ка Пан че во
li la drak san @bi bli o te ka-pan ce vo.org.rs

Паја Јовановић, Крунисање цара ДушанаПаја Јовановић, Сеоба Срба

Паја Јовановић, 
Аутопортрет око 1930.
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Од 11. до 18. де цем бра 2009. го ди не у Бе о гра ду је, на 
по зив Би бли о те кар ског дру штва Ср би је, бо ра ви ла проф. 
др Хер ми на Ан ге ле ску. Про фе сор фран цу ског и ен гле-
ског је зи ка и књи жев но сти по обра зо ва њу, ко је је сте кла 
у род ној Ру му ни ји, за вр ши ла је ма стер, а по том и док-
тор ске сту ди је на Шко ли за би бли о те кар ство и ин фор-
ма ти ку Тек сас уни вер зи те та у Ости ну (САД). Од 1999. 
го ди не про фе сор је на Др жав ном уни вер зи те ту Вејн у 
Де тро и ту, у аме рич кој са ве зној др жа ви Ми-
чи ген, где пре да је исто ри ју би бли о те ка, ме-
ђу на род но и ком па ра тив но би бли о те кар ство.

О сту ди ја ма би бли о те кар ства у Де тро и-
ту, ан га жа ва њу проф. др Ан ге ле ску у IFLA-и 
и Фон да ци ји Бил и Ме лин да Гејтс, ру мун-
ским и срп ским би бли о те ка ма, за Пан че вач-
ко чи та ли ште раз го вор је во ди ла Сан дра 
Ни ко лић, ко ор ди на тор Аме рич ког кут ка у 
Бе о гра ду.

С.Н. – То ком бо рав ка у Бе о гра ду, на Фи-
ло ло шком фа кул те ту го во ри ли сте о сту ди-
ја ма би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке у аме-
рич ком обра зов ном си сте му. Оне се ор га ни зу ју 
као ма стер сту ди је, па Вас мо лим да нам овом 
при ли ком не што ка же те о про фи лу сту де на-
та ко ји се опре де љу ју за ову про фе си ју.

Х.А. – У на шој шко ли за би бли о те кар-
ство и ин фор ма ти ку на Др жав ном уни вер зи-
те ту Вејн у Де тро и ту про сеч на ста рост сту де-
на та је 38 го ди на. Има мо и мла де сту ден те 
ко ји до ла зе од мах на кон ди пло ми ра ња и оне ко ји већ 
ра де у би бли о те ка ма. Ови пр ви мо гу има ти ди пло му из 
исто ри је, лин гвисти ке, стра ног је зи ка, ге о гра фи је, умет-
но сти, би ло ко је обла сти, а по том до ла зе на ма стер из 
би бли о те кар ства. Али, ме ђу на шим сту ден ти ма су и осо-
бе већ за по сле не у би бли о те ка ма, ко је, ме ђу тим, не ма ју 
ди пло му из би бли о те кар ства, а же ле да је стек ну ка ко 
би кон ку ри са ли за бо љу по зи ци ју и пла ту у би бли о те ци. 
Ту су и они ко ји же ле би бли о те кар ство као дру го за ни-
ма ње: ра чу но во ђе, адво ка ти и на став ни ци ко ји же ле да 
по ста ну би бли о те ка ри. Љу ди у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма ка да до ђу у че тр де се те же ле да про ме не ка-
ри је ру. Аме ри кан ци не мо гу да се ба ве истим по слом 
че тр де сет го ди на. Они же ле да бу ду про дук тив ни, тра-
же иза зов, же ле да ура де не што но во и од лу чу ју да се 
вра те у шко лу, да та мо стек ну но ва зна ња, да би мо гли 
да про ме не ка ри је ру. На сво јим пре да ва њи ма имам и 
сту ден те ко ји су ста ри ји од ме не, мај ку и си на, мај ку 
и ћер ку, ко ји по ха ђа ју на ста ву у исто вре ме, очи глед но 
из раз ли чи тих раз ло га, али сви они су се опре де ли ли за 
би бли о те кар ство.

С.Н. – Да ли се са еко ном ском кри зом про ме ни-
ла про сеч на ста рост сту де на та ко ји се упи су ју на 
уни вер зи те те?

Х.А. – Кри за је по че ла пре са мо го ди ну да на, али је 
мо гу ће да је до шло до про ме не. Ра ни је сту ди је по ка за ле 
су да се на уни вер зи те ти ма по ве ћа ва број упи са них сту-
де на та ка да зе мља про ла зи кроз кри зу. У том тре нут ку 
љу ди гу бе рад на ме ста, али да би до би ли бо љи по сао ка-

да се при вре да вра ти у нор ма лу, они же ле да бу ду бо ље 
при пре мље ни, же ле да се обра зу ју на ви шем ни воу ка ко 
би сте кли пра во на бо ље по зи ци је.

С.Н. – Ко ли ко па жње Уни вер зи тет ска би бли о те ка на 
Веј ну по све ћу је елек трон ским ре сур си ма?

Х.А. – Са вре ме ни ко ри сник би бли о те ке же ли све 
ви ше и ви ше елек трон ских из во ра, јер же ли да ко ри сти 
услу ге би бли о те ке вир ту ел но. Ис пи ти ва ња по ка зу ју да 
сту ден ти на на шем уни вер зи те ту ра де сво ја ис тра жи ва-
ња и до ма ће за дат ке по сле 11 ча со ва уве че.

Тен ден ци ја је да се ми гри ра у елек трон ско окру же-
ње, јер је сту ден ти ма по тре бан уда ље ни при ступ. Он је 
по тре бан и они ма ко ји сту ди ра ју on-li ne, та ко да им мо-
же мо обез бе ди ти при ступ ре сур си ма би ли о те ке без об-
зи ра у ком де лу Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва жи ве. 
Не ма мо ни ка кву по ли ти ку од но са елек трон ски-штам-
па ни ре сур си при ли ком њи хо ве на бав ке.

Ка да је у пи та њу раз вој ко лек ци ја, прет ход них го-
ди на би бли о те ка ри спе ци ја ли зо ва ни за раз вој ко лек ци ја 
на ба вља ли су књи ге и ма те ри ја ле за ко је су ми сли ли да 

Ин тер вју са проф. др Хер ми ном Ан ге ле ску

На пре дак би бли о те ка за ви си 
од би бли о те ка ра

Излагање проф. др Хермине Ангелеску на научној конференцији 
Библиотекарског друштва Србије
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ће би ти ко ри сни на став ном осо бљу или сту ден ти ма по 
прин ци пу „за сва ки слу чај, ако не ко ме за тре ба, не ка бу-
де на по ли ци”. По след њих го ди на, тај прин цип усту пио 
је ме сто прин ци пу „на бав ка у пра вом тре нут ку”. Ре ци мо 
да ми је по треб но не што за на ста ву или ис тра жи ва ње, ја 
ћу то ре ћи би бли о те ка ру ко ји је у оба ве зи да то увр сти 
у ко лек ци ју до кле год је ку по ви на у окви ри ма ра зум не 
це не. То је на бав ка у пра вом тре нут ку.

У овом тре нут ку прет пла ће ни смо на 512 ба за по да-
та ка. На ша би бли о те ка тро ши 7,5 ми ли о на до ла ра сва ке 
го ди не на елек трон ске ре сур се, што под ра зу ме ва прет-
пла ту на елек трон ске ча со пи се и ба зе по да та ка.

С.Н. – Прак са је ве о ма бит на за обра зо ва ње сту де-
на та. Ре ци те нам не што о то ме ка ко се она ор га ни зу је у 
Ва шој шко ли за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку.

Х.А. – Да би за вр шио ди плом ске ака дем ске сту ди је 
и до био зва ње ма стер би бли о те кар ства и ин фор ма ци о-
них на у ка, сту дент, уко ли ко не ма ис ку ства, тј. ако већ 
ни је ра дио у би бли о те ци, мо ра у то ку јед ног се ме стра 
да по ха ђа прак ти кум. Прак ти кум је на став ним пла ном 
ве о ма до бро ре гу ли сан и њи ме је од ре ђе но да сту дент 

мо ра да про ве де 136 са ти у би бли о те ци. Про фе сор над-
зи ре прак ти кум и рас по ре ђу је сту ден те пре ма њи хо вом 
опре де ље њу. Ре ци мо да сту дент же ли да бу де би бли о-
те кар у јав ној би бли о те ци, овај про фе сор ће на ћи јав-
ну би бли о те ку спрем ну да при хва ти да та мо ра ди то ком 
прак ти ку ма; ако же ли да по ста не школ ски би бли о те кар, 
про фе сор ће про на ћи школ ску би бли о те ку спрем ну да 
бу де до ма ћин. Мо же мо има ти и ви ше сту де на та на ис тој 
ло ка ци ји, та ко да је оба ве за би бли о те ке у ко јој ра ди те да 
уло жи вре ме у ва шу обу ку. Ако пет сту де на та ра ди прак-
ти кум у ис тој би бли о те ци, то је ин ве сти ци ја од стра не 
би бли о те ке и сту ден ти су ан га жо ва ни на вр ло озбиљ ним 
про јек ти ма. То је оно што ми на зи ва мо си ту а ци јом у ко-
јој сва ко до би ја. Сту дент до би ја ис ку ство, а би бли о те ка 
ко ја ин ве сти ра вре ме об у ча ва ју ћи сту ден те уз вр ше ње 
над зо ра над њи ма до би ја ре зул тат њи хо вог ра да. Сту ден-
ти се са ста ју са про фе со ром ко ји над гле да прак ти кум 
два пу та у то ку се ме стра, пре да ју из ве штај, а ми про це-

њу је мо да ли се прак ти кум од ви ја по пла ну. Сту ден ти за 
прак ти кум пла ћа ју 2.000 до ла ра, као да по ха ђа ју не ки 
пред мет, та ко да прак ти кум схва та мо ве о ма озбиљ но.

С.Н. – Да ли мо же те да нам на ве де те не ке при ме ре 
про је ка та сту де на та то ком прак ти ку ма?

Х.А. – Има ли смо сту ден те ко ји су за по че ли фор ми-
ра ње би бли о те ке од ну ле, што је био слу чај са Опе ром у 
Де тро и ту ко ја је по се до ва ла вр ло ле пу збир ку пар ти ту ра, 
ста ре сним ке опе ра на ви део ка се та ма, дис ко ви ма и дру-
гим ме ди ји ма. Сту ден ти су по мо гли да се ова би бли о те-
ка ор га ни зу је, да се ске ни ра ју ста ре пар ти ту ре, па чак и 
ста ри ре пер то а ри Опе ре. Ако не ко же ли да ура ди ис тра-
жи ва ње, да ви ди шта је из во ђе но у то ку 1956. го ди не, мо-
же да оде та мо и да про на ђу по дат ке. Сту ден ти су исту 
ствар ура ди ли и за би бли о те ку сим фо ниј ског ор ке стра у 
Де тро и ту. Са да обе ове кул тур не ин сти ту ци је има ју сво је 
Web стра ни це на ко ји ма су чак по ста вље ни ви део кли по-
ви са раз ли чи тих де ша ва ња ко ја ове две ин сти ту ци је ор-
га ни зу ју. Ово је при мер са рад ње из ме ђу на ше шко ле за 
би бли о те кар ство и ин сти ту ци ја кул ту ре у гра ду. У овом 
тре нут ку јед на гру па сту де на та по чи ње са рад њу са Мо-

та ун исто риј ским му зе јом у Де тро и ту 
и Му зе јом Афро а ме ри ка на ца, ода кле 
су тра жи ли по моћ при уре ђе њу бо га те 
гра ђе у ве зи са исто ри јом Афро а ме-
ри ка на ца. На ши сту ден ти та ко ђе ра де 
у бол ни ца ма ра зних ти по ва, јер смо 
са да у про це су ди ги та ли за ци је ме ди-
цин ских за пи са због од лу ке Оба ми не 
ад ми ни стра ци је да се до 2015. сви ме-
ди цин ски за пи си ди ги та ли зу ју.

С.Н. – Ка ко за по чи ње од нос сту-
дент – би бли о те ка на уни вер зи тет-
ском ни воу?

Х.А. – У Сје ди ње ним Др жа ва ма, 
у пр вом се ме стру основ них ака дем-
ских сту ди ја, по сто ји оба ве зни курс на 
ко ме би бли о те ка ри под у ча ва ју сво је 
сту ден те ка ко да ко ри сте би бли о те ку. 
Овај увод ни курс се оце њу је, а спе ци-
ја ли зо ва ни би бли о те ка ри ко ји га др же 

да ју и оце не. На тај на чин сту ден ти на у че ка ко да ко ри-
сте ре сур се би бли о те ке.

С.Н. – Би ли сте у при ли ци да по се ти те не ко ли ко би-
бли о те ка у Бе о гра ду и раз го ва ра те са за по сле ни ма у тим 
ин сти ту ци ја ма. Да ли мо же те да нам ка же те где ви ди те 
би бли о те ке у Бе о гра ду за пет го ди на?

Х.А. – Ни је мој по сао да ка жем где ви дим би бли-
о те ке у Ср би ји за пет го ди на од са да, јер то за ви си од 
срп ских би бли о те ка ра. Иако сам све сна чи ње ни це да 
је пред њи ма мно го иза зо ва, та ко зва них уни вер зал них 
иза зо ва о ко ји ма сам и го во ри ла, као што су про стор, 
ка дар, фи нан си је и дру го, на пре дак би бли о те ка за ви си 
од би бли о те ка ра. Мо же те да по бољ ша те или про ме ни-
те ства ри чак и ако има те ма ли бу џет. Успех не за ви си 
од од ре ђе ног си сте ма, не за ви си од фи нан си ја, за ви си 
од во ље и же ље да се не што про ме ни и, уко ли ко срп ски 
би бли о те ка ри же ле да за ко ра че у 21. век, то за ви си од 

Професорица Ангелеску на Завичајном одељењу панчевачке библиотеке
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њих. Нај ва жни је је да по сто ји же ља. Уко ли ко не по сто ји 
и нај ма ња на ме ра да се не што по бољ ша, мо дер ни зу је, 
не ће би ти учи ње ни ве ли ки ко ра ци. Ви де ла сам би бли-
о те ке ко је иду у пра вом сме ру. Би ла сам им пре си о ни-
ра на Би бли о те ком гра да Бе о гра да где 
сам ви де ла пу но ен ту зи ја зма, иако је 
би бли о те ка би ла за тво ре на због кре-
че ња. На рав но, мо ра те да за тво ри те 
би бли о те ку ка ко би се мо дер ни зо ва ла, 
али из сво јих раз го во ра са за по сле ни-
ма, ви дим да по сто ји пу но до брих иде-
ја за по бољ ша ње усло ва и иде ја за но ве 
услу ге, а то је упра во оно што је бит но.

С.Н. – По зна те су нам де фи ни ци-
је школ ског би бли о те ка ра, би бли о те-
ка ра за по сле ног у јав ној или уни вер зи-
тет ској би бли о те ци, али ко је ур ба ни 
би бли о те кар?

Х.А. – Ур ба ни би бли о те кар је би-
бли о те кар ко ји ра ди у ве ли кој јав ној 
би бли о те ци у ве ли ком гра ду по пут Де-
тро и та, Чи ка га, Њу јор ка, Си је тла, Хју-
сто на или Да ла са, гра до ви ма ко ји се 
су о ча ва ју са од ре ђе ним иза зо ви ма као 
што су ви со ка сто па не за по сле но сти, 
дро га, оруж је, про сти ту ци ја, ве ли ки број си ро ма шних и 
нео бра зо ва них чла но ва за јед ни це. Ово су про бле ми ко-
ји су спе ци фич ни за ве ли ке ур ба не сре ди не, не за ма ле 
гра до ве у ко ји ма се сви по зна ју. Ур ба ни би бли о те ка ри 
ра де ру ку под ру ку са аген ци ја ма за со ци јал ну за шти ту 
и со ци јал ним рад ни ци ма и по ку ша ва ју да по мог ну си-
ро ма шним и ма ње обра зо ва ним ко ри сни ци ма уче ћи их 
ком пју тер ској и ин фор ма ци о ној пи сме но сти. На тај на-
чин да ју им но ву шан су у ре ал ном све ту.

Јав на би бли о те ка у Де тро и ту, као ур ба на би бли-
о те ка, обез бе ди ла је сред ства ко ја су јој омо гу ћи ла да 
по кре не про је кат обу ке ко ри сни ка за кон ку ри са ње за 
по сао, из ра ду крат ке би о гра фи је, ко ри шће ње елек трон-
ске по ште и сла ње Ин тер не том, јер се ве ћи на при ја ва 
под но си on-li ne. Ви ше не по сто ји мо гућ ност да от ку ца те 
сво ју би о гра фи ју, по ша ље те је или лич но од не се те, већ 
се све ра ди пре ко Ин тер не та. По ред ово га, ве ли ке би-
бли о те ке ну де и дру ге кур се ве љу ди ма ко ји су из гу би ли 
по сао, по пут кур се ва ра чу нар ства, јер је по треб но да по-
се ду је те од ре ђе но зна ње о ком пју те ри ма ка ко би има ли 
шан су да се за по сли те. Ин струк то ри на кур се ви ма ра-
чу на ра су или би бли о те ка ри или са рад ни ци из не вла-
ди них ор га ни за ци ја ко ји ко ри сте про стор би бли о те ке 
за ор га ни зо ва ње ових или дру гих кур се ва и ра ди о ни ца. 
Кур се ви су бес плат ни као и све услу ге јав них би бли о те-
ка, осим услу га штам па ња и ко пи ра ња ко је се на пла ћу ју 
сим бо лич но. То је ур ба но би бли о те кар ство.

С.Н. – У при ли ци сте да упо ре ђу је те би бли о те кар-
ство у Евро пи са би бли о те кар ством у САД...

Х.А. – Ан гло сак сон ски мо дел по чео је да се раз ви ја 
у Сје ди ње ним Др жа ва ма и пре нео се у се вер ну Евро пу. 
За раз ли ку од прак се у ве ћи ни европ ских зе ма ља, ан гло-
сак сон ски мо дел у пр ви план ста вља ко ри сни ке и њи хо-
ве по тре бе, а не ко лек ци ју или оно што би бли о те ка ри 

про це њу ју да би ко ри сни ци ма би ло по треб но. У Евро пи 
је још увек ве о ма рас про стра ње на та пред ста ва о би бли-
о те ци као хра му књи ге, али ако сте храм он да уми ре те, 
ту ни ко не до ла зи, јер се у хра мо ве и не до ла зи стал но... 

Осим то га, на ро чи то у Ис точ ној Евро пи, би бли о те ка ри 
као да не схва та ју да но вац за би бли о те ке да ју гра ђа ни 
и да мо гу да пре ста ну да га да ју ако не до би ја ју ни шта 
за уз врат. Ни је по ен та у бес крај ном ка та ло ги зи ра њу; ка-
да има те уза јам не ка та ло ге он да ве ћи ну би бли о те ка ра 
мо же те да по ста ви те за ре фе рен сни сто. Али, би бли о-
те ка ри не же ле да раз го ва ра ју са љу ди ма, и до кле год 
се бе сма тра ју ин те лек ту ал ци ма, на пи је де ста лу, има ће-
мо про блем. То је упра во су прот но од ан гло сак сон ског 
мо де ла, где би ти би бли о те кар зна чи част, али част да се 
по мог не дру гим љу ди ма, же љу да се при ча са љу ди ма, 
не са књи га ма... Би бли о те ка ри у ло кал ној за јед ни ци би 
тре ба ло да де мон стри ра ју сво ју же љу да тој за јед ни ци 
слу же.

С.Н. – Ср би ја је на пра гу ула ска у Европ ску уни ју, да 
ли то не што зна чи за би бли о те ке?

Х.А. – Ула зак у Европ ску уни ју зна чи ис пу ња ва ње 
ви ших стан дар да, и то је до бро, јер је, уоп ште но го во-
ре ћи, би бли о те кар ство у Ис точ ној Евро пи не ка вр ста 
би бли о те кар ства 19. ве ка, ни је чак ни би бли о те кар ство 
20. ве ка. Ма ли је број из у зе та ка и мо гу се на бро ја ти на 
пр сте јед не ру ке. Би бли о те ке се фо ку си ра ју на ка та ло-
ги за ци ју, из ра ду би бли о гра фи ја и ве о ма ста тич не услу-
ге у ра ду са ко ри сни ци ма, што ни је прак са у за пад ним 
зе мља ма, где је глав ни фо кус на ко ри снич ким/би бли о-
теч ким услу га ма ка ко у ра ду са ко ри сни ци ма ко ји до-
ла зе у би бли о те ке, та ко и са вир ту ел ним ко ри сни ци ма 
ко је не ви ди те, али ко ји оче ку ју ви сок ква ли тет услу га 
би бли о те ка ра без об зи ра на вр сту би бли о те ке. По треб-
но је ста ви ти ак це нат на ди ги та ли за ци ју, али не ста рих 
књи га. Стал но слу шам ка ко су би бли о те ке ди ги та ли зо-
ва ле кул тур ну ба шти ну. Ко ли ко ко ри сни ка про у ча ва 
ста ре ру мун ске ма ну скрип те или ста ре срп ске књи ге? 
Не мно го.

Хермина Ангелеску испред деканата Полицијске академије у Земуну
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Сту ден ту у 21. ве ку по тре бан је при ступ члан ци ма у 
пу ном тек сту, на уч ним члан ци ма и по треб но је фо ку си-
ра ти се на то. Европ ска уни ја ће, на дам се, уве сти но ве 
стан дар де за би бли о теч ке услу ге, ко ји ће вас на ве сти да 
за ко ра чи те у 21. век. Овај про цес ће зах те ва ти ве ли ку 
по све ће ност. Љу ди не мо ра ју да до ла зе у би бли о те ку са-
мо због књи жев них ве че ри, то је ста ро мод но би бли о те-
кар ство. Они же ле да до ђу у би бли о те ку да на у че не што 
но во, не што што им је по треб но у сва ко днев ном жи во ту 

као нпр. ства ри ве за не за ис хра ну, здра вље, уз га ја ње ор-
ган ске хра не или прак тич не ства ри по пут ин фор ма ци ја 
ве за них за ауто мо би ле.

С дру ге стра не, од вас ће се оче ки ва ти да до при не-
се те Еуро пе а ни. По сто ји мо гућ ност да ће ЕУ суб вен ци о-
ни са ти про јек те ди ги та ли за ци је или обу ку би бли о те ка ра 
за пру жа ње но вих услу га ко је су по треб не ко ри сни ци ма. 
Но вац ће до би ти они ко ји зна ју ка ко да ра де у ти мо ви ма. 
То је оно што ЕУ же ли да ви ди. Они же ле да ви де са рад-
њу, ка ко уну тар исте зе мље, та ко и са рад њу ме ђу зе мља-
ма истог ре ги о на. Уко ли ко же ли те да оп ста не те у овом 
гло бал ном све ту, мо ра те би ти отво ре ни за са рад њу са ко-
ле га ма и мо ра те зна ти ка ко да се ди те за истим сто лом, 
има те раз ли чи те иде је, али за јед нич ки да их оства ри те.

С.Н. – Ка ква је Ва ша ви зи ја би бли о те ка бу дућ но сти?
Х.А. – У бу дућ но сти ви дим би бли о те ке у раз ли чи тој 

вр сти окру же ња, у дру га чи јем про сто ру – ре кон фи гу ри-
са ном про сто ру. Мо ра мо да се уда љи мо од раз ми шља ња 
да је би бли о те кар не где на пи је де ста лу и по сма тра шта 
ко ри сни ци ра де. Уко ли ко има мо бе жич ни Ин тер нет, не 
мо ра мо да бу де мо иза сто ла и ра ди мо свој по сао, већ 
ме ђу ко ри сни ци ма. Би бли о те ка ће из гле да ти као ва ша 
ку ћа или днев на со ба. Мо ћи ће те да се ди те у удоб ној 
сто ли ци и опу сти те се уз ка мин.

Ка да сам пр ви пут оти шла да по се тим јед ну би бли о-
те ку се вер но од Де тро и та, ди рек тор ме је про вео кроз њу 
и по но сно је по ка зао. Том при ли ком је ре као да ње го ва 
би бли о те ка има пре ко сто ти ну раз ли чи тих вр ста сто ли ца, 
од ма лих сто ли ца за де цу, со фа, сто ли ца са сто ло ви ма на 
ко је мо же те са ста ви те лап топ, до бар ских сто ли ца. Ка кву 
год сто ли цу ко ри сник да по же ли – ова би бли о те ка је има.

С.Н. – Ка ко би бли о те ке фи нан си ра ју свој из глед?
Х.А. – Би бли о те ке САД, пр вен стве но јав не би бли о-

те ке, функ ци о ни шу са нов цем ко ји до би ја ју од по ре за. 
Не мо гу ће је по кри ти све овим нов цем, та ко да би бли о-
те ке има ју и дру ге из во ре фи нан си ја, по пут суб вен ци ја. 
У би бли о те ка ма по сто је и спе ци ја ли зо ва ни би бли о те ка-
ри ко ји ма је је ди ни за да так да про на ла зе из во ре при хо-
да: они тра же до на то ре ме ђу чла но ви ма за јед ни це, али 
и ме ђу ком па ни ја ма. На при мер, у Де тро и ту се на ла зе 

ком па ни је по пут Фор да, Крај сле ра, 
Џе не рал Мо тор са, ко је ула жу у би-
бли о те ке и му зе је у ци љу про мо ви-
са ња обра зо ва ња.

С.Н. – Да ли сте упо зна ти са 
на чи ном фи нан си ра ња би бли о те ка у 
Ру му ни ји?

Х.А. – Оне не до би ја ју мно го 
нов ца, то је про блем и за то се још 
увек на ла зе у 19. ве ку. Но вац до ла-
зи од ма тич них ин сти ту ци ја, Ми-
ни стар ства за обра зо ва ње у слу ча ју 
Глав не уни вер зи тет ске би бли о те ке, 
од но сно Ми ни стар ства за кул ту ру, 
ка да је реч о На ци о нал ној би бли-
о те ци. На бу џе ту Ми ни стар ства за 
кул ту ру на ла зи ле су се и јав не би-
бли о те ке, али су пре ба че не на бу џет 
ло кал них град ских ин сти ту ци ја.

У не ким би бли о те ка ма си ту а ци-
ја је бо ља не го у дру гим. Уко ли ко на ло кал ном ни воу по-
сто ји осо ба ко ја во ли би бли о те ке и ко ја же ли да усме ри 
сред ства за фи нан си ра ње јав них би бли о те ка, ви де ће те 
би бли о те ке у ле пим згра да ма, не ке и у но вим, док се 
дру ге рас па да ју. Ово је до вољ ни по ка за тељ ни воа за ин-
те ре со ва но сти ло кал них ин сти ту ци ја за јав не би бли о те-
ке у њи хо вом окру же њу.

Ме ђу тим и на би бли о те ка ри ма је да ис пу не свој за-
да так. По је ди ни ди рек то ри би бли о те ка и би бли о те ка ри 
ве о ма су агре сив ни по пи та њу по ка зи ва ња свог зна ча ја у 
дру штву, док су дру ги ве о ма па сив ни и они има ју упра во 
оно шта за слу жу ју – ни шта. Уко ли ко сте за ле пље ни за 
сво ју сто ли цу, че ка ју ћи да вам не ко за ку ца на вра та са 
вре ћом нов ца, не ће те ви де ти тог не ког. Ни ко не ће до ћи 
и про су ти но вац ис пред вас и ре ћи: „Ево, имам не што 
нов ца да вам дам”.

С.Н. – Ре ци те нам не што о сво јој са рад њи са Бил и 
Ме лин да Гејтс фон да ци јом, ка ко је по че ла и не што ви ше 
о про јек ту ко ји ова фон да ци ја спро во ди у Ру му ни ји.

Х.А. – Ни сам си гур на ка ко сам по че ла да ра дим за 
ову фон да ци ју; они су ме кон так ти ра ли пу тем mail-a. 
Очи глед но су им би ли по треб ни екс пер ти за по кри ва ње 
раз ли чи тих де ло ва све та и прет по ста вљам да је не ко мо-
рао да ура ди ис тра жи ва ње да ви ди ко је укљу чен у рад 
у раз ли чи тим зе мља ма. Бил и Ме лин да Гејтс фон да ци ја 
не ра ди по прин ци пу кон ку ри са ња за сред ства, већ они 
кон так ти ра ју по тен ци јал не кан ди да те; ипак они по кла-
ња ју свој но вац...  За њих ра ди гру па екс пе ра та, са вет-
ни ка ко је по зи ва ју ка да су им по треб ни струч ни са ве ти, 
та ко да сам и ја по че ла да ра дим за њих као је дан од 
кон сул та на та.

Сусрет са панчевачким библиотекарима
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Про јек ту у Ру му ни ји прет хо дио је пи лот про грам 
ко ји смо ура ди ли, а за чи је из во ђе ње је одо бре на ма ла 
су ма нов ца (1,4 ми ли о на до ла ра). Про грам је спро ве ден 
са ци љем да се са гле да ју по тен ци јал ни про бле ми уко-
ли ко би се до не ла од лу ка да се про грам при ме ни на на-
ци о нал ном ни воу. То ком го ди ну да на, ко ли ко је тра ја-
ла сту ди ја, при ку пи ли смо до вољ но по да та ка ко ји су их 
уве ри ли да је из во ђе ње про јек та на на ци о нал ном ни воу 
из во дљи во.

Жао ми је што се ово до го ди ло пре не го што је по-
че ла кри за у САД, јер нам је би ло обе ћа но 50 ми ли о на 
до ла ра, а за тим, ка да је на сту пи ла кри за, су ма нов ца ко-
ју смо до би ли би ла је го то во пре по ло вље на на 27,4 ми-
ли о на до ла ра.

Про грам се од но си на обез бе ђи ва ње Ин тер нет при-
сту па у јав ним би бли о те ка ма, за то што су јав не би бли о-
те ке отво ре не за све. Про гра мом је об у хва ће на на бав ка 
ком пју те ра и обу ка би бли о те ка ра за пру жа ње услу га ко-
ри сни ци ма. Ја об у ча вам осо бе ко је ће да ље еду ко ва ти 
би бли о те ка ре о мо гућ но сти ма ко ри шће ња Ин тер не та, 
од ко јих је мо жда нај бит ни ја ин фор ма ци о на пи сме ност. 
По треб но је обра зо ва ти ко ри сни ке ка ко да из вр ше ева-
лу а ци ју ин фор ма ци ја, ка ко да их ко ри сте и шта мо гу 
да оче ку ју од Ин тер не та. Не ма ју све ин фор ма ци је ко је 
су до ступ не на Ин тер не ту ве ли ку вред ност, ни ти су све 
тач не; по треб но је да ко ри сни ци раз ви ју ве шти не ка ко 
да про це не ин фор ма ци је ко је су им до ступ не. По ред ове 
обу ке, би бли о те ка ри ма је обез бе ђе на и обу ка о одр жа ва-
њу ком пју те ра и Ин тер нет ко нек ци је ко ју спро во де дру-
ги чла но ви ти ма.

У окви ру суб вен ци је ко ју да је Бил и Ме лин да Гејтс 
фон да ци ја, до де љу ју се и ма ње су ме нов ца у ви си ни 200 
до ла ра сва ког ме се ца јед ној или две ма би бли о те ка ма 
ко је осми сле не ки ма њи про је кат. Про је кат ко ји се ме ни 
сви део би ла је иде ја о ус по ста вља њу „hot-spot“-а ис пред 
би бли о те ке, јер у пар ку ко ји се на ла зи ис пред љу ди мо гу 
да до но се лап топ и ко ри сте Ин тер нет.

Ин фор ма ци је о дру гим по др жа ним ми ни про јек ти-
ма мо же те на ћи на адре си http://www.bi bli o net.ro/.

Је дан део нов ца до би је ног од Фон да ци је же ле ли смо 
да ис ко ри сти мо и за ја ча ње Удру же ња јав них би бли о те-
ка ра Ру му ни је и за по сли ли смо из вр шног ди рек то ра и 
се кре та ра за удру же ње. Ка ко је суб вен ци ја рас по ло жи ва 
у ин тер ва лу од пет го ди на, же ли мо да до кра ја тог пе ри-
о да оја ча мо удру же ње, омо гу ћи мо му са мо ста лан рад и 
пре ба ци мо ор га ни зо ва ње кон ти ну и ра не обу ке би ли о те-
ка ра са Ми ни стар ства кул ту ре у окри ље ове ин сти ту ци је.

С.Н. – Ре ци те нам не што о свом ра ду у IFLA-и.
Х.А. – IFLA је као Уједињенe нацијe за би бли о те ка-

ре. Ко год ра ди у IFLA од бо ру, то ра ди бес плат но, и та ко 
је не са мо у IFLA-и, већ и у дру гим асо ци ја ци ја ма по пут 
ALA-e (Аме рич ке асо ци ја ци је би бли о те ка ра), где сам 
члан Окру глог сто ла за исто ри ју би бли о те ка (Li brary 
Hi story Ro und Ta ble) и Окру глог сто ла за ме ђу на род не 
од но се (In ter na ti o nal Re la ti on ships Ro und Ta ble). По зи-
ци је у удру же њи ма се не пла ћа ју, ви сво јим уло же ним 
вре ме ном, зна њем и струч но шћу до при но си те уна пре-
ђе њу про фе си је.

Мој рад у IFLA-и об у хва та че ти ри го ди не ра да на 
ме сту се кре та ра, а са да сам пред сед ник Сек ци је за исто-

ри ју би бли о те ка. Са те по зи ци је ћу се по ву ћи на кон 
ис те ка ман да та, јер је по треб но да омо гу ћи мо мла ђим 
ге не ра ци ја ма да да ју свој до при нос. Ка ко је Сек ци ја за 
исто ри ју би бли о те ка пре тво ре на у Спе ци јал ну ин те ре-
сну гру пу, IFLA ме је по ста ви ла да још до дат не две го ди-
не бу дем на по ло жа ју пред сед ни ка гру пе.

С.Н. – У Ва шем до са да шњем ра ду у IFLA-и, шта Вам 
је био нај ве ћи иза зов?

Х.А. – (Уф!) Мо жда ми је нај ве ћи иза зов био про шле 
го ди не, ка да је пре зен то ван рад Гор да не Сто кић Си мон-
чић. Слич не си ту а ци је, ка да јед на гру па уче сни ка, нај че-
шће из по ли тич ких раз ло га про те сту је, де ша ва ле су се у 
IFLA-и, али ме ни не.

На при мер, ка да је 2000. го ди не ор га ни зо ва на кон-
фе рен ци ја у Је ру са ли му, а тај град је с раз ло гом те го-
ди не иза бран, има ли смо отво ре ни про тест це ло куп ног 
арап ског све та, ко ји ни је при су ство вао кон фе рен ци ји.

Мој лич ни иза зов био је про шле го ди не на кон пре-
зен то ва ња ра да о уни шта ва њу срп ских би бли о те ка на 
Ко со ву са исто риј ског ста но ви шта, где је аутор ка пред-
ста ви ла ре зул та те свог ис тра жи ва ња. Ка да сам на кон 
се си је оти шла да про ве рим е-mail, већ сам до би ла про-
тест са Ко со ва због на чи на на ко ји је док тор ка Сто кић 
пре зен то ва ла ову те му. Ни сам жу ри ла да од го во рим, 
већ сам се кон сул то ва ла са IFLA-иним од бо ром ка ко да 
фор му ли шем љу ба зни и по ли тич ки ко рек тан од го вор. 
Раз го ва ра ла сам и са По лом Стар џи сом, пред сед ни ком 
Сек ци је за сло бо ду при сту па ин фор ма ци ја ма и сло бо ду 
из ра жа ва ња. Од ли чи ли смо да, иако ће це ло куп на се си ја 
би ти по све ће на Швед ским би блио те ка ма, на кон фе рен-
ци ји у Ге те бор гу 2010. го ди не, из дво ји мо 20 ми ну та ка ко 
би пред став ни ци Ко со ва пред ста ви ли свој од го вор. По-
сле не ко ли ко да на, на кон до не те од лу ке, кон так ти ра ла 
сам их и из не ла пред лог ко ји су они при хва ти ли. Овај 
про блем ре ши ли смо ди пло мат ским пу тем, на на чин на 
ко ји би то ура ди ле и Ује ди ње не на ци је.

Пре ве ла Сан дра Ни ко лић

Пријем и конференција за новинаре у 
градској кући у Панчеву
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Сва ко ве ли ко умет нич ко де ло је без вре ме но.
Сва ко умет нич ко де ло је из раз сво га вре ме на.
 Ха на Дај нхард1

Те о риј ске смер ни це за из ра ду би бли о гра фи ја у нај-
ве ћој ме ри се ба ве са мим би бли о граф ским је ди ни ца-
ма, њи хо вим при ку пља њем, кла си фи ка ци јом, по де лом, 
оби мом, ре ди го ва њем; као и са мом си сте ма ти за ци јом 
би бли о гра фи ја на осно ву раз ли чи тих па ра ме та ра, би ло 
вре мен ских, про стор них, са др жин ских или не ких дру гих.

У те о ри ји се рет ко про на ла зе тек сто ви ко ји се ба ве, 
та ко ђе зна чај ним, чак не из о став ним де ло ви ма би бли о-
гра фи ја, та ко зва ним пра те ћим де ло ви ма (уво дом, ре ги-
стри ма, сту ди јом, за кључ ком). Уз опис пред ме та, ме то-
до ло ги је из ра де и ци ља пред мет не би бли о гра фи је, сва 
сте че на са зна ња ве за на за при ку пље ну гра ђу пред ста вља-
ју се у овим пра те ћим де ло ви ма би бли о гра фи је. Че сто се 
ту мо гу на ћи број ча ни на во ди ве за ни за би бли о граф ске 
је ди ни це, али упр кос то ме, рет ко се на ла зи ста ти стич ка 
ана ли за или ста вља ње у од нос тих број ча них на во да. Раз-
лог је сва ка ко ком плек сан, а пре све га се ти че са ме би бли-
о гра фи је и пи та ња да ли са др жај би бли о гра фи је до зво ља-
ва ста ти стич ки пре глед (то је у ско ро свим слу ча је ви ма 
мо гу ће, али по не кад ни је нео п ход но или ни је од су штин-
ског зна ча ја за раз у ме ва ње од но са ме ђу би бли о граф ским 
је ди ни ца ма). Ме ђу тим, из ве сни је је да је у пи та њу опре-
де ље ње са мог би бли о гра фа, ко ји по про фе си о нал ном од-
ре ђе њу ни је на кло њен ста ти сти ци и при род ним на у ка ма 
уоп ште. Нај че шће ће мо ста ти стич ки пре глед про на ћи у 
оном де лу ко ји ана ли зи ра ре ги стре, али и у оном ко ји у 
од нос ста вља де ло ве јед не би бли о гра фи је (уко ли ко она 
са др жи ви ше де ло ва), ко ја је је дин ство сте кла нпр. не пре-
кид ним ни зом бро је ва би бли о граф ских је ди ни ца, а су-
штин ски у сва ком де лу тре ти ра дру гу пред мет ну област 
би бли о гра фи је (нпр. би бли о гра фи је пре во да стра не књи-
жев но сти код нас и на ше у ино стран ству, или оне ко је за 

1 Han na De in hard, Zur So zi o lo gie der Ma le rei (Ber lin: Luc hter hand, 1967).

пред мет има ју књи жев ни рад ви ше ауто ра). Рет кост је да 
се ста ти стич ки за кључ ци при ка зу ју гра фич ки, уз по моћ 
ди ја гра ма или гра фи ко на.

Да кле, ста ти стич ка ана ли за је сте рет ка у пра те ћим 
еле мен ти ма би бли о гра фи је, али још је ре ђе (ско ро се 
мо же ре ћи да је за сту пље но са мо у тра го ви ма у окви ру 
не ких дру гих те ма), те о риј ско утвр ђи ва ње оправ да но сти 
упо тре бе ове ме то де при ана ли зи би бли о граф ске гра ђе.

Иако се ова те ма мо же об ра ди ти у од но су на не ко-
ли ке дру штве не и при род не на у ке и ди сци пли не, у овом 
тек сту дат је са жет по глед те о ре ти ча ра со ци о ло ги је на 
пи та ње од но са две на у ке, ста ти сти ке и би бли о гра фи је у 
ужем сми слу, и у ве ћој ме ри у ши рем сми слу, од нос ста-
ти сти ке и књи жев не про дук ци је.

Рас про стра њен је став да се ре чи и бро је ви ме ђу соб-
но по ти ру, и да где има ме ста за јед не, не ма за дру ге. 
Дру га чи је ре че но, сма тра се да не ку исти ну о све ту, на-
у ци, до га ђа ју и сл. јед на вр ста љу ди нај бо ље осли ка ва и 
схва та кроз бро је ве, док дру га то чи ни уз по моћ ре чи. 
Ста ти стич ки ме тод ана ли зе при ме њен на из ра ду књи-
жев не би бли о гра фи је ану ли ра та кве ста во ве и го во ри у 
при лог са рад ње ко ја до во ди до до пу ња ва ња и по сти за ња 
све о бу хват но сти мо гућ но сти ана ли зе при ку пље них по-
да така. Као што су у из ве сним слу ча је ви ма ре чи нео п-
ход не да се об ја сне не ке број ча не ма ни фе ста ци је, та ко 
и број ча на ана ли за мо же пред ста вља ти од ли чан по ка за-
тељ ста ња и тен ден ци ја на по љу књи жев но сти. 

Со ци о ло ги ја умет но сти и со ци о ло ги ја кул ту ре2

Овом при ли ком не ће мо по сма тра ти би бли о гра фи-
ју као на у ку ко ја би мо гла би ти пред мет ин те ре со ва ња 
ста ти сти ча ра, већ ће мо по сма тра ти гра ђу би бли о гра фи-

2 За кључ ци ауто ра до не ти у овом тек сту ре зул тат су про ми шља ња то ком 
ду го го ди шњег иш чи та ва ња ве ли ког бро ја со ци о ло шких и фи ло зоф ских 
спи са (је дан део њих на ве ден је у Ли те ра ту ри), те ће се у тек сту на во ди ти 
у фу сно та ма са мо пу бли ка ци је у окви ру ко јих је те о ре ти чар екс пли цит но 
за сту пао ка кав став у окви ру пред мет не те ме.

Ста ти стич ки ме тод у те о риј ским на че ли ма 
со ци о ло ги је и мо гућ ност ње го ве при ме не на 

ана ли зу при ку пље не би бли о граф ске гра ђе

Mр На да Ар бу ти на
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
na da.ar bu ti na@g mail.com

УДК 303.71:316.7
011/016

016:316.7

Са же так
Циљ овог пре гле да те о риј ских на че ла со ци о ло ги је је сте да се што пре ци зни је, ја сни је и на уч но уте ме ље но од ре ди ста-
ти сти ка као мо гу ће и ве о ма ко ри сно ору ђе у ана ли зи при ку пље не би бли о граф ске гра ђе.

Kључне ре чи: 
би бли о гра фи ја, со ци о ло ги ја умет но сти, со ци о ло ги ја кул ту ре, књи жев на про дук ци ја, ста ти стич ке ме то де
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је, тач ни је чи ње ни цу да сва ка би бли о граф ска је ди ни ца 
пред ста вља за пис о књи зи ко ја ме ђу сво јим ко ри ца ма 
чу ва књи жев но де ло. Уочив ши чи ње ни цу да се по глед 
од но са со ци о ло ги је, ста ти сти ке и би бли о гра фи је нај-
бо ље огле да у оним би бли о гра фи ја ма ко је се ба ве би-
бли о граф ским по пи сом књи жев них де ла, те жи ште је 
ста вље но упра во на со ци о ло шко-ста ти стич ки од нос 
књи жев но сти, умет но сти и кул ту ре уоп ште. Уте ме ље ње 
ста ти стич ке ме то де у окви ри ма умет но сти, тј. књи жев-
но сти, на ла зи мо у оби му ин те ре со ва ња со ци о ло ги је и 
ди сци пли на ма ове на у ке, со ци о ло ги ји умет но сти и со-
ци о ло ги ји кул ту ре.

У те о риј ски пре ци зи ра ном од но су со ци о ло ги-
је умет но сти и на у ке о умет но сти мо же се на ћи од-
го вор на пи та ње од ре ђе ња ме ста оп ште со ци о ло ги је 
умет но сти и по себ них на у ка о умет но сти, као што су 
со ци о ло ги ја књи жев но сти (ко јој је ана ли за по да та ка 
са же та у би бли о гра фи ји књи жев них де ла од не про-
це њи ве ко ри сти), со ци о ло ги ја ли ков них умет но сти, 
со ци о ло ги ја му зи ке, со ци о ло ги ја по зо ри шта и со ци-
о ло ги ја фил ма.

По тре ба да се и кроз со ци о ло шку при зму са гле-
да књи жев на про дук ци ја је сте у то ме да се ука же на 
нео дво јив спој дру штва и умет но сти, и на ме ђу соб не 
ре флек си је, ди рект не и по сред не ути ца је. Со ци о ло ги-
ју не ин те ре су је ин ди ви ду ал ни стил умет ни ка, као ни 
то да утвр ди сте пен ње го ве ин те гри са но сти у по сто је-
ћој со ци јал но-исто риј ској ре ал но сти, већ да од го во ри 
на пи та ње: у ка квој је она ве зи са оп штом струк ту ром 
и кул ту ром у од ре ђе ном дру штву. У ис тој рав ни на-
ла зе се со ци о ло ги ја као на у ка о дру штву, књи жев ност 
као нај суп тил ни ји сли кар дру штва и књи га као пред-
мет, тј. ро ба, ко ја под ле же за ко ну по ну де и по тра жње. 
Умет ност пред ста вља оно под руч је кул ту ре на ко јем 
се исто вре ме но укр шта ју ли ни је ин ди ви ду ал но-пси-
хо ло шког, ко лек тив но-исто риј ског и ци ви ли за циј-
ски-по ве сног су бјек ти ви те та, из че га про из и ла зи, по 
ре чи ма Ро бер та Ескар пи ја3, да су нај вред ни је оне 
умет нич ке или књи жев не тво ре ви не ко је ује ди њу ју 
мак си мум ин ди ви ду ал но сти с мак си му мом исто рич-
но сти и мак си му мом из ра жај но сти. Спа ја њем два 
пој ма, до ла зи мо до тре ћег – со ци о ло ги ја умет но сти, 
ко ји пред ста вља онај слој ко ји се на ла зи под ути ца јем 
кул тур но-исто риј ског су бјек та. Мо гућ но сти умет нич-
ког ства ра ња тра же се у објек тив ним окол но сти ма. 
Де Бо нал4 је је дан од пр вих ми сли ла ца у со ци о ло ги ји 
умет но сти ко ји је фор му ли сао ми сао да су умет ни ци 
сваг да за ви сни од дру штва, чак и он да ка да су лич но 
уве ре ни да су са свим сло бод ни и не за ви сни од ње га. 
Од нос умет но сти и дру штва не мо же се по сма тра ти 
као јед но знач на ре ла ци ја. Ука зи ва но је да би со ци о ло-
ги ја умет но сти тре ба ло да од го во ри не са мо на пи та ње 
„ка ко на ста је умет ност из за јед ни це, ка ко се она раз-
ви ја па ра лел но са том за јед ни цом“, већ и на пи та ње 
„ка ко она по врат но де лу је на раз вој са ме те за јед ни це“ 
(Ј. Х. Бун зел)5.

3 Ро берт Ескар пи, Со ци о ло ги ја књи жев но сти (За греб: Ма ти ца хр ват ска, 
1970).
4 Сре тен Пе тро вић, Со ци о ло ги ја кул ту ре и умет но сти, (Бе о град: На уч на 
књи га, 1974).
5 Исто, 4. 

Прав ци у са вре ме ној со ци о ло ги ји умет но сти 
ко ји тре ти ра ју ме тод ста ти сти ке у ана ли зи 

умет нич ког ства ра ња и књи жев не про дук ци је

Ем пи ри зам

Со ци о ло ги ја књи жев но сти ту ма чи се као на у ка ко ја 
има за пред мет про у ча ва ња „со ци јал ни аспект“ у струк-
ту ри де ла, као „спо ља шњу“ или „спо ред ну ра ван“ де ла. 
У овом кон тек сту сва ка ко је ко ри сно осмо три ти Ескар-
пи је ве6 ста во ве ко ји ће нам по мо ћи да си ту и ра мо ста-
ти сти ку у окви ре ем пи риј ског ме то да ко јим се слу жи 
со ци о ло ги ја као на у ка. Ка ко се књи жев ни фе но мен ја-
вља у три глав на ви да, као књи га, чи та ње и књи жев ност, 
он раз ви ја ем пи риј ске ме то де со ци о ло ги је по мо ћу ко јих 
ис тра жу је ре ле вант не со ци о ло шке те ме: ауто ра-де ло-
пу бли ку. Украт ко, Ескар пи уз по моћ ем пи риј ских ме то-
да ис пи ту је ши ро ко по ље књи жев но сти као со ци јал но-
исто риј ску чи ње ни цу. У том окви ру, он у ана ли зи има у 
ви ду сле де ће ре ле вант не ка те го ри је со ци о ло ги је:

На пр вом ме сту реч је о ис пи ти ва њу про из вод ње 
књи жев но сти. Оно под ра зу ме ва ис тра жи ва ње про бле ма 
пи сца у вре ме ну, ге не ра ци ја и гру па, за тим пи сца у дру-
штву, при че му се ис тра жу је про блем ње го вог дру штве-
ног и про стор ног по ре кла, пи та ње фи нан си ра ња, и, ов-
де од по себ ног зна ча ја, про блем књи жев ног за ни ма ња. 
За тим, реч је о ди стри бу ци ји књи жев но сти. Ис пи ту је се 
чин об ја вљи ва ња и ства ра ња као и функ ци ја штам па ња. 
Нај зад, у окви ру по тро шње књи жев но сти, има се у ви-
ду ис тра жи ва ње од но са књи жев но сти и пу бли ке, успе ха 
де ла (ко ји се у из да вач ком сми слу огле да у бро ју но вих 
из да ња), уло ге мо ти ва ци је код пи сца и пу бли ке, као и 
ство ре них усло ва за чи та ње.

По ред ан ке те и ста ти стич ког ме то да у со ци о ло ги ји 
књи жев но сти, Ескар пи не ће за не ма ри ти ни ис пи ти ва ње 
суд би не од ре ђе ног де ла (у нај ши рем сми слу, али ов де 
нас ин те ре су је суд би на де ла ко ју по сма тра мо у окви ри-
ма пре глед но да тим у окви ри ма би бли о гра фи је). Ме-
тод ста ти сти ке је на ро чи то за хва лан ка да се ис тра жу ју 
сле де ће со ци о ло шке ка те го ри је:  кул тур не ин сти ту ци је, 
кла се, со ци јал ни сло је ви и гру па ци је, ор га ни за ци ја сло-
бод ног вре ме на, еко ном ски и за кон ски ста тус пи сца, 
књи жа ра, из да ва ча, је зич ки про бле ми, исто ри ја књи ге, 
за сту пље ност од ре ђе не књи жев не це ли не (нпр. на ци о-
нал не) у свом или дру гом окру же њу. Не ма ни ка кве сум-
ње да је ем пи риј ска со ци о ло ги ја умет но сти при ла го ђа-
ва њем оп штих со ци о ло шких ме то да за по тре бе по себ не 
со ци о ло ги је (умет но сти и књи жев но сти) у сво јим ана ли-
за ма до шла до плод них ре зул та та.

По сма тра но из угла би бли о гра фа ко ји ста ти стич ки 
же ли да об ра ди по дат ке при ку пље не за по тре бе би бли-
о гра фи је, са ста но ви шта ем пи ри зма бит но је то да се 
утвр ди да не ка по ја ва, чи ње ни ца по сто ји, да ег зи сти ра, 
али не и сми сао ње не ег зи стен ци је. Ем пи риј ска со ци о-
ло ги ја не не ги ра по сто ја ње естет ске вред но сти, ме ђу-
тим, пре ма уве ре њу ем пи риј ских со ци о ло га, у умет но-
сти се на ла зи је дан дру ги тип „вред но сти“. Реч је о тзв. 
со ци јал но-исто риј ским или ва не стет ским вред но сти ма. 
Пре ма ве о ма ути цај ном со ци о ло гу ове ори јен та ци је, 

6 Исто, 3.
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Ханс-Нор бер ту Фи ге ну7, ем пи риј ски со ци о лог се пре ма 
ра зно ли ким умет нич ким вред но сти ма од но си као пре-
ма чи ње нич ким да то сти ма ко је тре ба са мо да ана ли зи-
ра, опи ше и кла си фи ку је. 

За ни мљи ва је оце на јед ног бро ја те о ре ти ча ра да 
„ем пи риј ска со ци о ло ги ја умет но сти“ по ла зи од то га 
да су о чи умет ност са со ци јал ним про це сом, при че-
му ова ре ла ци ја умет ност-дру штво прет по ста вља два 
парт не ра, од но сно две гру пе: ко ја про из во ди и ко ја 
кон зу ми ра. Ем пи риј ска со ци о ло ги ја умет но сти тра жи 
да се по ла зи од објек тив них и не при стра сних пре ми са 
и да се чи ње ни це сту ди ра ју без пред ра су да. А ка да се 
књи жев ност ого ли у овом сми слу и све де се на бро је ве, 
то пред ста вља ве о ма чвр сту осно ву за без пре дра суд но 
по сма тра ње чи ње ни ца. На овом ме сту би ће по ме нут и 
Зал ман ски8 ко ји је у фи ло зоф ском ода би ру из ме ђу ем-
пи риј ског и ре а ли стич ког ме то да про на шао уте ме ље-
ња за сво је иде је у овом пр вом. По ње му со ци о ло ги ја 
књи жев но сти је сте „про у ча ва ње књи жев не чи ње ни це 
пре не го де ла“. Осла ња ју ћи се на спе ци фич не ме то де 
со ци о ло ги је: на по пис, ан ке ту и ста ти сти ку, њен циљ је 
у то ме да да ми шље ње о књи жев но сти као со ци јал ном 
и еко ном ском фе но ме ну. То је раз лог што ће она про-
у чи ти епо ху у ко јој пи сац ства ра, ње го во по ре кло, као 
из дво је ни про блем, уз по моћ „та бе ла и број ки“, а за тим 
ана ли зи ра ти „про из вод њу књи га, ди стри бу ци ју, успех, 
по тро шњу“, да кле све оне ка те го ри је ко је смо већ су-
сре ли код Ескар пи ја.

Ка ко фи ло зоф ска ана ли за со ци о ло шког аспек та не 
пред ста вља те му овог ра да, на ла зи се за по треб но да се, 
ра ди што пре ци зни јег уви да у оправ да ност ста ти стич ког 
ме то да, на ве ду све га још два на уч на по сма тра ња, иако 
су се мно ги ми сли о ци те мељ но ба ви ли овом те мом. Да 
би се из бе гло при су ство си ту и ра ња чи ње ни ца у опус 
вла сти тог вред но сног си сте ма, Ханс Нор берт Фи ген на-
во ди да је нај ви ше што ана ли ти чар ем пи риј ске ори јен-
та ци је мо же да учи ни и што му је са ста но ви шта по зи ти-
ви зма до пу ште но, је сте да са чи ни објек тив ни ре ги стар, 
по пис књи жев них де ла, за тим да их раз вр ста пре ма њи-
хо вом зна че њу и за тим да их до ве де у ве зу са истим или 
слич ним ис ка зи ма дру штва или ком па ра тив но у истом 
сми слу; док За ла ман ски, по ла зе ћи од основ ног на че ла 
ем пи риј ске со ци о ло ги је умет но сти, из ла же сво ју кон-
цеп ци ју со ци о ло шког са др жа ја: „На ша је на ме ра ску пи-
ти што је мо гу ће пот пу ни ју гра ђу, по пи си ва ње са вре ме-
них де ла и те да ви ди мо ка кве за кључ ке мо же мо из тог 
по пи са из ву ћи“.

Функ ци о на ли стич ка те о ри ја9

Оп ште со ци о ло шко зна че ње функ ци о на ли зма са-
сто ји се у то ме да се по ја ве у дру штву об ја шња ва ју дру-
гим по ја ва ма са ко ји ма су оне у функ ци о нал ној ве зи. 
Ако го во ри мо о књи жев ним по ја ва ма, нај при ме ре ни ји и 
на уч но нај при хва тљи ви ји ме тод је сте по пис књи жев них 
де ла, ко ји ће мо у пра те ћим де ло ви ма би бли о гра фи је 

7 Ми лан Ран ко вић, Оп шта со ци о ло ги ја умет но сти (Бе о град: За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, 1996).
8 Исто, 4.
9 Сре тен Пе тро вић, Са вре ме на со ци о ло ги ја умет но сти (Бе о град: При вред-
ни пре глед, 1979).

мо ћи да ста ви мо у од нос, по сма тра ју ћи књи жев но де ло 
као јед ну би бли о граф ску је ди ни цу. С об зи ром на то да је 
функ ци о нал ни од нос мо гућ но ис пи та ти при ме ном ем-
пи риј ских (де скрип тив них) и ра ци о на ли стич ких (де дук-
тив них) ме то да у ци љу кла си фи ко ва ња и упо ре ђи ва ња 
ве за ме ђу по ја ва ма, од но сно про на ла же ње ка у зал них, 
оп штих и ну жних ве за, то се функ ци о нал на ана ли за да-
ље раз ла же на ем пи риј ску и узроч ну.

Бит на слич ност из ме ђу фе но ме на ли стич ке и функ-
ци о на ли стич ке ем пи риј ске со ци о ло ги је умет но сти је у 
то ме што се пред мет на ра ван у оба слу ча ја на ла зи на 
чи ње нич ном ни воу. По ла зи се од та квих да то сти ко је до-
пу шта ју да се на њи ма мо же при ме ни ти ме тод де скрип-
ци је. Дру гим ре чи ма, раз ли ка из ме ђу ових те о ри ја и 
ра ци о на ли стич ке на ла зи се у њи хо вом ме то до ло шком 
и те о риј ском ста ву, пре ма ко јем је по ла зна осно ва ем-
пи риј ске ана ли зе умет ност као чи ње ни ца. Из те о риј ске 
мо гућ но сти ана ли зе ем пи риј ски схва ће ног фе но ме на 
умет но сти по сто је две мо гу ће ал тер на ти ве 1. мо гућ ност 
ем пи риј ске со ци јал но-он то ло шке ана ли зе ком плек сне 
ре ла ци је аутор-де ло-пу бли ка као ана ли за ста ња сва ког 
по на о соб еле мен та ове ре ла ци је и по том на кнад ним 
утвр ђи ва њем ве за ко је по сто је ме ђу овим са мо стал ним 
еле мен ти ма и 2. мо гућ ност ем пи риј ско-функ ци о нал не 
ана ли зе ком плек са аутор→де ло→пу бли ка као ана ли за 
ди на мич ког про це са, при че му основ ни је ана ли за изо-
ло ва них еле ме на та, већ ана ли за функ ци је ко ју сва ки од 
ових еле ме на та има у од но су на дру ги са ко јим је у ве-
зи. Да кле не ана ли за ста во ва, вред но сти и ве ро ва ња ко ји 
су у де лу, ауто ру и пу бли ци, већ ана ли за про це са ко ји 
је ов де „син те тич ка ка те го ри ја“ пре ко ко је се са гле да-
ва је дин ство по ме ну тих еле ме на та, њи хо во укр шта ње и 
по сре до ва ње.

Украт ко о ци ље ви ма, пред ме ту и 
ста ти стич ком ме то ду

Уоп ште но, све на ве де но мо же мо са же ти кроз так-
са тив ни пре глед пред ме та ис тра жи ва ња со ци о ло ги је 
умет но сти у ана ли зи По ла Хо нигс хај ма10 ко ји пред-
мет ана ли зе сво ди на сле де ћа по себ на под руч ја: про-
цес ко јим се из ма кро гру пе кри ста ли зу је ми кро гру па 
ко ја из вр ша ва функ ци ју умет но сти; по друштвља ва ње 
ове гру пе; дру штве ну струк ту ру пу бли ке; од нос из ме ђу 
умет ни ка и пу бли ке; ис тра жи ва ње по сред ни ка из ме ђу 
умет ни ка и пу бли ке (тр гов ци умет нич ким пред ме ти ма, 
из да ва чи, би бли о те ке и сл) и од нос из ме ђу раз ли чи тих 
гру па.

Из све га на ве де ног про из и ла зе сле де ћа три ци ља 
со ци о ло ги је умет но сти. Пр ви циљ ем пи риј ске со ци о ло-
ги је умет но сти је сте у то ме да ис тра жи и са гле да „ди-
на мич ки“ ка рак тер со ци јал ног фе но ме на „умет ност“ у 
ње го вим раз ли чи тим фор ма ма из ра жа ва ња. Дру ги циљ 
је тај да се „уте ме љи је дан оп ште ра зу мљив, убе дљив и 
при хва тљив на чин при бли жа ва ња де лу и нај зад тре ћи 
циљ „до ко га до ла зи сва ка на у ка је сте да раз ви је за ко не 
пред ви ђа ња ко ји омо гу ћа ва ју да се ка же да је, ако се не-
што до го ди, ве ро ват но шта ће то ме сле ди ти.“

10 Ни ко ла Скле дар, „Со ци о ло ги ја кул ту ре - срод не ди сци пли не и кул ту ра“, 
Ра до ви 6 (1990): 183-195.
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Где је ту би бли о гра фи ја књи жев них де ла?

Кроз на ве де не по гле де и те о риј ске ста во ве фи ло-
зо фа, со ци о ло га и те о ре ти ча ра књи жев но сти ни је по-
сто ја ла же ља да се би бли о гра фи ја сме сти у рам ових 
на у ка. Свр ха ра да је у то ме да се ука же на мо гућ ност 
ства ра ња осно ве за те о риј ско про ми шља ње на ову те-
му у окви ри ма би бли о гра фи је. Би бли о гра фи ја пред-
ста вља од лич но ору ђе у ру ка ма те о ре ти ча ра ко ји же ле 
да спо зна ју раз ли чи те од но се, ме ђу соб не ути ца је и ре-
флек си је од ре ђе них књи жев но-со ци о ло шких по да та ка 
са же тих у јед ној би бли о гра фи ји, чи ме се по сти же, пре 
све га, њи хо ва пре глед ност. Чи ни се да је нај сли ко ви-
ти ји при мер онај ко ји би са јед не стра не ста вио со ци-
о ло га кул ту ре ко ји же ли, на при мер, да уочи со ци о-
ло шка од ре ђе ња кроз од нос за сту пље но сти ки не ске и 
срп ске књи жев но сти у Евро пи, а са дру ге би бли о гра фа 
ко ји ства ра де ло ко је у сво јим окви ри ма упра во има 
по пис де ла ове две књи жев но сти у од ре ђе ном вре мен-
ском пе ри о ду, у од ре ђе ном ге о граф ском про сто ру. И 
јед ном и дру гом на уч ном рад ни ку ста ти стич ки ме тод 
об ра де при ку пље них по да та ка омо гу ћио би да пре ци-

зни је до не се из ве сне за кључ ке. Ка ко со ци о лог кул ту-
ре, пре ма све му из не том у ра ду, не пре за од упо тре бе 
би ло де скрип тив не, ге не ра ли зу ју ће, фак тор ске, па све 
до не па ра ме тар ске ста ти сти ке и са њом по ве за ног ма-
те ма тич ког ми шље ња, те за ко ја се ов де за сту па гла си 
да је исти ме тод по же љан и у пра те ћим де ло ви ма би-
бли о гра фи је. И нај зад, ин тер ди сци пли нар ни по сту пак 
ин си сти ра на син те зи чи ње ни ца, кон це па та и те о ри ја 
из срод них ди сци пли на на у ке и прак се. Да кле, за кљу-
чак је да би бли о граф уз по моћ број ча них по ка за те ља 
сме ште них у из ве сни од нос, баш као и со ци о лог кул-
ту ре тј. књи жев но сти, мо же за хва љу ју ћи ста ти стич ким 
ме то да ма пре ци зно да ана ли зи ра при ку пље ну гра ђу, да 
по ста ви ква ли тет ну пре ми су за на уч не ра до ве са истим 
или слич ним оби мом ин те ре со ва ња, мо же свој рад да 
учи ни ко ри сним ши рем спек тру на уч них рад ни ка, као 
и да сво ју књи жев ну би бли о гра фи ју мо же у окви ри ма 
сво је на у ке да учи ни са др жај ни јом. Уко ли ко би број ча-
не по дат ке при ка зао и гра фич ки, ство рио би те мељ за 
лак шу, сли ко ви ти ју, при јем чи ви ју и пре глед ни ју над-
град њу кон крет не би бли о гра фи је, а за тим и за на кнад-
не ши ре на уч не ана ли зе.
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Увод

За кон o аутор ском пра ву је збир усво је них јав них 
пра ви ла ко ја се по шту ју у дру штву, а пру жа ју за шти ту 
ауто ри ма де ла фик си ра них у не ком ме ди ју му, га ран ту-
ју ћи им екс клу зив но пра во да кон тро ли шу про дук ци ју и 
ко ри шће ње свог де ла. Аутор ско пра во сти че се мо мен-
том фик си ра ња де ла у би ло ком ме ди ју му. То је еко ном-
ско пра во вла сни штва, ни је лич но ни ти основ но људ ско 
пра во, па се мо же пре не ти на из да ва ча, аген ци ју, дру го 
ли це, итд. Свр ха му је да ауто ри до би ју фи нан сиј ску на-
кна ду за свој рад, ка ко би мо гли да на ста ве да ства ра-
ју. За де ла на ста ла у рад ном од но су, но си лац аутор ског 
пра ва је ин сти ту ци ја. Аутор ско пра во је вре мен ски огра-
ни че но и по сле вре ме на од ре ђе ног за ко ном де ло пре ла-
зи у јав но вла сни штво. Пре ма „Берн ској кон вен ци ји“ ко-
ју је пот пи са ла ве ћи на зе ма ља, тра ја ње аутор ског пра ва 
је до жи вот но, плус нај ма ње 50 го ди на од смр ти ауто ра. 
У мно гим зе мља ма, па и у Ср би ји, то је да нас про ду же-
но на 70 го ди на од смр ти ауто ра, од но сно ако има ви ше 
ауто ра, по след њег ко а у то ра.

По јам ин те лек ту ал не сво ји не

Ин те лек ту ал ну сво ји ну чи ни скуп пра ва ко ја се од-
но се на: књи жев на, на уч на и умет нич ка де ла, фо но гра-
ме, про на ла ске у свим обла сти ма људ ске ак тив но сти; 
на уч на от кри ћа; ин ду стриј ске узор ке и мо де ле; фа брич-
ке жи го ве, тр го вач ка име на и на зи ве; за шти ту од не ло-
јал не кон ку рен ци је и сва дру га пра ва ве за на за ин те лек-
ту ал ну ак тив ност у ин ду стриј ској, на уч ној, књи жев ној и 
умет нич кој обла сти. У ме ђу на род ном пра ву, то је по јам 
ко ји об у хва та аутор ско пра во и пра ва ин ду стриј ске сво-
ји не (па тен ти, жи го ви, ге о граф ске озна ке, ин ду стриј ски 
ди зајн...). Пра ва ин те лек ту ал не сво ји не до пу шта ју ства-
ра о цу да за до во љи сво је ма те ри јал не по тре бе и да има 

дру штве ну ко рист од свог ра да. Ова пра ва из ло же на су 
у чла ну 27 „Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви-
ма“1. Прав ни си стем за шти те ин те лек ту ал не сво ји не те-
ме љи се на мно гим ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. Пр ви 
пут је зна чај ин те лек ту ал не сво ји не при знат у „Па ри ској 
кон вен ци ји за за шти ту ин ду стриј ске сво ји не“ из 1883.2 и 
„Берн ској кон вен ци ји за за шти ту књи жев них и умет нич-
ких де ла“ из 1886.3

Ве ћи на др жа ва пот пи сни це су „Па ри ске кон вен ци-
је за за шти ту ин ду стриј ске сво ји не“, „Берн ске кон вен-
ци је за за шти ту књи жев них и умет нич ких де ла“, као и 
„Кон вен ци је о осни ва њу Свет ске ор га ни за ци је за ин те-
лек ту ал ну сво ји ну WI PO“4 и „Спо ра зу ма о тр го вин ским 
аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не TRIPS“5.

Си стем за шти те ин те лек ту ал не сво ји не по ма же да се 
на пра ви рав но те жа из ме ђу ин те ре са про на ла за ча и јав-
ног ин те ре са, обез бе ђу ју ћи окру же ње у ко јем кре а тив-
ност и про на ла за штво мо гу да на пре ду ју и ко ри сте сви ма.

По јам аутор ског де ла

Аутор ско де ло је ори ги нал на ду хов на тво ре ви на 
ауто ра, из ра же на у би ло ко јој фор ми (па пир ној, маг нет-
ној или елек трон ској), без об зи ра на ње го ву умет нич ку, 
на уч ну или дру гу вред ност, на ме ну, ве ли чи ну, са др жи-
ну и на чин ис по ља ва ња, као и мо гућ ност јав ног са оп-

1 „Оп шта де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка“, http://www.un hchr.ch/ud hr/
lang/src3.htm (пре у зе то 9. 3. 2010).
2 „Па ри ска кон вен ци ја“, http://www.zis.gov.rs/sr/pdf/pa riz.pdf (пре у зе то 9. 
3. 2010).
3 „Берн ска кон вен ци ја“, http://www. yupat.sv.gov.yu/sr/pdf_ap/bern.pdf 
(пре у зе то 9. 3. 2010).
4 „Кон вен ци ја о осни ва њу свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту ал ну сво ји ну“, 
http://www. yupat.sv.gov.yu sr/pdf/kon ven ci ja_o_osni va nju .pdf (пре у зе то 9. 
3. 2010).
5 „Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
TRIPS“, http://www.ar set nor ma.com/do cu ments/TRIPS%20Spo ra zum.pdf 
(пре у зе то 9. 3. 2010).

Аутор ско пра во: пој мов на од ре ђе ња

Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, Бе о град
br zu lo vic @u ni lib.bg.ac.rs

Са же так
Да нас се све ви ше сре ће мо са не до у ми ца ма у обла сти за шти те аутор ских пра ва и оп штег пра ва на сло бо ду ин фор-
ми са ња, што пред ста вља ак ту ел ну и ве о ма ва жну те му са вре ме ног би бли о те кар ства. Да би би бли о те ка ри оба вља ли 
свој по сао про фе си о нал но и у скла ду са за ко ном о аутор ским пра ви ма, нео п ход но је да се упо зна ју са про бле ма ти ком 
њи хо вог по што ва ња и за шти те. Пре ко сво јих пред став ни ка у ме ђу на род ним удру же њи ма еIFL, IFLA и LI BER, би бли о те-
ка ри Ср би је су у то ку са свет ским зби ва њи ма, и укљу че ни су у бор бу за пра ва ко ри сни ка и за шти ту аутор ских пра ва. 
Уз по моћ еду ка ци је за би бли о те ка ре и кур се ва за док то ран те, ра ди се на то ме да се ова про бле ма ти ка при бли жи што 
ве ћем бро ју љу ди у Ср би ји.

Кључ не ре чи: 
аутор ско пра во, би бли о те ке, За кон о аутор ским пра ви ма, за шти та аутор ског пра ва
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Брзуловић Станисављевић Т. „Ауторско право: појмовна одређења“, 72–76.

О Д Р А З

шта ва ња ње го ве са др жи не. Ко мо же би ти аутор? Сва ко 
фи зич ко ли це ко је је ство ри ло не ко де ло. Ауто ром се 
сма тра ли це чи је су име, псе у до ним или знак на зна че ни 
на при мер ци ма де ла, или су на ве де ни при ли ком ње го-
вог об ја вљи ва ња, све док се не до ка же дру га чи је. Ра ди 
обез бе ђи ва ња до ка за, но си о ци аутор ских и срод них пра-
ва мо гу да де по ну ју при мер ке сво јих де ла и пред ме те 
срод них пра ва код бан ке или у адво кат ској кан це ла ри ји. 
При мер ци де ла мо ра ју би ти у фор ми пи са ног до ку мен-
та. Ал тер на ти ва је да се при ме рак де ла мо же по сла ти 
лич но на сво ју кућ ну адре су, у за пе ча ће ној ко вер ти, пре-
по ру че ном по штом, ко ја по ис по ру ци не ће би ти отва ра-
на. На де ли ма ко ја су об ја вље на, тре ба ло би да бу де ис-
так ну то оба ве ште ње о аутор ском пра ву ко је би тре ба ло 
да са др жи: ре чи “copyright“ или знак за аутор ско пра во, 
го ди ну ка да је де ло пр ви пут об ја вље но и име но си о ца 
аутор ског пра ва. При мер: Copyright, 2006 ABS Ltd. Пре-
по руч љи во је да се де ло озна чи кон крет ним стан дард-
ним ну ме рич ким си сте мом иден ти фи ка ци је, као што је 
Ме ђу на род ни стан дард ни број књи ге (ISBN) или Ме ђу-
на род ни стан дард ни код за пи са за звуч не за пи се (ISRC).6

По јам аутор ског пра ва

Аутор ско пра во пру жа за кон ску за шти ту ауто ру, га-
ран ту ју ћи му екс клу зив но пра во да кон тро ли ше про дук-
ци ју и ко ри шће ње свог де ла. Оно не спа да ни у лич на 
ни у основ на људ ска пра ва, већ у еко ном ска пра ва вла-
сни штва, па се са мим тим мо же пре не ти на из да ва ча, 
аген ци је или не ко дру го ли це. Свр ха за шти те аутор ског 
пра ва је да ауто ру обез бе ди фи нан сиј ску до бит за свој 
рад и да се под стак не кре а тив ност ауто ра за да љи рад. 
Ства ра о ци де ла ко ја су под за шти том аутор ских пра ва, 
као и њи хо ви след бе ни ци и прав ни на след ни ци, има-
ју из ве сна основ на пра ва ко ја им при па да ју по осно ву 
„За ко на о аутор ском и срод ним пра ви ма“. Има ју ис кљу-
чи во пра во да ко ри сте или да овла сте дру ге да ко ри сте 
де ло под до го во ре ним усло ви ма. Мо гу да за бра не или 
одо бре ре про ду ко ва ње де ла, штам па ње, јав но из во ђе ње 
или са оп шта ва ње, пре во ђе ње и адап та ци ју. За де ла ко ја 
су на ста ла у рад ном од но су, но си лац аутор ског пра ва је 
ин сти ту ци ја, а ауто ру при па да на кна да.

Аутор ска пра ва при ме њу ју се ауто мат ски и ни је по-
треб но прет ход но ре ги стро ва ње у аутор ској аген ци ји. 
Го то во све зе мље ши ром све та има ју је дан или ви ше на-
ци о нал них за ко на ко ји ма ре гу ли шу аутор ска пра ва. На-
ци о нал ни за кон мо ра да по шту је ме ђу на род не нор ме. 
Ве ли ки број зе ма ља пот пи сао је зна чај не ме ђу на род не 
уго во ре на осно ву ко јих је из вр ше на хар мо ни за ци ја у 
по гле ду за шти те аутор ских и срод них пра ва у раз ли чи-
тим зе мља ма. Кон вен ци јом су де фи ни са на ми ни мал на 
пра ва ауто ра, што не зна чи да им на ци о нал ни за ко ни 
не мо гу да ти и ве ћа пра ва, са мо ни ка ко не ма ња пра ва 
од оних ко ја су пред ви ђе на кон вен ци јом. „Берн ска кон-
вен ци ја“, до не та 1886. и од та да ви ше пу та ре ви ди ра на, 
оба ве зу је све зе мље пот пи сни це да тре ти ра ју аутор ско 
пра во ауто ра из свих зе ма ља на исти на чин као и аутор-
ско пра во на ци о нал них ауто ра. Кра ље ви на Ју го сла ви ја 

6 WI PO. Кре а тив ни из раз: Увод у аутор ско и срод на пра ва за ма ла и сред ња 
пред у зе ћа, бр. 918.

пот пи сни ца је ове кон вен ци је још дав не 1930. го ди не, те 
се „За кон о аутор ском пра ву Ср би је“ при ме њу је на сва 
де ла об ја вље на у Ср би ји, уко ли ко су ауто ри из би ло ко је 
од зе ма ља пот пи сни ца Кон вен ци је.

За кон о аутор ском пра ву шти ти од бес прав ног ко-
ри шће ња пи са на де ла, ба зе по да та ка, софт ве ре, му зич-
ка, ли ков на де ла, тон ске за пи се, ко ре о гра фи ју, фил мо ве 
и ар хи тек тон ска де ла. За шти та би ло ког аутор ског де-
ла за по чи ње мо мен том ње го вог фик си ра ња у би ло ком 
ме ди ју му: па пир ном, елек трон ском или маг нет ном. 
Аутор ским пра вом шти те се и об ја вље на и нео бја вље на 
де ла. Аутор има пра во да се то де ло увек при пи су је ње-
му и да се чу ва ин те гри тет де ла. Овим за ко ном шти ти 
се фор ма у ко јој се де ло по ја вљу је, а ни ка ко се не мо гу 
за шти ти ти иде је. Аутор ско пра во не обез бе ђу је за шти ту 
за чи ње ни це (исто риј ске, на уч не, би о граф ске), већ са мо 
на чин на ко ји су те чи ње ни це из ра же не или уре ђе не. На 
при мер, би о гра фи ја об у хва та мно го чи ње ни ца о жи во ту 
не ке осо бе. Аутор је утро шио пу но тру да и вре ме на да 
то при ку пи и да утвр ди чи ње ни це ко је ни је знао. Дру-
ги мо гу сло бод но да ко ри сте те чи ње ни це, са мо не сме-
ју да ко пи ра ју кон кре тан на чин на ко ји су те чи ње ни це 
из ра же не.

Имо вин ска и мо рал на пра ва ауто ра

Аутор ско пра во обез бе ђу је за шти ту два ску па пра ва: 
мо рал них и имо вин ских пра ва ауто ра. Имо вин ска пра-
ва обез бе ђу ју за шти ту ауто ро вог еко ном ског ин те ре са. 
Аутор има пра во на еко ном ско ис ко ри шћа ва ње свог де-
ла и де ла ко је је на ста ло ње го вом пре ра дом, док за сва-
ко ис ко ри шћа ва ње аутор ског де ла од стра не дру гог ли-
ца, ауто ру при па да на кна да. Ње му при па да ис кљу чи во 
пра во да до зво ли и за бра ни од ре ђе но ко ри шће ње де ла. 
Ни ко не мо же да ко ри сти де ло без прет ход но при ба вље-
не до зво ле но си о ца аутор ског пра ва. Обим ових пра ва и 
њи хо во огра ни че ње и из у зе ци раз ли ку ју се у за ви сно сти 
од вр сте де ла о ко јем је реч и од го ва ра ју ћег на ци о нал ног 
за ко на о аутор ском пра ву.

Имо вин ска пра ва укљу чу ју ис кљу чи во пра во на:
1. Бе ле же ње или умно жа ва ње де ла на раз ли чи те на чи не.
На при мер, фо то ко пи ра ње књи ге, учи та ва ње ра чу-

нар ског про гра ма, ди ги та ли за ци ја фо то гра фи је, ске ни-
ра ње тек ста. Ово је јед но од нај ва жнијх овла шће ња са др-
жа них у аутор ском пра ву.

2. Ди стри бу ци ју при ме ра ка де ла.
На осно ву аутор ског пра ва, но си лац пра ва мо же да 

за бра ни дру ги ма нео вла шће ну про да ју или ли цен ци ра-
ње при ме ра ка де ла. Ме ђу тим, ту по сто ји ва жан из у зе-
так. У ве ћи ни зе ма ља то пра во пре ста је по сле пр ве про-
да је или пре но са пра ва сво ји не на од ре ђе ном при мер ку. 
Но си лац аутор ског пра ва мо же да кон тро ли ше са мо 
„пр ву про да ју“ при мер ка де ла. Чим се то де си, но си лац 
аутор ског пра ва не ма ни ка ква пра ва ка ко ће се при ме-
рак да ље ди стри бу и ра ти на те ри то ри ји од ре ђе не зе мље, 
од но сно зе ма ља. Ку пац мо же да пре про да је при ме рак 
или да га оту ђи, али не сме да га умно жа ва или на осно-
ву ње га пра ви из ве де на де ла.

3. Да ва ње при ме ра ка де ла у за куп.
Ово се од но си на од ре ђе на де ла по пут ки не ма то-

граф ских, му зич ких или ра чу нар ских про гра ма.
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4. Пре во ђе ње или адап та ци ју де ла.
Та ква де ла су из ве де на, јер се ба зи ра ју на за шти ће-

ном де лу. То су, на при мер, пре вод при руч ни ка са ин-
струк ци ја ма са ен гле ског на дру ге је зи ке, екра ни за ци-
ја ро ма на, пра вље ње дру га чи јег му зич ког аран жма на, 
пре ба ци ва ње ра чу нар ског про гра ма у дру ги ра чу нар ски 
је зик. Ме ђу тим, у мно гим зе мља ма по сто је из у зе ци од 
ис кљу чи вих пра ва у по гле ду ства ра ња из ве де них де ла: 
на при мер, ако по се ду је те при ме рак не ког ра чу нар ског 
про гра ма, мо же те га при ла го дити или мо ди фи ко ва ти 
са мо за по тре бе ње го вог ре дов ног ис ко ри шћа ва ња.

5. Јав но из во ђе ње и јав но са оп шта ва ње.
Ово об у хва та ис кљу чи во пра во на са оп шта ва ње де-

ла пу тем јав ног из во ђе ња, еми то ва ња или са оп шта ва ња 
пу тем ра ди ја, те ле ви зи је, са те ли та или пу тем пре но са на 
Ин тер не ту. Де ло се јав но из во ди ка да се из во ди на ме-
сту до ступ ном јав но сти, од но сно, где су осим нај бли же 
по ро ди це и при ја те ља, при сут не и дру ге осо бе. Пра во 
из во ђе ња огра ни че но је на књи жев на, му зич ка и ауди-
о ви зу ел на де ла, док јав но са оп шта ва ње об у хва та све ка-
те го ри је де ла.

Мо рал на пра ва обез бе ђу ју за шти ту ауто ро вог ства-
ра лач ког ин те гри те та и угле да из ра же ног кроз де ло. У 
ан гло сак сон ској тра ди ци ји, пра ва ко ја се за сни ва ју на 
Com mon Lаw си сте му, аутор ско и срод на пра ва, сма тра-
ју се пра вом сво ји не. То зна чи да се сва ка тво ре ви на мо-
же ку пи ти, про да ти, или да ти у за куп, на исти на чин као 
ауто мо бил или ку ћа. Ве ћи на зе ма ља при зна је мо рал на 
пра ва, али у раз ли чи том оби му. Мо рал но пра во ауто ра 
је пра во па тер ни те та, тј. ис кљу чи во пра во ауто ра да му 
се при зна аутор ство на ње го вом де лу. Аутор има пра во 
на на во ђе ње име на, а то под ра зу ме ва да му се име, псе у-
до ним или знак на во де на сва ком об ја вље ном при мер ку, 
или да су на ве де ни при ли ком сва ког јав ног са оп шта ва-
ња де ла. Пра во об ја вљи ва ња ис кљу чи во је пра во ауто ра 
да об ја ви сво је де ло и од ре ди на чин на ко ји ће се оно 
об ја ви ти. Аутор има пра во на за шти ту ин те гри те та де ла, 
а на ро чи то да се про ти ви из ме на ма де ла од стра не нео-
вла шће них ли ца, да се су прот ста вља јав ном са оп шта ва-
њу де ла у из ме ње ној фор ми, да да је до зво лу за пре ра ду 
свог де ла. Ко нач но, аутор има пра ва да се про ти ви ис-
ко ри шћа ва њу свог де ла на на чин ко ји мо же на ру ши ти 
ње гов углед и част. За раз ли ку од имо вин ских пра ва, мо-
рал на пра ва ни су пре но си ва на дру гог, јер она при па да ју 
лич но ства ра о цу. У не ким зе мља ма по сто ји мо гућ ност 
да се аутор од рек не сво јих мо рал них пра ва пу тем пи са-
ног уго во ра, чи ме при ста је да не ко ри сти сво ја мо рал на 
пра ва у це ло сти или де ли мич но.

Трајањe за шти те аутор ских пра ва

Аутор ским пра вом шти те се на исти на чин штам-
па на де ла и де ла кре и ра на на елек трон ском но са чу или 
ди ги тал ном ме ди ју му. За ве ћи ну де ла, за шти та имо вин-
ских пра ва тра је за жи во та ауто ра и још 50 го ди на по сле 
ње го ве смр ти. У Евро пи, Аме ри ци и још не ким зе мља-
ма, овај пе ри од је ду жи. Пре ма ва же ћем За ко ну7, аутор-
ска пра ва не тра ју веч но, већ су вре мен ски огра ни че на. 

7 „За кон о аутор ском и срод ним пра ви ма“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 104 
(16. 12. 2009).

Имо вин ска пра ва ауто ра тра ју за ње го вог жи во та и још 
70 го ди на по сле ње го ве смр ти, док мо рал на пра ва ауто-
ра тра ју и по сле пре стан ка тра ја ња имо вин ских пра ва. За 
ко а у то ре, имо вин ска пра ва пре ста ју по ис те ку 70 го ди на 
од смр ти по след њег ко а у то ра. За ано ним на де ла, тра ја ње 
аутор ских пра ва је 70 го ди на од да на об ја вљи ва ња. Фо то-
гра фи је се шти те 25 го ди на од на стан ка, а па тен ти 20 го-
ди на од па тен ти ра ња и до зво ља ва се пре во ђе ње на дру ге 
је зи ке без до зво ле ауто ра на кон 10 го ди на од пр вог ори-
ги нал ног из да ња. У за ви сно сти од од ред би на ци о нал ног 
за ко но дав ства, за од ре ђе не ка те го ри је де ла мо гу да ва же 
по себ не од ред бе. На ро чи то за де ла ко ја ство ре за по сле ни 
и ан га жо ва ни рад ни ци на при мер, тра ја ње мо же би ти 95 
го ди на од из да ва ња, или 120 го ди на од ства ра ња де ла. По 
ис те ку од ре ђе ног бро ја го ди на, аутор ско де ло пре ла зи у 
јав но вла сни штво и мо же се ко ри сти ти без на док на де.

Област аутор ског и срод них пра ва про ши ри ла се то-
ком по след њих де це ни ја са спек та ку лар ним на прет ком 
тех но ло шког раз во ја, ко ји је са сво је стра не до нео но ве 
на чи не ши ре ња ства ра ла штва пу тем та квих фор ми као 
што је са оп шта ва ње са те лит ским еми то ва њем за цео свет, 
ком пакт дис ко ви ма и DVD-јем. Пла си ра ње де ла пу тем 
Ин тер не та је већ те ко ви на нај но ви јег раз во ја ко ји по кре-
ће и но ва пи та ња у ве зи са аутор ским и срод ним пра ви ма 
у овом гло бал ном ме ди ју. WI PO је свет ска ор га ни за ци-
ја ду бо ко укљу че на у стал ну де ба ту о фор ми ра њу но вих 
стан дар да за за шти ту аутор ског пра ва у ки бер нет ском 
про сто ру. Ор га ни за ци ја де лу је пре ко „WI PO Уго во ра о 
аутор ском пра ву“ (WCT) и „WI PO Уго во ра о из во ђе њи ма 
и фо но гра ми ма“ (WРРТ) ко ји се че сто по ми њу као „Ин-
тер нет уго во ри“. Ови Ин тер нет уго во ри раз ја сни ли су ме-
ђу на род не нор ме усме ре не на спре ча ва ње не а у то ри зо ва-
ног при сту па и ко ри шће ња аутор ских де ла на Ин тер не ту.

Са ди ги тал ног ста но ви шта, не ма ни ка кве раз ли ке у 
за шти ти тек ста, фо то гра фи је, зву ка, му зи ке... и софт ве-
ра. По сто ји ипак су штин ска раз ли ка у за шти ти ра чу нар-
ских про гра ма ко ји су ак тив ни и дру гих ма те ри ја ла. У 
том сми слу, во ди се ве ли ка де ба та о то ме да ли је за-
кон о аутор ском пра ву по го дан за за шти ту ра чу нар ских 
про гра ма. Исто као што књи жев но де ло има чи тљи ве 
ин струк ци је за чо ве ка (из вор ни код), та ко и ра чу нар ски 
про гра ми има ју би нар не, ма шин ски чи тљи ве ин струк-
ци је (пред мет ни код), те су и оне за шти ће не аутор ским 
пра вом. Пред мет ни код је оно што омо гу ћа ва функ ци-
о ни са ње ра чу на ра, оно што се ди стри бу и ра јав но сти у 
ви ду софт ве ра до ступ ног у ма ло про да ји. У не ким зе-
мља ма, функ ци о нал ни еле мен ти ра чу нар ских про гра-
ма за шти ће ни су као па тен ти, док су у дру гим зе мља ма 
ис кљу че ни из па тент не за шти те. Уоби ча је на ко мер ци-
јал на прак са је да се пе ри од за шти те у ко јем су из вор-
но за шти ће ни ра чу нар ски про гра ми чу ва као по слов на 
тај на. Осим прав не за шти те, но ви вид за шти те софт ве ра 
пру жа и са ма тех но ло ги ја, на при мер кроз про грам за 
за шти ту при сту па и при ме не ме то да ши фро ва ња.

Мо ра се на гла си ти да не ки еле мен ти софт ве ра не 
мо гу би ти пред мет аутор ско-прав не за шти те. На чи ни 
функ ци о ни са ња, на при мер, ко ман де ме ни ја не мо гу се 
за шти ти ти уко ли ко не са др же из у зет но ин ди ви ду ал не 
или умет нич ке еле мен те. Исто та ко, и гра фич ки ко ри-
снич ки ин тер фејс (GUI) не мо же би ти пред мет за шти те 
аутор ског пра ва ако не ма из ра зи те ори ги нал не еле мен те.
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Ба за по да та ка је збир ин фор ма ци ја ор га ни зо ва них 
на си сте ма ти чан на чин ра ди лак шег при сту па и ана ли-
за. Мо же би ти па пир на и елек трон ска. За кон о аутор-
ском пра ву шти ти ба зе по да та ка, ме ђу тим ни су све ба-
зе по да та ка за шти ће не, па чак и оне ко је су за шти ће не, 
има ју огра ни че ну за шти ту. У Аме ри ци су за шти ће не 
са мо ори ги нал не ба зе по да та ка. У Евро пи су нео ри ги-
нал не ба зе по да та ка за шти ће не пра вом sui ge ne ris, ко је 
се на зи ва пра вом на ба зу по да та ка. Ка да је она за шти ће-
на аутор ским пра вом, шти ти се са мо на чин се лек ци је и 
пре зен та ци је ба зе по да та ка, али не и њен са др жај.

Пра во сво ји не на аутор ском пра ву

Да ли је аутор увек вла сник де ла за шти ће ног аутор-
ским пра вом? Че сто се ме ша зна че ње „аутор ства“ и 
„пра ва сво ји не“. Аутор де ла је ли це ко је је ство ри ло де-
ло. Ако је де ло ство ри ло ви ше ли ца, они су ко а у то ри. 
Уоп ште узев, аутор ско пра во на не ко де ло при па да из-
вор но ли цу ко је га је ство ри ло. То ни је слу чај у сва кој 
зе мљи, а на ро чи то не у сле де ћим окол но сти ма:

1.  уко ли ко је де ло ство рио за по сле ни као са став ни 
део свог по сла,

2.  уко ли ко је де ло на ру че но или ство ре но на осно ву 
по руџ би не,

3. ако је де ло ство ри ло ви ше ли ца.
У јед ном бро ју зе ма ља, ако је де ло ство рио за по сле-

ни у окви ру свог за по сле ња, по сло да вац је ауто мат ски 
но си лац аутор ског пра ва, ако ни је дру га чи је до го во ре но. 
То ни је увек слу чај. У не ким зе мља ма за кон утвр ђу је да 
пре нос пра ва на по сло дав ца не мо же би ти ауто мат ски, 
већ да мо ра би ти део уго во ра о за по шља ва њу. У дру гим 
зе мља ма, акт о пре но су пра ва мо ра да бу де за кљу чен 
за сва ко де ло ство ре но на овај на чин. На при мер, про-
гра мер ко ји је за по слен у не ком пред у зе ћу пра ви ви део 
игре у то ку свог ре дов ног рад ног вре ме на и уз по моћ 
опре ме ко ју му обез бе ђу је пред у зе ће. У ве ћи ни зе ма ља, 
имо вин ска пра ва на тај софт вер при па да ју пред у зе ћу.

Спо ро ви мо гу да на ста ну ка да за по сле ни део по сло-
ва оба ви код ку ће, или ван рад ног вре ме на, или про из-
ве де не ко де ло ко је не спа да у оквир ње го вог ре дов ног 
за по сле ња. Да не би до шло до спо ро ва, до бра је прак са 
да за по сле ни пот пи шу уго вор ко јим се ја сно уре ђу ју сва 
пи та ња у ве зи са аутор ским пра вом.

Уко ли ко је де ло ство рио, на при мер, спољ ни кон-
сул тант фир ме или не ка аген ци ја, а ство ре но је у скла ду 
са уго во ром о на руџ би ни де ла, си ту а ци ја је дру га чи ја. У 
ве ћи ни зе ма ља, ства ра лац је но си лац аутор ског пра ва за 
на ру че но де ло, а ли це ко је је на ру чи ло де ло има ће са-
мо ли цен цу за ко ри шће ње. Мно ги ком по зи то ри, фо то-
гра фи, Web ди зај не ри, про гра ме ри, ра де по овом прин-
ци пу. Пи та ња сво ји не по ста вља ју се нај че шће у ве зи са 
по нов ним ко ри шће њем на ру че ног ма те ри ја ла за исту 
или слич ну на ме ну. На при мер, ан га жо ва ни су спољ ни 
са рад ни ци да кре и ра ју ре кла му за пред у зе ће. Ре кла ма 
је има ла за циљ про мо ци ју но вог про из во да. На осно ву 
ве ћи не за ко на о аутор ском пра ву, ре клам на аген ци ја је 
но си лац аутор ског пра ва. На кон не ког вре ме на, ви по-
же ли те да део ре кла ме ис ко ри сти те за Web сајт. Мо ра-
ће те да тра жи те до зво лу од ре клам не аген ци је да би ко-
ри сти ли ма те ри јал.

Основ ни услов за по сто ја ње ко а у тор ства је до при-
нос сва ког по је ди нач ног ауто ра, сам по се би је са др жај 
ко ји се мо же за шти ти ти аутор ским пра вом. Пра ва се 
обич но оства ру ју на осно ву уго во ра из ме ђу ко а у то ра. 
При мер ко а у тор ског де ла је уџ бе ник у ко јем су два или 
ви ше ауто ра да ла сво је за себ не ком по нен те, а за јед но 
чи не це ли ну. Ауто ри су су вла сни ци це ло куп ног де ла. 
За ко ном о аутор ском пра ву, у мно гим зе мља ма утвр ђе-
но је да сви су вла сни ци ко а у тор ског де ла мо ра ју да да-
ју са гла сност на оства ри ва ње аутор ског пра ва. У дру гим 
зе мља ма, би ло ко ји су вла сник ко а у тор ског де ла мо же да 
га ко ри сти без до зво ле дру гог ко а у то ра.

Уко ли ко ауто ри не же ле да де ло бу де ко а у тор ско 
и же ле да се њи хо ви при ло зи ко ри сте за себ но, реч је о  
де лу ко је је „ко лек тив но“. При ме ри ко лек тив ног де ла 
су ча со пи си, где су са др жа ни члан ци ауто ра ко ји има ју 
сло бо дан ста тус. У том слу ча ју, сва ки аутор је вла сник 
аутор ског пра ва на де лу ко је је ство ре но.

Из ве де но де ло је оно де ло ко је се за сни ва на јед ном 
или ви ше по сто је ћих де ла, као што су пре вод, умет нич-
ка ре про дук ци ја, дра ма ти за ци ја или вер зи ја игра ног 
фил ма. Пра вље ње из ве де ног де ла ис кљу чи во при па да 
но си о цу аутор ског пра ва. Аутор ско-прав на за шти та об-
у хва та са мо ори ги нал не де ло ве из ве де ног де ла.

У прак си ни је увек јед но став но на пра ви ти раз ли ку 
из ме ђу ко а у тор ског, ко лек тив ног или из ве де ног де ла. 
Кри те ри јум на осно ву ко јег се у ве ћи ни зе ма ља утвр ђу је 
да се ра ди о ко а у тор ском де лу је за јед нич ка на ме ра ко а у-
то ра да бу ду или не бу ду ко а у то ри. Филм Да Вин чи јев код 
је из ве де но де ло ко је је на ста ло на ба зи књи ге Да Вин чи-
јев код Де на Бра у на. Про ду цент фил ма мо рао је да до би је 
до зво лу ауто ра за про из вод њу и ди стри бу ци ју фил ма.

По вре да пра ва

По вре дом пра ва сма тра се др жа ње у ко мер ци јал не 
свр хе при ме ра ка аутор ског или срод ног пра ва ако др жа-
лац зна или има осно ва да зна да је реч о нео вла шће но 
про из ве де ном при мер ку; за о би ла же ње би ло ко је тех но-
ло шке ме ре за шти те, или пру жа ње или ре кла ми ра ње 
услу ге ко јом се то омо гу ћа ва или олак ша ва; укла ња ње 
или из ме на елек трон ске ин фор ма ци је о пра ви ма.

За кљу чак

Овај текст има за циљ упо зна ва ње са оп штом про-
бле ма ти ком аутор ских пра ва, ко ја ни је до вољ но по зна та 
ши рој, али че сто ни про фе си о нал ној, струч ној јав но сти.

По зна ва ње де фи ни ци ја и при ме на аутор ских пра ва, 
обла сти на ко је се од но си, основ на пра ви ла, као и огра-
ни че ња у прак си, сва ка ко пред ста вља ју нео п хо дан услов 
за прав но, еко ном ски и мо рал но за ко ни то де ло ва ње у 
нај ра зли чи ти јим дру штве ним обла сти ма.

Има ју ћи у ви ду све спе ци фич но сти би бли о те кар ства, 
ја сно је да аутор ско пра во и ње го ва при ме на у ве ли кој ме-
ри од ре ђу ју по сло ва ње и ак тив но сти у овој де лат но сти. 
За то ће мо у на ред ном бро ју Чи та ли шта, на ста вља ју ћи 
да се ба ви мо истом про бле ма ти ком, по себ ну па жњу по-
све ти ти при ме ни аутор ских пра ва у би бли о те кар ству, као 
и из у зе ци ма и огра ни че њи ма од за ко на о аутор ским пра-
ви ма ко ји се при ме њу ју на би бли о те ке и ар хи ве.
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Copyright: concept and defi nitions

Ab stract
To day, mo re and mo re we see the cer ta ins in the fi  eld of copyright pro tec tion and the ge ne ral right to fre e dom of in for ma-
tion, which is a cur rent and very im por tant to pic of con tem po rary li bra ri an ship. To li bra ri ans per form the ir job pro fes si o nally 
and in ac cor dan ce with the copyright law, it is ne ces sary to ex plo re the is su es of re spect and pro tect of copyright. Thro ugh 
the ir re pre sen ta ti ves in in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, such as eIFL, IFLA and LI BER, Ser bian li bra ri ans are up to da te with ge ne ral 
events, and are in clu ded in the fi ght for con su mer rights and copyright pro tec tion. It is an on go ing is sue to ma ke the se pro-
blems clo ser to as many pe o ple in Ser bia with the help of edu ca tion for li bra ri ans and co ur ses for PhD can di da tes.
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Copyright, li bra ri es, Copyright law, copyright pro tec tion
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Бу дућ ност је ди ги тал на

Бу дућ ност при сту па ме ди ји ма свих вр ста (штам па, 
аудио, ви део) је ди ги тал на. Као што је ре као Брев стер 
Кал, тво рац Ин тер нет ар хи ве, по пр ви пут у људ ској 
исто ри ји де ша ва се да уни вер зал на ди ги та ли за ци ја свих 
људ ских зна ња бу де не са мо из ве сна, не го се мо же оба-
ви ти ре ла тив но бр зо и јеф ти но.1

Исто вре ме но, до мен за ко на о аутор ским пра ви ма је 
про ши рен та ко да об у хва та но ву област људ ских ак тив-
но сти, укљу чу ју ћи и по ку шај ди ги та ли за ци је ин фор ма-
ци ја свих вр ста.

Вр ло је ве ро ват но да ће се би бли о те ке на ћи у про це пу 
из ме ђу нео п ход но сти ди ги та ли за ци је и огра ни че ња аутор-
ским пра ви ма. У овом ра ду обра ти ће мо па жњу на не ке од 
мо гу ћих по сле ди ца по би бли о те ке, по чев ши од рас пра ве о 
но вим спо ра зу ми ма скло пље ним из ме ђу аме рич ких из да-
ва ча и Гу гла (Go o gle) о ди ги та ли за ци ји књи га, па, на да ље, 
но вим ди ги тал ним мо гућ но сти ма за би бли о те ке ко је не 
рас по ла жу Гу гло вим по за ма шним из во ри ма и сред стви ма.

Уред ба о пре тра зи књи га на Гу глу

Гу глов про је кат ске ни ра ња књи га: по пис и пре тра га, 
без при сту па.

Још од 2005, Гугл ра ди са јед ним бро јем ве ћих 
би бли о те ка на ди ги та ли за ци ји („ске ни ра њу“) књи га; 
сеп тем бра 2008, Гугл је имао ви ше од 7 ми ли о на ске-
ни ра них де ла. Ве ћи ну чи не књи ге аме рич ких уни вер зи-
тет ских би бли о те ка, као што су хар вард ска, ко лум биј ска 
и ми чи ген ска, али и ва жни јих аме рич ких јав них би бли-
о те ка као што је она у Њу јор ку.

Гугл не тра жи до зво лу од вла сни ка аутор ских пра ва 
пре не го што ске ни ра књи ге ко је узи ма из ових би бли-
о те ка. Уме сто то га, Гугл сто ји на ста но ви шту пре ма ко-
јем он оба вља де лат но сти ко је су у скла ду са док три ном 
по ште не упо тре бе – из у зет ком на ве де ним у аме рич ком 
за ко ну о аутор ским пра ви ма. Мно го је аме рич ких вла-
сни ка аутор ских пра ва ко ји се не сла жу са Гу гло вом ин-

1 Ka hle Brew ster, “Uni ve ral Ac cess to Hu man Know led ge” (рад пред ста вљен 
на 6th In ter na ti o nal Se man tic Web Con fe ren ce and the 2nd Asian Se man tic 
Web Con fe ren ce, 2007). http://videolectures.net/iswc07_kahle_uahk/

Аутор ско пра во - цар ство ко је се 
ши ри: упра вља ње ди ги тал ним пра ви ма, 
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тер пре та ци јом по ште не упо тре бе. Али, иако вла сни ци 
аутор ских пра ва ко ји су има ли при мед бе мо гу да по ву ку 
сво је књи ге из Гу гло ве ба зе по да та ка, мно ги пи сци и из-
да ва чи оце њу ју ово ре ше ње о по вла че њу као не за до во-
ља ва ју ће. У сеп тем бру 2005, вла сни ци аутор ских пра ва 
су ту жи ли Гугл за њи хо во кр ше ње. Гугл је, ипак, на ста-
вио да ске ни ра књи ге и по ста вља их на свој on-li ne пре-
тра жи вач књи га (on li ne Bo ok Se arch Ser vi ce).2

Ва жно је раз у ме ти при ро ду овог Гу гло вог сер ви са 
пре тра жи ва ња књи га. Гу гло ва пр во бит на на ме ра ни је би-
ла да се омо гу ћи пот пу ни при ступ ди ги тал ним при мер ци-
ма књи га ко је су ске ни ра не. Уме сто то га, ко ри стио их је да 
са ста ви ли сту књи га и да je увр сти на Гу глов ин те гри са ни 
on-li ne пре тра жи вач. Сход но то ме, ка да не ко поч не пре тра-
жи ва ње на те му „Ба рак Оба ма” на при мер, Гу глов пре тра-
жи вач мо же да при ка же шта све по сто ји не са мо на World 
Wi de Web-у, не го и у књи га ма ко је има ске ни ра не у ба зи на 
за да ту те му. Све књи ге ко је са др же име Ба рак Оба ма по-
ја ви ће се у ре зул та ти ма пре тра ге. Ода би ром јед не од ових 
књи га, по ја ви ће се при каз исеч ка из тек ста (ред или два ис-
под и из над по ме ну те те ме) у пр ва три пре гле да те ме „Ба-
рак Оба ма.” Гугл ово зо ве пре глед исе ча ка (Snip pet Vi ew).

Дру гим ре чи ма, Гу гло ва на ме ра ни је би ла да обез-
бе ди при ступ књи га ма ко је је ди ги та ли зо вао без ауто ри-
за ци је вла сни ка аутор ских пра ва – циљ је био баш да се 
ство ри по моћ но сред ство, ка та лог књи га за 21. век. На 
овај на чин, љу ди ће мо ћи да тра же књи ге. Ако би же ле ли 
и да их про чи та ју, мо ра ли би да на ба ве свој при ме рак из 
књи жа ре или би бли о те ке.

Гу гло ва уред ба

Ме ђу тим, у ок то бру 2008, Гугл је об зна нио ван суд-
ско по рав на ње са аме рич ким из да ва чи ма и пи сци ма ко-
ји су га ту жи ли за кр ше ње аутор ских пра ва због про јек та 
о ске ни ра њу књи га.3 Ово по рав на ње, ко је мо ра да бу де 

2 О дличан  ре зиме о аргументим а  аутор ског прав а за обе стра не, види: 
Jonathan Ba nd , “The Google  Li bra ry Proje ct : Both Si de s  of the S tor y.  Plagiary: 
C ro ss -D isciplinary Studies in Plagiarism”, Fabrication and Falsification 1(2) 
(2006), http://www.policybandwidth.com/doc/Google-Library-Project.pdf
3 Компле та н предлог  Споразума  о  пор авнању  на лази с е  на адре си: htt-
p: //book s. Gu gl.com /b oo ksrightsho lders/.  По гледајте  и  о дл ичан рез име  
кључних термин а  споразума, на роч ито они х к ој и се односе   на биб лиотеке 
у : Jonath an  Band, “A G ui de for  the Per pl ex e d: Librarie s  &  t he Google  Li brary 
P roj ec t Sett le ment”,  Ame rican Library  As sociation a nd Association of  Researc h 
Libraries Websites ( Nov ember 2008), доступан на ад ре си: http :// www.
p olicyb andwidth. com/do c/G ugl-s et tl ement-13nov 08 .pdf. 

* Рад је пред ста вљен на: IFLA/EBLI DA/eIFL 2008 Con fe ren ce on Copyright and 
Li bra ri es Copyright: Ena bling Ac cess or Cre a ting Ro ad blocks for Li bra ri es? Chi si-
nau, Mol do va, No vem ber 13, 2008.
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одо бре но и од стра не су да, тран сфор ми са ће пр во бит ну 
услу гу пре тра жи ва ња књи га на Гу глу у да ле ко се жни-
ју услу гу ко ја ће омо гу ћа ва ти и при ступ ске ни ра ним 
књи га ма.

Иако се по рав на ње при ме њу је са мо на аутор ска 
пра ва аме рич ких пи са ца, Гугл је већ от по чео пре го во-
ре са би бли о те ка ма и у дру гим зе мља ма, у же љи да из-
вр ши ске ни ра ње књи га на ви ше је зи ка и са раз ли чи тим 
те ма ма. Вр ло је ве ро ват но да ће Гу гло во по рав на ње са 
но си о ци ма аутор ских пра ва у Аме ри ци би ти не ка вр ста 
про то ти па за слич не спо ра зу ме ши ром све та.

Спо ра зум о по рав на њу де ли ске ни ра не књи ге у три 
ка те го ри је: књи ге за јав ну упо тре бу за ко је ни је по треб-
но аутор ско пра во (pu blic do main), рас про да та из да ња са 
аутор ским пра вом (in-copyright out-of-print), и из да ња у 
штам пи са аутор ским пра вом (in-copyright in-print).

1. Књи ге за јав ну упо тре бу
Ра до ви чи је је вла сни штво над аутор ским пра вом 

ис те кло, те су сто га по ста ли до ступ ни за јав ну упо тре бу, 
ни су об у хва ће ни до ме ном уго во ра о по рав на њу. У скла-
ду са аме рич ким за ко ном о аутор ским пра ви ма, Гугл 
сме да ске ни ра ове књи ге и да им омо гу ћи сло бо дан 
при ступ. Ово об у хва та сва аме рич ка из да ња књи га об-
ја вље них до 1923, све ра до ве ко је је об ја ви ла аме рич ка 
вла да, као и мно го књи га об ја вље них у зе мљи у пе ри о ду 
1923-1963. чи ја аутор ска пра ва ни су вре ме ном об на вља-
на у аме рич ком Би роу за аутор ска пра ва. Гугл им је омо-
гу ћио при ступ, бес плат но, ка ко on-li ne, та ко и за ски да-
ње са Ин тер не та без за кон ских огра ни че ња.

Ме ђу тим, мо же да бу де те шко да се од ре ди да ли је 
не ка књи га за јав ну упо тре бу, на ро чи то кад је реч о де ли-
ма об ја вље ним у пе ри о ду од 1923. до1963. Сход но то ме, 
Спо ра зум о по рав на њу пред ви ђа „си гур ну лу ку” за осло-
ба ђа ње од од го вор но сти Гу гла у слу ча ју гре шке. Све док 
Гугл па жљи во про ве ра ва рас по ло жи ву до ку мен та ци ју у 
про ве ри ста ту са не ке књи ге за јав ну упо тре бу, под тер-
ми ном „си гур на лу ка”, ми сли се на осло ба ђа ње од од го-
вор но сти за кр ше ње аутор ског пра ва, уко ли ко је до шло 
до гре шке (али књи га ви ше не ће би ти на рас по ла га њу 
сло бод но, не го ће би ти тре ти ра на као што је на ве де но у 
да љем тек сту).4

2.  Де ла за шти ће на аутор ским пра вом, рас про да то 
из да ње

Књи ге ко је су још увек за шти ће не аутор ским пра-
вом али су рас про да те, Гугл ће има ти пра во да:

• Ске ни ра и ста ви на ли сту књи га;
• При ка же исе чак као од го вор на зах тев пре тра ге;
• При ка же до 20% тек ста;
• Про да мо гућ ност пу ног при сту па књи зи у из но-

су ко ји мо же да од ре ди би ло но си лац аутор ског 
пра ва, би ло Гугл ауто мат ским про це сом и

• Про да мо гућ ност пу ног при сту па књи зи пре ко 
зва нич не прет пла те ко ју пла ћа ју по слов на или 
обра зов на те ла/ли ца/ин сти ту ци је.

При ступ ће би ти омо гу ћен пре ко Гу гло вог Web сај-
та. Пре ма основ ним усло ви ма овог спо ра зу ма, ко ри сни-

4  С ве  везано  за  с игурну  лук у књига за  јавну употре бу изложено је  у  Прилогу 
Е  споразу мно г поравнањ а, дос тупно  на адре си: http ://books.Gugl.c om/
booksrightsholders/Attachment-E -S af e- Harbor-Pub lic -D omain-Proc ess .p df.

ци не ће мо ћи да пре у зи ма ју књи ге на сво је ком пју те ре, 
не го ће им би ти упу ћен зах тев да се пр во при ја ве на Гу-
гло ве сер ви се да би мо гли при сту пи ти књи зи.

Спо ра зум но по рав на ње пред ви ђа да Гугл фи нан си-
ра ства ра ње Ре ги стра пра ва на ко ри шће ње књи га ка ко би 
при ку пио аутор ске хо но ра ре за но си о це аутор ских пра-
ва. Сви но си о ци аутор ских пра ва ко ји не же ле да се њи-
хо ва де ла увр сте у Гу глов про је кат ске ни ра ња, мо гу по 
во љи да се ис кљу че. Ипак, ако се та ко опре де ле, мо гу 
да пре ду зму од ре ђе не ко ра ке ка ко би пре гле да ли це не и 
ни во при сту па ко ји Гугл омо гу ћа ва. Ме ђу тим, са мо ако 
но си лац аутор ског пра ва не ис ту пи са су прот ном од лу-
ком, Гугл ће пре ма стан дард ним усло ви ма на ве де ним 
у спо ра зум ном по рав на њу ске ни ра ти и по ста ви ти ове 
књи ге на пре тра жи вач.

3. Де ла за шти ће на аутор ским пра вом, у про да ји
Што се ти че књи га ко је су за шти ће не аутор ским 

пра вом и има их у про да ји, Гугл ће има ти пра во да на-
ста ви њи хо во ске ни ра ње, али не ће има ти пра во да обез-
бе ђу је би ло ка кав при ступ ске ни ра ним тек сто ви ма (ни 
у ко јој фор ми, ни у фор ми исеч ка, пре гле да, као ни пу-
ни при ступ) уко ли ко прет ход но не обез бе ди до зво лу од 
но си о ца аутор ског пра ва. Дру гим ре чи ма, ови но си о ци 
аутор ског пра ва мо ра ће да се при ја ве пре не го што Гугл 
по ста ви њи хо ва де ла на Ин тер нет. Ме ђу тим, ве ли ка је 
ве ро ват но ћа да ће се мно ги но си о ци аутор ских пра ва 
опре де ли ти бар за не ки ни во при сту па, за то што би ти 
на Гу гло вом пре тра жи ва чу мо же да зна чи бо љу про да ју 
за мно ге.

Ко ри сти за из да ва че и пи сце

За што су из да ва чи и пи сци при ста ли на овај спо ра-
зум са Гу глом? Ве ро ват но по сто је мно ги раз ло зи (укљу-
чу ју ћи и страх од гу бит ка на су ду), али, сва ка ко, глав ни 
ме ђу њи ма је то што ће Гугл пла ти ти но си о ци ма аутор-
ског пра ва 63% при хо да на пла ће них од до зво ла за при-
ступ њи хо вим књи га ма. Овај но вац ће би ти на пла ћен и 
ис пла ћен но си о ци ма аутор ског пра ва пре ма Ре ги стру 
пра ва на ко ри шће ње књи га. Гугл је из дво јио 34 ми ли о на 
до ла ра за ства ра ње овог ре ги стра, а Спо ра зум пред ви ђа 
да ће пре ма Ре ги стру би ти омо гу ће но из да ва ње до зво-
ла и дру гим ком па ни ја ма по ред Гу гла за ан га жман на 
слич ним де лат но сти ма ске ни ра ња књи га и њи хо вом ди-
ги тал ном при сту пу.

Ко ри сти за Гугл

И Гугл ће та ко ђе има ти од ре ђе ну ко рист од овог 
спо ра зу ма. Он ће има ти пра во да за др жи 37% при хо да 
од про да је до зво ле при сту па ске ни ра ним књи га ма. Спо-
ра зум ће та ко ђе омо гу ћи ти Гу глу да на ста ви с уса вр ша-
ва њем пре тра жи ва ча, да љим ин те гри са њем ми ли о на 
књи га у сво ју пре тра жи вач ку ар хи ву. Уко ли ко ње го ви 
кон ку рен ти не бу ду мо гли да бро јем ске ни ра них књи га 
уне тих у сво је ба зе по да та ка оста ну у игри, Гу гло ва по-
ну да за пре тра гу ће би ти знат но са др жај ни ја.

Гугл се та ко ђе не сум њи во на да да ће има ти ко ри сти 
и од то га што ће сви ко ри сни ци мо ћи да да ју сво је ко-
мен та ре ка ко им је пре ко Гу гла омо гу ћен при ступ. Је дан 
део овог по сла ће би ти ауто мат ски уоб ли чен, по што Гугл 
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при ку пља по дат ке о то ме шта је од књи га нај по пу лар-
ни је ме ђу ко ри сни ци ма ко ји пре тра жу ју од ре ђе не те ме. 
Ни је те шко прет по ста ви ти да ће би ти и ко ри сни ка ко ји 
ће све сно оста вља ти по ру ке о де ли ма ко ји ма су мо гли 
да при сту пе, пре по ру чу ју ћи не ка ви ше од дру гих, или 
по ве зу ју ћи раз ли чи та де ла (ова вр ста „ин тер ак ци је“ већ 
је по стиг ну та на раз ли чи тим ко мер ци јал ним Web сај то-
ви ма, укљу чу ју ћи и del.icio.us).

Ко нач но, Гугл ће ко ри сти ти сво ју огром ну ба зу ске-
ни ра них књи га и за дру ге вр сте ис тра жи ва ња ко ја ни су 
усло вље на при сту пом са мим књи га ма. На при мер, Гугл 
је већ свет ски ли дер у ауто мат ском пре во ђе њу тек сто-
ва. Са ба зом по да та ка ко ја об у хва та пу но тек сто ва на 
раз ли чи тим је зи ци ма, Гугл ће мо ћи бр зо да уса вр ши 
пре ци зност сво јих пре во ди лач ких услу га. Слич ни ис-
тра жи вач ки по ду хва ти ће не сум њи во до при не ти тех но-
ло ги ја ма за ви зу ел но очи та ва ње сло ва (op ti cal cha rac ter 
re cog ni tion – OCR). А по ја ви ће се и дру ге вр сте ко мер ци-
јал них ис тра жи ва ња у до са да не за ми сли вим обла сти ма.

Ко ри сти за би бли о те ке уче сни це

Би бли о те ке сма тра ју да ће има ти од ре ђе не ко ри сти 
у скла ду са Гу гло вим спо ра зу мом, укљу чу ју ћи:

- Ске ни ра ње књи га: би бли о те ке ко је ша љу сво је књи-
ге Гу глу на ске ни ра ње, до би ја ју свој ди ги тал ни при ме рак 
бес плат но. Иако је би бли о теч ко ко ри шће ње ди ги тал них 
при ме ра ка огра ни че но јед ним бро јем уго вор них за бра-
на, ово ипак пред ста вља до би так за би бли о те ке уче сни-
це, за то што оне на тај на чин има ју знат ну уште ду тро-
шко ва за са мо стал ну ди ги та ли за ци ју сво јих ко лек ци ја.

- Бес пла тан по је ди нач ни при ступ на тер ми на лу: у 
скла ду са од ред ба ма спо ра зум ног по рав на ња, Гугл ће 
омо гу ћи ти бес пла тан сер вис јав ног при сту па сва кој јав-
ној би бли о те ци и не про фит ној ви шој обра зов ној ин сти-
ту ци ји ко ја је тра жи ла при ступ. Ова бес плат на услу га ће 
би ти огра ни че на на по је дан тер ми нал по ин сти ту ци ји. 
И штам па ће би ти бес плат на, у за ви сно сти од огра ни-
че ња ко ја је од ре дио но си лац аутор ског пра ва од ре ђе не 
књи ге.

- При ступ ин сти ту ци је пу тем прет пла те: у за ме ну за 
од ре ђе ну на док на ду, Гугл мо же по ну ди ти би ло ко јој ин-
сти ту ци ји, укљу чу ју ћи и би бли о те ке, при ступ ба зи по-
да та ка на ме њен ин сти ту ци ја ма ко је су се прет пла ти ле 
(In sti tu ti o nal Subscrip tion Da ta ba se – ISD). При ступ ко-
ри сни ка ISD-у за ви си од ре стрик ци ја за са ме ко ри сни ке.

- Ис тра жи вач ки кор пус: Спо ра зум до пу шта ства ра-
ње два ис тра жи вач ка цен тра за сме штај ба зе по да та ка 
са ске ни ра ним при мер ци ма књи га (”re se arch cor pus”) и 
бес пла тан при ступ уни вер зи тет ском осо бљу ко је се ба ви 
ис тра жи ва њем (под прет по став ком и би бли о те ка ри ма) 
за „ис тра жи ва ње без око ри шће ња” ко је, пре све га, не ма 
ве зе са чи та њем књи га. На при мер, ако не ко од ис тра жи-
ва ча хо ће да од ре ди уче ста лост ци та та Хо ме ро ве Оди се је 
у ли те ра ту ри 20. ве ка, мо же да упо тре би ис тра жи вач ки 
кор пус да би до шао до ових по да та ка.

Уче шће би бли о те ка

Пред ло же ни Гу глов Спо ра зум о по рав на њу ве ро ват-
но не ће сту пи ти на сна гу пре 2010, по што се Ре ги стар 

пра ва на ко ри шће ње књи га фор ми ра и Гугл раз ви је ала те 
за јав ни при ступ ске ни ра ним књи га ма. Ме ђу тим, об зи-
ром на то да је овај Гу глов по ду хват ске ни ра ња књи га 
за и ста без прем ца, вр ло је из ве сно да ће се људ ски од-
нос пре ма књи га ма про ме ни ти из ко ре на овим про јек-
том. Ово ће има ти да ле ко се жне по сле ди це на све вр сте 
би бли о те ка. Свр ха пред сто је ће рас пра ве је у то ме да се 
по ста ви са мо не ко ли ко пи та ња ко ја ће ве ро ват но би ти 
по ста вља на би бли о те ка ма то ком сле де ћих не ко ли ко 
го ди на...

Из у зе ци од аутор ских пра ва и огра ни че ња: за ко ни 
о аутор ским пра ви ма у мно гим зе мља ма укљу чу ју и 
огра ни че ња и из у зет ке на чи ње не с ци љем да се по мог-
не би бли о те ка ма у спро во ђе њу њи хо ве де лат но сти.5 
Мно ги од ових огра ни че ња и из у зе та ка, укљу чу ју ћи и 
оне о чу ва њу књи га, упра вља њу збир ка ма и и ме ђу-
би бли о теч ким по зај ми ца ма усло вље ни су чи ње ни цом 
да су књи ге „ко мер ци јал но не до ступ не“. Шта ће то 
зна чи ти у све ту где Гугл омо гу ћа ва „ко мер ци јал ну до-
ступ ност“ свих рас про да тих из да ња по но во? У све тлу 
овог пи та ња „не до ступ но сти“, Гу глов про је кат ће мо-
жда мно ге из у зет ке и огра ни че ња ти пич не за би бли о-
те ке пре ва зи ћи. Ово мо же да бу де про блем све док се 
по сте пе но не ис цр пе све збир ке би бли о те ка (за то што 
оне не ће мо ћи да ре про ду ку ју де ла ко ја су из гу бље на 
или оште ће на) у ко рист Гу гло вих ди ги тал них при ме-
ра ка књи га. Сва ко на сто ја ње да се рет ке и рас про да те 
књи ге пре ба це у ру ке јед не ко мер ци јал не ком па ни је 
тре ба ло би да за бри ња ва све оне ко ји се ба ве чу ва њем 
књи га.

Књи ге за јав ну упо тре бу: књи жев на де ла за јав ну 
упо тре бу на ла зе се из ван до ме на Гу гло вог Спо ра зу ма о 
по рав на њу. Па ипак, Спо ра зум не укљу чу је си стем „си-
гур не лу ке“ да би огра ни чио Гу гло ву мо гу ћу од го вор-
ност у слу ча ју да на пра ви гре шку у од ре ђи ва њу да ли је 
не ко од ре ђе но де ло за јав ну упо тре бу или не. У окви ру 
овог си сте ма, све док Гугл пред у зи ма по себ не ко ра ке то-
ком од ре ђи ва ња да ли је де ло за јав ну упо тре бу, он не ће 
сно си ти од го вор ност за гре шке ко је се пот кра ду. Иако је 
овај си стем не дво сми сле но до бар за Гугл, он не шти ти 
и би бли о те ке или по је дин це ко ји ће пре у зе ти и по но во 
ко ри сти ти ова де ла из Гу гло ве ди ги тал не збир ке. Уко ли-
ко се ка сни је ис по ста ви да је Гугл на чи нио гре шку по 
пи та њу јав но сти упо тре бе та квих де ла, ин сти ту ци је ко је 
су ра чу на ле на Гу гло ве при мер ке за јав ну упо тре бу, мо-
гу се сма тра ти од го вор ним за не по што ва ње аутор ских 
пра ва. То мо же зна чи ти да ће Гугл би ти у по зи ци ји да 
сло бод ни је од би бли о те ка ко ри сти ма те ри ја ле из јав ног 
до ме на.

Де ла чи ји су но си о ци аутор ских пра ва не по зна ти 
(„си ро чи ћи“): У кру го ви ма ко ји се ба ве аутор ским пра-
ви ма све је ве ћа за бри ну тост за де ла чи ји су но си о ци 
аутор ских пра ва не по зна ти – шта чи ни ти са ми ли о ни-
ма књи га ко је су и да ље за шти ће не аутор ским пра вом, 
али њи хо ве но си о це ни је мо гу ће про на ћи? Гу гло во Спо-
ра зум но по рав на ње да је ре ше ње за овај про блем – та ко 
што ће пла ћа њем за Ре ги стар би ти осло бо ђен оба ве зе 

5 Ken net h Crews,  “Study on Copyright Lim itations and Exceptions for 
Libraries and Archives”, WI PO Stud y,   http:// www . wi po.int/edocs/mdo cs/ 
sccr/en/ sc cr_17 /s ccr_17_2 .pdf. 
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пре ма но си о ци ма аутор ских пра ва за ова кву вр сту де ла, 
где год се они на ла зи ли. Ме ђу тим, ово ре ше ње ни је од 
ко ри сти би бли о те ка ма у ре ша ва њу вла сти тих про бле ма 
на исту те му „си ро чи ћа“.

Чу ва ње књи га: што ви ше књи га Гугл ске ни ра, мо гућ 
је и ве ћи при ти сак на би бли о те ке да се осло бо де при ме-
ра ка ко ји су већ увр ште ни у Гу гло ву ди ги тал ну збир ку. 
Овај про блем мо же да по ста не још озбиљ ни ји уко ли ко 
би бли о те ка већ пла ћа прет пла ту за при ступ Гу гло вој 
ба зи по да та ка –за што он да пла ћа ти за исту књи гу на по-
ли ци?6 Ме ђу тим, овај тренд мо же да угро зи при о ри те те 
чу ва ња. На при мер, шта ако Гу глов ске нер не на мер-
но пре ско чи стра ну, а гре шка се не от кри је го ди на ма? 
Шта ако Гугл пре ста не да се ба ви овим по слом или су 
ске ни ра ни по да ци на би ло ко ји дру ги на чин оште ће ни 
или из гу бље ни? Да ли ће ори ги нал ни текст и да ље би-
ти до сту пан на по ли ца ма би бли о те ка? Као што је је дан 
ко мен та тор при ме тио, „са сва ком ске ни ра ном стра ни-
цом, Гу глов про је кат ске ни ра ња књи га из би бли о те ка, 
по свом оби му, ако већ не по свом ква ли те ту, чи ни мо-
гућ ност бо ље ал тер на ти ве ма ло ве ро ват ном.”7 Сто га, 
по ста је ва жно па жљи во раз мо три ти да ли су Гу гло ве 
ди ги тал не књи ге од го ва ра ју ћа за ме на за фи зич ки по-
сто је ће ори ги на ле.

При ват ност: При ступ ске ни ра ним књи га ма би ће 
омо гу ћен пре ко Гу гло вог Web сај та. Овим ће Гугл би ти 
у нео спор ној пред но сти да над зи ре ко шта чи та, укљу-
чу ју ћи и по дат ке о пре гле да ним стра ни ца ма и на ду же. 
Гу глов Спо ра зум о по рав на њу не ба ви се за шти том при-
ват но сти ко ри сни ка.

Из ван Гу гла: Ди ги тал не мо гућ но сти 
за би бли о те ке

- Ма сов но ан га жо ва ње спољ них са рад ни ка 
би бли о те ка

Би бли о те ке ко је же ле да што пре ди ги та ли зу ју сво је 
збир ке, а ко је ни су вољ не или ни су у ста њу да се осло не 
на ову услу гу Гу гла, мо гу раз мо три ти и не ке дру ге оп-
ци је. Ја сно је да би бли о те ке мо гу да при ба ве до зво лу од 
но си ла ца аутор ских пра ва ка ко би се укљу чи ле у овај по-
сао. Та ко ђе, мо жда у не ким зе мља ма за кон о аутор ским 
пра ви ма пред ви ђа по себ не из у зет ке ко ји до зво ља ва ју 
би бли о те ка ма да се ан га жу ју на ди ги та ли за ци ји.

Али би бли о те ке не би тре ба ло да сво ју по тра гу за 
ре ше њем ди ги та ли за ци је све ду на ова два тра ди ци о-
нал на при сту па. По ја вљу ју се и до дат не мо гућ но сти, 
за хва љу ју ћи но вим Ин тер нет тех но ло ги ја ма. Би бли о-
те ке би на ро чи то тре ба ло да раз мо тре ка ко мо гу да ис-
ко ри сте ен ту зи ја зам и енер ги ју сво јих ко ри сни ка у ци-
љу из град ње и одр жа ва ња ди ги тал них збир ки. Ствар но 
при хва та ње ових оп ци ја ма сов ног ан га жо ва ња спољ них 
са рад ни ка зах те ва ће да би бли о те ке раз ми сле о из у зе-

6  Сличан п ритиса к  н а б иблиот ек е имао је за резу лта т уступ ање читав-
их зби рк и  но ви на  и ост али х период ичних  изд ања, ка о што је  Ни колсон  
Бејкер ,  оснивач реп ози то ријума ам ер ичких дне вних листова, описао : 
Nichols on  B ake r, Double Fold: Li brarie s and Assault  on Paper, 2002. 
7 Paul Duguid, “Inheritance and Loss: A Brief Survey of Gugl Books”, First 
Monday, 2007, http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/
fm/article/view/1972/1847. Овај репортер је пронашао бројне грешке у 
Гугловим скенирним примерцима дела Tristram Shandy.

ци ма и огра ни че њи ма аутор ских пра ва ко ја се жу из ван 
њих са мих.8 

У да љем тек сту су опи са не три мо гућ но сти „ма сов-
ног ан га жо ва ња спољ них са рад ни ка“.

1. Би бли о те ке као нај ма сов ни ји про вај де ри де ла за 
јав ну упо тре бу

За хва љу ју ћи мо гућ но сти ма ма сов ног ан га жо ва ња 
спољ них са рад ни ка, би бли о те ке би мо гле да из бег ну 
тро шко ве и те рет „ма ло про дај ног“ при сту па јав но сти 
ин фор ма ци ја ма, опре де љу ју ћи се за усред сре ђи ва ње 
па жње на са му ди ги та ли за ци ју и оспо со бља ва ње ма те-
ри ја ла у јав ном до ме ну у „ма сов ној“ или „ве ле про дај-
ној“ фор ми.

Би бли о те ке че сто сма тра ју да су оне „ма ло про да-
ја“ ин фор ма ци ја, ти ме што мо ра ју сва ку ин фор ма ци ју 
да пре ра де та ко да сва ко мо же ди рект но да је ко ри сти. 
На жа лост, пре мо шћа ва ње ја за из ме ђу нео бра ђе них „ве-
ле про дај них“ по да та ка и до те ра них, за јед нич ких „ма ло-
про дај них“ при ме ра мо же би ти ка ко фи нан сиј ски, та ко 
и вре мен ски зах тев но, на ро чи то за оне би бли о те ке ко је 
не ма ју до вољ но ис ку ства у on-li ne ра ду. Ме ђу тим, ако 
са ми ко ри сни ци мо гу лич но да до при не су по бољ ша њу 
у овој обла сти, би бли о те ке он да мо гу да се усред сре де 
са мо на ма сов но еми то ва ње по да та ка.

Pu blic.Re so ur ce.org је јед на од огра ни за ци ја ко је се 
др же овог усме ре ња. Аме рич ка не вла ди на ор га ни за ци-
ја Pu blic.Re so ur ce.org има за циљ да ста ви на сло бод но 
рас по ла га ње све вла ди не по дат ке у ма сов ном об ли ку на 
свом Web сај ту. У скла ду са аме рич ким за ко ном о аутор-
ским пра ви ма, мно ги вла ди ни до ку мен ти, укљу чу ју ћи 
и суд ске пре су де и за кон ске од ред бе у до ме ну су јав не 
упо тре бе. Уме сто да из гра ди за јед нич ки ин тер фејс за 
ове до ку мен те, Pu blic.Re so ur ce.org јед но став но их ди ги-
та ли зу је и ста вља на рас по ла га ње у ве ли кој ко ли чи ни, 
убе ђе на да ће љу ди про на ћи свр ху ових по да та ка, и на 
тај на чин ства ра сер ви се ко ји ће омо гу ћи ти лак ши при-
ступ од ре ђе ном ма те ри ја лу. Та ко, не при мер, Гугл је већ 
увр стио мно ге до ку мен те ко је је по ста ви ла Pu blic.Re so-
ur ce.org у свој пре тра жи вач ки кор пус, и ти ме је ство рио 
ве о ма ко ри стан пре тра жи вач ки ин тер фејс и по ште део 
Pu blic.Re so ur ce.org тро шко ва за кре и ра ње но вог.

2. Би бли о те ке мо гу да чу ва ју збир ке тре ћих ли ца
Би бли о те ке мо гу та ко ђе да упо тре бе енер ги ју ко ри-

сни ка та ко што ће ис ко ри сти ти из у зет ке и огра ни че ња 
аутор ских пра ва ко ји се ти чу за шти те про вај де ра on-li-
ne сер ви са ко ји чу ва ју ди ги тал не по дат ке за ко ри сни ке. 
Не ко ли ко зе ма ља огра ни чи ло је аутор ска пра ва за про-
вај де ре on-li ne сер ви са ко ји чу ва ју од ре ђе не са др жа је по 
же љи ко ри сни ка.9 Ова за шти та је глав на по кре тач ка сна-

8 „Масовно ангажовања спољних сарадника” је давање посла који се 
по обичају поверава посебном лицу (обично неком од запослених) 
неодређеној, углавном већој групи људи у облику јавног позива. Овај 
термин је кованица коју је осмислио Џеф Хоув. Jeff Howe, Crowdsourcing: 
Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, 2008.
9 На пример, Америка обезбеђује „сигурне луке” за провајдере on-line 
услуга који чувају информације по жељи корисника као део Закона о 
ауторским правима у дигиталном миленијуму (Digital Millennium Copyrigt 
Act, 17 U.S.C. § 512(c)). Слично овоме, чланице Европске уније (EU) могу 
да ограниче одговорнст провајдера услуга друштвеног информисања у 
одговарајућим националним законима који примењују чланове 12-15 
Директиве 2000/31/ЕЦ Европског парламента и савета од 8. јуна 2000. по 
питању одређених законских аспеката услуга друштвеног информисања, 
нарочито у области електронске трговине на интернационалном тржишту.
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Лохман фон Фред „Ауторско право – царство које се шири“, 77–81.

О Д Р А З

га за раст и раз вој раз ли чи тих Ин тер нет сер ви са, укљу-
чу ју ћи и Гу глов вла сти ти YouTu be сер вис.

Би бли о те ке мо гу да се по зо ву на за шти ту ових истих 
аутор ских пра ва да ство ре on-li ne ре по зи то ри јум за кли-
јен те ко ји же ле да од ло же сво је ди ги тал не ма те ри ја ле. 
Та ко, на при мер, сва ки члан не ког на уч ног удру же ња 
мо же да ди ги та ли зу је од ре ђе не члан ке из ча со пи са, али 
не ће мо ћи да оства ри аутор ска пра ва над овим ра до ви-
ма. У за ви сно сти од до ме на при мен љи во сти ста ту тар-
них од ред би би ло ког про вај де ра on-li ne сер ви са, сва ка 
би бли о те ка ће мо ћи да на пра ви ди ги тал ни ма га цин за 
чу ва ње ових до ку ме на та, на тај на чин их ста ви ти на рас-
по ла га ње јав но сти, а исто вре ме но да сма њи вла сти ту из-
ло же ност мо гућ но сти ма кр ше ња аутор ских пра ва, уко-
ли ко би њи хо ви но си о ци ка сни је же ле ли да их оства ре.

3. Ко ри сни ци као што су би бли о те ке
Би бли о те ке би тре ба ло да раз мо тре да ли из у зе ци 

и огра ни че ња аутор ских пра ва при мен љи ви на гра ђа не 
мо гу у гло ба лу да им по мог ну да ре ше не ке од про бле ма 
с ко ји ма се су о ча ва ју. Очи гле дан при мер је слу чај Нап-
стер. То ком са мо не ко ли ко ме се ци, љу би те љи му зи ке 
ши ром све та су, за хва љу ју ћи Нап стер софт ве ру, ус пе ли 
да ство ре нај ве ћу фо но те ку ика да сни мље не му зи ке, а 
све на до бро вољ ној ба зи, без ика кве на кна де.10 

Да овај Нап стер екс пе ри мент ни је био оне мо гу ћен 
ту жбом за по вре ду аутор ских пра ва, мо гао је би ти од 
не ве ро ват не ко ри сти за све би бли о те ке. Уоста лом, ако 
љу би те љи му зи ке мо гу у то ли кој ко ли чи ни да ди ги та ли-
зу ју и ста ве на рас по ла га ње јав но сти то ли ко сни мље не 
му зи ке, то зна чи да се на њих мо же ра чу на ти у рас те-
ре ћи ва њу свих би бли о те ка од овог по сла, ко је ће се на 
тај на чин усред сре ди ти на ди ги та ли зо ва ње са мо оних 
сни ма ка ко је су љу би те љи му зи ке пре ви де ли и мо жда на 
чу ва ње му зи ке чи ји су је љу би те љи већ ди ги та ли зо ва ли.

Сва ка ко, нео вла шће но ко ри шће ње му зи ке и да ље 
цве та на Ин тер не ту и по ред за кон ских ко ра ка ко је су 

10 Joseph Menn, All the Rave: The Rise and Fall of Shawn Funning’s Napster, 
2003.

но си о ци аутор ских пра ва пред у зе ли. Ме ђу тим, уме сто 
да по сма тра ју ову ак ту ел ну кон тро вер зу као не што што 
не ма ни ка кве ве зе са би бли о те ка ма, би бли о те ка ри би 
тре ба ло да ин си сти ра ју на до но ше њу од лу ке о на кна ди 
ства ра о ци ма, јер исто вре ме но на тај на чин шти те труд 
љу би те ља му зи ке, во лон те ра да је ди ги та ли зу ју и та ко 
ство ре не про це њи ву фо но те ку сни мље не му зи ке. Та ко, 
на при мер, за јед нич ка до зво ла ко ја охра бру је љу би те-
ље му зи ке да у ве ли кој ме ри ко пи ра ју и ди стри бу и ра ју 
му зич ке да то те ке тре ба ло би да бу де по пу лар ни ја ме ђу 
би бли о те ка ри ма не го при сил но пре у зи ма ње не ке ова ко 
на ста ле би бли о те ке са Ин тер не та.

За кљу чак 

Док би бли о те ке чи не ве ли ке на по ре да скре ну па-
жњу на нео п ход ност ди ги та ли за ци је, аутор ска пра ва ће 
и да ље пред ста вља ти озбиљ не пре пре ке. Ме ђу тим, ма ло 
је ве ро ват но да ће и ове пре пре ке за у ста ви ти про цес ди-
ги та ли за ци је, као што је по ка зао Гу глов Спо ра зум о по-
рав на њу. Би бли о те ке ви ше не мо гу се би да до зво ле да 
се усред сре де са мо на огра ни че ња и из у зет ке за ко на о 
аутор ским пра ви ма ко ји су пи са ни за би бли о теч ке по-
тре бе. Они мо ра ју та ко ђе да пра те ка ко по слов ни раз вој, 
као што је Гу глов Спо ра зум, та ко и но ве мо гућ но сти ко-
је ће про и за ћи из огра ни че ња и из у зе та ка ство ре них за 
дру ге ко ри снич ке гру пе, као што су про вај де ри on-li ne 
сер ви са. Са мо ако се и са ме по за ба ве аутор ским пра ви-
ма, би бли о те ке ће мо ћи успе шно да се кре ћу ме ђу иза-
зо ви ма ди ги та ли за ци је ко ји нам тек пред сто је.

Пре ве ла
Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић

 
За хва љу ју ћи љу ба зно сти ауто ра, до би ла сам овај ин-

те ре сант ни текст, и уз ње го ву усме ну са гла сност пре ве ла 
и по де ли ла га са ва ма.

Бе ле шка о ауто ру
 

Фред фон Лох ман (Fred von Loh mann), прав ник Elec tro nic Fron ti er Fo un da tion, спе ци ја ли зо ван je за 
пи та ња ин те лек ту ал не сво ји не. У ра ду EFF-а он ула же на по ре у кре и ра њу по ли ти ке у ве зи са 

од го ва ра ју ћом рав но те жом из ме ђу за шти те ин те лек ту ал ног вла сни штва и јав ног ин те ре са, fa ir usе (фер 
ко ри шће ња), сло бод ног из ра жа ва ња и ино ва ци ја. У 2008. Фред фон Лох ман био је је дан од 50 во де ћих 

адво ка та у обла сти ин те лек ту а не сво ји не у Ка ли фор ни ји пре ма пи са њу Daily Jo u nals-а.

Жељка Момиров, олово ливено патинирано - фи 20 cm
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Раз вој нор ма тив не кон тро ле

У окви ру пла на за оства ри ва ње про јек та Уни вер-
зал не би бли о граф ске кон тро ле на кон фе рен ци ји UNE-
SCO-a 1974. го ди не, јед на од кључ них пре по ру ка би ла 
је да сва ка на ци о нал на би бли о граф ска аген ци ја пре у зме 
од го вор ност за ус по ста вља ње је дин стве них (нор ми ра-
них) об ли ка име на на ци о нал них ауто ра, ин ди ви ду ал них 
и ко лек тив них, у ви ду на ци о нал не нор ма тив не ли сте.1 
На Кон гре су о на ци о нал ним би бли о гра фи ја ма у ор га-
ни за ци ји IFLA-е и UNE SCO-a 1977. го ди не, усво јен је 
пред лог да сва ка на ци о нал на би бли о граф ска аген ци ја, 
у скла ду са сво јим на ци о нал ним пра ви ли ма, тре ба да 
одр жа ва си стем нор ма тив не кон тро ле за име на ауто ра, 
лич на и ко лек тив на, и за је дин стве не на сло ве.

На кон фе рен ци ји IFLA-е 1978. го ди не осно ва на је 
Рад на гру па за из ра ду ме ђу на род ног си сте ма нор ма тив-
не кон тро ле, ко ја је у окви ру сво је де лат но сти има ла три 
глав на за дат ка:

1.  Да раз мо три и фор му ли ше спе ци фи ка ци је јед ног 
ме ђу на род ног нор ма тив ног си сте ма, ка ко би се 
за до во љи ле би бли о граф ске по тре бе би бли о те ка;

2.  Да из ра ди UNI MARC фор мат за раз ме ну нор ма-
тив них по да та ка;

3.  Да раз ви је де ло твор ну и успе шну ме то ду за раз-
ме ну нор ма тив них по да та ка.

1 Do rothy An der son, Uni ver sal Bi bli o grap hic Con trol: a Long-Term Po licy, a Plan 
for Ac tion (Pul lach bei München: Ver lag Do ku men ta tion, 1974).

Пр ви при руч ник у ко јем су ус по ста вље ни стан дар-
ди нор ма ти вог си сте ма об ја вљен је 1984. го ди не, под 
на сло вом Упут ство за из ра ду нор ма тив них и упут них 
је ди ни ца – GA RE. Овај при руч ник, ко ји је из ра ди ла Рад-
на гру па за из ра ду ме ђу на род ног си сте ма нор ма тив не 
кон тро ле, ис црп но при ка зу је мо гућ но сти оку пља ња и 
по ве зи ва ња од ред ни ца, чи ме се по сти же ви ше ди мен-
зи о нал ност абе цед ног ка та ло га. Сам аутор „Pravilnikа 
i priručnikа za iz rad bu abe ced nih ka ta lo ga“ Ева Ве ро-
на на по ме ну ла је да пра ви ла за из ра ду нор ма тив них и 
упут них је ди ни ца има ју при вре ме ни ка рак тер и да ће се 
ко нач на пра ви ла из ра ди ти тек ка да бу ду об ја вље не ове 
(го ре на ве де не) ме ђу на род не пре по ру ке.

Свр ха нор ма тив не кон тро ле за из бор 
лич ног име на

Под је дин стве ном од ред ни цом у абе цед ном ка та-
ло гу  под ра зу ме ва се утвр ђе ни об лик од ред ни це ко ји 
се мо ра сле ди ти без од сту па ња. На су прот је дин стве ној 
од ред ни ци, по сто је и оп ште упут ни це за не у сво је не об-
ли ке, ко је се по об ли ку раз ли ку ју од је дин стве не од ред-
ни це. Оп ште упут ни це за не у сво је не об ли ке углав ном се 
за сни ва ју на не ком не у сво је ном име ну или на зи ву ко је 
аутор ко ри сти.

Уво ђе ње нор ма тив не кон тро ле на зи ва се нор ми ра-
ње и ње гов ре зул тат је нор ма тив ни за пис. Нор ма тив ни 
за пис по ка зу је усво је но или нор ми ра но име за од ре ђе-

Име на цр кве них ли ца у нор ма тив ним 
за пи си ма и упут ни ца ма

Пред лог за ујед на ча ва ње при ме не чл. 131, 132. и 133. „Pra vil ni ka i 
pri ruč ni ka za iz rad bu abe ced nih ka ta lo ga. Dio 1, Od red ni ca i re da li ca“ и 

име на цр кве них ли ца у нор ма тив ним за пи си ма и упут ни ца ма

ђа кон Не над Идри зо вић
На род на би бли о те ка Ср би је
ne nad.idri zo vic@nb.rs

Са же так
У „Pra vil ni ku i pri ruč ni ku za iz rad bu abe ced nih ka ta lo ga. Dio 1, Od red ni ce i re da li ce“, на ла зе се три чла на (чл.131, 132. и 133) у 
ко ји ма су об ра ђе не је дин стве не од ред ни це и њи хо ве оп ште упут ни це за не у сво је не об ли ке име на цр кве них до сто јан-
стве ни ка, чла но ва цр кве них ре до ва и све та ца. Оно што не до ста је у овим чла но ви ма је то што не ма до вољ но при ме ра 
за име на цр кве них ли ца и све та ца из обла сти пра во слав ног хри шћан ства. Ка да кон ста ту је мо ову чи ње ни цу, не ми сли-
мо да је аутор при руч ни ка на мер но то ура дио, јер у пе ри о ду ка да је при руч ник на пи сан, цр кве но пра во слав но из да-
ва штво ни је би ло раз ви је но. На ша на ме ра ни је да пре пра вља мо по сто је ћа пра ви ла за из ра ду је дин стве них од ред ни ца, 
већ да их до пу ни мо при ме ри ма име на ауто ра ко ја су се у ме ђу вре ме ну по ја ви ла.

Кључ не ре чи: 
нор ма тив ни за пис, је дин стве на од ред ни ца, оп шта упут ни ца, цр кве ни до сто јан стве ни ци, чла но ви цр кве них ре до ва, 
име на све та ца

УДК 025.323:271.2-36
025.323:27-72
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ни ен ти тет, као и сва дру га по зна та име на. Име ауто ра 
мо же би ти пред ста вље но у опи су у два об ли ка: у нор ми-
ра ном и у об ли ку у ко јем се по ја вљу је на до ку мен ту. Ка-
да се ови об ли ци раз ли ку ју, они се на ла зе у раз ли чи тим 
по љи ма у би бли о граф ском опи су (ISBD) или у фор ма ту 
за ма шин ски чи тљи ву ка та ло ги за ци ју UNI MARC. Из бор 
је дин стве не од ред ни це лич ног име на или нор ма тив ни 
об лик име на во ђен је на че лом оп ште упо тре бе. Ан гло-
аме рич ко ка та ло шко пра ви ло на ла же усва ја ње оп ште- 
по зна тог име на ауто ра и, ако је то мо гу ће, оп штепо зна то 
име ауто ра тре ба ло би да бу де у об ли ку ко ји се на ла зи на 
об ја вље ним де ли ма те осо бе. Ва ри јант на и нор ми ра на 
име на семaнтички су по ве за на и упу ћу ју на исто. Тра ди-
ци о нал но се јед на кост из ме ђу ва ри јант них и нор ми ра-
них об ли ка име на ус по ста вља по мо ћу упут ни це „ви ди“, 
ко ја са ва ри јант ног упу ћу је на нор ми ра но име.2

Нор ма тив ни за пис се из ра ђу је ка да је по треб на 
упут ни ца за име, јер по сто је раз ли чи та име на или об-
ли ци име на у би бли о граф ским за пи си ма или из во ри ма 
по да та ка; раз ли чи ти еле мен ти име на; де ла јед ног ауто-
ра се во де под две од ред ни це; по сто ји ра ни ји и ка сни ји 
об лик име на.

Тре ба ло би на по мен ти да, у скла ду са „Pra vil ni kom 
i pri ruč ni kom za iz rad bu abe ced nih ka ta lo ga. Dio 1, Od-
red ni ce i re da li ce“, ни је пред ви ђе на упо тре ба упо ред них 
од ред ни ца и од ред ни це „ви ди и“.

У сле де ћем де лу на шег ис тра жи ва ња из ло жи ће мо 
наш пред лог за ујед на ча ва ње при ме не чл. 131, 132. и 
133. „Pra vil ni ka i pri ruč ni ka za iz rad bu abe ced nih ka ta lo-
ga. Dio 1, Od red ni ca i re da li ca“ Eвe Ве ро не:

Чл. 131
Цр кве ни до сто јан стве ни ци
Тач ка 1.
Је дин стве на од ред ни ца за па пу3 са др жи ла тин ски 

об лик име на ко јем се до да је ред ни број и ознакa „па па“ 
на је зи ку би бло теч ког цен тра; озна ка се од ред ног бро ја 
одва ја за пе том.

Оп ште упут ни це за не у сво је не об ли ке из ра ђу ју се за 
об лик име на ко ји је при ла го ђен ду ху је зи ка би бли о теч-
ког цен тра, за епи тет (на ди мак) ко ји се ја вља уз па пи но 
име и за гра ђан ско име, уко ли ко се па па ба вио ства ра-
лач ким ра дом под тим име ном до пре у зи ма ња епи скоп-
ског чи на.

При мер:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
BE NE DIC TUS XVI, pa pa БЕ НЕ ДИКТ XVI, па па
 РА ЦИН ГЕР, Јо зеф 
 RAT ZIN GER, Jo seph 

У ка та ло зи ма са ћи ри лич ним пи смом у од ред-
ни ци, ла тин ски об лик име на да је се у фо нет ској 
тран скрип ци ји.

При мер
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
БЕ НЕ ДИКТ XVI, па па BE NE DIC TUS XVI, pa pa
 RAT ZIN GER, Jo seph
 РА ЦИН ГЕР, Јо зеф

2 Илејн Све но ни јус, Ин те лек ту ал на осно ва ор га ни зи ва ња ин фор ма ци ја (Бе-
о град: На род на би бли о те ка Ср би је, Clio, 2007), 132.
3 Па па (грч. pa)ppaj; лат. pa pa – отац) вр хов ни је по гла вар Ри мо ка то лич ке 
цр кве, са се ди штем у Ва ти ка ну.

Тач ка 2.
Је дин стве на од ред ни ца за па три јар ха4 са др жи име 

ко је је до био при сту па њу у мо на шки ред.5 Име ну се 
до да је ред ни број и озна ка цр кве ног по ло жа ја на је зи-
ку би бли о теч ког цен тра; на зив епи ско пи је6 на во ди се у 
при дев ском об ли ку.

Оп ште упут ни це за не у сво је не об ли ке из ра ђу ју се за 
об лик име на ко ји је при ла го ђен ду ху је зи ка би бли о теч-
ког цен тра, за епи тет (на ди мак) ко ји се ја вља уз па три-
јар хо во име и за гра ђан ско име, уко ли ко се па три јарх 
ба вио ства ра лач ким ра дом под тим име ном до пре у зи-
ма ња епи скоп ског чи на.

При ме ри:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
ПА ВЛЕ, срп ски па три јарх  СТОЈ ЧЕ ВИЋ, Па вле

ПА ВЛЕ, пећ ки ар хи е пи скоп ПА ВЛЕ, бе о град ско-
      кар ло вач ки ми тро по лит
 ПА ВЛЕ, ра шко-
  при зрен ски епи скоп

АЛЕК СИЈ II, ру ски па три јарх АЛЕК СИЙ II, 
 ру ски па три јарх
 Ри ди гер, Алек сий 
  Ми ха й ло вич
 Ри ди гер, Алек сиј 
  Ми хај ло вич

Тач ка 3-4.
Је дин стве на од ред ни ца за оста ле ар хи је ре је7 фор-

му ли ше се у скла ду са про пи си ма ко ји се од но се на име-
на ауто ра но вог, сред њег и ста рог ве ка.

При ме ри:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
РА ДО ВИЋ, Ам фи ло хи је АМ ФИ ЛО ХИ ЈЕ, 
 цр но гор ско-при мор ски 
  ми тро по лит
 АМ ФИ ЛО ХИ ЈЕ, 
  ми тро по лит

ЈЕВ ТИЋ, Ата на си је АТА НА СИ ЈЕ, за хум ско-
  хер це го вач ки епи скоп
 АТА НА СИ ЈЕ, вла ди ка

4 На че лу свих на ци о нал них пра во слав них цр ка ва са до сто јан ством па три-
јар ши је на ла зи се по гла вар са ти ту лом па три јар ха. 
5 Сту па ње у мо на шки ред под ра зу ме ва про ме ну све тов ног име на у име 
не ког од ка но ни зо ва них све та ца. За сва ки но ви чин мо на шког за ве та (ра-
со фор, ма лос хим ник и ве ли кос хим ник) име мо же да се ме ња. Углав ном је 
прак са да име оста не исто она ко ка ко га је мо нах до био при при хва та њу 
мо на шког за ве та.
6 Епи ско пи ја или епар хи ја (грч. e)pi sko pi/a) је на зив за област чи ји ду хов ни 
жи вот над гле да и њи ме ру ко во ди епи скоп. 
7 Сва цр кве на ли ца ко ја има ју епи скоп ски чин на зи ва ју се ар хи је ре ји ма 
или вла ди ка ма. Због бо љег раз у ме ва ња цр кве не је рар хи је, у сле де ћој та бе-
ли при ка за ће мо ко ји све чи но ви по сто је у Пра во слав ној цр кви:

                                          ЈЕРАР ХИ ЈА – Чи но ви

 НЕЈЕ РАР ХИ ЈА  ЂАКОН СКИ  СВЕШТЕ НИЧ КИ  ЕПИСКОП СКИ

МОНАШТВО
СВЕШТЕН-
СТВО

МОНАШТВО
СВЕШТЕН-
СТВО

МОНА-
ШТВО

СВЕШТЕН-
СТВО

МОНАШТВО

ИСКУШЕНИК
ПАРА-
МОНАР

ЈЕРОЂАКОН ЂАКОН
ЈЕРО-
МОНАХ

ЈЕРЕЈ ЕПИСКОП

МОНАХ АКОЛУТ
ПРОТОЂА-
КОН

ПРОТОЂА-
КОН

СИНЂЕЛ
ПРОТО-
НАМЕСНИК

МИТРОПОЛИТ

СХИМОНАХ  ЗАКЛИЊАЧ АРХИЂАКОН
ПРОТО-
СИНЂЕЛ

ПРОТО-
ЈЕРЕЈ

АРХЕПИСКОП

ИПОЂАКОН ИГУМАН
ПРОТОЈЕРЕЈ-
СТАВРОФОР

ПАТРИЈАРХ

ЧТЕЦ
АРХИ-
МАНДРИТ
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БУ ЛО ВИЋ, Ири неј ИРИ НЕЈ, бач ки епи скоп
 ИРИ НЕЈ, вла ди ка

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Ар те ми је АР ТЕ МИ ЈЕ, ра шко-
  при зрен ски епи скоп
 АР ТЕ МИ ЈЕ, вла ди ка

ЗИ ЗИ У ЛАС, Jован8 Ζηζιούλας, Ιωάννης
 ZE ZI O U LAS, Ioan nes
 ЗИ ЗИ У ЛАС, Јо а нис
 ЗИ ЗЈУ ЛАС, Јо ван
 ЈО ВАН, пер гам ски 
  ми тро по лит
 ЈО ВАН, ми тро по лит

ХРА ПО ВИЦ КИ,  ХРА ПО ВИЦ КИЙ,
Ан то ниј Па вло вич  Ан то ний Па вло вич 
 ХРА ПО ВИЦ КИ, 
  Ан то ни је
 АН ТО НИ ЈЕ, ми тро по лит

ВЕР, Ка ли стос WA RE, Κάλλιστος
 WA RE, Kal li stos  
 WA RE, Ti mothy
 ВЕР, Ка лист
 ВЕР, Ти мо ти
 КА ЛИСТ, ди о клиј ски 
  епи скоп
 КА ЛИСТ, ди о клиј ски 
  ми тро по лит
 КА ЛИСТ, вла ди ка
 КА ЛИСТ, ми тро по лит

Чл. 132
Чла но ви цр кве них ре до ва
Тач ка 1.
Је дин стве на од ред ни ца за име на ауто ра ко ја не ма-

ју епи скоп ски чин, а при па да ју мир јан ском све штен ству 
(ђа кон, про то ђа кон, је реј, про то на ме сник, про то је реј и 
про то је реј-ста вро фор), фор му ли ше се у скла ду са про-
пи си ма ко ји се од но се на име на ауто ра но вог, сред њег 
и ста рог ве ка.

При ме ри:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
ПЕ РИЋ, Дим шо

ПО ПО ВИЋ, Ра до мир В.

СКЛИ РИС, Ста ма тис Σκλήρης , Σταμάτης
 SKLE RES, Sta ma tes

ФЛО РОВ СКИ,  ФЛО РОВ СКИЙ,
Ге ор гиј Ва си ље вич   Ге ор гий Ва си ль е вич
 ФЛО РОВ СКИ, Ге ор ги је 

Је дин стве на од ред ни ца за ауто ре ко ји при па да-
ју мо на штву (мо нах, је ро ђа кон, ар хи ђа кон, је ро мо нах, 
игу ман, син ђел, про то син ђел и ар хи ман дрит) фор му ли-
ше се у скла ду са пра ви ли ма ко ја ва же за ауто ре но вог, 
сред њег и ста рог ве ка. У је дин стве ној од ред ни ци, уме сто 
лич ног име на, на во ди се мо на шко или ре дов нич ко име 
ко је је аутор при мио при сту па њу у ред.

Оп ште упут ни це за не у сво је не об ли ке из ра ђу ју се за 
ауто ро во пре зи ме и лич но име, уко ли ко се аутор ба вио 

8 Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица, прир, Правопис 
српског језика (Нови Сад: Матица српска, 1993), 181- 182.

ства ра лач ким ра дом пре сту па ња у ред; за мо на шко име 
ко јем се до да је на зив од го ва ра ју ћег мо на шког чи на.

При ме ри:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
ПО ПО ВИЋ, Ју стин ЈУ СТИН Ће лиј ски
 ЈУ СТИН, ар хи ман дрит

ШТРА БУ ЛО ВИЋ, Та деј ТА ДЕЈ Ви тов нич ки
 СТА РАЦ Та деј

ВА ФИ ДИС, Еми ли јан Βαφείδης , Αιμιλιανός
 BA FE I DES, Aimi li a nos
 ВА ФИ ДИС, Еми ли ја нос
 ЕМИ ЛИ ЈАН, 
  ар хи ман дрит

ИЛИ ЈЕ, Кле о па ILIE, Cle o pa
 СТА РАЦ Кле о па

Уко ли ко ауто ро во пре зи ме ни је по зна то, или се 
аутор при сту па њу у ред од ре као пре зи ме на, у је дин-
стве ној од ред ни ци на во ди се ре дов нич ко или мо на шко 
име, по ко јем је аутор по знат, уз до да так на зи ва од го ва-
ра ју ћег мо на шког чи на.

Оп ште упут ни це за не у сво је не об ли ке из ра ђу ју се за 
ауто ро во пре зи ме и лич но име, уко ли ко се аутор ба вио 
ства ра лач ким ра дом пре сту па ња у ред.

При ме ри:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
ЈЕ ЛИ СЕЈ, ар хи ман дрит

ЛА ЗАР, ар хи ман дрит ЛА ЗА РЪ, ар хи ман дрит

ГРИ ГО РИ ЈЕ Све то го рац Γρηγόριος ο Αγιορείτης
 GRE GO RI OS o Agi o re i tes
 ГРИ ГО РИ ЈЕ Аги о рит

Чл. 132
Име на све та ца
Тач ка 1.
Са име ни ма ауто ра ста рог и сред њег ве ка ко је је Ри-

мо ка то лич ка цр ква про гла си ла све ци ма по сту па се као 
са име ни ма оста лих ауто ра тог до ба. У је дин стве ној од-
ред ни ци, лич но име и епи тет (на ди мак) пи шу се ћи ри-
лич ним об ли ком, а тој од ред ни ци се до да је при дев „све-
ти“ или „све та“. Од прет ход них са став них де ло ва при дев 
се одва ја за пе том.

Оп шта упут ни ца за не у сво је не об ли ке из ра ђу је се за 
ауто ро во име и епи тет (на ди мак) у ла ти ни зир ном об ли-
ку, а тој од ред ни ци се до да је при дев „све ти“ или „све-
та“. Од прет ход них са став них де ло ва при дев се одва ја 
за пе том.

При ме ри:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
КА ТА РИ НА Си јен ска, све та CAT HA RI NA Se nen sis, 
  све та 
ФРА ЊО Аси шки, све ти FRAN CI SCUS As si si en sis, 
  све ти

Тач ка 4.
Име на све та ца пра во слав них цр ка ва на во де се у је-

дин стве ној од ред ни ци пре ма пра ви ли ма за име на ауто-
ра но вог, сред њег и ста рог ве ка. Уко ли ко се у је дин стве-
ној ре да ли ци на ла зи лич но или мо на шко име, уз ње га се 
до да је при дев „све ти“ или „све та“ на је зи ку би бли о теч-
ког цен тра. Од прет ход них са став них де ло ва при дев се 
одва ја за пе том.
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За све це чи је пре зи ме ула зи у је дин стве ну ре да ли-
цу из ра ђу је се оп шта упут ни ца за не у сво је ни об лик ко ји 
чи ни лич но (мо на шко) име ко јем се до да је пре зи ме и 
при дев „све ти“, од но сно „све та“.

При ме ри:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ, Ни ко лај НИ КО ЛАЈ 
  Ве ли ми ро вић, све ти
 НИ КО ЛАЈ Срп ски, 
  све ти
 НИ КО ЛАЈ, жич ки 
  епи скоп
 НИ КО ЛАЈ, охрид ски 
  епи скоп
 НИ КО ЛАЈ, вла ди ка

БР ЈАН ЧА НИ НОВ,  БРЯН ЧА НИ НОВ, 
Иг на тиј Алек сан дро вич  Иг на тий Алек сан дро вич
 ИГ ЊА ТИ ЈЕ 
  Бр јан ча ни нов, све ти 
 БР ЈАН ЧА НИ НОВ, 
  Иг ња ти је
 ИГ ЊА ТИ ЈЕ, 
  кав кав ски епи скоп
 ИГ ЊА ТИ ЈЕ, вла ди ка

ВА СИ ЛИ ЈЕ Остро шки, све ти ВА СИ ЛИ ЈЕ Јо ва но вић, 
  све ти
 ЈО ВА НО ВИЋ, Ва си ли је
 ВА СИ ЛИ ЈЕ, за хум ски 
  епи скоп
 ВА СИ ЛИ ЈЕ, вла ди ка

ВА СИ ЛИ ЈЕ Ве ли ки, све ти Βασίλειος ο Μέγας, све ти
 BA SI LE I OS o Me gas, 
  све ти
 ВА СИ ЛИ ЈЕ Ке са риј ски,
  све ти

ТЕ О ФАН За твор ник, све ти ФЕ О ФАН За твор ник, 
  све ти

СА ВА, све ти СА ВА Не ма њић, све ти
 СА ВА, срп ски 
  ар хи е пи скоп
 СА ВА, ар хи е пи скоп
 РАСТ КО Не ма њић

Тач ка 5.
За име на све та ца ко ји су би ли вла да ри, па пе или па-

три јар си при ме њу ју се про пи си у чл. 130. и 131, т. 1 и 2. 
За све тач ко име из ра ђу ју се не у сво је ни об ли ци.

При ме ри:
Је дин стве на од ред ни ца не у сво је ни об ли ци
ФО ТИ ЈЕ, 
ца ри град ски па три јарх Φώτιος, све ти
 FO TI OS, све ти
 ФО ТИ ЈЕ, све ти

СТЕ ФАН Пр во вен ча ни,  СТЕ ФАН Пр во вен ча ни, 
срп ски краљ  све ти
 СТЕ ФАН Не ма њић I, 
  све ти
 СТЕ ФАН Не ма њић I, 
  срп ски краљ
СТЕ ФАН Ла за ре вић,  СТЕ ФАН Ла за ре вић,
срп ски де спот   све ти
 СТЕ ФАН Ви со ки, све ти

ШТИ ЉА НО ВИЋ, Сте фан СТЕ ФАН Шти ља но вић,
  све ти
 СТЕ ФАН Шти ља но вић, 
  срп ски кнез

БРАН КО ВИЋ Ђор ђе,  БРАН КО ВИЋ, Ђор ђе
срп ски де спот МАК СИМ Бран ко вић, 
  све ти
 МАК СИМ, све ти
 МАК СИМ, срп ски 
  ар хи е пи скоп
 МАК СИМ, ар хи е пи скоп

За кљу чак

У овом ра ду ви де ли смо да име ауто ра мо же да 
бу де пред ста вље но у два об ли ка – у нор ми ра ном об-
ли ку и у об ли ку у ко јем се по ја вљу је на до ку мен ту. Че-
сто се де ша ва да су та два об ли ка јед на ка, али ка да се 
раз ли ку ју, они се на ла зе у раз ли чи тим по љи ма (ISBD 
и UNI MARC). Из бор јед ног име на као нор ми ра ног и 
озна ча ва ње не у сво је них об ли ка, че сто су све што је 
по треб но за кон тро лу. По што име на цр кве них ауто ра 
ко ја смо ми ко ри сти ли у ра ду углав ном ни су ин ди ви-
ду а ли зо ва на, пре у зе ли смо од го ва ра ју ће по ступ ке. За 
раз ре ше ње на шег про бле ма би ло је по треб но де таљ но 
ко ри шће ње пра ви ла, углав ном су ге ри са них од стра не 
Ан гло-аме рич ких ка та ло шких пра ви ла, ко ја се ба зи-
ра ју на до да ва њу ква ли фи ка то ра као што су за ни ма-
ње, ти ту ла, или на чин осло вља ва ња, по ло жај у стру ци 
или слу жби.

Жељка Момиров, 
дрво - челик - стаклена лупа - фи 25 cm по комаду
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Church titles in author headings and cross-references

Ab stract
In ”A Co de and Ma nual for Com pi ling Alp ha be ti cal Ca ta lo gu es. Part 1, He a dings and He a ding Words”, the re are three pa ra-
graphs (131, 132, 133) which de fi  ne uni form he a dings and the ir ge ne ral cross-re fe ren ces of non-pre fer red terms for the na mes 
of church dig ni ta ri es, mem bers of church or ders and sa ints. The se pa ra graphs are only short of un suffi    ci ent num ber of exam-
ples for the na mes of church pe ro sons and sa ints from the or to dox chri sti a nity fi  eld. When we say this, it do esn’t mean that 
the aut hor of this ma nual had in ten tion to do this, be ca u se when this ma nual was writ ten, the or to dox church pu blis hing was 
not de vo lo ped yet. Our in ten tion is not aimed to chan ge cur rent re gu la ti ons for ma king uni form he a dings, but is aimed to 
up da te it with the exam ples of the na me of aut hors which ha ve been ap pe a red in the me an ti me.

Key words: 
aut ho rity fi  le, uni form he a ding, ge ne ral cross-re fe ren ce, church dig ni ta ri es, mem bers of church or ders, na mes of sa ints
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Чи ка го стил (Chi ca go Style) би бли о граф ског ци ти-
ра ња ко ри сти се у на уч ним ра до ви ма из исто ри је и дру-
гих ху ма ни стич ких на у ка. При руч ник Чи ка го сти ла (The 
Chi ca go Ma nual of Style, у да љем тек сту CMS)1 пред ста-
вља упут ство за ко ри шће ње овог сти ла. Овом при ли ком 
би ће пред ста вљен дру ги об лик ци ти ра ња: Aut hor-and-
Da te (аутор-да ти ра ње). Са же ти ји од прет ход но опи са ног 
Hu ma ni ti es, ко ри сти се и у при род ним и у дру штве ним 
на у ка ма. Овим об ли ком ци ти ра ња из во ри се на во де у 
са мом тек сту, у окру глим за гра да ма, и то: пре зи ме ауто-
ра, го ди на об ја вљи ва ња пу бли ка ци је и стра не, те му оту-
да и по ти че име: аутор-да ти ра ње. На по ме на се увек на-
во ди на кра ју ци та та, тј. иза на вод ни ка, или па ра фра зе, у 
окру глим за гра да ма. Про ши ре ни опис из во ра на во ди се 
на кра ју тек ста, у би бли о гра фи ји или спи ску ко ри шће-
не ли те ра ту ре и у ње му се увек да ју сви до ступ ни по да-
ци о пу бли ка ци ји. Мно ги из да ва чи, ре дак ци је ча со пи са 
и ауто ри, ра ди је ко ри сте овај об лик ци ти ра ња за то што 
га сма тра ју јед но став ни јим и еко но мич ни јим ка да је у 
пи та њу про стор и ду жи на ра да, а ти ме је и при пре ма за 
штам пу јед но став ни ја и јеф ти ни ја.

У овом ра ду, исти при ме ри ко ји су у прет ход ним 
тек сто ви ма о Чи ка го сти лу би бли о граф ског ци ти ра ња 
на ве де ни об ли ком Hu ma ni ti es, би ће тран сфор ми са ни у 
об лик Aut hor-and-Da te. Oво је учи ње но на мер но, ра ди 
лак шег пра ће ња раз ли ка у ци ти ра њу.

При ме ри на во ђе ња из во ра:
на во ђе ње књи ге:
1 аутор:
на по ме на (на да ље се не ће по себ но из два ја ти ни-

ка квом озна ком, за то што чи ни са став ни део тек ста и 
на во ди се од мах иза ци ти ра ног од лом ка обе ле же ног на-

1 Тhe Chi ca go Ma nual of Style, http://www.chi ca go ma nu a lofstyle. org/in dex.
html (пре у зе то 27. 9. 2008). И: Uni ver sity of Chi ca go Press, The Chi ca go Ma-
nual of Style: fo ur te enth edi tion (Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi-
ca go Press, 1993).

вод ни ци ма или па ра фра зе чи ји из вор аутор же ли да на-
ве де): (Пре зи ме го ди на2)

(Ра ди че вић 1991).
би бли о гра фи ја (у да љем текст у Б): ред ни број. Пре зи ме, 

име ауто ра. Го ди на. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач.
1. Ра ди че вић, Бран ко В. 1991. При че о жи во ти ња ма. 

Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

2 ауто ра:
(Пре зи ме и Пре зи ме ауто ра го ди на).3

(Сто кић Си мон чић и Вуч ко вић 2007).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име и име и пре зи ме ауто-

ра. Го ди на. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач.4

2. Сто кић Си мон чић, Гор да на и Жељ ко Вуч ко вић. 
2007. Упра вља ње би бли о те ка ма у до бу зна ња. Ис точ но 
Са ра је во: Град ска би бли о те ка.

4 или ви ше ауто ра:
(Пре зи ме и др. го ди на, том5).
(Ба бик и др. 1981, том 4).
Б: ред ни број. Пре зи ме, ини ци јал име на, ини ци јал 

име на и пре зи ме, ини ци јал име на и пре зи ме, ини ци јал 
име на и пре зи ме и ини ци јал име на и пре зи ме ауто ра. 
Го ди на. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач.

3. Ба бик, Б, В. Мо шин, С. Ни ко лов ска, З. Ра сол ко-
ска-Ни ко лов ска, Л. Сла ве ва и Р. Угри но ва–Ска лов ска. 
1981. Спо ме ни ци на сред њо ве ков на та и по но ва та исто-

2 Ва жно је при ме ти ти да се за рез ни ка да не ста вља из ме ђу пре зи ме на ауто-
ра и го ди не об ја вљи ва ња пу бли ка ци је. По: Uni ver sity of Chi ca go Press, The 
Chi ca go Ma nual of Style: fo ur te enth edi tion (Chi ca go and Lon don: The Uni ver-
sity of Chi ca go Press, 1993), 641.
3 Уко ли ко се на во де три ауто ра, пи шу се пр во пре зи ме, за рез, дру го пре зи-
ме и тре ће пре зи ме го ди на, стра не.
4 Код 3 аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају 
зарезом.
5 У не ким слу ча је ви ма, ка да је де ло ви ше том но, ве о ма је ва жно на ве сти 
број то ма пу бли ка ци је. Он се од го ди не одва ја за ре зом. Ако је по треб но 
на ве сти и стра ну или стра не, оне се од то ма од ва ја ју дво тач ком.

Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти ра ња
Ва ри јан та аутор-да ти ра ње

Мр Дра га на Са бо вљев
Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин
dra ga na.sa bo vljev@g mail.com

Са же так
Свр ха овог тек ста је да пред ста ви дру ги об лик ци ти ра ња Чи ка о го сти лом: Aut hor-and-Da te (аутор-да ти ра ње). Он је са-
же ти ји од прет ход но опи са ног сти ла Hu ma ni ti es, за то што се из во ри ци ти ра ју у са мом тек сту, у скра ће ном об ли ку (пре-
зи ме ауто ра, го ди на из да ња и стра не), док се пот пу ни из вор на во ди у би бли о гра фи ји или ли те ра ту ри на кра ју тек ста. 
Oвај об лик ци ти ра ња ко ри сти се и у при род ним и у дру штве ним на у ка ма.

Кључ не ре чи: 
Чи ка го стил, аутор-да ти ра ње, ци ти ра ње, би бли о граф ска је ди ни ца, на по ме на, би бли о гра фи ја

УДК 001.811
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ри ја на Ма ке до ни ја. Том 4 Гра мо ти, за пи си и дру га до-
ку мен тар на гра га за ма на сти ри те и цр кви те на при леп-
ска област. Уред ник Вла ди мир Мо шин. Ско пје, При леп: 
Ин сти тут за ис тра жу ва ње на ста ро сло вен ска та кул ту ра.

при мар на од го вор ност уред ни ка, пре во ди о ца или 
при ре ђи ва ча, ка да ни је на ве ден аутор:

(пре зи ме6 го ди на).
(Te šić 2007).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име, ур., гл и одг. ур., прев., 

прир. Го ди на. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач.
4. Te šić, Goj ko, prir. 2007. Ci tat Vi na ver. Be o grad: Kul-

tur ni cen tar Be o gra da.

се кун дар на од го вор ност (уред ник, пре во ди лац или 
при ре ђи вач уз ауто ра):

(Пре зи ме ауто ра го ди на).
(Шек спир 2003).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. На слов 

књи ге. Уред ник, Глав ни и од го вор ни уред ник, Пре вео, 
При ре дио Име и пре зи ме7. Ме сто из да ња: Из да вач.

5. Шек спир, Ви ли јам. 2003. Маг бет. При ре ди ла и 
про прат не бе ле шке на пи са ла Вла ди сла ва Гор дић Пет-
ко вић. Пре вео Све ти слав Сте фа но вић. Бе о град: За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства.8

по гла вље или не ки дру ги део књи ге:
(Пре зи ме ауто ра го ди на, стра не9).
(Је зер кић 2006, 68-69).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов по гла вља“. У На слов књи ге. уред ник Име и пре зи ме, 
стра не. Ме сто из да ња: Из да вач.

6. Је зер кић, Ве сна. 2006. „Жен ски ли ко ви у дра ма ма 
Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа“. У Ми хи зо ва дра ма у европ ском 
кон тек сту: збор ник тек сто ва. При ре дио Све ти слав Јо ва-
нов. Уред ник из да ња Ду шан Ја ко вљев, 66-77. Ириг: Срп ска 
чи та о ни ца Ириг и Фонд „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“.

по гла вље при ре ђе ног то ма књи ге (у од но су на при-
мар не из во ре):

(Пре зи ме ауто ра го ди на, стра на).
(Ci ce ro 1986, 35).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. „На слов по-

гла вља“. У На слов књи ге, уред ник Име и пре зи ме. Том 
На сло ва књи ге, уред ник Име и пре зи ме, стра не. Ме сто 
из да ва ња: Из да вач, го ди на.10

7. Ci ce ro, Qu in tus Tu li us. 1986. “Hand bo ok on Can-
vas sing for the Con sul ship”. U Ro me: La te Re pu blic and 
Prin ci pa te, Ured ni ci Wal ter Emil Ka e gi Jr. i Pe ter Whi te. 
Tom 2 Uni ver sity of Chi ca go Re a dings in We stern Ci vi li za tion, 
ured ni ci John Boyer i Ju li us Kir shner, 33-46. Chi ca go: Uni-
ver sity of Chi ca go press. Ori gi nal no ob ja vlje no u Evelyn S. 

6 У на по ме ни у за гра да ма ни ка да се не на во ди функ ци ја уред ни ка, пре во-
ди о ца или при ре ђи ва ча. То ће би ти ис так ну то тек у би бли о гра фи ји.
7 Уко ли ко има ви ше ли ца ко ја но се се кун дар ну од го вор ност, на во де се сва.
8 У ова квим слу ча је ви ма, по CMS-у, мо гу да се ко ри сте скра ће ни це ако је 
са мо је дан уред ник, пре во ди лац, при ре ђи вач, итд. 
9 Ка да се као из вор на во ди це ло куп на пу бли ка ци ја, ни је нео п ход но на во-
ди ти број стра на. Али, ако је из вор по је ди нач ни део пу бли ка ци је, стра на 
или стра не се на во де оба ве зно.
10 При мер је пре у зет из тек ста“Chi ca go-Style Ci ta tion Qu ick Gu i de“, Тhe Chi-
ca go Ma nual of Style Оnline, http://www.chi ca go ma nu a lofstyle. org/to ols.ci ta-
ti on gu i de (пре у зе то 23. 9. 2008).

Shuc kburg, prev., The Let ters of Ci ce ro, tom 1 (Lon don: Ge-
or ge Bell & Sons, 1908).

пред го вор, увод ник, по го вор:
(Пре зи ме ауто ра пред го во ра, увод ни ка, по го во ра, 

итд. го ди на, стра не).
(Ušu mo vić 2008, 152).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име. Го ди на. Пред го вор, 

увод ник, по го вор у На слов књи ге, Име и пре зи ме ауто ра, 
стра не. Ме сто из да ња: Из да вач.

8. Ušu mo vić, Ne ven. 2008. Po go vor u Al ter na tiv ni vo-
dič kroz Va vi lon. Sr đan V. Te šin, 151-154. Zre nja nin: Grad-
ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin“.

пу бли ка ци ја без ауто ра:
(На слов пу бли ка ци је го ди на)
(На род не лир ске пе сме, 2005)
Б: ред ни број. На слов пу бли ка ци је. Го ди на. Ме сто 

из да ња: Из да вач.
9. На род не лир ске пе сме. 2005. Бе о град: За вод за уџ-

бе ни ке и на став на сред ства.

елек трон ско из да ње књи ге:
(Ако је књи га до ступ на у ви ше фор ма та, тре ба ло би 

на ве сти ону вер зи ју ко ја је ко ри шће на у ра ду, али се мо-
гу на ве сти и дру ги фор ма ти.)

(Пре зи ме ауто ра го ди на).
(Ну шић 2001)
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. На слов 

књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач. http://adre sa. (пре у зе то да-
тум). Та ко ђе до ступ но у штам па ном об ли ку и на CD-ROM.

10. Ну шић, Бра ни слав. 2001. Ауто би о гра фи ја. Бе-
о град: Кре а тив ни цен тар. http://www.an ti kvar nek nji ge.
com/elek tron skek nji ge/de tail-item_39 (пре у зе то 3. 9. 
200811). Та ко ђе до ступ но у штам па ном об ли ку.

ко лек тив но аутор ство:
Уко ли ко је на ме сту ауто ра ко лек тив но те ло, уста-

но ва, ор га ни за ци ја, итд. на по ме на се увек на во ди на име 
тог те ла.

(Ко лек тив но те ло го ди на)
(IFLA 2005)
Б: ред ни број. Име ко лек тив ног те ла. Го ди на. На слов 

пу бли ка ци је. Ме сто из да ња: Из да вач.
11. In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li brary As so ci a ti ons 

and In sti tu ti ons, Ме ђу на род на фе де ра ци ја би бли о теч-
ких удру же ња и ин сти ту ци ја. 2005. IFLA/UNE SCO смер-
ни це за раз вој јав них би бли о те ка. Бе о град: На род на би-
бли о те ка Ср би је, Би бли о те ка гра да Бе о гра да.12

на во ђе ње ча со пи са
рад у ча со пи су у штам па ном об ли ку (је дан аутор):
(Пре зи ме ауто ра го ди на ,стра на).
(Živ kov 2007, 84).

11 На во ђе ње да ту ма пре у зи ма ња за ви си од из да ва ча, пра ви ла ко ја про пи су је 
уред ни штво ча со пи са, итд, та ко да по сто је слу ча је ви ка да тај по да так ни је 
ну жно на ве сти.
12 Уко ли ко се до го ди да по сто ји ви ше би бли о граф ских је ди ни ца ко је се во де на 
истог ауто ра, по је ди нач ног или ко лек тив ног, и да су об ја вље не исте го ди не, у 
на во ду у за гра ди се раз ли ку ју сло ви ма а, б, итд, или бро јем је ди ни це у би бли-
о гра фи ји (нпр. IFLA 2005a, 2005b), или (IFLA 2005 21, 2005 32)
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Б: ред ни број. Пре зи ме, име. Го ди на. „На слов тек ста“. 
На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, број, све ска13: стра не.

12. Živ kov, Lju bo mir. 2007. „Iz gu blje ni raj“. Think 
Tank br. 17-18: 84-85.

рад у ча со пи су (ви ше ауто ра):
(Пре зи ме и пре зи ме14 го ди на).
(Ај да чић и Сте фа но вић 1999).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име и име и пре зи ме. Го ди-

на. „На слов тек ста“. На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, 
број, све ска: стра не.

13. Ај да чић, Де јан и Зо ран Сте фа но вић. 1999. „Про-
је кат Раст ко – Би бли о те ка срп ске кул ту ре на Ин тер не-
ту“. Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је 1: 73-78.

чла нак у по пу лар ном ча со пи су:
(Пре зи ме ауто ра го ди на, број15).
(Уро ше вић 2009).
Б: Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На слов тек ста“. 

На слов ча со пи са, да тум из ла же ња.
14. Уро ше вић, Пре драг. 2009. „Зи ма ав га ни стан ског 

за до вољ ства“. По ли ти кин За бав ник, 18. 9.

чла нак у но ви на ма:
Члан ци из но ви на се мо гу на во ди ти у тек сту („Као 

што је аутор... при ме тио у тек сту „...“ од да ту ма „...“) 
уме сто у на по ме ни и обич но се из о ста вља ју из би бли-
о гра фи је или спи ска ли те ра ту ре. Ако се ипак на ве ду, то 
се чи ни на сле де ћи на чин:

(Пре зи ме го ди на).
(Ra do je vić 2009).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов тек ста“. На слов но ви на, да тум, ру бри ка, из да ње.
15. Ra do je vić, S. 2009. „Mrač ne sli ke iz fa bri ke sno va“. 

Blic, 6. sep tem bar, Kul tu ra.

при каз или ре цен зи ја књи ге у ча со пи су:
(Пре зи ме го ди на, стра на).
(Дра го са вац 2009, 137).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име. Го ди на. „На слов тек ста“. 

На слов књи ге, Име и пре зи ме ауто ра. На слов ча со пи са, да тум.
16. Дра го са вац, Бран ка. 2009. „Са га о Дра шко ци-

је ви ма“. Са га о Дра шко ци је ви ма, Де сан ка Ста ма то вић. 
Пан че вач ко чи та ли ште.

текст у on-li ne ча со пи су:
(Пре зи ме ауто ра го ди на).
(So fro ni je vić 2007)
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов тек ста“. На слов ча со пи са број, све ска (да тум) http://
adre sa (пре у зе то да тум).

17. So fro ni je vić, Adam. 2007. „Web 2.0 i bi bli o te kar-
stvo u Sr bi ji: šan sa za raz voj ili ne po zna ni ca“. Gla snik Na-
rod ne bi bli o te ke Sr bi je 1. http://www.nb.rs/pu bli ca ti ons/pu-
bli ca tion.php?id=16571 (пре у зе то 12. 6. 2008).

текст из ба зе по да та ка у full text-у:
(Име и пре зи ме ауто ра, име ба зе по да та ка).
(Гор да на Сто кић, Пан че вач ко чи та ли ште).

13 На во де се са мо они по да ци ко ји су до ступ ни.
14 Уко ли ко има ви ше од три ауто ра, на во ди се са мо пре зи ме пр вог и до да је се и др.
15 Уко ли ко по сто ји по да так.

Име ба зе по да та ка. http://adre sa (пре у зе то да тум).
Пан че вач ко чи та ли ште. http://www.ci ta li ste.com/

ca so pis/pdf/ci ta li ste_br.12.pdf (пре у зе то 24. 6. 2008).

на во ђе ње нео бја вље не ма ги стар ске те зе или док тор-
ске ди сер та ци је:

(Пре зи ме го ди на, стра не).
(Di mi tri je vić Sa bo vljev 2007, 31-36).
Б: ред ни број. Пре зи ме, ини ци јал име на. Го ди на. 

„На слов те зе или ди сер та ци је“. Ма ги стар ска те за или 
док тор ска дис., на зив фа кул те та.

18. Di mi tri je vić Sa bo vljev, D. „Auto ma ti za ci ja pro ce sa 
po pi si va nja gra đe i for mi ra nja elek tron skog za pi sa u pri-
pre mi iz ra de bi bli o gra fi je“. 2007. Ma gi star ska te za, Fi lo lo-
ški fa kul tet.

рад из ло жен на струч ном ску пу или кон фе рен ци ји:
(Пре зи ме го ди на).
(Ка рун 2009).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов ра да“. Рад пред ста вљен на На зив ску па или кон фе-
рен ци је, да тум одр жа ва ња, у Град, Др жа ва.

19. Ка рун, Бре да. 2009. „Сло ве нач ке јав не би бли о те-
ке: где смо и ку да иде мо“. Рад пред ста вљен на Пер спек-
ти ве раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји, 14-16. април, у 
Бе о гра ду, Ср би ја.

на во ђе ње мул ти ме ди јал них до ку ме на та
му зич ка ком по зи ци ја или пар ти ту ра:
(Пре зи ме ауто ра го ди на).
(Сто ја но вић Мо кра њац 2009).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов ком по зи ци је“. У На слов пу бли ка ци је, уред ник Име 
и пре зи ме, стра не. Ме сто из да ња: Из да вач.

20. Сто ја но вић Мо кра њац, Сте ван. 2009. „Ал’ је леп 
овај свет“. У Му зич ка кул ту ра 6, уред ник Та ма ра По по-
вић Но ва ко вић, 22. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке.

звуч ни за пис:
Пре зи ме ауто ра го ди на).
(San ta na 2000).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. На слов 

за пи са. Име про ду цент ске ку ће, из да ва ча – ме диј.
21. San ta na, Car los. 2000. Su per na tu ral. BMG Ari sta – CD.

ви део за пис:
(На слов фил ма го ди на).
(Ha der sfild 2007).
Б: ред ни број. На слов фил ма. Го ди на. Ре ди тељ Име и 

пре зи ме. Ме сто из да ња: Из да вач. Ме диј.
22. Ha der sfild. 2007. Re di telj Ivan Živ ko vić. Be o grad: 

Eye to Eye. DVD.

на во ђе ње нео бја вље них ра до ва
ин тер вју:
(Пре зи ме ауто ра ин тер вјуа го ди на).
(Ар се нић 2009).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра ин тер вјуа. Го ди-

на. Ин тер вју ауто ра. Ме сто, да тум.
23. Ар се нић, Вла ди мир. 2009. Ин тер вју Ми љен ка 

Јер го ви ћа. Зре ња нин, 15. 5.
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Пре по ру ка у CMS-у је да је ин тер вјуе нај бо ље ци-
ти ра ти у на по ме на ма, а тек по вре ме но их на во ди ти у 
би бли о гра фи ји.16

до ку мен ти из вр шних вла ди них ор га на:
На во де се као у слу ча је ви ма ка да се на ме сту ауто ра 

по ја вљу ју ин сти ту ци је, ор га ни за ци је, удру же ња, итд. У 
слу ча ју да се до ку мент пре у зи ма са Ин тер не та, до да је се 
http://adre sa и да тум пре у зи ма ња.

на во ђе ње Web сај то ва:
Ов де се не мо же на ћи пре ци зан мо дел на во ђе ња, јер 

из ис ку ства зна мо да из во ри са Ин тер не та че сто не ма ју 
по треб не по дат ке за ци ти ра ње. Из у зе так пред ста вља ју 
елек трон ски ча со пи си ко ји има ју све нео п ход не по дат-
ке. На чин њи хо вог на во ђе ња је опи сан у тек сту. На сај-
то ви ма се нај че шће не мо гу про на ћи име на ауто ра тек-
сто ва, па чак ни на сло ви, не ја сно је и ко ме при па да сајт. 
Уко ли ко еле мен ти по сто је, на во де се као тек сто ви из ча-
со пи са, са до дат ком адре се. Ако еле ме на та за на во ђе ње 
не ма, нај че шће се на во ди са мо адре са и да тум пре у зи-
ма ња. По сто ји мо гућ ност да се име на сај то ва на во де у 
са мом тек сту (нпр. На Web сај ту уста но ве....). Ако не ких 
по да та ка ипак има, они се на во де на сле де ћи на чин:

(Име ор га ни за ци је).
(Pu blic Li brary Sec tion).
Б: ред ни број. Име ор га ни за ци је. „На слов тек ста“. 

Име вла сни ка сај та. http://adre sa (пре у зе то да тум).

16 Uni ver sity of Chi ca go Press, The Chi ca go Ma nual of Style: fo ur te enth edi tion 
(Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1993).

24. Pu blic Li brary Sec tion. „The Ro le of Li bra ri es in Li-
fe long Le ar ning“. IFLA. http://www.ifla.org/VII/s8/in dex.
htm (пре у зе то 12. 2. 2009).

We blog за пис или ко мен тар:
(Име и пре зи ме, На слов бло га, ко мен тар по слат да тум)
(Bra ni slav Ko va če vić Co le, blog B92, ko men tar po slat 

19. 9. 2009).
Б: ред ни број. Име бло га. http://adre sa (пре у зе то да тум).
Blog B92. http://blog.b92.net/txt/12283/Ču vaj te re-

tro vi zor%2C tre ba će nam/ (пре у зе то 19. 9. 2009).

Циљ тре ћег тек ста об ја вље ног у Пан че вач ком чи та-
ли шту о Чи ка го сти лу би бли о граф ског ци ти ра ња био би 
да се опи шу све мо гућ но сти на во ђе ња ли те ра ту ре, ка ко 
у на по ме на ма или фу сно та ма, та ко и у би бли о гра фи ји 
или спи ску ли те ра ту ре. Аутор не же ли да фа во ри зу је 
ни је дан на чин, али же ли да на по ме не да се при ли ком 
ци ти ра ња по ја вљу ју ве ли ке ди ле ме на ко ји на чин да се 
то ура ди. Мно ги за го ва ра ју на во ђе ње на по ме на у са мом 
тек сту из већ опи са них раз ло га (јед но став ност, кон ти ну-
и тет, олак ши це при при пре ми тек ста за штам пу, по је-
фти ње ње об ја вљи ва ња). Дру ги, пак, сма тра ју да ова кав 
на чин ус кра ћу је ауто ри ма мо гућ ност да у фу сно та ма 
ши ре об ја сне сво ју на ме ру да не ко де ло ци ти ра ју или 
па ра фра зи ра ју и да по дат ке при ка жу на што пот пу ни ји 
и пре ци зни ји на чин. Ауто ри има ју пра во да ода бе ру на-
чин на во ђе ња ко ји им је бли ски ји, али не сме ју да из гу бе 
из ви да чи ње ни цу да из да ва чи, а на ро чи то ре дак ци је ча-
со пи са, про пи су ју сти ло ве ци ти ра ња и од ауто ра оче ку ју 
да по шту ју те фор мал не зах те ве.
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Chi ca go Style of ci ting
Aut hor-and-Da te Mo de

Ab stract
This text is aimed to pre sent the ot her form of ci ta tion in Chi ca go style: Autor-and-Da te. It is mo re con ci se than the Hu ma-
ni ti es form (pre vi o usly de scri bed). The so ur ces are ci ted in the text it self, in short form (last na me of the aut hor, the year of 
pu bli ca tion and pa ges). The who le so ur ce is pre sen ted in the bi bli o graphy or in the list of re fe ren ces in the end of the text. 
Tihs form can be used in physi cal, na tu ral and so cial sci en ces

Key words: 
Chi ca go style, aut hor-and-da te, ci ting, bi bli o grap hic unit, no te, bi bli o graphy



Др Ми ле на Мак си мо вић, аутор књи ге Би бли о те кар-
ство пред но вим иза зо ви ма, пре да вач је би бли о теч ких 
пред ме та на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ис-
точ ном Са ра је ву и ком пе тен тан је са го вор ник о пи та њи-
ма раз во ја би бли о те кар ства у Ре пу бли ци Срп ској, али и о 
ста њу и пер спек ти ва ма срп ског би бли о те кар ства.

Реч је о рет кој мо но гра фи ји ко ја се у пре те жном де лу 
тек сто ва ба ви струч ном и сту ди о зном ана ли зом би бли о-
те кар ске про фе си је у Ре пу бли ци Срп ској. Као од ли чан 
по зна ва лац на уч не ди сци пли не и стру-
ке, др Ми ле на Мак си мо вић по сма тра 
раз вој би бли о те кар ства у од но су на 
мо дер не европ ске то ко ве. Ука зу је на 
пу те ве ко ји ма стру ка мо ра по ћи, ка ко 
би ухва ти ла ко рак и по ста ла ре ле ван-
тан чи ни лац у кул тур ном, дру штве ном 
и по ли тич ком окру же њу.

Аутор ка је при ло ге ор га ни зо ва ла 
у две це ли не, а по се бан део при па да 
пер со нал ној би бли о гра фи ји Ђор ђа Пе-
ја но ви ћа. Пр ви и нај о бим ни ји део по-
све ћен са вре ме ном би бли о те кар ству, 
чи ни се дам при ло га: „Ин фор ма ци о на 
пи сме ност и би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ни си стем“, „Шко ло ва ње би бли о те-
ка ра и ре фор ме ви со ког обра зо ва ња у 
Ре пу бли ци Срп ској (Бо лоњ ска де кла ра-
ци ја)“, „Јав не би бли о те ке и но ве услу-
ге“, „Би бли о те ка у функ ци ји на уч но и-
стра жи вач ког ра да“, „За ви чај на збир ка 
у очу ва њу кул тур не ба шти не“, „Је дан 
по глед на из ра ду елек трон ске би бли-
о гра фи је“, „Би бли о теч ка ста ти сти ка, 
елек трон ске услу ге и на ша ствар ност“. 
У дру гом де лу књи ге, др Ми ле на Мак-
си мо вић да је осврт на зна чај ну го ди шњи цу осни ва ња 
Дру штва би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске; под се ћа ње на 
јед ног од нај зна чај ни јих срп ских би бли о те ка ра и би бли-
о гра фа Ђор ђа Пе ја но ви ћа, по во дом сто три де сет го ди на 
од ње го вог ро ђе ња, и „Умје сто по ме на“, омаж про фе сор-
ки Љу бин ки Пе трић Ба шо вић на сед мо го ди шњи цу смр-
ти. Ов де је сме штен и текст по све ћен плод ном на уч ном 
и пе да го шком ра ду про фе сор ке Де сан ке Ста ма то вић и 
при каз књи ге Ни ко ла Т. Ка ши ко вић: жи вот и де ло, аутор-
ке Бор јан ке Трај ко вић.

Оно што оста вља ду бок ути сак по сле чи та ња ове књи-
ге је хра брост аутор ке да из не се по раз не чи ње ни це о ста-
њу би бли о те кар ства у Ре пу бли ци Срп ској и ње на ве ра и 

струч не су ге сти је за опо ра вак и ре ви та ли за ци ју стру ке. 
Пре ма ре ле вант ним по да ци ма на ве де ним у Во ди чу кроз 
јав не би бли о те ке Бо сне и Хер це го ви не из 2006. го ди не, ви-
ди се да би бли о те ке ра де у те шким усло ви ма, че сто без 
аде кват ног ста ту са и ста бил ног фи нан си ра ња, ис ти че 
аутор ка. Пред ло ге за уна пре ђе ње би бли о теч ке про фе си-
је, као и под сти цај за раз вој, ба зи ра на два сег мен та: шко-
ло ва њу струч них ка дро ва и из град њи мо дер них јав них 
би бли о те ка као чво ри шта је дин стве ног ин фор ма ци о но-

до ку мен та ци о ног си сте ма 
зе мље.

Оно што је не до ста је 
је прав на, за кон ска ре гу-
ла ти ва на ко јој би по чи-
ва ла кул тур на стра те ги ја 
БиХ, па та ко и би бли о те-
кар ства. Но ви „За кон о би-
бли о теч кој дје лат но сти“, 
ускла ђен са европ ским 
смер ни ца ма у тој обла сти 
– ни је до не сен, а из ме не 
по сто је ћег већ су ду го у 
про це ду ри. Јав на рас пра ва 
о тим и слич ним бит ним 
пи та њи ма у би бли о те кар-
ству у Ре пу бли ци Срп ској 
ни је во ђе на, ни ти су одр-
жа ни окру гли сто ло ви око 
бит них струч них пи та ња у 
би бли о те кар ству РС. До-
ку мент о пе то го ди шњој 
стра те ги ји раз во ја би бли-
о те кар ства у РС ни је пре-
до чен јав но сти, па су та ко, 
ве ли др Ми ле на Мак си мо-

вић, из о ста ле и рас пра ве о ње му. Не ус кла ђе на кул тур-
на по ли ти ка ре зул тат је сло же не дру штве но-по ли тич ке 
си ту а ци је у Ре пу бли ци Српс кој. У при лог то ме, аутор ка 
ис ти че да су у Бо сни и Хер це го ви ни на сна зи два ен ти-
тет ска за ко на о би бли о теч кој де лат но сти и пет кан то нал-
них за ко на у Фе де ра ци ји БиХ ко ји су раз ли чи ти. Де лу ју и 
два стру ков на удру же ња – Дру штво би бли о те ка ра Бо сне и 
Хер це го ви не и Дру штво би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске 
(од 1997. го ди не).

„О ин фор ма тич кој опре ми не ма пре ци зних по да та-
ка, али кад се по гле да да од 47 би бли о те ка у РС, свој сајт 
има 8 би бли о те ка, on li ne до сту пан ка та лог са мо јед на би-
бли о те ка, он да о са вре ме ном по ве зи ва њу би бли о те ка и 

Би бли о те кар ство под лу пом
Мак си мо вић, Ми ле на. Би бли о те кар ство пред но вим иза зо ви ма. Ис точ но Са ра је во: Ма тич на би бли-
о те ка, 2009.

Др Бор јан ка Трај ко вић
Пе да го шки фа кул тет Сом бор
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
traj ko vic.bor@sbb.rs
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укљу чи ва њу у е-Евро пу те шко мо же мо и го во ри ти“, ја сна 
је Ми ле на Мак си мо вић у ана ли зи ста ња у би бли о те ка ма 
Ре пу бли ке Срп ске. За мо дер ни за ци ју јав них би бли о те ка 
у БиХ и њи хо во ефи ка сни је укљу чи ва ње у про ме не, по-
треб на је ја сна на ци о нал на, а по том и ло кал на стра те ги ја 
и на рав но, фи нан сиј ска по др шка.

Што се ти че шко ло ва ња би бли о те ка ра, сту диј би-
бли о те кар ства по сто ји са мо на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, као дво пред мет ни 
сту диј у ком би на ци ји са ком па ра тив ном књи жев но шћу 
(од 1997. го ди не), а по сли је ди плом ски јед но пред мет ни 
сту диј би бли о те кар ства ор га ни зо ван је тек 2006. го ди не. 
По за вр шет ку основ ног сту ди ја, сти че се зва ње ди пло ми-
ра ног ком па ра ти ви сте и ди пло ми ра ног би бли о те ка ра. Од 
1997. до 2006. го ди не, на овој ви со ко школ ској ин сти ту ци-
ји ди пло ми ра ла су 52 сту ден та на Од сје ку за оп шту књи-
жев ност и би бли о те кар ство, од бра ње на су два ма ги стар-
ска ра да и че ти ри док то ра та из обла сти би бли о те кар ства. 
Шко ло ва ње струч ња ка не пра ти и њи хо во за по шља ва ње, 
иако по да ци ко је на во ди аутор ка све до че да је са мо 30% 
би бли о те ка ра са фа кул те том за по сле но у би бли о те ка ма 
оба ен ти те та у БиХ.

По ми шље њу др Ми ле не Мак си мо вић, не за о би ла зна 
је уло га би бли о те ка у функ ци ји на уч но и стра жи вач ког ра-
да за сва ку на уч ну област. С пра вом је ис та кла да је за бр-
жи раз вој при вред них, обра зов них и кул тур них ин сти ту-
ци ја нео п ход на по др шка до бро ор га ни зо ва не би бли о те ке, 
снаб де ве не ак ту ел ним ба за ма по да та ка и фон до ви ма, по-
ве за не са си сте ми ма за бр зо пре тра жи ва ње ин фор ма ци ја.

Аутор под вла чи зна чај би бли о теч ке ста ти сти ке и 
ева лу а ци је ра да у са да шњој, кла сич ној и елек трон ској 
би бли о те ци, осла ња ју ћи се на но ве пред ло ге Ме ђу на род-
ног стан дар да за би бли о теч ку ста ти сти ку. По зи ва ју ћи се 
на од го ва ра ју ће од лу ке ко је су до не ле ин сти ту ци је у БиХ, 
у оба ен ти те та, у сми слу при хва та ња бо сан ско-хер це го-
вач ких стан дар да из не ких сег ме на та би бли о те кар ства, 
Ми ле на Мак си мо вић сма тра да оста је на да да ће и но ви 
ме ђу на род ни стан дард за би бли о теч ку ста ти сти ку би ти 
при хва ћен и при ме њен.

Упр кос про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју би бли о-
те ка ри у Ре пу бли ци Срп ској, аутор ка сма тра да би стра-
те ги ја раз во ја тре ба ло да об у хва ти нов за кон о би бли о те-
кар ству ускла ђен са зах те ви ма, по тре ба ма и смер ни ца ма 
ме ђу на род них стру ков них асо ци ја ци ја и за њи хо ву имле-
мен та ци ју, што би сва ка ко до ве ло до ре ви та ли за ци је стру-
ке. Она из но си и кон крет не пред ло ге смер ни ца за но ву 
стра те ги ју раз во ја би бли о те кар ства. Ево тих пред ло га:

„до но ше ње но вог законa и под за кон ских ака та за би-
бли о теч ку дје лат ност, ускла ђе них са смјер ни ца ма Ви је ћа 
Евро пе и прин ци пи ма ме ђу на род них кон вен ци ја, про гла-
си ма IFLE и UNESC-а;

• из ра да ана ли зе по сто је ћих ка дро ва и ис ка зи ва-
ње ка дров ске по тре бе за на ред ни пе то го ди шњи 
пе ри од;

• мо гућ но сти до шко ло ва ва ња по сто је ћих ка дро ва 
кроз при је длог про гра ма за до пун ско обра зо ва-
ње на Уни вер зи те ту у Ис точ ном Са ра је ву;

• по твр да струч них ква ли фи ка ци ја кроз оса вре-
ме њен про грам по ла га ња струч них ис пи та;

• из ра да мо де ла пре во ђе ња до са да шњих струч них 
зва ња;

• стра те ги ја про фе си о нал не обу ке и кон ти ну и ра-
ног обра зо ва ња би бли о теч ких рад ни ка;

• про је кат етап ног по ве зи ва ња би бли о те ка у је-
дин ствен ин фор ма ци о ни си стем Ре пу бли ке 
Срп ске и на чи на по ве зи ва ња би бли о те ка на ни-
воу БиХ и на бав ку по треб не опре ме;

• про је кат ди ги та ли за ци ја кул тур не ба шти не;
• ја ча ње раз вој не слу жбе при на ци о нал ним и ма-

тич ним би бли о те ка ма;
• са рад ња Дру штва би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп-

ске са ме ђу на род ним стру ков ним асо ци ја ци ја ма;
• из ра да стан дар да за све вр сте би бли о те ка (про-

стор, опре ма, фон до ви, ка дро ви и дру го );
• уво ђе ње си сте ма ко ор ди ни ра не на бав ке;
• фи нан сиј ска по др шка раз во ју би бли о те ка;
• оса вре ме њи ва ње про сто ра и опре ме за 

би бли о те ке;
• вра ћа ње ин те гри те та стру ци и по бољ ша ње стан-

дар да за по сле них;
• ус по ста вља ње ве ће са рад ње са би бли о те ка-

ма у сви је ту на раз мје ни ис ку ста ва и струч них 
ка дро ва;

• из ра да си сте ма кон тро ле и ре а ли за ци је за цр та не 
стра те ги је.“

Дру го по гла вље књи ге др Ми ле не Мак си мо вић пру-
жа исто риј ско упо ри ште о де це ниј ској од лич ној би бли-
о те кар ској тра ди ци ји ко ја је по сто ја ла на тим про сто ри-
ма. При мер је ства ра ла штво јед ног од нај бо љих срп ских 
би бли о те ка ра Ђор ђа Пе ја но ви ћа (1878-1962). О Пе ја но-
ви ће вом до при но су раз во ју би бли о те ка и чи та ња не сум-
њи во све до че би бли о граф ске чи ње ни це у ње го вом са бир-
ни ку ра до ва. Би бли о гра фи јом Ђор ђа Пе ја но ви ћа, ко ја 
са др жи 260 је ди ни ца и 21 мо но гра фи ју ауто ра, др Ми-
ле на Мак си мо вић ука зу је да је пре га ла ца на кул тур ном 
по љу би ло и у те жим вре ме ни ма не го што су ова на ша.

Књи га Би бли о те кар ство пред но вим иза зо ви ма Ми-
ле не Мак си мо вић при па да оним ко ри сним пу бли ка ци ја-
ма ко јих је ма ло у на шој би бли о теч кој ли те ра ту ри. Она 
је дра го це но и не до ста ју ће струч но шти во за све ко ји се 
озбиљ но ба ве би бли о те кар ством.92
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Не дав но се у пре во ду на срп ски је зик по ја ви ла мо-
но гра фи ја Исто ри ја књи ге фран цу ског ауто ра Фре дри ка 
Бар би јеа. Уз по др шку Ми ни стар ства за кул ту ру Ре пу-
бли ке Фран цу ске, пре вод овог зна чај ног де ла об ја вљен је 
у скло пу по себ не еди ци је „Б плус“, као ре зул тат са рад-
ње На род не би бли о те ке Ср би је и из да вач ке ку ће Clio из 
Бе о гра да.

Не са мо што је глав ни пред мет ин те ре со ва ња из 
обла сти би бли о те кар ства, у по гле ду ка та ло шког опи са, 
чу ва ња и да ва ња на ко ри шће ње, књи га пред ста вља и ве-
о ма ва жно по ље ис тра жи ва ња са соп стве ном ме то до ло-
ги јом ра да. Ова ака дем ска ди сци пли на 
је у по след њих по ла ве ка сте кла по се бан 
зна чај у окви ру фран цу ске исто риј ске 
шко ле, где се пред мет ис тра жи ва ња у 
пот пу но сти пре у сме рио ка про у ча ва-
њу број них пи та ња из обла сти исто ри је 
књи ге. Смер ни це у овим ис тра жи ва њи-
ма ко је су по ста ви ли Ли си јен Фе вр и Ан-
ри-Жан Мар тен још 1958. го ди не, ре зул-
ти ра ле су ти ме да је фор ми ра на чи та ва 
ге не ра ци ја исто ри ча ра књи ге. Њи хо вим 
ра дом су ство ре ни усло ви за на ста нак 
син те зе ко ја је у по ту но сти по све ће на 
овој те ми.

Аутор овог де ла, по по љу ра да и ис-
тра жи ва ња, с пу ним пра вом се свр ста ва 
у ред исто ри ча ра књи ге. Оп сег ис тра жи-
ва ња Ф. Бар би јеа је ра зно вр стан и про те-
же се кроз под руч ја ар хе о гра фи је, кон-
зер ва ци је или пак би бли о гра фи је. Из ван 
то га, по себ но се ба вио фе но ме ном на-
стан ка ме ди ја и њи хо ве уло ге у ци ви ли-
за ци ји мо дер ног чо ве ка. По ре чи ма са мог ауто ра, ње го ва 
Исто ри ја књи ге пред ста вља тек увод у исто ри ју пи са не 
и штам па не ре чи, као до пу на ње го ве прет ход не књи ге 
Исто ри ја ме ди ја.

Већ на пр ви по глед уоча ва се основ на од ли ка овог 
де ла ко ја се са сто ји у са мом ме то до ло шком при сту пу те-
ми. Књи га као пред мет ис тра жи ва ња, а за тим и „кул ту ра 
књи ге“ као за јед нич ки име ни тељ свих на ро да мо дер ног 
до ба, по сма тра на је у ши ро ком вре мен ском ра спо ну – од 
ан тич ког вре ме на па до мо дер ног до ба. За хва љу ју ћи мул-
ти ди сци плинар ном при сту пу, на ста лом упра во у окви-
ри ма фран цу ске исто риј ске шко ле 20. ве ка, пре пли ћу се 
број на пи та ња из обла сти књи жев но сти, еко но ми је, тех-
ни ке, дру штва, кул ту ре, па и по ли ти ке. При сту па ју ћи пи-
та њи ма књи ге на „про блем ски на чин“, а не са мо пре ко 
фор мал ног опи са, аутор је „фе но мен књи ге“ по ста вио у 

сре ди ште исто риј ских зби ва ња, не рет ко на гла ша ва ју ћи и 
ње ну уло гу у об ли ко ва њу исто риј ских про це са.

Текст је те мат ски оме ђен у че ти ри ве ли ке це ли не. У 
пр вој – „До ба ру ко пи са“ (стр. 17-83), аутор се освр ће на 
основ не пред у сло ве на стан ка књи ге, у овом слу ча ју ру-
ко пи сне. Па жња је по све ће на пи та њи ма из исто ри је по-
стан ка пи сма, на чи на на стан ка, ши ре ња и чу ва ња књи ге у 
ан тич ком пе ри о ду. На гла шен је зна чај фор ми ра ња мо на-
шких скрип то ри ју ма, Ка ро лин шке ре не сан се, схо ла стич-
ке тра ди ци је, али је пред ста вље на и мре же ди стри бу ци-
је ру ко пи сне књи ге ус по ста вље на још то ком 10. ве ка. У 

окви ру овог сег мен та, аутор се де ли-
мич но освр нуо и на про стор Ви зан ти-
је и му сли ман ског све та, као зна чај-
них по сред ни ка у очу ва њу хе лен ског 
на сле ђа.

Нај ра ни јом исто ри јом штам па не 
књи ге – ин ку на бу ла ма, ба ви се на ред-
на це ли на на сло вље на „Гу тен бер го ва 
ре во лу ци ја“ (стр. 87-171). С пра вом 
на гла ша ва ју ћи зна чај про на ла ска 
штам пе, тре ти ра ју ћи га као ре во лу-
ци о на ран, аутор ука зу је на кључ не 
про ме не на ста ле у по гле ду по и ма ња 
књи ге у кул ту ри ре не сан сног чо ве ка. 
По себ ну па жњу по све ћу је пи та њи ма 
из обла сти тех ни ке штам пе, об ли ка 
штам па ног ма те ри ја ла и ди стри бу-
ци је књи ге. Да ље се на до ве зу је це ли-
на „Књи жа ра у ста ром ре жи му“ (стр. 
175-284), где је аутор утвр дио ге о-
граф ску рас про стра ње ност кул ту ре 
штам па не књи ге пре ко ко је је, из ме ђу 

оста лих, пра тио и прет ход на пи та ња. Као основ но по ла зи-
ште, по при ро ди ства ри, узе та је Фран цу ска као сре ди шњи 
мо дел, пре ко ко јег су ком па ра тив но по сма тра ни исти фе-
но ме ни у оста лим де ло ви ма Евро пе. Аутор ни је за о би шао 
ни пи та ње на стан ка пе ри о ди ке, чи ји по че ци да ти ра ју у 16. 
ве ку, осни ва ње јав них би бли о те ка и му зе ја, за шти ту аутор-
ских пра ва (Ен гле ска 1709), али и по ста нак и ду штве ну 
уло гу књи жев не кри ти ке у све ту где је штам па на књи га 
по ступ но по ста ја ла део сва ко дне ви це. По след ње по гла-
вље, „Дру га ре во лу ци ја и про на ла зак ма сов ног по сре до-
ва ња“ (стр. 287-401) по ка зу је чи ни о це ко ји су до ве ли до 
„три јум фа књи ге“. У вре ме ну ка да је ма сов на про из вод ња, 
уз уса вр ша ва ње сред ста ва ди стри бу ци је књи ге, по ред свих 
сег мен та дру штва, за хва ти ла и рад књи жа ра и из да ва ча, 
у окви ри ма ства ра ња на ци о нал них тр жи шта, ис ка зао се 
пот пу ни зна чај Гу тен бре го вог про на ла ска. Штам па на реч 

Исто ри ја књи ге
Бар би је, Фре де рик. Исто ри ја књи ге. Пре ве ла Љи ља на Мар ко вић. Бе о град: Clio, На род на би бли о те-
ка Ср би је 2009. [Bar bi er, Frédéric. Hi sto i re du li vre, cop. Ar mand Co lin 2001]

Алек сан дар Ја ко вље вић
На род на би бли о те ка Ср би је
alek san dar.ja ko vlje vic@nb.rs
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је ти ме све ви ше по ста ја ла до ступ на свим сег мен ти ма 
дру штва у окви ру ко јих су већ по сто ја ле раз ли чи те на ви-
ке чи та ња, ра зно ли ких уку са и об ли ци по се до ва ња књи га.

У „Епи ло гу“ на кра ју књи ге (стр. 403-426), аутор се 
по за ба вио оп штим про бле ми ма са вре ме ног дру шта у 
окви ру ин фор ма тич ке ре во лу ци је. Де фи ни шу ћи је као 
„струк тур ну кри зу“, аутор се по себ но освр нуо на про-
блем из да вач ког сек то ра, где су при мет ни зна ци опа да-
ња ти ра жа, уз очи глед не про бле ме у сфе ри ди стри бу ци је 
књи ге. По сле ди це по ја ве ра чу на ра и Ин тер не та као но вог 
ме ди ја ко му ни ка ци је, па и у по гле ду ди стри бу ци је књи ге, 

про из вод су ин фор ма тич ке ре во лу ци је чи је пред но сти и 
не до ста ци тек по чи њу да се са гле да ва ју. Из ве сно је да се 
по ја вом елек трон ске књи ге (e-bo ok) по ја вио но ви ме диј 
ко му ни ка ци је и пи са не ре чи, ко ји за си гур но за у зи ма све 
ве ћу уло гу у сва ко днев ном жи во ту.

Уз оп се жну би бли о гра фи ју на кра ју тек ста, али уз 
очи глед ни не до ста так ко ји чи ни из о ста вља ње ре ги ста-
ра ко ји би олак ша ли ње но ко ри шће ње, књи га Ф. Бар би-
јеа пред ста вља шти во ко је би тре ба ло да за ин те ре су је не 
са мо љу би те ље књи ге, већ и струч ну и и ис тра жи вач ку 
јав ност.

Ор га ни зо ва ни „по сло ви са књи гом“ на но во сад ском 
кул тур ном про сто ру по ти чу из вре ме на ка да је беч ке-
реч ки тр го вац Јо ван Фо ро вић о сво ме тро шку, ла ђа ма 
„На пре дак“ и „Сло га“,  пре се-
лио фонд Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске из Пе ште до ку ће вла-
ди ке Пла то на Ата нац ко ви ћа, 
у да на шњу Па ши ће ву ули цу у 
Но вом Са ду.

Ме ђу тим, и пре исто-
риј ског чи на – 12. ма ја 1864. 
го ди не до нет је пр ви „но во-
сад ски“ Устав Ма ти це срп ске 
– Но во са ђа ни ма је од 1845. 
го ди не на услу зи би ла Срп ска 
чи та о ни ца, чи ја је де лат ност, 
пре ма ре чи ма Де сан ке Ста ма-
то вић у књи зи Чи та ли шта у 
Ср би ји у XIX ве ку: „усме ра ва на 
у ду ху ли бе рал но-де мо крат-
ских иде ја.“

Мир ја на Ан ђел ко вић, би-
бли о те кар ка са ду гим ста жом 
у „Ду нав ској је дан“, у хро-
ни ци о по сле рат ном тра ја њу 
„На род не би бли о те ке“ под се ћа да она по сто ји већ 164 
годинe. Ме ња ју ћи на зи ве (Срп ска чи та о ни ца, На род на 
би бли о те ка, а од 1993. го ди не но си са да шњи на зив), ни је 
про ме ни ла ори јен та ци ју и увек је би ла на услу зи чи та о-
ци ма од „се дам до се дам де сет се дам“, чак и у вре ме ни ма 
„кри зе чи та ња“.

Аутор ка на во ди од лу ке ра зних „дру штве но-по ли тич-
ких ор га на“ од сре ди не пе де се тих го ди на про шлог ве ка, 
о ин те гра ци ји ви ше реон ских и оп штин ских би бли о те ка 

у Град ску би бли о те ку. У свом ис тра жи ва њу, Мир ја на Ан-
ђел ко вић сма тра да су ше зде се те го ди не „злат ни пе ри-
од“ но во сад ског би бли о те кар ства. У то вре ме Би бли о те-

ка Ма ти це срп ске струч но по ма же Град ској 
би бли о те ци у фор ми ра њу и ор га ни за ци ји 
фон да. Та да је усто ли че на ор га ни за ци о на 
струк ту ра ко ја је, са не знат ним из ме на ма, 
на сна зи и да нас. Рад Би бли о те ке ор га ни-
зо ван је у осам слу жби и у два де сет и шест 
огра на ка, ме ђу ко ји ма су и библиoт еке у Ко-
ви љу, Сте па но ви ће ву и Бе ге чу.

Струч ни рад је об је ди њен у На бав но-об-
рад ном оде ље њу, а за осно ву елек трон ског 
цен трал ног ка та ло га узет је BI SIS про грам. 
Аутор ка на гла ша ва да је, на кон ауто ма ти-
за ци је по сло ва ња, са мо цен трал ни ка та лог 
остао у ли сном об ли ку. Осим об ра де мо-
но граф ских и се риј ских пу бли ка ци ја, ова 
струч на слу жба од де цем бра 2008. го ди не 
ка та ло ги зи ра и Фонд Бри тан ске књи ге Bri-
tish Co un cil (по клон Бри тан ског са ве та из 
Бе о гра да).

Стра ни це При ло га за исто ри ји Град ске 
би бли о те ке у Но вом Са ду по све ће не су и 
гра ђи ко ја при па да За ви чај ној збир ци, а на-

ве де ни су сви ка та ло зи, кар то те ке и ре ги стри ре ле вант ни 
за „књи гу о Но вом Са ду“.

По себ ну па жњу у овој ис црп ној мо но гра фи ји од 407 
стра на Мир ја на Ан ђел ко вић по све ти ла је би бли о те ци у 
но вом вре ме ну и на чи ни ма на ко је од уста но ве „за по-
зајм љи ва ње књи га“ иста по ста је ин фор ма ци о ни пулт са 
ком плек сним функ ци ја ма.

Деч је оде ље ње огран ка би бли о те ке „Ђу ра Да ни чић“ 
већ де це ни ја ма, иако у не а де кват ним усло ви ма, ор га ни-

Хро ни ка Ду нав ске је дан
Ан ђел ко вић, Мир ја на. При ло зи за исто ри ју Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду: (1958-2008). Но ви Сад: 
Град ска би бли о те ка, 2009.

Алек сан дар Ра до вић
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад
arad do vic@yahoo.com
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Жар ко Ди мић, исто ри чар и пе сник, ди рек тор Ар хи ва 
СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, ис трај ни бо рац за очу-
ва ње кул тур не ба шти не на обо ди ма „Све те Го ре фру шко-
гор ске“, ка ко је на зи ва Де јан Ме да ко вић, на-
во ди да је „чи та о нич ки по крет код Ср ба“ жив 
још од вре ме на на стан ка пр ве јав не би бли о те-
ке. Реч је о би бли о те ци под да на шњим на зи-
вом „Ми тро по лиј ско-па три јар шиј ска“ (јав на 
од 1794. го ди не), чи ји је пр ви би бли о те кар Јо-
хан Вај лер.

У Срем ским Кар лов ци ма, „див ном ше хе-
ру“, ка ко га опи су је по зна ти пу то пи сац кроз 
ове кра је ве Евли ја Че ле би ја, са стао се но вем-
бра 1867. го ди не При вре ме ни Од бор „Чи та о-
ни це Срб ске“ под ру ко вод ством „пре зи ден та 
Јо ва на По по ви ћа – Зу ба на“. Овај кар ло вач-
ки „тр го вац, ви нар и ви но гра дар“, по ре чи-
ма Жар ка Ди ми ћа, ини ци рао је 21. но вем бра 
пот пи си ва ње до ку мен та под на зи вом Устав за 
Срб ску Чи та о ни цу у Кар лов ци ма, чи ја је фо то-
ко пи ја при ло же на у књи зи. Ти ме је „ове ре на“ 
на ме ра Кар лов ча на за осни ва њем Би бли о те-
ке. Осни вач ка скуп шти на одр жа на је у ку ћи 
про те Ава ку мо ви ћа, ко ја, бе ле жи Ди мић, „на 
сре ћу и да нас по сто ји“.

Би бли о те кар ство у Срем ским Кар лов ци-
ма да ти ра од кра ја 18. ве ка и чи ни „кар ло вач ки кул тур ни 
круг“, за јед но са Ми тро по ли јом (од 1713. го ди не) и на-
да ле ко чу ве ном Гим на зи јом. По ред Јо ва на По по ви ћа–Зу-
ба на, те мељ Чи та о ни ци по ста ви ли су та да шњи углед ни 
Кар лов ча ни: Сте ван Ла зић, Јо сиф Жи тек, Те о дор Ча кић, 
Јо ван Жи ва но вић и дру ги. Аутор књи ге о кар ло вач ком 

би бли о те кар ству у „хо ду кроз вре ме“ Кар ло вач ке би бли-
о те ке осла ња се на до ку мен те из Ар хи ва СА НУ и дру ге 
по у зда не из во ре. На во ди се и ис каз исто ри ча ра Ко сте Пе-

тро ви ћа (1884-1969), ауто-
ра Исто ри је Срп ске пра-
во слав не ве ли ке гим на зи је 
кар ло вач ке, да је пр ва јав на 
би бли о те ка би ла „на ме сту 
да на шњег ста рог дво ра“, и 
баш као и да нас, у ску че-
ним про сто ри ја ма.

И по ред ни за те шко ћа, 
Срп ска чи та о ни ца не ду го 
по фор ми ра њу ор га ни зу је 
про мо ци је књи га и кон цер-
те кар ло вач ког Пе вач ког 
дру штва. Жар ко Ди мић, 
аутор књи ге Срем ски Кар-
лов ци: од на се ља до гра да, 
бе ле жи од је ке кул тур ног 
жи во та у он да шњој пе ри о-
ди ци то ком пр ве де це ни је 
20. ве ка. Про фе со ри Кар-
ло вач ке гим на зи је би ли су 
чла но ви Упра ве чи та о ни це 
(Пе тар Нин ко вић, Сте ван 

Си ме о но вић-Ча кић и дру ги), у ко јој се од ви јао ин тен зив-
ни рад све до 1914. го ди не, ка да је Срп ска чи та о ни ца пр ви 
пут „за тво ре на и де ва сти ра на“.

По след ња три по гла вља пу бли ка ци је Пр ва Срп ска чи-
та о ни ца у Срем ским Кар лов ци ма: 1868-2008 ука зу ју на 
про бле ме у ра ду ове уста но ве кул ту ре у 20. ве ку. Из ме-

зу је атрак тив не про гра ме за нај мла ђе чи та о це (до де ла 
„Чи та лач ке знач ке“ и дру го), а сва ко днев не књи жев не и 
дру штве не три би не у На уч ној чи та о ни ци ГБ си но ним су 
ра да ове уста но ве. Јед на од ак ци ја по ко јој је Град ска би-
бли о те ка упам ће на је и би бли о бус. На ја вљи ва на је пла-
ка том „Би бли о бус до ла зи, мо ли мо да вра ти те про чи та не 
књи ге.“ Ово „спе ци јал но во зи ло“, за че тр на ест го ди на ра-
да (1973-1987), „пре ве зло“ је око 3.000 књи га, а фон до ве 
је ко ри стио сва ки пе ти рад ник.

У мо но гра фи ји је за бе ле же на и из да вач ка де лат ност 
Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду. Аутор ка на во ди да је у 
еди ци јам „Бла го за ви ча ја“ и „Но во сад ски ма ну скрипт“ до 
са да об ја вље но 78 на сло ва, док Бил те ни из ла зе од 1978. 

го ди не. Ин фор ма тив но гла си ло ГБНС је Мо за ик (од 1996), 
а Би бли о теч ки пу то каз је је дан од нај по зна ти јих ча со пи-
са за де цу (пр ви број об ја вљен је 2004. го ди не). Град ска 
би бли о те ка по ста је 1961. го ди не ма тич на за Но во сад ски 
срез. Од та да, над ле жна слу жба вред ну је и „пра ти рад би-
бли о теч ких рад ни ка“, а да нас се о ак тив но сти ма мо же ин-
фор ми са ти и пу тем Ин тер нет сај та www.gbns.ns.ac.rs.

При ло зи за исто ри ју Град ске би бли о те ке у Но вом Са-
ду Мир ја не Ан ђел ко вић до ку мен то ва ни су фо то гра фи ја-
ма и опре мље ни при ло зи ма о за по сле ни ма, да ро дав ци ма 
Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, и „при ја те љи ма Ку ће“.

Ре цен зен ти књи ге су би бли о теч ки са вет ник Ма ра То-
до ро вић и проф. др Жељ ко Вуч ко вић.

Kарловачки кул тур ни круг
Ди мић, Жар ко. Пр ва Срп ска чи та о ни ца у Срем ским Кар лов ци ма: 1868-2008. Но ви Сад: Град ска би-
бли о те ка, 2009.
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Тру до љу би вим на по ром две из вр сне и ви со ко ква ли-
фи ко ва не би бли о те кар ке као што су Ве сна Цр но го рац и 
Сне жа на Бо јо вић, по ја ви ла се још јед на би бли о гра фи ја 
у ко рист раз во ја цр кве ног на уч но-ис тра жи вач ког ра да. 
За хва љу ју ћи осни ва њу јед не до ма ће афир ми са не ин сти-
ту ци је – Цен тра за цр кве не сту ди је, наш кул тур ни до мен 
бо га ти ји је за још је дан из вор на уч них до стиг ну ћа из пра-
во слав не кул ту ре и ши ре. Цен тар за цр кве не сту ди је је 
свој про грам ори јен ти сао ка сим би о зи из ме ђу „те о ло шке, 
на уч не, цр кве не, обра зов-
не и кул тур не ди мен зи је.“ 
Тре ба ре ћи да Цен тар за 
цр кве не сту ди је по ла ко 
по ста је афир ми сан и на 
ме ђу на род ном ни воу, на 
осно ву сво је из да вач ке 
де лат но сти, ко ја про мо ви-
ше „хри шћан ску кул ту ру 
и ду хов ност у нај ши рем 
сми слу ре чи.“ Иде ја за на-
ста нак ове би бли о гра фи је 
под стак ну та је од стра не 
управ ни ка Цен тра за цр-
кве не сту ди је Дра ги ше 
Бо јо ви ћа, са на ме ром да 
се на јед ном ме сту об у-
хва те ин фор ма ци је о об-
ја вље ним пу бли ка ци ја ма 
и би бли о граф ске је ди ни це 
чла но ва Цен тра за цр кве-
не сту ди је.

Пр ви део књи ге са-
сто ји се од две це ли не: 
Би бли о гра фи је из да ња Цен тра за цр кве не сту ди је и би-
бли о гра фи је чла на ка ча со пи са Цен тра за цр кве не сту ди-
је. Пр ва це ли на об у хва та би бли о гра фи ју из да вач ке де-
лат но сти Цен тра за цр кве не сту ди је у пе ри о ду од 2002. 
до 2009. го ди не. Са сто ји се од 29 на сло ва, али има 31 

би бли о граф ску је ди ни цу, јер су две књи ге до жи ве ле по-
но вље но из да ње. Те ма ти ка пу бли ка ци ја од но си се углав-
ном на обла сти из пра во слав не те о ло ги је, фи ло зо фи је, 
књи жев но сти и умет но сти. Пу бли ка ци је сво јим са др-
жа јем пред ста вља ју еду ка тив ну ком по нен ту, под сти чу-
ћи кри тич ки и исто риј ски увид у на уч но-ис тра жи вач ки 
при ступ по ме ну тим те ма ма. Би бли о гра фи ја мо но граф-
ских пу бли ка ци ја из ра ђе на је по ISBD(M) стан дар ду, 
по азбуч ном ре до сле ду и сва ка књи га је об ра ђе на са 

„књи гом у ру ци“. Дру гу це ли ну пр вог де ла 
књи ге чи ни би бли о гра фи ја чла на ка ча со-
пи са Цр кве не сту ди је, ко ји из ла зи је дан пут 
го ди шње. Уред ни штво ча со пи са са чи ња ва ју 
глав ни уред ник Дра ги ша Бо јо вић и чла но ви 
ре дак ци је из Ср би је и ино стран ства. Ча со пис 
Цр кве не сту ди је по чео је да из ла зи од 2004. 
го ди не, а у при ло же ној би бли о гра фи ји са др-
жи 155 би бли о граф ских је ди ни ца, за кључ но 
са 2008. го ди ном. О ме ђу на род ном ка рак те ру 
ча со пи са го во ре не са мо чла но ви ре дак ци је 
из ино стран ства, не го и при ло зи ино стра них 
на уч ни ка и струч ња ка, као и 70 при ло га ко-
ји су об ја вље ни на стра ним је зи ци ма. Овај 
део би бли о граф ских при ло га об ра ђен је по 
ISBD(CP) стан дар ду, са „књи гом у ру ци“, гру-
пи са них по го ди ни из ла же ња и по ре ђа них по 
азбуч ном ре ду. Име на стра них ауто ра тран-
скри бо ва на су пре ма пра ви ли ма срп ске фо-
не ти ке, ћи ри ли цом.

Дру ги део књи ге са др жи би бли о гра фи-
ју ра до ва ве ћи не чла но ва Цен тра за цр кве не 
сту ди је ко ји пред ста вља ју сто жер са мог Цен-
тра, јер њи хо во обра зо ва ње и зна ње про те же 

се од по зна ва ња фи ло ло ги је, фи ло зо фи је, те о ло ги је, до 
ме ди ци не и дру гих на у ка. Они на тај на чин чи не кул тур-
ну ба шти ну и ком пе тент ни људ ски ре сурс Цен тра за цр-
кве не сту ди је. Би бли о гра фи ја је из ра ђе на по стан дар ди-
ма за би бли о граф ски опис у за ви сно сти од њи хо ве вр сте. 

Би бли о гра фи ја из да ња Цен тра за цр кве не сту ди је
Цр но го рац, Ве сна и Сне жа на Бо јо вић. Би бли о гра фи ја Цен тра за цр кве не сту ди је. Ниш: Цен тар за 
цр кве не сту ди је, 2009.

Не над Идри зо вић
На род на би бли о те ка Ср би је
ne nad.idri zo vic@nb.rs

96

И З Л О Г Панчевачко читалиште 16 (мај 2010)

ђу два свет ска ра та „кре ну ло се ис по чет ка“ на во ди Жар ко 
Ди мић, док је Дру ги свет ски рат „до нео но ве не во ље Срп-
ској чи та о ни ци.“

Да нас је Би бли о те ка и Чи та о ни ца „Бран ко Ра ди че-
вић“ у Срем ским Кар лов ци ма је дан од два де сет и шест 
огра на ка Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду. Она, пре ма 

на ве де ним по да ци ма, да нас по се ду је 14.355 књи га, пет 
ка та ло га (по се бан ка та лог за де цу) уз ре пре зен та ти ван 
из бор се риј ских пу бли ка ци ја.

„На след ни ца“ Срб ске чи та о ни це на ла зи се на пра вом 
ме сту – у Гим на зиј ској за ду жби ни у ко јој је жи вео по зна-
ти „но во сад ски би о граф“ Ва са Ста јић.



Од осни ва ња пр вих срп ских ма на сти ра, за јед но са 
њи ма фор ми ра не су и пр ве би бли о те ке у Ср ба. Од Св. 
Са ве и бо го слу жбе них књи га Хи лан дар ске би бли о те ке, 
пре ко Ре сав ске шко ле де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, пр-
вих је ван ђе ља штам па них у ма на стир ским штам па ри ја-
ма, све до да на шњих да на, тра је исто ри ја срп ских ма на-
стир ских би бли о те ка, још увек не до вољ но ис тра же них, 
не це ло ви то ис пи са них у спе ци ја ли зо ва ним уста но ва ма 
у са ста ву Срп ске пра во слав не цр кве. Оне су не са мо чу-
ва ри зна ња, ри зни це кул тур ног бла га, већ, пре ма ре чи ма 
ре цен зен та проф. др Гор да не Сто кић Си мон чић, у слу ча-
ју срп ског на ро да, и до каз о по сто ја њу и тра ја њу. На кон 
ви ше де це ниј ског за не ма ри ва ња, оне су по но во про на шле 
свој пут у исто ри ји срп ског би бли о те кар ства, кра јем про-
шлог и по чет ком овог ве ка.

Струч ни скуп Ма на стир ске и цр кве не би бли о те ке, 
одр жан у Ру ми у Град ској би бли о те ци, ор га ни зо ван на 
ини ци ја ти ву Сек ци је за ма тич не би бли о те ке Би бли о те кар-
ског дру штва Ср би је, да је сво је вр стан до ри нос са гле да ва-
њу ста ња ових би бли о те ка и са раз ли чи тих аспе ка та осве-
тља ва њи хов раз вој и рад као зна чај них кул тур них, али и 
обра зов них уста но ва ка ко код нас, та ко и у ди ја спо ри.

Збор ник ра до ва штам пан на кон овог Ску па са др жи 
де вет тек сто ва из ла га ча и пред го вор ре цен зен та, у ко ји ма 
се, осим исто риј ских по да та ка о осни ва њу ма на стир ских 
би бли о те ка (од 4. ве ка, ка да је у око ли ни Пи ро та по диг-
нут ма на стир Ре ме зи ја на, са епи ско пом Ни ке том на че лу, 
пре ко ра да Св. Са ве, злат ног не ма њић ког до ба, ре сав ске 
пре пи си вач ке шко ле, ра да це тињ ске штам па ри је, до да-
на шњих да на, ка да се не са мо код нас, већ и у све ту, на 
др жав ном Уни вер зи те ту у Оха ју вр ше ис тра жи ва ња ћи-
рил ских ру ко пи са), њи хо вом ра ду и раз во ју, са гле да ва ју 
ста ње и про бле ми да нас, са пред ло зи ма за ре а ли за ци ју 
за по че тих или пла ни ра них но вих ак тив но сти ка ко би се 
оне уре ди ле по је дин стве ном си сте му.

У то ку је фор ми ра ње но ве, мо дер не ма на стир ске би-
бли о те ке ма на сти ра Ми ле ше ве, у чи јем уре ђе њу уче ству-
је и На род на би бли о те ке Ср би је, са кон крет ним пред ло-
зи ма и пре по ру ка ма. Овим при ме ром сва ка ко би тре ба ло 
да се во де и дру ги ма на сти ри, ко ји у бу дућ но сти има ју 

на ме ру да сре де сво је фон до ве, пре ма са вре ме ним стан-
дар ди ма би бли о те кар ства.

Зна чај но је по ме ну ти и из ве шта је о про јек ти ма ко је 
по др жа ва ју струч не би бли о теч ке ин сти ту ци је као што је 
На род на би бли о те ка Ср би је, ко ја ини ци ра осни ва ње би-
бли о те ка у ди ја спо ри; сво јим по кло ни ма она по пу ња ва 
њи хо ве фон до ве, не са мо ду хов ном ли те ра ту ром, већ и 
по пу лар ним де ли ма, бе ле три сти ком, књи га ма за де цу и 
мла де и струч ном ли те ра ту ром, и исто вре ме но раз ме-
ном при ма пу бли ка ци је ко је не до ста ју у на ци о нал ном 
фон ду, као и DVD, VHS и дру гу гра ђу ових би бли о те ка. 
Исто та ко, Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је, уз по др шку 
Ми ни стар ства за ди ја спо ру и Ми ни стар ства за кул ту ру, 
са бла го сло вом Све тог ар хи је реј ског Си но да уче ству је у 
два про јек та: Ис тра жи ва ње срп ских ру ко пи са у ино стра-
ним би бли о те ка ма, збир ка ма, ма на сти ри ма и Ре ви зи ја и 
струч на ана ли за Срп ске па три јар ши је у Бе о гра ду, ко ји су 
од ве ли ког зна ча ја не са мо за Срп ску пра во слав ну цр кву, 
већ и за др жа ву Ср би ју.

Оно што овај Збор ник чи ни по себ ним је сте пр во 
озбиљ но раз ма тра ње про бле ма са ко ји ма се су сре ћу ма-
на стир ске и цр кве не би бли о те ке, пре све га струч на пи та-
ња по пу ња ва ња фон до ва, њи хо ве об ра де и да ва ња на ко-
ри ће ње што ши рем кру гу ко ри сни ка, и ли ци ма ван цр кве 
и ма на сти ра.

Из свих са оп ште ња на Ску пу на зи ру се иде је, на ме ре 
и пред ло зи да се убу ду ће ор га ни зо ва но по све ти ве ћа па-
жња ста њу ма на стир ских и цр кве них би бли о те ка, њи хо-
вом обо га ћи ва њу и сре ђи ва њу фон до ва, за чим се у свим 
ре фе ра ти ма пле ди ра. То би сва ка ко омо гу ћи ло да оне у 
до глед но вре ме отво ре сво ја вра та и за све тов не ко ри сни-
ке, уз при ме ну не са мо кла сич них ме то да ра да, већ и уз 
при ме ну са вре ме них ди ги та ли зо ва них фор ми.

Збор ник са оп шта ва и кри ти ке по је ди них из ла га ча, јер 
иако је чи ње ни ца да су ма на стир ске би бли о те ке по сво-
јим фон до ви ма и ко ри сни ци ма де ли мич но спе ци јал не 
би бли о те ке, ви ше се не мо же оправ да ва ти не по сто ја ње 
уре ђе них би бли о теч ких фон до ва, не бри га, не мар и не до-
ста так осе ћа ња за лич ну од го вор ност за очу ва ње на ци о-
нал ног бла га.

От кри ва ње за пре та ног бла га
Пе тро вић, Ве сна прир. Ма на стир ске и цр кве не би бли о те ке: збор ник ра до ва са струч ног ску па одр-
жа ног у Град ској би бли о те ци у Ру ми 1. ок то бра 2009. Бе о град: Пра во слав ни Бо го слов ски фа кул тет 
Уни вер зи те та, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња; Ру ма: Град ска би бли о те ка, 2010.

Мр Бран ка Дра го са вац 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
be ba drag@g mail.com
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Би бли о граф ске је ди ни це су по ре ђа не по хро но ло шком 
и азбуч ном ре ду. У из ра ди би бли о гра фи је ни је у пот пу-
но сти при ме њен прин цип са „књи гом у ру ци“, због то га 
што су чла но ви Цен тра ауто ри ма би бли о гра фи је до ста-
ви ли ин фор ма ци је за ве ћи ну сво јих ра до ва. На рав но, то 

не ума њу је ква ли тет ове, по све му ко ри сне и за ни мљи ве 
би бли о гра фи је. Ауто ри су на ја ви ли до пу ње но из да ње би-
бли о гра фи је за де се то го ди шњи цу ра да Цен тра за цр кве не 
сту ди је (2011), ко је већ са да пред ста вља „сво је вр стан до-
при нос те ку ћој срп ској би бли о гра фи ји“.



Нај ве ћи број ре ги о нал них и град ских би бли о те ка 
има фор ми ра не за ви чај не збир ке ко је су нај че шће пре-
зен то ва не пре ко ли сних и штам па них ка та ло га. Бри-
жљи во при ку пљен, об је ди њен и об ра ђен за ви чај ни фонд, 
со лид на је осно ви ца за би бли о граф ску пре зен та ци ју пи-
са них кул тур них до ба ра не ког ло ка ли те та.

Је дан од ви до ва ра да на фор ми ра њу и пре зен то ва њу 
за ви чај них фон до ва у Град ској би бли о те ци „Вла ди слав 
Пет ко вић Дис” у Чач ку је и рад на би бли о гра фи ја ма ко-
је из ла зе у еди ци ји „За ви чај не би бли о гра фи је“. Нај но ви ју 
књи гу ове збир ке (св. 16) при ре ди-
ла је Ма ри ја Ор бо вић, би бли о те-
кар ка ко ја ре зул та ти ма свог ра да 
већ два де сет го ди на скре ће на шу 
па жњу на кул тур на до бра ча чан-
ског ре ги о на. Ак тив но ба вље ње 
ис тра жи ва њи ма раз во ја штам-
пар ства овог кул тур ног под не бља, 
би ла су јој до во љан по ка за тељ и 
смјер ни ца да на нај бо љи на чин и 
пар ци јал но пре зен ту је кул тур ну 
ба шти ну Чач ка и око ли не. Би бли-
о гра фи је зна чај них по је ди на ца 
(Ра дој ко Ни ко лић, Си ни ша Па у-
но вић) и ча со пи са (Гра дац, Вре-
ло), би ле су нај бо љи пут ко јим је 
Ма ри ја Ор бо вић мо гла кре ну ти у 
оства ри ва њу свог основ ног ци ља: 
ука за ти на нај вред ни ја пи са на до-
стиг ну ћа сво га за ви ча ја.

Мо но гра фи ја омла дин ског 
књи жев ног ча со пи са По лет, ко ји је у пе ри о ду из ме ђу два 
свјет ска ра та оста вио не за о би ла зно све до че ње о по сто-
ја њу та лен то ва них по је ди на ца ко ји су оста ли упам ће ни 
по сво јим из у зет ним ан га жо ва њи ма у обла сти кул тур не 
и књи жев не де лат но сти, био је по се бан иза зов за ауто ра 
ка кав је ко ле ги ни ца Ор бо вић.

По лет, омла дин ско књи жев но гла си ло ђач ке дру жи-
не „Ра јић” ча чан ске Гим на зи је, са уред ни ци ма Ми ла ди-
ном Ћи ри ћем и Раст ком Пу ри ћем, уче ни ци ма осмог раз-
ре да, и Дој чи лом Ми тро ви ћем, уче ни ком сед мог раз ре да, 
по че ло је да из ла зи 15. ја ну а ра 1924. го ди не. У штам па-
ри ји Сте ва на Ма ти ћа штам пан је пет на е сто днев но, и до 1. 
ју на 1924. го ди не иза шло је де сет бро је ва. Ча чан ска дру-
жи на „Ра јић” пре ста је да из да је По лет од но ве школ ске 
го ди не (1924/25) и уче ник осмог раз ре да Дој чи ло Ми тро-
вић (Ча чак, 1917 – Бе о град, 1995), као је ди ни уред ник, 
на ста вља да уре ђу је и из да је ча со пис при ват но.

Уз по моћ прет пла те и нов ца од ре кла ми ра них огла-
са, штам па них на ко ри ца ма, мла ди Ми тро вић је у дру гој 
го ди ни из ла же ња успио да об ја ви де сет бро је ва По ле та. 

Го ди не 1926. штам па на су че ти ри бро ја у три све ске и ча-
со пис је пре стао да из ла зи по сле че твр те све ске у апри лу 
ме се цу.

У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, омла дин ска 
штам па ни је има ла не ке зна чај ни је на сло ве и ан га жо ва-
ње уред ни ка Ми тро ви ћа и ње го вих школ ских дру го ва био 
је ве ли ки успјех и труд ври је дан сва ког по што ва ња. По-
тре бу за по сто ја њем ова квог омла дин ског књи жев ног ли-
ста у Чач ку пре по зна ли су и чла но ви Оп штин ског од бо ра 
Чач ка, ко ји су, у окви ру сво јих мо гућ но сти, ма те ри јал но 

по ма га ли ње го во из ла же ње. Су де ћи по 
са рад ни ци ма и прет плат ни ци ма, По лет 
је на шао сво је чи та о це у Ужи цу, Но вом 
Па за ру, Ћу при ји, Бе о гра ду, Срем ским 
Кар лов ци ма, Ле сков цу, Шти пу, Су бо ти-
ци, Ра чи и Кра гу јев цу.

Ина че, ње гов уред ник Дој чи ло Ми-
тро вић, но ви нар и пу бли ци ста, сте као 
је пр ва но ви нар ска, уред нич ка и ли те-
рар на ис ку ства у Ча чан ској гим на зи ји, 
где је уре ђи вао чак три ли ста, од ко јих 
је По лет упам ћен до да нас, јер је над ра-
стао окви ре ло кал ног ђач ког гла си ла по-
став ши књи жев ни ча со пис мно го ши рег 
зна ча ја.

У пр вој го ди ни из ла же ња, у По ле ту 
су об ја вљи ва ли сво је ра до ве углав ном 
гим на зи јал ци и сред њо школ ци, а у дру-
гој го ди ни по сто ја ња (1924/25), Дој чи ло 
Ми тро вић дје ли мич но ми је ња кон цеп-
ци ју гла си ла, об ја вљу ју ћи књи жев не сту-

ди је и ра до ве про фе со ра Ча чан ске гим на зи је ко ји знат-
но до при но се ње го вом угле ду и озбиљ но сти. Као пра ви 
про фе си о на лац, уред ник Ми тро вић уво ди и ру бри ке ко-
је овом књи жев ном ли сту да ју нов ква ли тет: „Књи жев ни 
пре глед”, „Но ве књи ге и ли сто ви”, „По зо ри шни пре глед”. 
У дје ли мич но из ми је ње ном об ли ку, са ам би ци о зним под-
на сло вом: ча со пис за књи жев но ист и на у ку, По лет ула зи 
и у тре ћу го ди ну, а на кон по след њег 4. бро ја, пре ста је да 
из ла зи.

Из ла же ње овог ча со пи са би ло је од ве ли ког зна ча ја 
за мла де љу де ко ји су се ба ви ли пи са њем и, су де ћи по са-
рад ни ци ма, ње го во по сто ја ње оста ви ло је зна чај ни ути-
цај на уте ме ље ње и раз вој мо дер не књи жев не ми сли тог 
вре ме на. Са рад ни ци По ле та би ли су: Тин Ује вић, Де сан ка 
Мак си мо вић, Ми лан С. Шан тић, Гу став Кр клец, Ча слав 
М. Ни ки то вић, Жи во јин Гл. Алек сић, Мар ко Вра ње ше-
вић, Си ни ша Па у но вић, Ра до мир Креч ко вић, Раст ко С. 
Пу рић, Жи ван Ми тро вић, Дра го љуб Ми ло је вић и др.

Мо но гра фи ја ко ју је при ре ди ла Ма ри ја Ор бо вић, у 
сво јој ква ли тет но осми шље ној фор ми, пред ста вља збир ку 

Мо но гра фи ја омла дин ског књи жев ног ча со пи са По лет
Ор бо вић, Ма ри ја. По лет (1924-1926). Ча чак: Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис“, 2009.

Мр Здрав ка Ра ду ло вић
На род на би бли о те ка Ср би је
zdrav ka.ra du lo vic@nb.rs
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све га што је нај бит ни је и нај вред ни је за пре зен та ци ју овог 
ча со пи са. Уз пре глед но об ра ђен исто ри јат омла дин ске 
штам пе, а по том и По ле та, по ну ђе на нам је сва по сто је ћа 
ар хив ска до ку мен та ци ја, за пи сни ци, пре пи ска, дје ло вод-
ни ци, фо то гра фи је, фак си ми ли и ис црп на би бли о гра фи-
ја об ја вље них при ло га. Би бли о граф ска гра ђа са др жи 245 
би бли о граф ских је ди ни ца, сре ђе них у струч не ску пи не 
по УДК. Уз Имен ски ре ги стар, ура ђен је и Ре ги стар раз ре-
ше них псе у до ни ма и ини ци ја ла.

Ова пу бли ка ци ја има мно го струк зна чај. По себ но 
скре ће мо па жњу на њен ин фор ма тив ни ка рак тер, ра ди 

ко јег је мо же мо свр ста ти у при руч ни ке лек си ко граф ског 
ка рак те ра. У њој мо же мо про на ћи дра го цје не би о граф ске 
по дат ке и фо то гра фи је уред ни ка и са рад ни ка По ле та, а 
пре ко Ре ги стра раз ри је ше них псе у до ни ма и ини ци ја ла, 
са си гур но шћу мо же мо раз от кри ти пра во аутор ство при-
ло га и у не ким дру гим ли сто ви ма то га пе ри о да.

Мо но гра фи ја По ле та ре пре зен та ти ван је ин фор ма-
ци о но-до ку мен та ци о ни ма те ри јал оно га што убра ја мо у 
кул тур ну ба шти ну јед ног ло ка ли те та, али и не за о би ла зни 
при руч ник за сва бу ду ћа на уч на ис тра жи ва ња кул тур не 
исто ри је Чач ка и бли же око ли не.

У то ку 2009. го ди не, у из да њу Ру дар ско-ге о ло шког 
фа кул те та, Де парт ма на за ге о ло ги ју, об ја вље на је је да на е-
ста све ска ге о ло шке би бли о гра фи је Ср би је, ко ја пред ста-
вља на ста вак при ку пља ња и сре ђи ва ња ли те ра ту ре зна-
чај не за по зна ва ње ге о ло ги је Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду 
од 1991. до 1995. го ди не.

Об ја вљи ва ње ове пу бли ка ци је по мо гло је Ми ни стар-
ство жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња Ре пу бли-
ке Ср би је.

Као и у прет ход ним све ска ма, пред ста вље ни су ра-
до ви ко ји те мат ски од ре ђу ју ге о ло шке про бле ме ко ји су 
опи са ни у на шим ча со пи си ма или су при ка за ни на на уч-
ним ску по ви ма у зе мљи. Мо но гра фи ја об у хва та и ра до ве 
стра них ауто ра ко ји су об ра ђи ва ли ге о ло шку про бле ма-
ти ку на ших про сто ра или су им ра до ви об ја вљи ва ни у на-
шим ча со пи си ма, као и ра до ве ко ји се ве зу ју за на уч не 
ди сци пли не срод не ге о ло ги ји.

Мо но гра фи ја об у хва та 2.109 би бли о граф ских је ди-
ни ца ко је су сре ђе не абе цед но пре ма пре зи ме ну ауто ра. 
Сви ра до ви јед ног ауто ра по ре ђа ни су хро но ло шки, по го-

ди на ма ка да су об ја вље ни, и то нај пре са мо стал ни ра до-
ви, а за тим и ра до ви са ко а у то ри ма. До да так пу бли ка ци ји 
пред ста вља по пис пе ри о ди ке, ску по ва, кон гре са и сим по-
зи ју ма, као и спи сак из да ва ча ко ји су се ба ви ли про бле-
ма ти ком ге о ло ги је.

Са став ни део мо но гра фи је чи ни CD са свим по да ци-
ма ко ји су пред ста вље ни у књи зи, с тим што CD пру жа 
мо гућ ност лак шег и бр жег пре тра жи ва ња.

Ауто ри мо но гра фи је сма тра ли су да је ко ри сни је 
пред ста ви ти и не пот пу не по дат ке не го из о ста ви ти по је-
ди не би бли о граф ске је ди ни це, на ро чи то ако се зна да је 
је дан број ра до ва штам пан у ино стран ству, што је оте жа-
ло при ку пља ње гра ђе за би бли о гра фи ју. Услед то га, је дан 
број би бли о граф ских је ди ни ца при ку пљен је пре ко ин-
ди рект них из во ра, тј. из ли те ра ту ре на ве де не у ра до ви ма 
дру гих ауто ра, због че га се ауто ри уна пред за хва љу ју чи-
та о ци ма за све до пу не и при мед бе у ци љу упот пу ња ва ња 
по да та ка о ра до ви ма из обла сти ге о ло ги је.

Би бли о гра фи ја је об ра ђе на у Чи ка го сти лу би бли о-
граф ског ци ти ра ња.

Ге о ло шка би бли о гра фи ја Ср би је XI (1991-1995)
Ба њац, Не над, Ма ри на Бу ка вац и Жи во рад Кр стић. Ге о ло шка би бли о гра фи ја Ср би је XI 1991-1995. Бе-
о град: Ру дар ско-ге о ло шки фа кул тет, Де парт ман за ге о ло ги ју, 2009.

Све тла на Па вло вић
На род на би бли о те ка Ср би је
sve tla na.pa vlo vic@nb.rs
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Удру же ње књи жев них пре во ди ла ца Ср би је је 2009. 
го ди не об ја ви ло пу бли ка ци ју Би бли о гра фи ја Бра ни ми-
ра Жи во ји но ви ћа аутор ке До ло рес Ка ло ђе ра-Пе тро вић. 
Аутор ка је ус пе ла да при ку пи це ло куп ни опус Бра ни ми-
ра Жи во ји но ви ћа, на шег вр сног пре во ди о ца и књи жев ног 
ства ра о ца. Јав но сти је омо гу ће но да на јед ном ме сту са-
гле да ње гов го то во не ствар но ве ли ки до при нос на шој кул-
ту ри. Бра ни мир Жи во ји но вић, уни вер зи тет ски про фе сор, 
пре во ди лац, по ли гло та, пе сник, лек тор, при ре ђи вач, би-
бли о те кар, би бли о граф, лек си ко граф, уред ник Срп ске 
књи жев не за дру ге, осни вач Удру же ња пре во ди ла ца Ср би-
је итд, оста вио је не из бри сив траг у свим обла сти ма ко-
ји ма се ба вио. Ипак, оно по че му се на ро чи то из два ја је 
ње гов пре во ди лач ки рад. Пре во ђе њем се ба вио ви ше од 
пе де сет го ди на и на шој чи та лач кој пу бли ци при бли жио 
мно га зна чај на књи жев на и фи ло зоф ска де ла. Мно ги љу-
ди чи та ју ћи де ла Ге теа, Рил кеа, Хе сеа, Јун га, Шек спи ра, 
Бо дле ра, Ах ма то ве, Блеј ка, мо жда и не обра ћа ју па жњу 
да њих све ве зу је је дан чо век, чо век ко ји је омо гу ћио да 
та де ла бу ду чи та на на на шем је зи ку. На ње го вим пре во-
ди ма од шко ло ва ле су се мно ге ге не ра ци је, а сво јим ко-
ле га ма по ста вио је ви со ке стан дар де у пре во ђе њу. Ње гов 
пре во ди лач ки рад не из два ја се са мо по ње го вом оби му 
и ква ли те ту, већ и по бро ју је зи ка са ко јих је под јед на ко 
ква ли тет но пре во дио. По во ка ци ји гер ма ни ста, са истим 
успе хом пре во дио је са фран цу ског, ен гле ског и ру ског. 
За свој рад је ви ше пу та на гра ђи ван. Би бли о гра фи ја ње-
го вих ра до ва мо же да се свр ста у ред не фор мал них при-
зна ња ко јих ни ка да не ће би ти до вољ но да би се ис ка за ло 
по што ва ње и за хвал ност за све што је учи нио.

Би бли о гра фи ја са др жи 852 би бли о граф ске је ди ни це 
свр ста не у че ти ри одељ ка. Оде љак А бро ји 193 је ди ни-
це и пред ста вља по пис је ди ни ца у ко ји ма је Жи во ји но-

вић аутор. Сам оде љак са сто ји се од се дам под гру па по 
вр сти аутор ства (збир ке по е зи је, пе сме у пе ри о ди ци и у 
мо но граф ским де ли ма, члан ци у пе ри о ди ци, про прат ни 
тек сто ви, би бли о граф ски, лек си ко граф ски рад, ре ги стри, 
хро но ло ги је, ин тер вјуи). У Одељ ку Б, ко ји је нај о бим ни ји 
и са др жи 517 је ди ни ца, са др жа ни су пре во ди и то у две 
под гру пе (мо но граф ске пу бли ка ци је и пре во ди у пе ри о-
ди ци или у окви ру мо но граф ских пу бли ка ци ја). Оде љак 
Ц са сво јих 67 је ди ни ца са др жи де ла у ко ји ма је Жи во-
ји но вић при ре ђи вач или ре дак тор, док се у по след њем 
Одељ ку Д, ко ји има 75 је ди ни це, на ла зе при ло зи о Бра-
ни ми ру Жи во ји но ви ћу и ње го вом де лу. Би бли о гра фи ја је 
обо га ће на са два аутор ска ре ги стра (ауто ра ко је је Жи во-
ји но вић пре во дио и ауто ра ко ји су пи са ли о ње го вом ра-
ду). Пу бли ка ци ја је за о кру же на „Хро но ло ги јом жи во та и 
ра да Бра ни ми ра Жи во ји но ви ћа“ у ко јој су пред ста вље ни 
нај бит ни ји до га ђа ји из ње го вог жи во та и ства ра ла штва, 
да ту ми пр вих из да ња нај ва жни јих ра до ва и пре во да, као 
и при зна ња и на гра де ко је је до био.

Аутор ка, До ло рес Ка ла ђе ра-Пе тро вић, сво јим те-
мељ ним ис тра жи ва њем и си сте ма тич ним при ка зом, 
по шту ју ћи све би бли о граф ске прин ци пе и ва же ће стан-
дар де, ус пе ла је да ма те ри ју учи ни јед но став ном за ко-
ри шће ње. При лог то ме је чи ње ни ца да је ме њан на чин 
сла га ња је ди ни ца по одељ ци ма, јер је за сва ки оде љак би-
ран упра во онај ко ји је нај оп ти мал ни ји за од ре ђе ну вр сту 
од го вор ност. Са ма Би бли о гра фи ја има раз ви јен упут ни 
си стем у слу ча ју да се у не кој пу бли ка ци ји Жи во ји но вић 
по ја вљи вао са ви ше вр ста од го вор но сти. Пу бли ка ци ја је 
на ме ње на ши рој по пу ла ци ји и си гур но ће пред ста вља ти 
не за о би ла зну ре фе рен цу за све ко ји се ба ве или ће се ба-
ви ти про у ча ва њем кул тур не и дру штве не сце не 20. ве ка.

Би бли о гра фи ја Бра ни ми ра Жив ојинови ћа
Ка ло ђе ра-Пе тро вић, До ло рес. Би бли о гра фи ја Бра ни ми ра Жив ојинови ћа. Бе о град: Удру же ње књи-
жев них пре во ди ла ца Ср би је, 2009.

Та ња Та сић
На род на би бли о те ка Ср би је
ta nja.ta sic@nb.rs
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Ин фор ма ци о на и ко му ни ка ци о на тех но ло ги ја по-
ста ју све зна чај ни је, а ли ми ти ран при ступ и ко ри шће-
ње Ин тер не та ства ра озбиљ не со ци јал не и еко ном ске 
про бле ме. Европ ска уни ја, све сна овог про-
бле ма, од 2007. го ди не пред у зи ма озбиљ не 
ме ре за пре вла да ва ње „ди ги тал ног ја за“. 
Али са мо ула га ње у ин фор ма тич ку ин фра-
струк ту ру ни је до вољ но, сма тра увод ни чар 
Mats Han sson, по треб но је об у чи ти љу де 
да што успе шни је ко ри сте ин фор ма ци о ну 
тех но ло ги ју.

Те ма бро ја 3 су „ди ги тал не раз ли ке“ у 
дру штву и уло га би бли о те ка у њи хо вом пре-
вла да ва њу, а при ло ге пот пи су ју: Mar ga re ta 
Kull-Po u ta nen (Kirk ko num mi li brary, “Di gi tal 
skills for everyone“), An ne He derén и Bir git ta 
Hel lman Mag nus son (“High Ti me for an ICT-
Lift“), Ar ne Gun der sen (“The DI GI KOM BI pro-
ject, Li brary ini ti a ti ve for a na ti o nal mo del to 
im pro ve di gi tal com pe ten ce“), Jon na Hol mga-
ard Lar sen (“Da nish li bra ri es as me di a tors of 
di gi tal com pe ten ces“), Ju dith Benz Ther kel sen 
(“Le arn mo re abo ut IT“), Hans Mic hel sen (“Li-
bra ri es and Bor ger.dk“), An ne Mar gre te Rø de vand (“Le arn 
com pu ter tec hno logy in your li brary“), Jon Bing (“The he-
ro es of the in for ma tion age“), Eli na Har ju (“Li fe in an in-
for ma tion so ci ety...“), Trond Min ken (“Adult le ar ning – with 
the li brary as are na“), Tert tu Sipilä (“Lah ti City Li brary as 
pro du cer of on li ne ser vi ces“) и An ni Sa a ri (“Se ni ors on li-
ne“). На по след њим стра на ма, SPLQ об ја вљу је ди ску си ју 
“Is Swe den a ro le mo del?” из ме ђу Не ми це Su san ne Krüger 
и Шве ђа ни на Gul lvor Elfа и но во сти из скан ди нав ских 
би бли о те ка.

Чи та ња је не ка вр ста ма ги је, ис ти чу нор ве шке би бли-
о те кар ке Ma rit An der sen Somby и El len Berg Lar sen у бро ју 
4, ак ту ел ном из да њу Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly. 

Те ма бро ја је про мо ци ја чи та ња, као је дан од нај ва жни-
јих за да та ка јав них би бли о те ка, и њо ме се ба ве ис так ну ти 
би бли о те ка ри, про фе со ри и но ви на ри: Jens Thor ha u ge, 

Mic hael Lin de Lar sen, Anja 
Nal holm Ni el sen и Dort-
he Lar sen (Дан ска), Ka rin 
Zet ter berg (Швед ска), Eva 
Ha ga Rog neflåten, Jon Bing 
(Нор ве шка), Mer vi Heikkilä 
(Фин ска) и дру ги.

Они раз ма тра ју но ве 
иде је и са др жа је, чи та лач ке 
ка фее, ли те рар не ме ди та-
ци је, вир ту ел не чи та лач ке 
клу бо ве, е-књи ге, пер фор-
ман се, но ћи му зи ке и хо ро-
ра, ани ма ци је и фил мове и 
го во ре о дру гим ино ва тив-
ним про гра ми ма. Би бли-
о те ка је ме сто оку пља ња 
чи та ла ца свих уз ра ста, ме-
сто су сре та и со ци јал не ин-
клу зи је, „оаза и аре на“ ко ја 

омо гу ћа ва ин тер ак ци ју би бли о те ка ра, ауто ра, из да ва ча, 
књи жа ра, асо ци ја ци ја пи са ца и гра ђа на.

У SPLQ на ла зи мо и текст го ста из Ја па на, про фе со-
ра Yuko Yoshidе, ко ји по сма тра скан ди нав ске би бли о те ке 
као по год но ме сто за не фор мал но обра зо ва ње. На осно ву 
мо де ла дан ских јав них би бли о те ка по ста вља но ви те о риј-
ски оквир за би бли о те ке Ја па на. Ma rian Ko ren у свом тек-
сту о про гра ми ма про мо ци је чи та ња у Хо лан ди ји ис ти че 
да је ова зе мља из дво ји ла зна чај на бу џет ска сред ства за 
раз ви ја ње но вих про гра ма на на ци о нал ном ни воу. Број 
за тва ра ју „Скан ди нав ске пре чи це“ ко је је иза бра ла Päivi 
Jo ki ta lo.

Го ран Тра и ло вић

Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly
Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly Vol. 42, No. 3 i 4. Edi tor-in Chi ef Bar bro Wi gell-Ryynã nen. Fin land: 
Mi ni stry of Edu ca tion and Cul tu re, 2009.
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Жељка Момиров, мермер - полирани алуминијум - 
46 x 46 x 12 cm



На ше нај ве ће би бли о теч ке уста но ве, стру ков на удру-
же ња, али и јав не би бли о те ке у уну тра шњо сти зе мље, упр-
кос мно гим не по вољ ним окол но сти ма, углав ном успе ва ју 
да одр же ди на ми ку из ла же ња сво јих гла си ла, за др жа ва ју-
ћи и, по не где, уна пре ђу ју ћи њи хов струч ни ни во.

По сма тра но у це ли ни, на ше се риј ске струч не пу-
бли ка ци је по ку ша ва ју пре све га да бу ду аде ква тан од раз 
де ша ва ња и ак тив но сти ин сти ту ци ја под чи јим окри-
љем на ста ју. Гла си ла, чи ји су из да ва чи на род не би бли-
о те ке, по не где иду и да ље, па на уштрб стро ге струч не 
про фи ли са но сти, пре у зи ма ју уло гу и кул тур них ба шти-
ни ка и гла сно го вор ни ка сво јих сре ди на. У пе ри о ди ци 
ко ја се ис кљу чи во ба ви струч ном про бле ма ти ком, вид ни 
су на по ри у пра ће њу нај зна чај ни јих трен до ва у све ту, а 
демонстриранe су и хра брост и зре лост стру ке да се са-
мо са гле да ва и од ме ра ва у ши рем кон тек сту би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ног уни вер зу ма. При род но, кон цеп ци је 
ових гла си ла су ра зно род не, на ме на и оче ка ва ни ауди то-
ри јум раз ли чи ти, а уре ђи вач ки и аутор ски до ме ти не у-
јед на че ни. Њи хов збир ни пре глед, пак, 
на ме ће за кљу чак о њи хо вој не за о би ла-
зној ва жно сти као сред става на уч не и 
струч не ко му ни ка ци је с јед не стра не, и 
с дру ге, као дра го це них све до чан ста ва 
раз во ја стру ке, не са мо уну тар ин сти-
ту ци ја у ко ји ма на ста ју, не го и раз во ја 
де лат но сти у це ли ни. Са др жин ски пре-
глед до ма ћих струч них пу бли ка ци ја 
ко ји сле ди има за циљ да до ка же ре че-
не тврд ње и да бу де олак ши ца и сво је-
вр сни во дич бу ду ћем ис тра жи ва чу.

Гла сник На род не би бли о те ке Ср би-
је (глав ни и од го вор ни уред ник Сре тен 
Угри чић), сход но већ уста ље ној кон-
цеп ци ји, и у свом по след њем из да њу 
(1/2008) са др жи не ко ли ко те ма та чи је 
је уре ђи ва ње по ве ре но раз ли чи тим уред ни ци ма. Ова кав 
уре ђи вач ки кон цепт, уна зад не ко ли ко го ди на ре зул ти ра 
све стра ном и ис црп ном ана ли зом за да те те ме, што Гла-
сник пре по ру чу је као не за о би ла зно шти во за сва ко сту ди-
о зни је ис тра жи ва ње.

Пр ви те мат у овом из да њу – „Ин те лек ту ал не сло бо де 
и би бли о те ке“ (при ре ди ла Ми ли ца Сте ва но вић) до ти че 
се са ме су шти не би бли о теч ког кон цеп та и фун да мен-
тал ног људ ског пра ва на сло бо ду при сту па ин фор ма ци-
ја ма и сло бо ду из ра жа ва ња. Кроз ви зу ру ин те лек ту ал них 
сло бо да тре ти ра ни су го ру ћи про бле ми мо дер ног све та 
и тра же не мо гућ но сти од го во ра би бли о те ка на ак ту ел не 
иза зо ве. Ана ли зи ра ни су цен зу ра, при ват ност у вир ту-
ел ном окру же њу, на у ка о кли мат ским про ме на ма, пра-

во на ин фор ма ци је у кон тек сту ра та и те ро ри зма, ути цај 
на ци о нал них за ко на о без бед но сти на би бли о те ке (на кон 
11. сеп тем бра 2001. и до но ше ња Па три от ског ак та у Аме-
ри ци) и ми си ја би бли о те ка у ин фор ма ци о ном ха о су и 
не сло бод ном окру же њу. Кроз ра до ве су при ка за ни и ор-
га ни за ци ја, де ло ва ње и ци ље ви IFLA-иног Ко ми те та за 
сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма и сло бо ду из ра жа ва ња.

Дру ги те мат (при ре ђи ва чи Не дељ ка Ло жа јић и Ве сна 
Ињац) по све ћен је би бли о те ка ма за сле пе и сло бо ви де. 
Ра до ви овог те ма та има ју за циљ да упо зна ју чи та лач ку 
јав ност са Бра је вим пи смом, исто ри ја том ње го вог на-
стан ка, упо тре бом и да љим раз во јем у ин фор ма тич кој 
ери, као и ње го вом по зи ци јом у кон тек сту пра ва на при-
сту пач ност. Пред ста вље ни су и ини ци ја ти ва за осни ва ње 
свет ске ди ги тал не би бли о те ке за осо бе с по те шко ћа ма у 
чи та њу, уло га и ак тив но сти IFLA-ине Сек ци је би бли о те ка 
за сле пе, ди зајн Web-а за осо бе оште ће ног ви да и раз вој 
по моћ них тех но ло ги ја за њи хо ву им пле мен та ци ју, као и 
не ке ко лек ци је так тил них сли ков ни ца и књи га за сла бо-

ви ду де цу у Швед ској и Ве ли кој 
Бри та ни ји. Те мат је за о кру жен 
IFLA Смер ни ца ма за би бли о теч-
ке услу ге на ме ње не ко ри сни ци ма 
Бра је вог пи сма.

Ва жно је ис та ћи да су по-
ред до ма ћих, у оба на ве де на 
те ма та уче ство ва ли и стра ни 
ауто ри и то, по пра ви лу, нај е-
ми нент ни ји струч ња ци у да тим 
обла сти ма.

Тре ћи те мат овог бро ја „Ко 
кра де пи сце?“ (при ре ђи вач 
Сре тен Угри чић) са др жи из во-
де из штам па них ме ди ја то ком 
2008. го ди не, по во дом спор них 
атри бу ци ја по је ди них ауто ра у 
елек трон ским ка та ло зи ма на-

ци о нал них би бли о те ка Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне 
и Хер це го ви не и Цр не Го ре, до ку мен та ко ја су до не та на 
ини ци ја ти ву НБС у ци љу ре ша ва ња овог спо ра, као и тек-
сто ви ко ји го во ре о сло же но сти пи та ња кри те ри ју ма при 
раз вр ста ва њу књи жев но сти у УДК си сте му.

За вр шни оде љак Гла сни ка ре зер ви сан је за при ка зе и 
из ван је под руч ја за да тих те ма та. У овом из да њу при ка за-
ни су ци клус пре да ва ња – „По ли ти ка тај не – тај на, тај на 
слу жба, слу жба др жав не без бед но сти“ и есе ји при ре ђе-
ни на осно ву иза бра них предавaња (а ко ји су се од ви ја ли 
ми мо „ве ли ких“ те мат ских ци клу са) у окви ру кул тур ног 
про гра ма НБС то ком про те клих се дам го ди на.

Ве сти Би бли о те ке Ма ти це срп ске (глав ни и од го-
вор ни уред ник Ми ро Вук са но вић), тро ме сеч ник ле то пи-

Во дич кроз до ма ћу струч ну пе ри о ди ку: 
но вем бар 2009 - март 2010.

Ми ли ца Сте ва но вић
На род на би бли о те ка Кру ше вац
mi li cas04@yahoo.com
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сног ка рак те ра, у сво јим 
из да њи ма до но си оби ље 
ин фор ма ци ја о бо га тој и 
мно го стру кој ак тив но сти 
БMС и бе ле жи нај ва жни ја 
до га ђа ња у би бли о те ка ма с 
под руч ја ње не ма тич но сти.

У ок то бар ском бро ју 
(бр. 72/2009) да ју се са же-
ци ана ли за ра да на род них 
и ви со ко школ ских би бли-
о те ка у Вој во ди ни, пре глед 
нај ва жни јих ре зул та та 
ра да БМС за пр вих де вет 
ме се ци и ин фор ма ци је о 
раз ли чи тим про јек ти ма. 
Па жња у Ве сти ма ре дов но 
се по све ћу је и из ло жба ма 
ко је Би бли о те ка ор га ни зу-
је. У овом бро ју опи са ни 
су по во ди и са др жа ји из ло-
жби по све ће них жи во ту и 
ства ра ла штву Ми кло ша Рад но ти ја, Мар ка Ца ра, Љу би це 
Ма рић и Ни ко ла ја Ва си ље ви ча Го гоља. На стра ни ца ма 
Ве сти ре дов но се осли ка ва и пор трет јед ног Ма ти чи ног 
би бли о те ка ра, а у овом из да њу пред ста вље на је би бли о те-
кар ка Да ни е ла Кер ме ци.

Ја ну ар ско из да ње Ве сти (бр. 73/2010), из ме ђу оста-
лог, до но си са же так „Про гра ма ра да Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске у 2010.“ и из во де из „Из ве шта ја о ра ду у 2009. го-
ди ни“. У овом из да њу дат је пор трет би бли о те ка ра Сла ђа-
не Су ба шић и пред ста вље но не ко ли ко но вих из да ња БМС. 
По ред мно штва ве сти о по ста вље њи ма, на гра да ма, ју би-
ле ји ма, струч ним по се та ма, уса вр ша ва њи ма, про јек ти ма 
и те ку ћим по сло ви ма, бе ле же се и из ло жбе о Ми ло ра ду 
Па ви ћу, Ми ле ни Па вло вић-Ба ри ли, Ед га ру Алан Поу и 
Ја но шу Хер це гу.

Ве сти у сва ком свом из да њу, па и у ова два по след-
ња, да ју пре во де иза бра них при ло га из стра них ча со пи са, 
пом но бе ле же сво је да ро дав це и до но-
се би бли о гра фи је но вих књи га и елек-
трон ских пу бли ка ци ја об ја вље них у 
Вој во ди ни у да том тро ме сеч ју.

Ча со пис Би бли о те кар (глав ни и 
од го вор ни уред ник проф. др Жељ ко 
Вуч ко вић), гла си ло Би бли о те кар ског 
дру штва Ср би је, због из ме ње них ор га-
ни за ци о них и оте жа них ма те ри јал них 
при ли ка, у 2009. го ди ни ни је об ја вљен у 
две све ске. Као че тво ро број (1-4/2009) 
по ја вио се уочи Да на би бли о те ка ра Ср-
би је, ка да је, у окви ру при ре ђе не све-
ча но сти, би бли о теч кој јав но сти и пред-
ста вљен. Те ма овог из да ња – „Ста тус и 
пр о фе си о на ли за ци ја би бли о те кар ства 
у Ср би ји“, са гле да на је из раз ли чи тих 
аспе ка та и кроз ви зу ре раз ли чи тих ти-
по ва би бли о те ка. Те мат је отво рен при-
ло гом у ко јем се про ми шља о сми слу и 
вред но сти ма би бли о те кар ске про фе си-
је у ин фор ма тич кој ери. У при ло зи ма 

ко ји сле де раз ма тра се си стем про фе си о нал-
ног раз во ја школ ских би бли о те ка ра, њи хо ва 
ак ту ел на по зи ци ја у основ ном и сред њо школ-
ском си сте му, као и но вим за да ци ма и иза-
зо ви ма ко ји их оче ку ју у усло ви ма ре фор ме 
обра зо ва ња. По то ња два при ло га ва ри ра ју те-
му ети ке и би бли о теч ких про гра ма и услу га 
за де цу. У окви ру те ма та раз ма тра ју се и мо-
гућ но сти при ме не не ких мар ке тин шких ини-
ци ја ти ва у ци љу уна пре ђе ња функ ци о ни са ња 
би бли о те ка, мо гућ но сти ко ри шће ња аутор-
ских пра ва пу тем Cre a ti ve Com mons ли цен ци 
у Ср би ји и пи та ње од го вор но сти би бли о те ка-
ра за очу ва ње дра го це ног би бли о теч ког ма те-
ри ја ла у ди ги тал ној ери. Те мат за тва ра рад о 
ор га ни за ци о ним, фи нан сиј ским, раз вој ним и 
етич ким аспек ти ма функ ци о ни са ња спе ци-
јал них би бли о те ка.

Осим овог те мат ског бло ка, ча со пис 
до но си и не ко ли ко за ни мљи вих при ка за и 
при ло га. Пред ста вље ни су Би бли о гра фи ја 
Ми ло ва на Ђи ла са ко ју је при ре дио До бри ло 

Ара ни то вић и Об ја вље ни ја, ше ста књи га по ре ду у еди ци ји 
„Ка та лог ста рих и рет ких књи га“ Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске. На кра ју, об ја вље на је и за ни мљи ва гра ђа ко ја све до-
чи о хро но ло ги ји на стан ка Би бли о те ке „Кар ло Бје лиц ки“ 
у Сом бо ру и, по пр ви пут у штам па ном об ли ку, пре вод 
Алек сан дриј ског ма ни фе ста о ин фор ма ци о ној пи сме но сти 
и до жи вот ном уче њу.

Нај но ви је из да ње Би бли о те ка ра за др жа ва гра фич ка 
ре ше ња прет ход них, али се по ја вљу је у но вом фор ма ту 
и пот пи су ју га чла но ви но ве ре дак ци је. Као и прет ход на 
из да ња, и ово је иза шло уз по др шку Ми ни стар ства за кул-
ту ру Ре пу бли ке Ср би је.

Ви со ко школ ске би бли о те ке (глав ни и од го вор ни 
уред ник мр Ве ра Пе тро вић), струч но гла си ло За јед ни це 
би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји, у 2009. го ди ни по ја-
ви ло се у шест бро је ва. Сви бро је ви се мо гу на ћи са мо у 

елек трон ској фор ми, и то при-
сту пом на сајт Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке „Све то зар Мар-
ко вић“. Прет по след њи број 
ча со пи са (бр. 5/2009) до но си 
ана ли зу струч ног осо бља у ви-
со ко школ ским би бли о те ка ма 
са те ри то ри је цен трал не Ср-
би је, пред ста вља ме ди цин ску 
би бли о те ку у Ха но ве ру и из-
ве шта ва о по се ти Мај кла Ха-
би ба, хо ланд ског струч ња ка за 
ко му ни ка ци ју у на у ци, и пре-
да ва њи ма ко је је одр жао у Бе-
о гра ду. Оста ли ра до ви у овом 
бро ју по све ће ни су зна чај ним 
ску по ви ма и кон фе рен ци ја ма 
и то: го ди шњој кон фе рен ци ји 
IFLA-е у Ми ла ну, Кон фе рен-
ци ји CO BISS 2009 у Ма ри бо ру, 
тре ћој Ме ђу на род ној кон фе-
рен ци ји БАМ 2009. на те му 
„Парт нер ство у ди ги тал ном 
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до бу“, одр жа ној у Са ра је ву у орга ни за цји Асо ци ја ци је ин-
фор ма циј ских струч ња ка – би бли о те ка ра, ар хи ви ста и 
му зе о ло га и Де ве том се ми на ру би бли о те ка у са ста ву на-
у ке и ви со ког обра зо ва ња под на-
зи вом „Књи жни ца уз вра ћа уда-
рац: ре ор га ни за ци ја им пе ри ја“, 
одр жа ном у За гре бу, но вем бра 
про шле го ди не.

По ред из ве шта ја о ра ду и 
днев ном ре ду из бор не скуп шти-
не За јед ни це, по след ње из да ње 
Ви со ко школ ских би бли о те ка у 
2009. го ди ни (бр. 6/2009) до но-
си и при ло ге о Дру штву би бли-
о те ка ра прав них и срод них би-
бли о те ка Ју го и сточ не Евро пе и 
пре да ва њу про фе сор ке Хер ми не 
Ан ге ле ску у Бе о гра ду. Дат је и 
при каз ра ди о ни це под на зи вом 
„Кон цепт ге не ра ци ја: про ме не 
или кон ти ну и тет“ одр жа не у Пра-
гу под вођ ством Деј ви да Ба у де на 
са Град ског уни вер зи те та у Лон-
до ну. Број за тва ра пре вод стра ног 
члан ка под на зи вом „Шта је по-
треб но за еду ка ци ју бу ду ћих ди-
ги тал них би бли о те ка ра“.

По след ње из да ње Бил те на школ ских би бли о те ка-
ра (глав ни уред ник Сла ви ца То мић Да ви до вић) – бр. 5 
(2009) – не спа да у за да ти вре мен ски оквир, а оправ да-
ње за сво је при су ство у овом пре гле ду на ла зи у то ме што 
је то је ди но из да ње Дру штва школ ских би бли о те ка ра у 
прет ход ној го ди ни. Бил тен ДБШС је, на и ме, из ла зио два-
пут го ди шње, али се због не до стат ка сред ста ва од те ди на-
ми ке од у ста ло. Пре ма оба ве ште њу са Web сај та Дру штва, 
исти раз ло зи су при мо ра ли ре дак ци ју да убу ду ће сво је 
гла си ло об ја ву је са мо у елек трон ској фор ми.

Као и у сва ком бил те ну, и у овом гла си лу те жи ште 
је ста вље но на тек сто ве ко ји има ју пре вас ход но ин фор-
ма тив ни ка рак тер. По след ње из да ње Бил-
те на до но си из ве штај о ра ду Дру штва у 
прет ход ној го ди ни, тек сто ве по све ће не 
Ме ђу на род ном да ну школ ских би бли о-
те ка и не ко ли ко при ло га по све ће них ју-
би ле ји ма, по је ди ним ак тив но сти ма или 
спе ци фич но сти ма не ких на ших школ-
ских би бли о те ка. У свр ху илу стра ци-
је не ре ше ног пи та ња ста ту са школ ских 
би бли о те ка ра и ин фор ми са ња члан ства 
о на по ру Дру штва да се то ста ње пре ва-
зи ђе, об ја вље на је и мол ба за раз ја шње ње 
не до у ми ца у ве зи са њи хо вим струч ним 
уса вр ша ва њем и на пре до ва њем, упу ће на 
Ми ни стар ству про све те ок то бра 2008. го-
ди не. На стра ни ца ма овог из да ња мо же се 
на ћи и текст „Пред ло га стан дар да за рад 
школ ских би бли о те ка“. По ред не ко ли ко 
при ло га есе ји стич ког ти па, ово из да ње 
Бил те на упот пу њу ју и до бри при ме ри из 
би бли о теч ке прак се и тек сто ви при пре ма 
за из во ђе ње по је ди них на став них је ди ни-

ца у школ ској би бли о те ци.
Но ви не Бе о град ског чи та ли шта (глав ни и од го вор ни 

уред ник Ста ни ша Не шић) су „нај пре лист по све ћен ства-
ра њу, из да ва њу, чи та њу и тр жи шту 
књи га“, па то оста ју до ми нант не те-
ме и у ње го вом по след њем из да њу 
(бр. 42, но вем бар 2009 - ја ну ар 2010). 
Од при ло га по све ће них би бли о теч-
кој де лат но сти, на пр вом ме сту се 
на ла зи текст управ ни це Би бли о те-
ке гра да Бе о гра да о уло зи јав них 
би бли о те ка у дру штве ном раз во ју. 
Про ми шља ња о ста њу и пер спек ти-
ва ма де лат но сти и ње ној мо тор ној 
сна зи оли че ној у на ци о нал ној би бли-
о те ци, са др жа на су и у ин тер вјуу са 
Сре те ном Угри чи ћем, управ ни ком 
На род не би бли о те ке Ср би је. Не ко-
ли ко тек сто ва све до че о раз гра на тим 
ак тив но сти ма Би бли о те ке, као што 
су: пот пи си ва ње про то ко ла са рад ње 
из ме ђу БГБ-а и Про јек та по др шке 
еко ном ском раз во ју Ср би је (SE GA) 
у ци љу фи нан сиј ског опи сме ња ва ња 
гра ђа на, струч на пре да ва ња у Рим-
ској дво ра ни, уче шће на Сај му књи-
га, ор га ни зо ва ње из ло жби у га ле ри ји 
„Атри јум“ под струч ним ру ко вод-

ством Оде ље ња умет но сти БГБ-а и рас пи си ва ње и до де ла 
На гра де „Ђор ђе Јо ва но вић“. Би бли о теч ке те ме на нај бо-
љи на чин упот пу ња ва из ве штај о уче шћу у Мул ти ре ги о-
нал ном про јек ту „Аме рич ке би бли о те ке“, у окви ру ко јег 
је пред ста вље на и Го ди шња кон фе рен ци ја Ор га ни за ци је 
аме рич ких би бли о те ка − ALA 2009. По се бан пе чат овом 
из да њу да је се па рат са це ло куп ним ма те ри ја лом из ло жбе 
„Би бли о те ка гра да Бе о гра да 1921-1941“.

Бор ска Бе ле жни ца (глав ни и од го вор ни уред ник Ана 
Јан ко вић) и у свом нај но ви јем из да њу (бр. 20-21/2009) 
за др жа ва пре ђа шњи кон цепт и те мат ски ба ланс с под-

руч ја три обла сти − би бли-
о те кар ства, књи жев но сти и 
кул ту ре. У ру бри ци по све-
ће ној би бли о те кар ству, по 
све му нај зна чај ни је ме сто 
при па да при ло гу о про јек-
ту ди ги та ли за ци је за ви чај не 
не књи жне гра ђе у На род ној 
би бли о те ци Бор. Озбиљ ну 
па жњу за слу жу ју и тек сто ви 
по све ће ни пи та њи ма пер-
спек ти ва раз во ја јав них би-
бли о те ка у Ср би ји, сми сла 
по сто ја ња се о ских и мо гућ-
но сти са вре ме них деч јих 
би бли о те ка. У окви ру ове 
ру бри ке, пред ста вљен је и 
по след њи Би бли о нет, чи ји 
до ма ћин је би ла сом бор ска 
би бли о те ка, а да те су и ана-
ли зе струч ног би бли о теч ког 
ис пи та у пе ри о ду 2005-2008. 
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го ди не и ста ња фон до ва се риј ских 
пу бли ка ци ја у на шим школ ским би-
бли о те ка ма. Па жња је по кло ње на 
и ра ду с нај мла ђим чи та о ци ма, па 
се пред ста вља ју успе шни про гра ми 
за де цу у кра ље вач кој би бли о те ци и 
лет ња ра ди о ни ца на деч јем оде ље њу 
бор ске би бли о те ке.

Као ва жан фак тор кул тур ног 
жи во та гра да, На род на би бли о те ка 
Бор при сут на је на раз ли чи те на чи не 
и у оста лим ру бри ка ма, бу ду ћи да је 
она ор га ни за тор раз ли чи тих про гра-
ма и ма ни фе ста ци ја ко ји се у ча со-
пи су при ка зу ју.

У књи жев ном и кул тур ном одељ-
ку не ки тек сто ви и при ка зи из ла зе из 
до ме на за ви чај но сти (есе ји о Се лин-
џе ру, фу ту ри зму...). Но, њи хов пре-
те жни део у слу жби је пред ста вља ња 
за ви чај них књи жев них оства ре ња, 
пор тре ти са ња зна ме ни тих лич но сти 
жи во том или ства ра ла штвом ве за них за Бор (Ми кло ша 
Рад но ти ја, на при мер), ана ли зи ра ња не ких кул ту ро ло-
шких фе но ме на ве за них за овај крај и од го не та ња ам би-
ва лент ног ли ца „па ле о ин ду стриј ског“ гра да.

Кра гу је вач ко чи та ли ште (уред ник Ма ри ја Ра кић-
Ша ра нац), по лу го ди шњак На род не би бли о те ке „Вук Ка-
ра џић“, у свом по след њем бро ју (бр. 28, де цем бар 2009) 
до но си низ при ло га ко ји се мо гу гру пи са ти у не ко ли ко 
основ них под руч ја. Јед но од њих су омла дин ске би бли-
о те ке, што је и на зна че но као те ма бро ја. У окви ру те-
ме пред ста вље на је Хам бур шка би бли о те ка Ho eb4U као 
узор ни при мер би бли о те ке за мла де. У тек сто ви ма ко ји 
сле де го во ри се о ак тив но сти ма на том по љу на до ма ћем 
те ре ну – о пла но ви ма Би бли о те ке у Ла за рев цу за отва ра-
ње оде ље ња на ме ње ног овој зах тев ној по пу ла ци ји и ра ди-
о ни ци „Би бли о те ке за мла де“ одр жа ној у Ге те ин сти ту ту 
у Бе о гра ду.

Дру го те мат ско под руч је од но-
си се на зна чај ни је до га ђа је и пи та-
ња ве за на за би бли о теч ку те о ри ју и 
прак су уоп ште. Том под руч ју при па-
да ју тек сто ви ко ји го во ре о про шло-
го ди шњој CO BISS кон фе рен ци ји у 
Ма ри бо ру, про бле му ка та ло ги за ци је 
Би бли је и бу дућ но сти би бли о те ка са-
гле да ној кроз раз вој на пред них ин-
тер ак тив них тех но ло ги ја. У ча со пи су 
је при сут на и не ко ли ци на до ма ћих 
јав них би бли о те ка и то кроз тек сто ве 
ко ји го во ре о на стан ку и раз во ју ма-
тич не де лат но сти Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, ле га ту Ни ко ла ја Тим чен ка 
у ле ско вач кој би бли о те ци и де лу Ис-
пу њен жи вот: би бли о гра фи ја Си ни ше 
Па у но ви ћа Ма ри је Ор бо вић из Град-
ске би бли о те ке у Чач ку.

Оста ли тек сто ви ве за ни су на 
раз ли чи те на чи не за са му би бли о-
те ку „Вук Ка ра џић“, за ње не фон-

до ве, ак тив но сти и за кул тур но-
про свет ни ам би јент гра да. Ме ђу 
њи ма су и при ло зи о до де ли Ан-
дри ће ве на гра де Мир ку Де ми ћу, 
уред ни ку кул тур ног про гра ма 
кра гу је вач ке би бли о те ке, од ко-
јих је дан да је са же ти пре глед 
ње го вог ра да и ства ра ла штва и 
пред ста вља сво је вр сно обра зло-
же ње на гра де, а дру ги је бе се да 
са мог ла у ре а та. Ово те мат ско 
под руч је обо га ће но је и вр сним 
исто ри о граф ским ис тра жи ва њи-
ма и ана ли зом чи та ња ура ђе ној 
на осно ву ви ше го ди шњих ста ти-
стич ких по да та ка Ма тич не слу-
жбе кра гу је вач ке би бли о те ке.

Сло во Ћи ри ло во, го ди шњак 
Би бли о те ке „Бра ћа На ста си је-
вић“ из Гор њег Ми ла нов ца (глав-
ни и од го вор ни уред ник Мир ја-

на Мо кров чак-Гли шо вић) по све ћен је, нај ши ре ре че но, 
за ви чај ним кул тур но-исто риј ским те ма ма, при че му је 
са мо пр ви те мат ски блок ре зер ви сан за би бли о теч ку де-
лат ност. У нај но ви јем из да њу Сло ва (бр. 6/2009), овај те-
мат ски блок отва ра при лог на пи сан у фор ми се ћа ња и 
све до че ња ду го го ди шњег чла на Би бли о те ке на ње ну уло-
гу и зна чај у кул тур ном жи во ту Гор њег Ми ла нов ца на кон 
Дру гог свет ског ра та. Уз пре глед ак тив но сти Би бли о те ке, 
ту су још и при ло зи о ње ној из да вач кој де лат но сти и ре но-
ви ра ном Деч јем оде ље њу. Дру ги те мат ски блок по све ћен 
је че тр де се то го ди шњи ци ча со пи са за на род ну кул ту ру и 
усме но ства ра ла штво Рас ков ник (1968-2008), с по себ ним 
освр том на пре га ла штво ње го вог ду го го ди шњег уред ни ка 
Дра ги ше Ви то ше ви ћа. У ру бри ка ма „Члан ци“ и „При ка-
зи“  до ми ни ра ју пор тре ти зна чај них Ми ла нов ча на а да ти 
су и при ка зи не ких пу бли ка ци ја и из ло жби ко је је ор га-
ни зо ва ла Би бли о те ка „Бра ћа На ста си је вић“ са мо стал но, 

или у са рад њи с Му зе јом руд нич-
ко-та ков ског кра ја.

Би бли о теч ки пу то каз (уред-
ник Ми ли ца Кир ћан ски, глав ни 
и од го вор ни уред ник Дра ган Ко-
јић), ча со пис за де цу Град ске би-
бли о те ке у Но вом Са ду, у нај но-
ви јем из да њу (бр. 21, де цем бар 
2009), обе ле жа ва свој пе ти ро ђен-
дан, освр ће се на ве ли ки ју би леј 
Но во сад ске гим на зи је и пред ста-
вља На род ну и уни вер зи тет ску 
књи жни цу у Љу бља ни. Оста ли 
тек сто ви чи не бо гат и за ни мљив 
ко лаж са ста вљен од пре по ру ка 
за чи та ње по из бо ру оми ље них 
деч јих пи са ца, при ка за но вих из-
да ња, под се ћа ња на оми ље не ју-
на ке стри па и вред на кла сич на 
шти ва, деч јих ра до ва и раз ли чи-
тих дру гих за бав но-еду ка тив них 
са др жа ја.

105

И З Л О ГПанчевачко читалиште 16 (мај 2010)



Ово упут ство уре ђу је на чин об ли ко ва ња и до ста вља ња 
на уч них и струч них чла на ка ре дак ци ји Пан че вач ког чи та ли-
шта. Мо ли мо са рад ни ке да сво је при ло ге при ла го де те мат-
ској и фор мал ној струк ту ри ча со пи са, као и да на по сла тим 
при ло зи ма на зна че за ко ју су ру бри ку пи са ни.

При ло зи би тре ба ло да има ју до 12.000 ка рак те ра (са 
раз ма ци ма), да бу ду на пи са ни ћи ри ли цом (из у зи ма ју ћи нео-
п ход не тер ми не и скра ће ни це, као и тек сто ве ауто ра чи ји 
ма тер њи је зик ни је срп ски), опре мље ни фу сно та ма, ли те ра-
ту ром, на сло вом, кључ ним ре чи ма и са жет ком на срп ском и 
ен гле ском је зи ку (ако аутор сма тра да је по треб но, мо же да 
до ста ви на слов, са же так и кључ не ре чи на још јед ном иза бра-
ном је зи ку). Ови еле мен ти оба ве зни су део при ло га у свим 
ру бри ка ма, осим у ру бри ка ма Линк, Из лог и Га ле ри ја.

Име ауто ра: На во ди се пу но пре зи ме и име (свих) ауто-
ра и њи хо ве mail адре се. Пре зи ме на и име на до ма ћих ауто ра 
увек се ис пи су ју у ори ги нал ном об ли ку (са срп ским ди ја кри-
тич ким зна ко ви ма), не за ви сно од је зи ка ра да.

На зив уста но ве ауто ра (афи ли ја ци ја): На во ди се пун, 
зва нич ни, на зив и се ди ште уста но ве у ко јој је аутор за по-
слен, а евен ту ал но и на зив уста но ве у ко јој је аутор оба вио 
ис тра жи ва ње. У сло же ним ор га ни за ци ја ма на во ди се укуп на 
хи је рар хи ја (на при мер, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф-
ски фа кул тет – Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Бе о град). Бар јед на 
ор га ни за ци ја у хи је рар хи ји мо ра би ти прав но ли це. Ако је 
ауто ра ви ше, а не ки по ти чу из исте уста но ве, мо ра се, по-
себ ним озна ка ма или на дру ги на чин, на зна чи ти из ко је од 
на ве де них уста но ва по ти че сва ки од на ве де них ауто ра.

Афи ли ја ци ја се ис пи су је не по сред но на кон име на ауто-
ра. Функ ци ја и зва ње ауто ра се не на во де. На слов ра да да је се 
на срп ском и ен гле ском је зи ку, од но сно на је зи ци ма за ко је 
по сто је са же ци.

Са же так (ап стракт, ано та ци ја, ре зи ме) до 150 ре чи, тре-
ба ло би да ука же на зна чај те ме, циљ ис тра жи ва ња, ме то до-
ло ги ју и ре зул та те ис тра жи ва ња. У ин те ре су је ауто ра да са-
же ци са др же тер ми не ко ји се че сто ко ри сте за ин дек си ра ње 
и пре тра гу чла на ка. Са же так се на во ди на кон за гла вља (на-
слов, име на ауто ра и др), а пре кључ них ре чи. Чла нак мо ра 
има ти са жет ке на срп ском и на ен гле ском је зи ку. Са же так 
мо же би ти дат и на дру гом стра ном је зи ку. Ако је је зик ра да 
срп ски, по жељ но је да се са же так на стра ном је зи ку да је у 
про ши ре ном об ли ку, као тзв. ре зи ме. Ду жи на ре зи меа мо же 
би ти до 1/10 ду жи не члан ка. Ре зи ме се да је на кра ју члан ка, 
на кон одељ ка Ли те ра ту ра.

Кључ не ре чи: Кључ не ре чи су тер ми ни или фра зе ко-
је нај бо ље опи су ју са др жај члан ка за по тре бе ин дек си ра ња 
и пре тра жи ва ња. Број кључ них ре чи не мо же би ти ве ћи од 
8. Кључ не ре чи да ју се на свим је зи ци ма на ко ји ма по сто је 
са же ци. У члан ку се да ју не по сред но на кон са же та ка, од но-
сно ре зи меа.

На по ме не (фу сно те): На по ме не се да ју при дну стра не 
у ко јој се на ла зи ко мен та ри са ни део тек ста. Мо гу са др жа ти 
ма ње ва жне де та ље, до пун ска об ја шње ња, на зна ке о ко ри-
шће ним из во ри ма (на при мер на уч ној гра ђи, при руч ни ци-
ма, итд), али не мо гу би ти за ме на за ци ти ра ну ли те ра ту ру.

Прет ход не вер зи је ра да: Ако је чла нак, у прет ход ној 
вер зи ји био из ло жен на ску пу у ви ду усме ног са оп ште ња (под 
истим или слич ним на сло вом), по да так о то ме тре ба да бу де 
на ве ден у по себ ној на по ме ни, по пра ви лу при дну пр ве стра-
не члан ка. Рад ко ји је већ об ја вљен у не ком ча со пи су не мо же 
би ти пре штам пан у Чи та ли шту.

При ка зи (освр ти, пре гле ди) за ру бри ку Из лог ни су ли-
ми ти ра ни по ду жи ни са мо ка да је реч о на уч ним ре цен зи ја-
ма. Сви дру ги при ка зи мо но граф ских пу бли ка ци ја мо гу би ти 
ду ги нај ви ше 6.000 ка рак те ра.

Струч њак – спе ци ја ли ста за од ре ђе ну област, по ред 
основ ног ре зи меа пу бли ка ци је, мо же да ти вла сти ту оце ну 
де ла, ука за ти на ње го ве пред но сти и не до стат ке, оце ни ти до-
при нос пу бли ка ци је у од но су на по сто је ћу ли те ра ту ру, ука за-
ти на зна чај де ла за раз вој од ре ђе не обла сти.

Ли ста ре фе рен ци (ли те ра ту ра): Ци ти ра на ли те ра ту ра 
об у хва та би бли о граф ске из во ре (члан ке, мо но гра фи је и сл) 
и да је се за себ но, на кра ју члан ка, у ви ду ли сте ре фе рен ци. 
Ре фе рен це се на во де на до сле дан на чин, ре до сле дом ко ји за-
ви си од стан дар да на во ђе ња у тек сту, а ко ји је пре ци зи ран 
овим упут ством. Ре фе рен це се не пре во де на је зик ра да.

Стил ци ти ра ња у ча со пи су је Chi ca go Style (Hu ma ni-
ti es). Упут ство за ко ри шће ње овог сти ла на ла зи се у тек сту 
„Chi ca go Style би бли о граф ског ци ти ра ња” мр Дра га не Са-
бо вљев у ру бри ци Од раз у Пан че вач ком чи та ли шту број 13 
(но вем бар 2008) и „Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти ра ња 
(2)” у ру бри ци Од раз у Пан че вач ком чи та ли шту број 15 (но-
вем бар 2009), као и на сај ту ча со пи са www.ci ta li ste.com.

Мо ли мо са рад ни ке да тек сто ве и дру ге при ло ге до ста ве 
у ди ги тал ној фор ми на mail адре су ре дак ци је ci ta li ste@ ci ta-
li ste.com (лич не e-mail адре се уред ни ка и чла но ва ре дак ци је, 
на ко је та ко ђе мо же те сла ти при ло ге, на ла зе се у им пре су му). 
Ре дак ци ја ће, у нај кра ћем ро ку, по твр ди ти при јем тек ста.

По жељ но је да се уз текст, оба ве зно као at tac hment, до-
ста ве илу стра ци је и фо то гра фи је. Оне мо ра ју да бу ду у фор-
ма ту и ре зо лу ци ји по год ној за штам пу. Пре по ру чу је се jpg 
фор мат и ре зо лу ци ја не ма ња од 300dpi за 10cm wi de. Уко ли-
ко је нео п ход но, до ста ви ти та бе лар не и слич не пре гле де 
као по себ не до ку мен те у at tac hment-у.

За аутор ска пра ва до ста вље них при ло га од го ва ра ју ауто-
ри. Сма тра се да су ауто ри сво ја аутор ска пра ва на тек сто ве 
и дру ге при ло ге, од тре нут ка ка да су их по сла ли ре дак ци ји, 
пре не ли на из да ва ча. Из да вач ће при хва ће не при ло ге об ја ви-
ти и у елек трон ској фор ми, а има пра во да ко ри сти са жет ке 
ра до ва или из во де из до ста вље них ра до ва.

Ре дак ци ја ће ауто ра оба ве сти ти о то ме да ли је при хва ти ла 
текст у ро ку ко ји не мо же би ти ду жи од шест ме се ци од да ту ма 
при је ма при ло га. Не га ти ван од го вор осло ба ђа ауто ра би ло ка кве 
оба ве зе пре ма ре дак ци ји. Аутор чи ји је рад при хва ћен не мо же 
да об ја ви овај рад у не кој дру гој елек трон ској или штам па ној пу-
бли ка ци ји (чак ни у из во ди ма или пре ра ђен), без са гла сно сти од-
го вор ног уред ни ка Чи та ли шта. У на че лу, он та кве при ло ге мо же 
да об ја ви тек три ме се ца од да ту ма пу бли ко ва ња у Пан че вач ком 
чи та ли шту, уз оба ве зу да на ве ду ода кле је рад пре штам пан.

По сла ти ра до ви се не вра ћа ју, а Ре дак ци ја за др жа ва дис-
кре ци о но пра во да их про це ни и не об ја ви, уко ли ко утвр ди 
да не од го ва ра ју са др жин ским и фор мал ним кри те ри ју ми ма 
про пи са ним у овом тек сту.

Ре дак ци ја се за ла же за об ја вљи ва ње тек сто ва раз ли чи-
тих ти по ва, у ко ји ма ауто ри сло бод но из ра жа ва ју сво је иде је. 
Не вр ши цен зу ру, иде о ло шку или би ло ка кву дру гу, али се 
огра ђу је од ста во ва сво јих са рад ни ка. Сма тра да ауто ри има-
ју оба ве зу да са ми бра не сво је ста во ве, док је оба ве за ре дак-
ци је да вр ши струч ну ева лу а ци ју, као и спо ра дич не је зич ке, 
стил ске и фор мал не ин тер вен ци је у тек сто ви ма.

Ре дак ци ја Пан че вач ког чи та ли шта
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