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у в о д н и к

У школ ску го ди ну ко ја је пред на ма упи са на је два де се та ге не ра ци-
ја сту де на та 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. Кон ти ну и тет дво де це ниј ског ра да и 350 ди пло-
ми ра них сту де на та пру жа при ли ку да се на чи не пр ви освр ти и су ми ра ју 
ре зул та ти, по нај пре у по гле ду до при но са шко ло ва них би бли о те ка ра-ин-
фор ма ти ча ра раз во ју срп ског би бли о те кар ства.

Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку са по но сом ис ти че да 
шко лу је пер спек ти ван ка дар, чи је вре ме тек до ла зи и за ко јим ће по тре бе 
би ти уто ли ко ве ће, уко ли ко срп ско дру штво бу де ви ше до би ја ло ка рак те-
ри сти ке ин фор ма ци о ног дру штва. Но ва, ин фор ма ци о на еко но ми ја, отва-
ра вра та ди пло ми ра ним би бли о те ка ри ма-ин фор ма ти ча ри ма да се по зи-
ци о ни ра ју у ши ро ком ди ја па зо ну ин фор ма ци о них рад ни ка: ства ра ла ца 
ин фор ма ци ја (на уч ни ка, ис тра жи ва ча, про фе со ра, еду ка то ра, пре да ва-
ча...), де лат ни ка у обла сти ин фор ма ти ке (на уч ни ка, ин же ње ра, про јек та-
на та, про гра ме ра, ана ли ти ча ра...), рад ни ка на одр жа ва њу си сте ма и об-
ра ди по да та ка (си стем-ад ми ни стра то ра, ад ми ни стра то ра ба за по да та ка, 
опе ра те ра и дру гог осо бља ра чун ских цен та ра), про фе си о на ла ца у до ме-
ну при ку пља ња, об ра де и ди се ми на ци је ин фор ма ци ја (ин струк то ра, ко-
ор ди на то ра, кон сул та на та, би бли о те ка ра) и ма ни пу ла на та (по штан ских 
и бан кар ских слу жбе ни ка, књи го во ђа, рад ни ка на цир ку ла ци ји фон да у 
би бли о те ка ма). Ак ту ел ни про бле ми ста ту са, ими џа и дру штве ног ути ца-
ја, са мо су уоби ча је ни по јав ни об лик и про ла зна фа за ко ја се пре ва зи ла зи 
ста са ва њем све ве ћег бро ја про фе си о на ла ца, ја ча њем њи хо ве про фе си о-
нал не са мо све сти, чвр стим по ве зи ва њем и про фе си о нал ним удру жи ва-
њем. Ви зи о нар ством и ли дер ством, та ко ђе.

Ре дак ци ја Пан че вач ког чи та ли шта и у овој те ми бро ја же ли да ис так-
не зна чај про фе си о нал ног обра зо ва ња би бли о те ка ра, ње го ву ин тер на ци о-
нал ну ди мен зи ју, ди на мич ку струк ту ру и ху ма ну ком по нен ту.

Два де се та ге не ра ци ја сту де на та  
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