
48

Панчевачко читалиште 17 (новембар 2010)Б и Б Л и о Т е к а

I Пла ка ти у би бли о те кар ству

У ни зу де фи ни ци ја пла ка та, ико но граф ски зна чај 
има ју ре чи кла си ка те ди сци пли не, Мо ри са Ри кард са.1 
По Ри кард су, пла кат је ре про дук ци ја, про из вод по тро-
шач ког дру штва и ње гов ин стру мент. Кроз исто ри ју је и 
vox dei, vox po pu li, vox do mi ni. У по чет ку је са мо реч, ко ја 
вре ме ном до би ја и ли ков ни из раз. Же на у бе лом Жи ла 
Ше реа из се дам де се тих го ди на XIX ве ка озна ча ва еру 
мо дер ног пла ка та. Пад пла ка та је ве зан за TВ ко мер ци-
ја ли за ци ју ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ве ка. 
„Пла кат... по но во ожи вљу је и сту па на сце ну, ...у фор ми 
то ли ко но вој да се уоп ште не мо же пре по зна ти“2.

Пре ма „ту ма чи ма“ пла ка та, он мо ра би ти ли ков но 
схва тљив, чи тљив, оп ти мал но са нај ви ше пет ре чи. За 
ко лек ци о на ре су нај а трак тив ни ји по ли тич ки пла ка ти 
и пла ка ти са ли ков ном са др жи ном, ко је нај че шће об ја-
вљу ју ли ков не ма ни фе ста ци је.

Гра ђа ко ја по сво јој при ро ди и де фи ни ци ји не при-
па да ни мо но граф ским ни се риј ским пу бли ка ци ја ма, 
као што је пла кат, по се бан је и спе ци фич но тре ти ран 
би бли о теч ки фонд.

Пла ка ти су нај број ни је и нај а трак тив ни је је ди ни це 
не књи жне би бли о теч ке гра ђе. Ако је, по Ум бер ту Еку, би-
бли о те ка ме мо ри ја чо ве чан ства, „пла кат је под сет ник.“3

Сре ди ном осам де се тих го ди на про шлог ве ка, Ми-
ле ва Ју рић ис ти че да „пу бли ка ци ја не пред ста вља ви ше 
са мо штам па ну ствар кла сич ног про фи ла, већ под ра зу-
ме ва као свој нео дво ји ви део гра мо фон ску пло чу, ге о-
граф ску кар ту или нпр. ди ја филм,...“4.

1 Mo ris Ri kards, Us pon i pad pla ka ta (Be o grad : Bor ba, 1971).
2 Isto, 39
3 Дан ка Нин ко вић-Слав нић, „Про па ган да по но са“, у Ју го сла ви ја: мо ја зе
мља и њен по ли тич ки пла кат: 1969 – 1989 (Љу бља на: KD Co de ep: Tre ta-
ro ka, 2006), 55.
4 Ми ле ва Ју рић, „Оба ве зни при ме рак: за кон ска за шти та или ствар на за-
шти та на ци о нал ног фон да“, у Спо ме ни ца НБС: 18321982 (Бе о град: На-
род на би бли о те ка Ср би је, 1985), 7.

Пре ма ме ђу на род ним би бли о теч ким стан дар ди ма, 
не књи жна би бли о теч ка гра ђа је ма те ри јал „чи ја је при-
мар на на ме на пре нос иде ја, по да та ка и естет ског са др-
жа ја“.5 По ре чи ма Ја сми не Три фу нац, „овај ма те ри јал 
ни је књи га већ гра ђа по себ не вр сте“6, по зна та и под тер-
ми ном не кон вен ци о нал на. Без об зи ра на чи ње ни цу да 
из раз ни је нај а де кват ни ји јер са др жи по чет ну не га ци-
ју, исти је у упо тре би и у ме ђу на род ним стан дар ди ма 
– „Non-bo ok Ma te rial“ (NBM). 

По сво јој основ ној функ ци ји, не књи жна гра ђа оба-
ве шта ва, про па ги ра, скре ће па жњу. Ако је тач но да „за 
пи са ње ве сти, по треб ни су по да ци, а не на дах ну ће“7 он-
да и би бли о те ке по ста ју ин фор ма ци о ни пул то ви, а не 
„са мо“ спре ми ште књи га.

Jeдан од пр вих исто ри ча ра срп ског штам пар-
ства, Алек сан дар Ар на у то вић, ис ти че да је не ду го 
по штам па њу пр ве књи ге у бе о град ској штам па ри-
ји, (Сред ство про тив ко ле ре сеп тем бра 1831. го ди-
не), штам пан и пр ви срп ски пла кат. Овај хро ни чар 
срп ске књи ге ни је про пу стио да на гла си да су Бе о-
гра ђа ни по се ћи ва ли штам па ри ју из да на у дан да би 
се уве ри ли да је „на об ја ва ма био оти сак сло на;...“8. 
Штам па ње про гла са о сло ну ко ји је „та да у Бе о гра-
ду био при ка зи ван ра до зна лој пу бли ци“9 одо брио је 
Ди ми три је Да ви до вић. Из пи сма Адол фа Бер ма на, 
„фак то ра“ Др жав не Књи го пе чат ње кне зу Ми ло шу 
Обре но ви ћу из ју ла 1832. го ди не, да је се на зна ње да 

5 ISBD (NBM): Me đu na rod ni stan dard ni bi bli o graf ski opis ne knji žne gra đe (Be o-
grad: Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 2006), str. 13.
6 Ја сми на Три фу нац, „Ти по ло ги ја и кла си фи ка ци ја не књи жне гра ђе у На-
род ној би бли о те ци Ср би је“, у Ко лек ци је у би бли о те ка ма: фор ми ра ње, за
шти та, бо га ће ње, одр жа ва ње, ре ви зи ја и ко ри шће ње (Бе о град: За јед ни ца 
ма тич них би бли о те ка Ср би је; Кру ше вац: На род на би бли о те ка, 2008), 115.
7 Mi lo rad Ći ri lo vić, „Od ve sti do ko lum ne“, у Sa vre me no no vi nar stvo (Be o grad: 
Fa kul tet po li tič kih na u ka, Či go ja štam pa, 1998), 15.
8 Алек сан дар Ар на у то вић, Штам па ри је у Ср би ји у XIX ве ку (Бе о град: Др-
жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1912).
9 Исто, 54

Са же так
Пла кат, про па ганд но сред ство на ста ло се дам де се тих го ди на XIX ве ка, у са вре ме ном би бли о те кар ству је сте ва жан ин-
фор ма ци о ни ка пи тал. Новосадскe ли ков не ма ни фе ста ци је, тра ди ци о нал не (Но во сад ски са лон) и са вре ме не (Свет ско 
би је на ле сту дент ског пла ка та) про мо ви са не су, из ме ђу оста лог, овим је ди ни ца ма не књи жне би бли о теч ке гра ђе. Ви зу-
ел но атрак тив ни ма те ри ја ли, пла ка ти про ши ру ју гра ни це гра фич ког ди зај на, а исто вре ме но су зна чај ни ре сурс по да та-
ка о но во сад ској кул тур ној сце ни.

Кључ не ре чи: 
пла ка ти, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад, ли ков не ма ни фе ста ци је

Пла ка ти но во сад ских  
ли ков них ма ни фе ста ци ја

УДК 766:659.133.1]:027.54(497.113 Нови Сад)Алек сан дар Ра до вић, МА
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад
arad do vic@yahoo.com
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је „слон био вр ло ве ли ки и при 
том та ко па ме тан...“10.

Ни је по зна то да ли је при ме-
рак по ме ну тог пла ка та пре дат на 
чу ва ње као оба ве зни при ме рак. 
Чи ње ни ца је да је на ред ба ма кне за 
Ми ло ша по је дан при ме рак сва ке 
штам па не „ства ри“ (пр ва штам-
па на књи га би ла је Ба сни До си-
те ја Об ра до ви ћа из 1835. го ди не) 
мо рао да бу де пре дат На род ној 
би бли о те ци. Овим чи ном је уста-
но вље на ин сти ту ци ја оба ве зног 
при мер ка у Ср би ји три де се тих 
го ди на XIX ве ка, а не књи жна би-
бли о теч ка гра ђа по ста је исто ри о-
граф ски из вор по знат под на зи вом 
об ја вље ни ја.

Не књи жна би бли о теч ка гра-
ђа у на ци о нал ној кул ту ри оста вља 
па жње вре дан траг, од об ја вље ни
ја до Ин тер не том пре зен то ва ног 
про јек та  Би бли о гра фи ја Ср би је. Не књи жна гра ђа11. Од 
„пла ка та са сло ном“ до уза јам не ба зе по да та ка, ви ше 
сто ти на срп ских би бли о те ка укљу че них у ме ђу на род ни 
про грам CO BISS, пи са ни и елек трон ски ка та ло зи На-
род не би бли о те ке Ср би је и Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
пру жа ју увид у ра зно вр сност и вред ност oве вр сте гра ђе.

Би бли о те ка Ма ти це срп ске је 1989. го ди не пре шла 
на елек трон ску об ра ду би бли о теч ког ма те ри ја ла. До са-
да је у елек трон ску ба зу по да та ка уне то ви ше од два ми-
ли о на за пи са. Ка та ло ги за ци ја пла ка та из фон да Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске по че ла је де цем бра 2001. го ди не.

У елек трон ском ка та ло гу Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске еви ден ти ра но је, за кључ но са апри лом 2010. го ди не, 
9.163 пла ка та.

На осно ву Ме ђу на род ног стан дар да за об ра ду не-
књи жне би бли о теч ке гра ђе – ISBN(NBM)12, Би бли о те-
ка Ма ти це срп ске пре у зе ла је про грам ски па кет CO-
BISS у ко јем се ка та ло ги зи ра ју све вр сте би бли о теч ког 
ма те ри ја ла.

Ка та ло ги за ци ја пла ка та вр ши се у ма ски „N“ CO-
BISS про гра ма. У њој се ка та ло ги зи ра ју и оста ли ма-
те ри ја ли ко ји при па да ју не књи жним би бли о теч ким 
збир ка ма.

Пла кат као сли ков на гра ђа еви ден ти ра се у од го ва-
ра ју ћем по љу 001b-k (дво ди мен зи о нал на гра фи ка), док 
се пла кат као пла кат у исто по ље уно си на сле де ћи на-
чин: 001b-a (тек сту ал на гра ђа, штам па на). Ко ди ра ни 
по да ци бе ле же и „тип гра ђе“ ко ја се на пла ка ту на ла зи.

Ка та ло ги зи ра ни пла ка ти БМС еви ден ти ра ју се у 
ин вен тар ним књи га ма Би бли о те ке, ко ја про пи су је оба-
ве зу на во ђе ња свих нео п ход них по да та ка за ову гра ђу.

Пр ви пла кат у елек трон ској ба зи по да та ка Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске ка та ло ги зи ран је 7. де цем бра 
2001. го ди не. У елек трон ском ка та ло гу БМС за ве ден 

10 А. Ар на у то вић, 54.
11 www.nb.rs
12 ISBN (NBM) – In ter na ti o nal Stan dard Bi bli o grap hic De scrip tion for Non-
Bo ok Ma te rial

је под иден ти фи ка ци о ним бро јем 
ID=174247943. Пла кат је цр но-бе-
ли, ди мен зи је су му 60х42cm (тре-
ћи фор мат пла ка та). Овај пла кат је 
„фо то ме ха нич ка ре про дук ци ја“ (то 
зна чи да је пла кат по CO BISS тер-
ми но ло ги ји), текст пла ка та је срп ска 
ћи ри ли ца. Пла кат је из дат у Бе о гра-
ду, а го ди на из да ња је 2001.

Оба ве за при ку пља ња штам па-
них ства ри ре гу ли са на је за ко ном. На 
сна зи је За кон о би бли о теч кој де лат
но сти до нет 1994. го ди не (Слу жбе ни 
гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 34/94). 
Но ви за кон о би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти ко ји је пред усва-
ја њем, пред ви ђа да ће из да ва чи свих 
пу бли ка ци ја би ти ду жни да до ста вља-
ју оба ве зни при ме рак на ци о нал ним 
би бли о те ка ма, па и при мер ке пла-
ка та. У са да шњој прак си, не до во љан 
број при ме ра ка ка та ло га, пла ка та и 

про спе ка та до ста вља се ин сти ту ци ја ма ко је су за ту гра ђу 
за ду же не. „Кон тро лу“ тог по ступ ка оте жа ва чи ње ни ца да 
је све ви ше штам па ри ја ко је оти ску ју не књи жни би бли-
о теч ки ма те ри јал. О њи ма че сто не ма тра га ни на са мој 
гра ђи, ни у пра те ћим до ку мен ти ма.

Увид у гра ђу ко ја „пла ка ти ра“ ли ков не ма ни фе-
ста ци је у Но вом Са ду, a еви ден ти ра на је у фон ду Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске, дат је на при ме ри ма јед не 
тра ди ци о нал не (Но во сад ски са лон) и јед не ли ков не ма-
ни фе ста ци је но ви јег да ту ма (Сту ден ски би је на ле сту
дент ског пла ка та).

Пла ка ти су ка та ло ги зи ра ни у ма ски „N“ про гра ма 
CO BISS. По да ци на пла ка ти ма омо гу ћа ва ју „чи та ње 
вре ме на“ у ко јем су пла ка ти на ста ли.

Од три де сет и осам до са да одр жа них Но во сад ских 
са ло на, Би бли о те ка Ма ти це срп ске по се ду је се дам пла-
ка та. Пла ка ти су еви ден ти ра ни у сле де ћим го ди на ма: 
1971, 1985, 1986, 1987, 1989, 2006, 2008.

Пр ви но во сад ски са лон из 1971. го ди не je тек сту ал ни 
пла кат и у по љу за „оп шту озна ку гра ђе“ 200b еви ден ти-
ра ни je као: Пла кат. Пла ка ти оста лих шест Но во сад ских 
са ло на су они на ко ји ма до ми ни ра ју гра фич ки са др жа ји 
и сто га су озна че ни као Сли ков на гра ђа.

Пла кат пр вог Но во сад ског са ло на (1971), спе ци фи-
чан је по то ме што је као ор га ни за тор ма ни фе ста ци је 
је ди ни пут еви ден ти ран Му зеј гра да Но вог Са да. Шест 
пу та је, оба ве шта ва елек трон ски ка та лог Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске, ор га ни за тор Кул тур ни цен тар Но вог 
Са да, ко ји је и да нас „на че лу“ Но во сад ског са ло на.

Од се дам по ме ну тих пла ка та, шест је ис пи са но срп-
ском ла ти ни цом, а пла кат из 2006. го ди не је ис пи сан 
срп ском ћи ри ли цом.

На сло ви це лог кор пу са ових пла ка та по чи њу ред-
ним бро јем, ко ји је ну ме рич ка озна ка за сва ку по став ку 
Но во сад ског са ло на. У од го ва ра ју ћем по љу про гра ма CO-
BISS (532а) пред ви ђен је унос тек сту ал ног екви ва лен-
та и на тај на чин се олак ша ва пре тра жи ва ње ба зе по-
да та ка. Пр ви пла кат (1971) „по чи ње“ рим ским бро јем, 
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док оста ли пла ка ти има ју 
арап ску ну ме ра ци ју.

Уз на слов пла ка та, ка-
та ло ги за тор је до дао ме сто 
одр жа ва ња ма ни фе ста ци-
је. На овај на чин, по да ци 
о на зи ву ма ни фе ста ци је и 
ме сту одр жа ва ња об је ди-
ње ни су у по љу у ко јем се 
на во ди „глав ни ствар ни на-
слов“ (200а).

Пла ка ти у Би бли о те ци 
Ма ти це срп ске раз вр ста ни 
су на пет фор ма та. Ди мен-
зи је су од ре ђе не пре ма ме-
ђу на род ним ка та ло шким 
пра ви ли ма и уно се се: ви-
си на пу та ши ри на. Од се-
дам пла ка та Но во сад ског 
са ло на, шест но се сиг на ту-
ру пе тог (V) фор ма та, јер 
су ду жи од се дам де сет цен ти ме та ра (70cm). Је ди ни пла-
кат че твр тог фор ма та из фон да БМС је гра фич ки оти-
сак ма ни фе ста ци је из 2008. го ди не.

Пла кат ва жи за је дан од нај про ми нент ни јих про из-
во да ин ду стри је гра фич ког ди зај на. Ана ли зи ра ни при-
ме ри из елек трон ске ба зе по да та ка Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске до ку мен ту ју чи ње ни цу по зна ту у гра фич ко-ди-
зај нер ским кру го ви ма, да Но ви Сад има ре но ми ра ну 
шко лу гра фич ког ди зај на. Ауто ри по ме ну тих пла ка та 
су Алек сан дар Пе до вић, Ра ду ле Бо шко вић, Иван Лу кић, 
Бра ни слав До ба но вач ки, Мар ко Сто ја но вић, Дар ко Ву-
ко вић и Вла ди мир Страј нић. Њи хо ва име на су еви ден-
ти ра на у по љи ма од го ва ра ју ћег про гра ма у ко ја се уно се 
по да ци о од го вор но сти. У скла ду са ка та ло шким пра ви-
ли ма, став је да унос по да та ка о ко лек тив ном аутор ству 
има пред ност у од но су на ин ди ви ду ал ног ауто ра. Ово 
зна чи да су у од го ва ра ју ћем по љу (710а) за бе ле же ни по-
да ци о ма ни фе ста ци ји, док су по да ци о гра фич ким ди-
зај не ри ма еви ден ти ра ни у по љу 701а.

По да ци за би бли о граф ске је ди ни це уно се се у елек-
трон ски би бли о теч ки ка та лог до след ним пре но ше њем 
са пу бли ка ци је, без би ло ка кве ин тер вен ци је. Од го ва ра-
ју ћим озна ка ма ин фор ми ше се о по да ци ма ко ји на пла-
ка ту не до ста ју. Нај че шће су то по да ци о из да ва чу и ме сту 
из да ња, док се по да ци о штам па ри ји углав ном на во де.

Под руч је пред ви ђе но за на по ме не на ана ли зи ра ним 
пла ка ти ма нај че шће је без при мед би. На јед ном пла ка ту 
је у тим по љи ма (300а, 330а) на зна че но: „Пла кат је де-
ли мич но оште ћен“ и „На пла ка ту су на ве де ни спон зо ри 
ма ни фе ста ци је“. Дру ги пла кат са др жи (330а) сле де ћу 
на по ме ну: „На пла ка ту су на ве де на име на пе де сет и три 
ауто ра ко ји су из ла га ли на Но во сад ском са ло ну.“

Пред мет на и де ци мал на ка та ло ги за ци ја пла ка-
та из фон да Би бли о те ке Ма ти це срп ске из вр ше на је у 
скла ду са ме ђу на род ним ка та ло шким пра ви ли ма. Те ма 
пла ка та од ре ђе на је у од го ва ра ју ћем по љу (606а) – Ли-
ков на умет ност и 606х – Из ло жбе. Кла си фи ка ци ја гра-
ђе ура ђе на је пре ма си сте му Уни вер зал не де ци мал не 
кла си фи ка ци је.

Пр во Свет ско би је на ле сту дент ског 
пла ка та одр жа но је у Но вом Са ду од 23. 4. 
2004. до 15. 5. 2004. го ди не. Из ло жба ра до-
ва ко ја пред ста вља „хра бри вр ли“ пла кат ски 
свет са свих кон ти не на та, одр жа на је у хо лу 
Из вр шног ве ћа Вој во ди не. На слов пла ка та 
је на ен гле ском је зи ку, 1st World bi an nual 
ex hi bi ti on of stu dent po ster, а у од го ва ра ју-
ћем по љу (532а) на слов је „пре ве ден“ ра ди 
лак шег пре тра жи ва ња. Не ма по да та ка ни о 
из да ва чу ни ти о штам па ри ји. На пла ка ту је 
еви ден ти ра но „дво стру ко“ аутор ство. Гра-
фич ки ди зај нер, Вла ди мир Страј нић, аутор 
је и фо то гра фи је на пла ка ту. Аутор ство на 
пла ка ту је озна че но ко до ви ма (410а - гра-
фич ки тех ни чар) и (600а - фо то граф).

II За кљу чак

Увид у не књи жни фонд Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске и елек трон ску ка та ло ги за-
ци ју пла ка та, на ме ће као за кљу чак по тре бу 

да за кон ске од ред ни це о оба ве зном при мер ку мо ра ју да 
се од но се и на ову гра ђу. Ти ме би се фонд кон ти ну и ра но 
по пу ња вао, а по да ци нео п ход ни при ка та ло ги за ци ји ове 
гра ђе би ли би тран спа рент ни ји.

По ста вља се, као све ре ал ни је, и пи та ње да ље бри ге 
о овој, по сво јој ма те ри јал ној при ро ди, ве о ма осе тљи вој 
гра ђи, као и пи та ње ка та ло ги за ци је но вих об ли ка оба ве-
шта ва ња ко ји пре у зи ма ју уло гу  пла ка та.

Пре ма ре чи ма Мо ри са Ри кард са, пла кат је ре про-
дук ци ја, про из вод по тро шач ког дру штва и ње гов ин-
стру мент. „он не по чи ње са Тра ја но вим сту бом, не го са 
Гу тен бер гом...“13

Та чи ње ни ца по кре ће пи та ње суд би не пла ка та ка да 
он „ис ту пи“ из Гу тен бер го ве ере. Пла ка ти су већ пре шли 
на ТВ екра не, бил бор де, ба не ре. Њи хо ве ан га жо ва не 
или со фи сти ци ра не по ру ке по ста ле су са др жај мејлова 
и СМС по ру ка. Пре вас ход но ста ти чан, пла кат је кре нуо 
„у по крет“. С јед не стра не је то пи та ње но вог естет ског 
ту ма че ња, с дру ге, би бли о теч ке, ка ко еви ден ти ра ти и 
ка та ло ги зи ра ти „но ви пла кат“? Јед на од прет по став ки је 
да ће „чу ва ње пла ка та“ пре ћи у ди ги тал не сфе ре.

„Гра фич ки ди зајн“, ка же Гор да на По по вић-Ва сић, 
„прак тич на умет ност, пр во и јеф ти но сред ство про па-
ган де, пра тио је оп шта кре та ња у умет но сти, али не-
што спо ри је... То је умет ност у слу жби ин фор ма ци је, 
ви зу ел на су бли ма ци ја од ре ђе ног про из во да...“14. Упр-
кос број ним те о ре ти ча ри ма, ова ди сци пли на још ни је, 
са по зи ци је фор ме и са др жи не и њи хо вог ме ђу соб ног 
ути ца ја, „про чи та на“, као што ни ње но ар хи ви ра ње још 
ни је до след но и без бед но.

Ипак, умет ност у „слу жби ин фор ма ци је“ још је на 
сна зи. Од ли то гра фи ја Жи ла Ше реа до улич них бил бор-
да, јер “the post is ban ner, an em blem, a sign: in hoc sig no 
vin ces.“15

13 M. Ri karsd, 3.
14 Гор да на По по вић-Ва сић, „Из ме ђу стра ха и оду ше вље ња: при ме ри гра-
фич ког ди зај на у Ср би ји 1950-1970“, у Га ле ри ја Гра фич ки ко лек тив, Бе о
град, 22. јун – 18. јул 2009 (Бе о град: Гра фич ки ко лек тив, 2009), 11.
15 Joan Bar ni co at, Po sters: a con ci se hi story (Lon don: Tha mes & Hud son, 2003). 
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Po sters of Fi ne Arts Events in No vi Sad

Sum mary
Po ster, pro pa gan da tool cre a ted in the se ven ti es of the 19th cen tury, in mo dern li bra ri an ship is an im por tant in for ma tion as-
set. No vi Sad arts events, tra di ti o nal (NS sa lon) and mo dern (World bi en nial stu dent po sters) are pro mo ted, among ot her things, 
with the se units of Non-bo ok li brary ma te ri als. Vi su ally at trac ti ve ma te ri als, po sters ex pand the li mits of grap hic de sign, whi le 
be ing a sig ni fi cant re so ur ce of know led ge abo ut the cul tu ral  sce ne in No vi Sad.
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