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Ино ва ци ја је про цес ства ра лач ке са рад ње. Мно ге 
сјај не иде је су пропалe упра во на ни воу њи хо вог прак тич
ног оства ре ња. Успе шни ино ва то ри ја ко до бро схва та ју 
вред ност до бро осми шље не стра те ги је ре а ли за ци је. Они 
увла че и дру ге у раз ра ду те стра те ги је, јер по и ма ју да је 
сна га у раз ли чи тим иде ја ма на чи на ми шље ња.

Ло ра Е. Кемп бел
(из ин тер вјуа)

Ак си о ма ти ка успе ха

„Зна ње је моћ“ – ова по зна та из ре ка мо гла би да бу-
де ис ко ри шће на као од ре ђе на фор му ла пој мо ва о до-
бро ор га ни зо ва ној на ци о нал ној мре жи би бли о те ка, тј. 
ин сти ту ци ји од го вор ној за фор ми ра ње нај у ти цај ни јег 
дру штве ног ре сур са, ка ко у са да шњо сти, та ко и у бу дућ-
но сти, а то је зна ње.* Мо гу да се на ве ду и дру га чи је фор-
му ла ци је, као, на при мер, „Ко вла да ин фор ма ци јом, тај 
вла да све том“, „Би бли о те ке су мо зак на ци је“ и др. Ме-
ђу тим, чи ни се да су на ве де не фор му ла ци је су ви ше спе-
ци фич не и баш због то га су ма ње по год не за пре ци зан 
нео п хо дан пра вац раз ми шља ња. Ипак ће мо као по ла-
зну те зу раз мо три ти из ре ку Ко вла да ин фор ма ци јом, тај 
вла да све том. По треб но је обра ти ти па жњу на то да је 
по и ма ње ин фор ма ци је као екви ва лен та сна ге јед не др-
жа ве при хва тљи во уз по моћ че ти ри сми са о на пој ма, а 
то су: иде о ло шки, на уч но-тех нич ки, еко ном ски и вој ни.

Што су ве ћи ин фор ма ци о ни ре сур си зе мље, то је и 
тем по ње ног раз во ја бр жи. Да кле, ако зе мља ко ја за о-
ста је у раз во ју ни је у ста њу да по ве ћа тем по аку му ла ци-
је ин фор ма ци о ног по тен ци ја ла, ње но за о ста ја ње мо же 
да по ста не хро нич но. Ме ђу тим, ни ко ме ни је ста ло да 

„ужи ва у ста рој сла ви“. Ин фор ма ци ја и ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је, као што је по зна то, бр зо за ста ре ва ју. Ако се 
то из гу би из ви да, не ми но ван је гу би так кон ку рент ских 
пред но сти.

Те жња ве ли ких др жа ва да уве ћа ју сво је еко ном ске и 
вој не по тен ци ја ле по ја ча ва по тре бу за све ве ћим и ве ћим 
ма те ри јал ним ре сур си ма, зах те ва ја ча ње мо ћи њи хо вог 
по ли тич ког ути ца ја. Дру ге зе мље по ку ша ва ју да ра де то 
исто, тј. да уве ћа ва ју свој еко ном ски и вој ни по тен ци јал, 
те же ћи да за шти те свој су ве ре ни тет. Оне има ју стал ну 
по тре бу за ин фор ма ци јом. Упра во то и је су мо ти ви ко-
ји ин спи ри шу др жа ве да раз ви ја ју сво је би бли о те ке, да 
уве ћа ва ју њи хов ин фор ма ци о ни по тен ци јал, да осво је 
ко ри сно, тј. при ступ ин фор ма ци о ним ре сур си ма дру гих 
зе ма ља. И не чу ди то што се су прот ста вља ње иде ја пре-
тва ра у су прот ста вља ње ин фор ма ци о них по тен ци ја ла. 
На овом ни воу, ин фор ма ци ја мо же да по ста не оруж је за 
ма сов ну дис кри ми на ци ју и по ро бља ва ње, па чак и уни-
ште ње. Ако ова ка ва прет по став ка не ко ме де лу је ап сурд-
но, по треб но је, на при мер, за ми сли ти се над тим за што 
да нас, у вре ме ко смич ких ле то ва, Ин тер не та, на но и 
би о тех но ло ги је, по сто је зе мље и на ро ди ко ји по се ду ју 
огром не при род не ре сур се, а жи ве и ор га ни зу ју при вре-
ду као да су са вре ме ни ци Ису са Хри ста. Ов де је ве о ма 
упут но скре ну ти па жњу на ан ти под ин фор ма ци ји, а то је 
ен тро пи ја. У ки бер не тич ком сми слу то је та ко ђе ин фор-
ма ци ја, али не га тив на, а у са др жај ном је то ме ра не зна-
ња. Не зна њем се та ко ђе мо же упра вља ти.

На ци о нал ни ин те ре си

За сад не ма осно ва за тврд њу да су су ко би ме ђу др-
жа ва ма у све ту осла би ли. На про тив, они су зна чај но 
по ра сли. Про бле ми не не ста ју, већ по ста ју све при мет-
ни ји. Ако се не што и ме ња, то су са мо спо ља шње по ја ве 
и из да ци ко ји од ла зе на бор бу са њи ма. Та ко је тр ку у 
на о ру жа њу за ме ни ла иде о ло шка бор ба, ко ја и ни је би ла 
ни шта дру го до ма ски ра ње еко ном ских ци ље ва. По сто-
је ћим про бле ми ма ме ђу др жав них од но са при дру жи ле 

Са же так
У ра ду се oбразлаже но ва иде ја ор га ни за ци је на ци о нал не мре же би бли о те ка. Ње на кул тур но-про све ти тељ ска ми си ја 
до пу ња ва се ак ту ел ним тен ден ци ја ма – иде о ло шким, на уч но-тех но ло шким, еко ном ским и од брам бе ним. Глав ни циљ 
на ци о нал не мре же би бли о те ка је, по ми шље њу ауто ра, ства ра ње ја ких ин фор ма ци о них ре сур са и за до во ље ње по тре-
ба дру штва у ши ро ком спек тру зна ња.
Раз мо тре не су мо гућ но сти ре а ли за ци је ове иде је у Ру си ји.

Кључ не ре чи: 
би бли о те ка, стра на ис ку ства, ин фор ма ци о ни зах те ви, мре жа би бли о те ка, стра те ги ја, про бле ми, ре фор ме, би бли о теч ки 
си стем, про је кат, је зик опи са

Би бли о те ке Ру си је: ко ји пут иза бра ти
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Рос си й ская го су дар ствен ная би бли о те ка, Мо сква, Рос сия́

* Ана то лиј Пе тро вич Во лик (Ана то лий Пе тро вич Во лик) ма ги стар тех нич-
ких на у ка, био је ге не рал ни ди рек тор Др жав не би бли о те ке СССР „В. И. 
Ле њин“ (да нас Др жав на би бли о те ка Ру си је) у пе ри о ду 1991-1992.
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су се прет ње не стан ка при род них ре сур са и кли мат ске 
про ме не. И у бу дућ но сти ће слич них про бле ма би ти све 
ви ше. Мо гу се по ја ви ти и не ке но ве прет ње пла не тар-
них, па чак и ко смич ких раз ме ра, а уло га ин фор ма ци је 
као пред у сло ва за раст и упра вља ње но вим зна њи ма ће 
знат но по ра сти. Уло га би бли о те ка ће још ви ше оја ча ти, 
при том ће се мно го про ме ни ти би бли о теч ке тех но ло-
ги је, њи хо во де ло ва ње и ре зул та ти.

На ци о нал не мре же би бли о те ка увек су би ле и би ће 
ори јен ти са не на на ци о нал не ин те ре се. Упра во због то га 
је не мо гу ће чак и за ми сли ти да ће се у бли ској бу дућ-
но сти по ја ви ти оп ше до ступ на Свет ска ди ги тал на на уч
нотех нич ка би бли о те ка, у ко јој ће зе мље – уче сни це 
пред ста ви ти сав свој струч ни ди ги тал ни са др жај. Ме-
ђу на род не ве зе, ини ци ја ти ве и до бро твор ни про гра ми 
би бли о те ка увек су за ви си ли од то га ко ли ко ће та ква 
де лат ност по мо ћи оства ре њу на ци о нал них ци ље ва. При 
том, ху ма ни тар на де лат ност ни кад ни је до сти гла раз-
ме ре ко је би до при не ле оства ре њу до бро твор них про-
гра ма, већ се увек кре та ла у „гра ни ца ма при стој но сти“. 
По не кад је до бро чин ство би ло ре ак ци ја на пред лог ко ји 
је би ло не мо гу ће от ка за ти, углав ном због то га што би 
та ко до шло до сма ње ња ре пу та ци је са мих би бли о те ка, а 
то је мно го не по вољ ни је од ма те ри јал них рас хо да.

По у чан при мер за то ка ко се тре ба од но си ти пре-
ма ин фор ма ци ји, зна њи ма, и, на кра ју кра је ва, пре ма 
би бли о те ка ма, као и увек, да је нам про све ће ни и раз-
ви је ни свет. Про у ча ва ње „та мо шњег“ би бли о те кар ства 
и ње го вих ве за са жи вот ном сре ди ном по мо ћи ће нам 
да убр за мо про дор у све тлу бу дућ ност до ма ћих би бли-
о те ка. На рав но, ни је оба ве зно да се сле по др жи мо пу та 
ко ји је про кр чи ла ино стра на на у ка о би бли о те кар ству. 
Ме ђу тим, оба ве зно је не што дру го – тре ба схва ти ти 
ку да тај пут во ди.

Стра те ги ја би бли о те кар ства у све ту

Ди ги тал не би бли о те ке. По ја ва но вих ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја омо гу ћи ла је ства ра ње елек трон-
ских или ди ги тал них би бли о те ка. Гло бал но ди ги тал но 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о но окру же ње, Ин тер нет, 
до зво ља ва да се гра ни це би бли о те ка отво ре до пла не-
тар них, па и ко смич ких раз ме ра. Ди ги тал ну би бли о-
те ку од ли ку је мо гућ ност ла ког об је ди ња ва ња ре сур са 
по је ди нач них би бли о те ка, а као по сле ди ца то га је си
нер гиј ски ефе кат. Он се из ра жа ва фор му лом 2+2=5, ко ја 
озна ча ва да ће крај њи ре зул тат де лат но сти би бли о те ка 
при ли ком об је ди ња ва ња ре сур са би ти бо љи од оно га ко-
ји је мо гу ће до би ти по је ди нач но, а гу би ци ће би ти знат-
но ма њи. По је ди нач ним би бли о те ка ма за та кве укуп не 
ре зул та те по тре бан је до пун ски при лив ма те ри јал них, 
фи нан сиј ских и ин те лек ту ал них ре сур са.

У де ло кру гу би бли о теч ких услу га ак це нат се ста-
вља на ди ги тал не тех но ло ги је (7). Ди ги тал ни ин фор-
ма ци о ни ре сур си већ су рас по ре ђе ни по це лој зе маљ-
ској ку гли. При ступ њи ма ост ва ру је се пре ко Ин тер нет 
пор та ла, ко ји се та ко ђе мо гу на ла зи ти би ло где. Да нас 
чи та о ни ца по ста је пер со нал ни ра чу нар или но ут бук ко-
ри сни ка. Ди ги та ли за ци ју су за по че ле мно ге ино стра не 
би бли о те ке још пре 10-15 го ди на. Исти на, ови про це си 

се од ви ја ју раз ли чи тим тем пом у ра зним зе мља ма, али 
ни ко ви ше не сум ња у ис прав ност иза бра не стра те ги је 
раз во ја. Уоста лом, број елек трон ских би бли о те ка ра сте. 
По ја вљу ју се при ват не ди ги тал не би бли о те ке ко је ни су 
увек ко мер ци јал не. За њи хов на ста нак је по себ но за ин-
те ре со ва на сфе ра би зни са. Да нас у САД функ ци о ни ше 
око 50 ди ги тал них би бли о те ка раз ли чи тих про фи ла и 
ве ли чи на. Исто вре ме но, тем по ши ре ња ди ги тал них би-
бли о те ка за о ста је за по тра жњом њи хо вих услу га. Узрок 
то ме је дво јак. Пр во, ства ра ње ди ги тал них са др жа ја зах-
те ва ве ће тро шко ве. Та ко ди ги та ли за ци ја јед не књи ге у 
САД ко шта 40 до ла ра, а по треб но је ди ги та ли зо ва ти ми-
ли о не би бли о теч ких је ди ни ца. Кон гре сна би бли о те ка је 
ди ги та ли зо ва ла не што ма ло ви ше од 10 ми ли о на на сло-
ва, што из но си при бли жно 10% по тре ба. Да би сва ка би-
бли о те ка по себ но ство ри ла нео п ход ни ди ги тал ни фонд, 
по ја вљу ју се огром ни про бле ми. На сре ћу, по сто ји ре-
ше ње – об је ди ња ва ње сна га и ре сур са на на ци о нал ном 
и над на ци о нал ном ни воу (16). Дру го, про пи си о за шти-
ти аутор ских пра ва не до зво ља ва ју ко пи ра ње и бес пла-
тан при ступ гра ђи без са гла сно сти вла сни ка тих пра ва. 
То је до дат ни про блем. Све о бу хват но ре ше ње ни је про-
на ђе но ни у јед ној зе мљи, чак ни на на ци о нал ном пла-
ну, а да не го во ри мо о гло бал ном. Ди ги тал не би бли о те-
ке су огра ни че не гра ђом за ко ју је ис те као рок ва же ња 
аутор ског пра ва, или се ни је ни по ста вљао, или су, пак, 
ауто ри да ли са гла сност за ко ри шће ње. Про блем је ве о-
ма сло жен, по што у оп ти цај не ће ући нај ак ту ел ни ји и 
нај тра же ни ји из во ри и на уч но-тех нич ка ин фор ма ци ја.

Кла сич не би бли о те ке. Ни ко не оспо ра ва ми шље-
ње да ће књи га, као и дру ги об ли ци до ку ме на та на па-
пир ним и дру гим но си о ци ма ин фор ма ци ја, још ве о ма 
ду го има ти сво је ко ри сни ке. „Ха ос пре ла зног пе ри о да“ 
у би бли о те кар ству (1), ко ји су при ме ти ли не ки ауто ри, 
по сте пе но ће пре ћи у но во ста ње рав но те же, где ће сва-
ка тех но ло ги ја, кла сич на и ди ги тал на, има ти сво је ме-
сто. Али не ће би ти све та ко јед но став но, јер за то има 
пу но раз ло га. Пре ба ци ва ње де ла чи та лач ког са др жа ја 
на ди ги тал не би бли о те ке иза зва ће пре и спи ти ва ње ор-
га ни за ци о не и ка дров ске струк ту ре кла сич них би бли о-
те ка. Но ви зах те ви за ква ли те том и вр стом услу га зах-
те ва ће су штин ске про ме не у тех но ло ги ји би бли о теч ких 
про це са. Mеђутим, на то ме се ствар не за вр ша ва. И код 
ди ги тал них и код тра ди ци о нал них ви до ва би бли о теч ке 
де лат но сти по ја ви ће се по тре ба за уза јам ним до пу ња-
ва њем. На при мер, очи глед но је да ди ги тал на би бли о-
те ка или ди ги тал ни ар хив не ће же ле ти да чу ва ју ко пи ју 
(је дан при ме рак за оси гу ра ње) нео п ход не гра ђе на тра-
ди ци о нал ним но са чи ма. Али, за то ће те жи ти да са чу-
ва ју тех но ло шку ве зу са оним уста но ва ма ко је по се ду ју 
ори ги нал. То ће омо гу ћи ти ди ги тал ној би бли о те ци да 
опе ра тив но и без мно го бри га до би ја елек трон ске ко пи-
је но вих до ку ме на та или да об на вља из гу бље не. Осим 
то га, увек ће по сто ја ти ин те ре со ва ње за ком би но ва ње 
тра ди ци о нал них и ди ги тал них услу га. За ин тре со ва ност 
за до би ја ње си нер гиј ског ефек та на ла зи се упра во у 
осно ви та квог уза јам ног де ло ва ња. Очи глед но је да ће 
тај ефе кат би ти мак си ма лан, уко ли ко се оства ри функ-
ци о нал на, а мо гу ћа је и ор га ни за ци о на ин те гра ци ја 
кла сич не и ди ги тал не би бли о те ке.
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Ино стра на би бли о теч ка прак са:  
на ци о нал ни ни во

Кон гре сна би бли о те ка САД (Li brary of Con gress) 
– по ве ли чи ни фон до ва ово је нај ве ћа би бли о те ка у све-
ту. Она је на уч на ба за Кон гре са и на ци о нал на би бли о те-
ка САД. У ње ном Ста ту ту пи ше:

Уло га у аме рич ком дру штву. Би бли о те ка во ди на-
ци ју пу тем за га ран то ва ног при сту па зна њу и ин фор ма-
ци ја ма и пру жа мо гућ ност њи хо вог кре а тив ног ко ри-
шће ња за Кон грес и ње го ву за ко но дав ну ми си ју.

Ми си ја. Ми си ја Би бли о те ке са сто ји се у то ме да 
ње ни ре сур си бу ду до ступ ни и ко ри сни  Кон гре су и чи-
та вом на ро ду Аме ри ке, да одр жа ва и чу ва уни вер зал-
ну ко лек ци ју из во ра зна ња и кре а тив но сти за бу ду ће 
на ра шта је.

Вред но сти. Би бли о те ка те жи да сво јом де лат но-
шћу и ак тив но сти ма струч ног ка дра по ка же сво је нај-
ва жни је вред но сти, да обез бе ди ин фор ма ци ју и ева лу-
и ра про грес у до стиг ну ћи ма ње них на сту па, ми си је и 
ци ље ва:

•	 слу же ње – ана ли зи ра ти по тре бе Кон гре са и дру-
гих кли је на та и те жи ти њи хо вом за до во ље њу;

•	 до сто јан ство – га ран то ва ти ви сок ква ли тет сва-
ког сег мен та рад ног про це са Би бли о те ке;

•	 са рад ња – по ја ча ти уво ђе ње ме наџ мен та, пер со-
на ла, кли је на та и дру гих за ин тре со ва них стра на 
у про цес пла ни ра ња, усавр ша ва ња, оце не и по-
бољ ша ња де лат но сти. По др жа ти тран спа рент но 
ко му ни ка ци ју, у су шти ни, отво ре но и бла го вре-
ме но (6).

Ње ну ко лек ци ју чи не 32 ми ли о на књи га, 2,5 ми-
ли о на звуч них за пи са, 12 ми ли о на фо то гра фи ја, 4,5 
ми ли о на ма па и 54 ми ли о на ру ко пи са. Она оп слу жу је 
ор га не Вла де, ис тра жи вач ке уста но ве, на уч не рад ни ке, 
при ват не фир ме, ин ду стриј ске ком па ни је, шко ле. Мно-
ге услу ге су до ступ не пу тем Ин тер не та. Спе ци ја ли зо-
ва на слу жба Би бли о те ке ба ви се аутор ским пра ви ма. У 
Би бли о те ци има око 3.700 за по сле них. Бу џет Кон гре-
сне би бли о те ке из но си 600.417.000 до ла ра го ди шње 
(13). Го ди шњи фи нан сиј ски рас хо ди до ступ ни су на сај-
ту Би бли о те ке (18).

У Кон гре сној би бли о те ци ре а ли зу је се низ про гра-
ма ства ра ња ди ги тал них би бли о те ка на фе де рал ном и 
ме ђу на род ном ни воу (17), као и про гра ми обез бе ђе ња 
и чу ва ња фон до ва (15). Ди ги та ли зо ва но је ви ше од 11 
ми ли о на би бли о теч ких је ди ни ца, што чи ни око 10% 
укуп не гра ђе. Од 1800. го ди не до да нас, Би бли о те ка је 
са ку пи ла 138 ми ли о на до ку ме на та. Нај пре је ди ги та ли-
зо ва на гра ђа да ти ра на до 1923. го ди не, јер не под ле же 
за ко ну о аутор ским пра ви ма.

За ди ги та ли за ци ју до ку ме на та, од 1994. го ди не, 
утро ше но је 198 ми ли о на до ла ра, од че га је 38 ми ли о на 
упо тре бље но за при ват не ко лек ци је. Сва ко днев но се у 
би бли о те ци ске ни ра од 75 до 200 до ку ме на та. Ди ги та-
ли за ци ју де ла гра ђе по мо гао је Go o gle (5 хи ља да књи га 
ко је не под ле жу аутор ским пра ви ма и 18 хи ља да до ку-
ме на та Кон гре са).

Нај ам би ци о зни ји про је кат Кон гре сне би бли о те ке у 
обла сти ди ги тал них би бли о теч ких тех но ло ги ја је про-

грам ства ра ња Свет ске ди ги тал не би бли о те ке /World 
Di gi tal Li brary (WDL) (3), ко ји је одо брио Кон грес, а по-
др жа ли UNE SCO и IFLA. Про цес ре а ли за ци је је у то ку. 
Ру си ја се при кљу чи ла овом про гра му и спрем на је да 
ис ко ри сти ре зул та те по стиг ну те ра ни је у окви ру ру ско-
аме рич ког про гра ма „Су срет на гра ни ци“. Пред ла же 
се да се у WDL укљу че ди ги та ли зо ва не ко пи је гра ђе из 
обла сти исто ри је и кул ту ре ра зних на ро да и ет нич ких 
гру па (ру ко пи си, ма пе, књи ге, му зич ке пар ти ту ре, звуч-
ни за пи си, фил мо ви, штам па на из да ња и фо то гра фи је) 
на се дам је зи ка, из би бли о теч ких де поа не ко ли ко зе ма-
ља. Про то тип пор та ла WDL, ко ји је био пре зен то ван у 
UNE SCO-у у је сен 2007, апри ла 2009. го ди не отво рен 
је за ши ру пу бли ку. Ини ци ја ти ву за фи нан си ра ње овог 
про гра ма по др жа ва круп ни би знис. Та ко је ком па ни ја 
Go o gle на ства ра ње Свет ске ди ги тал не би бли о те ке по-
тро ши ла 3 ми ли о на до ла ра.

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су зе мља ко ја до след-
но и у ши ро ком спек тру ре а ли зу је овај прин цип ко ји би 
се мо гао фор му ли са ти на сле де ћи на чин: „би бли о теч ка 
по ли ти ка је нео дво ји ви део уну тра шње и спољ не по ли-
ти ке др жав них ор га на, а Кон ре сна би бли о те ка је њен 
ли дер“.

Ис тра жи вач ки сер вис Кон гре са/The Con gres si o
nal Re se arch Ser vi ce (CRS) је на уч ни огра нак Кон гре са 
САД у струк ту ри Кон гре сне би бли о те ке, ко ји се ба-
ви ис тра жи ва њи ма у обла сти др жав не по ли ти ке. Као 
спе ци ја ли зо ва ни на уч ни цен тар за ко но дав не вла сти у 
Кон гре сној би бли о те ци, CRS ра ди на по вер љи вој ван-
пар тиј ској осно ви, ис кљу чи во и не по сред но за 535 
чла но ва Кон ре са, њи хо ве ко ми те те и осо бље (5). CRS 
вр ши сво ју ми си ју од 1914. го ди не, нај пре као Цен тар 
за ин фор ма ци је из обла сти за ко но дав ства/Le gi sla ti ve 
Re fe ren ce Ser vi ce, ко ји је по том (1970) пре и ме но ван у 
Con res si o nal Re se arch Ser vi ce за кон ским ак том Le gi sla-
ti ve Re or ga ni za tion Act.

Бу џет CRS у из но су од 100.786.000 до ла ра за фи-
нан сиј ску 2007. го ди ну утвр дио је Кон грес САД. Осим 
то га, до би је ни су по кло ни од до бро твор них фон до ва од 
око 129 хи ља да аме рич ких до ла ра (8).

CRS из да је не ко ли ко ти по ва до ку ме на та ко ји су 
у осно ви из ве шта ји (re ports). До са да је иза шло ско ро 
че ти ри хи ља де све за ка. Циљ из ве шта ја је да се да ја сна 
ка рак те ри сти ка про бле ма у за ко но дав ној обла сти. Из-
ве шта ји мо гу има ти раз ли чи те фор ме као што су по-
ли тич ка ана ли за, еко ном ска ис тра жи ва ња, ста ти стич ки 
пре гле ди, прав на ана ли за и др. Они из да ју или крат ке 
из ве шта је/Short Re ports (RS), обич но до се дам стра на, 
или ду ге/Long Re ports (RL), ко ји су по све ће ни ве ли ким 
ис тра жи ва њи ма сло же них те ма. Го ди шње CRS из да је 
ви ше од 700 но вих из ве шта ја ко ји су за иза бра не гру пе 
ко ри сни ка до ступ ни на Вебу CRS.

Оде ље ње за фе де рал на ис тра жи ва ња/Fe de ral Re se arch 
De part ment (FRD) осно ва но је 1948. го ди не. Да нас функ-
ци о ни ше у са гла сно сти са Фе де рал ним про гра мом ко ји 
је утвр дио Кон грес и дру гим нор ма тив ним до ку мен ти-
ма. FRD оба вља од ре ђе на ис тра жи ва ња и ана ли зе уну-
тра шње и ме ђу на род не те ма ти ке за вла ди не аген ци је 
САД, окру га Ко лум би ја и за овла шће не до ба вља че фе-
де рал них по руџ би на. Ис тра жи ва ња и ана ли зе оба вља ју 
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се у ин те ре су свих 14 оде ље ња вла де САД, укљу чу ју ћи и 
Ору жа не сна ге и вој ну ин ду стри ју. FRD је у 2007. го ди-
ни оп слу жио 43 кли јен та у 34 раз ли чи та уре да ко ји се 
од но се на 13 фе де рал них оде ље ња и не за ви сних фе де-
рал них аген ци ја. По след њи ка та лог ис тра жи ва ња и из-
ве шта ја FRD, оба вље них 1974. го ди не, Ac cess to a World 
of In for ma tion, са др жи 500 про из во да.

На уч ни ци и струч ња ци FRD у свом ра ду ко ри сте 
не са мо огром не фон до ве Кон гре сне би бли о те ке, већ и 
стра не из во ре ин фор ма ци ја. Услу ге вла ди них по руџ би-
на фи нан си ра ју се из бу џе та, а за оста ле се вр ши на кна-
да тро шко ва. Про фит ни је до зво љен.

FRD ула зи у са став Ди рек ци је ко лек ци ја и услу га 
(Col lec ti ons and Ser vi ces Di rec to ra te) ко ја је са став ни 
део Li brary Ser vi ces – јед ног од основ них оде ље ња Кон-
гре сне би бли о те ке.

FRD је ана ло ган CRS и оба вља по сло ве та квог истог 
ка рак те ра, углав ном за из вр шну власт, а по вре ме но и 
за прав не ко ми те те Пар ла мен та или Се на та Кон гре са 
САД. За раз ли ку од CRS и Law Li brary, FRD не вр ши 
ис тра жи ва ња на соп стве ну ини ци ја ти ву, већ ис пу ња ва 
зах те ве кли је на та уз пот пу ну на док на ду сво јих тро шко-
ва. Рад по уго во ру ре а ли зу је се у са гла сно сти са кон-
крет ним зах те ви ма аген ци је-кли јен та.

У мар ту 2008. го ди не FRD је на вр шио 60 го ди на. У 
ју би лар ној све сци Бил те на Кон гре сне би бли о те ке (10) 
на ла зи се де таљ ни опис све га чи ме се ба вио и шта је по-
сти гао у овом пе ри о ду.

У по след ње вре ме, об но вив ши ор га ни за ци ју ис тра-
жи вач ких за да та ка као од го вор на им пе ра тив вре ме-
на, овом оде ље њу ја ко не до ста ју ре сур си на стра ним 
је зи ци ма. А то је озби љан про блем. Шеф FRD Ро берт 
Вар ден ука зу је на ва жност оба вље них ис тра жи ва ња: „...
ис тра жи ва ња се не од но се са мо на на ци о нал ну без бед-
ност, већ и на ме ђу на род ну те ма ти ку ко ја је ин те ре-
сант на раз ли чи тим фе де рал ним аген ци ја ма... Ми смо, 
та ко ђе, из вр ши ли ис тра жи ва ња мо гућ но сти и ци ље ва 
ино стра них ко смич ких про гра ма, оце ну тро шко ва стра-
них др жа ва за та ква ис тра жи ва ња и раз вој на но тех но ло-
ги је, гло бал ну оце ну вла ди них ин ве сти ци ја у ис тра жи-
ва ње и ана ли зу енер гет ских ре сур са...“.

Он не дво сми сле но фор му ли ше пред ло ге за ре ше-
ње тих про бле ма. „...тре ба још јед ном ис та ћи ва жност 
ко ри шће ња гра ђе и на дру гим је зи ци ма. Са ку пља ти та-
кву ин фор ма ци ју и учи ни ти је до ступ ном на су шна је 
по тре ба... Мо ја пре по ру ка је јед но став на – на ста ви ти 
са агре сив ним пре тра жи ва њем и са ку пља њем ин фор ма
ци ја на стра ним је зи ци ма... Им пе ра тив фор ми ра ња ме
ђу на род них ко лек ци ја тре ба да се од но си на ши рок круг 
ди сци пли на... За ре а ли за ци ју ин тер ди сци пли нар них ис
тра жи ва ња нео п ход на нам је ра зно вр сност са др жа ја и 
фор ма та“ (19).

Оце не и пред ло зи ше фа FRD до пу њу ју кул тур тре гер-
ску мо ти ва ци ју ин те ре са Кон гре сне би бли о те ке у од но су 
на ме ђу на род не би бли о теч ке про гра ме. И то је при хва-
тљи во. Кул тур но-исто риј ска ис тра жи ва ња на фо ну гло-
бал ног та ла са су ве ре ни за ци је по ста ју нео бич но ак ту ел на 
и до би ја ју пот пу но дру га чи је зна че ње: не тра ди ци о нал но. 
Чак се, не за ви сно од већ на ве де ног ми шље ња, мо же твр-
ди ти да не у бе дљи во пред ста вља ње очи глед них про грам-

ских ци ље ва иза зи ва не по ве ре ње. Нeопходни праг ма тич-
ни ре зул та ти по сти жу се јед но став ни је и јеф ти ни је ако 
се ин фор ма ци ја по сма тра као пред мет отво ре не и ду го-
роч не са рад ње. Мо жда је ово иде а ли зо ван при ступ, али у 
име учвр шћи ва ња уза јам ног по ве ре ња, ипак би му у сва-
кој згод ној при ли ци тре ба ло да ти пред ност.

Кан це ла ри ја за стра те шке ини ци ја ти ве/ 
Of fi ce of stra te gic ini ti a ti ves (OSI)

Ми си ја Кан це ла ри је за стра те шке ини ци ја ти ве је-
сте по др шка опре де ље њу и стра те ги ји Кон гре сне би-
бли о те ке, а то је упра вља ње це ло куп ним про це сом 
стра те шког пла ни ра ња би бли о теч ких и на ци о нал них 
про гра ма из до ме на обез бе ђе ња ду го трај ног чу ва ња 
кул тур ног на сле ђа у ди ги тал ном об ли ку, кон со ли да ци-
ја ста во ва и на по ра раз ли чи тих ин сти ту ци ја за раз ра ду 
уса гла ше них пла но ва ди ги тал не бу дућ но сти и ин те гра-
ци је ин фор ма ци о них услу га.

Ако узме мо у об зир да IRS и FRD стал но по др жа ва-
ју за ко но дав ну и из вр шну власт на кур су опре де ље ња и 
стра те ги је Кон гре сне би бли о те ке, он да je OSI, у нај ма-
њу ру ку, бар је дан од глав них тво ра ца, а, ве ро ват но, и 
си стем ски ин те гра тор по ме ну тих вред но сти – опре де-
ље ња и стра те ги је Кон гре сне би бли о те ке.

Је дан од ско ра шњих ре зул та та OSI је сте ва же ћи 
Стра те шки план за фи нан сиј ски пе ри од 2008-2013 – 
Stra te gic plan FY 20082013 (14), ко ји мо же да бу де обра-
зац до ку мен та ви со ког ни воа и да де таљ но де фи ни ше 
са да шњост и бу дућ ност глав не на ци о нал не би бли о те ке 
САД и би бли о те кар ства зе мље.

Асо ци ја ци ја ди ги тал них би бли о те ка/Di gi tal Li brary 
Fe de ra tion (DLF) је кон зор ци јум од 26 нај ве ћих на уч них 
би бли о те ка САД (укљу чу ју ћи и јед ну ино стра ну – Бри-
тан ску би бли о те ку), као и ар хи ва ко ји су при хва ти ли 
да са ра ђу ју на то ме шта тре ба учи ни ти за фор ми ра ње 
ди ги тал ног са др жа ја из обла сти исто риј ског и кул тур-
ног на сле ђа САД и обез бе ђе ња ши ро ког јав ног при сту-
па том са др жа ју. Ми си ја DLF је ко ор ди ни ра на по др шка 
но вој ге не ра ци ји би бли о те ка.

Ди ги тал не би бли о те ке, чак и у та ко раз ви је ној зе-
мљи, као што је Аме ри ка, пре жи вља ва ју „бо ле сти раз во-
ја“, свој стве не свим би бли о те ка ма на све ту. Дeниз Ка ви 
(De ni se Troll Co vey), за ме ник ди рек то ра би бли о те ке у 
Car ne gie Mel lon Uni ver sity, ко ја пред ста вља сво ју би-
бли о те ку у DLF, по тре бу би бли о те ка за по др шком фор-
му ли са ла је на сле де ћи на чин (9):

„Да нас су би бли о те ке за и ста си ро ма шне. Не мо гу ће 
је не при ме ти ти сна ла жљи вост и рев ност ко ју оне ма ни-
фе сту ју при су сре ту са не за др жи во ра сту ћим и нео че-
ки ва ним про ме на ма. Оне се би кр че пут, чак и та мо где 
ни је ни био обе ле жен, и па ле све тло та мо где ни је би ло 
ни на го ве шта ја. Оне ја сно про фи ли шу сво ју ин сти ту ци-
о нал ну ми си ју и оба ве шта ва ју о то ме шта им је по треб-
но да би за до во љи ле ко ри сни ке. Ако ни ко не по жу ри да 
ис пу ни ове зах те ве, би бли о те ке ће, ко ли ко је у њи хо вој 
мо ћи, по ку ша ти да са ме се бе обез бе де, и да, углав ном 
за хва љу ју ћи то ме, са чу ва ју функ ци о нал ност. Те же ћи 
да за др же ви сок ни во ква ли те та ис пу ње ња зах те ва, оне 
зна ју где тре ба при ме ни ти кри те ри јум ’да ли је до вољ но 
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до бро?’: да ли су до вољ но до бри по да ци, да ли су до-
вољ но до бре ме то де ана ли зе и ода би ра ин фор ма ци ја, 
да ли ће до вољ но до бра би ти еко ном ска ефи ка сност, 
да ли ће услу ге ко ри сни ци ма би ти до вољ но ефи ка сне. 
Услед не до стат ка стан дар да, ру ко вод ства, ба зе за по ре-
ђе ње оства ре них ре зул та та, узи ма ју ћи у об зир не а де-
ква тан бу џет, би бли о те ке чи не све ра ди то га да по др же 
оп слу жи ва ње и при ступ ре сур си ма у ди ги тал ном окру-
же њу на од го ва ра ју ћем ни воу. Са рад ња и ди се ми на ци ја 
ин фор ма ци ја су кључ не ре чи за успех би бли о те ка, ка ко 
да нас, та ко и у бу дућ но сти“.

По моћ би бли о те ка ма, ко ја се за сни ва на ви со ко-
про фе си о нал ној ана ли зи ве ли ког оби ма ауто мат ски 
ре ги стро ва них ста ти стич ких по да та ка и ан ке ти ра ња за-
по сле них и ко ри сни ка са од ре ђе ним ци љем, те шко је 
пре вред но ва ти.

Основ ни прав ци де лат но сти DLF су: ди ги тал не ко-
лек ци је, ди ги тал на об ра да из во ра ин фор ма ци ја, ди-
ги тал но чу ва ње и це ло ви тост, услу ге и ко ри сни ци и 
ар хи тек ту ра ди ги тал не би бли о те ке. Де таљ не и ве о ма 
ко ри сне ин фор ма ци је о ово ме на ла зи се на сај ту http://
www.di glib.org.

На ци о нал на пар ла мент ска би бли о те ка Ја па на/
The Na ti o nal Di et Li brary.

На ци о нал на пар ла мент ска би бли о те ка Ја па на 
осно ва на је 1948. го ди не по пре по ру ци Би бли о теч ке 
ми си је САД. У про це су ре кон струк ци је по ли тич ког си-
сте ма Ја па на по сле Дру гог свет ског ра та, чла но ви Пар-
ла мен та Ја па на (Na ti o nal Di et) пред ло жи ли су да се 
осну је Би бли о те ка Пар ла мен та са ис тра жи вач ким и ин-
фор ма ци о ним слу жба ма и јав ним при сту пом, има ју ћи 
у ви ду Кон гре сну би бли о те ку као мо дел. Нај че шће су 
на ци о нал не би бли о те ке вла ди не уста но ве или су ство-
ре не при вла ди. Та ко обич но по сту па ју у оним зе мља ма 
где би бли о те ка пар ла мен та не вр ши функ ци ју на ци о-
нал не. НПБ Ја па на, као и Кон гре сна би бли о те ка, осно-
ва на је за по тре бе за ко но дав них ор га на, али је исто вре-
ме но и на ци о нал на (12).

У са ста ву На ци о нал не пар ла мент ске би бли о те ке 
Ја па на, као огра нак, по сто ји Ме ђу на род на деч ја би бли
о те ка (The In ter na ti o nal Li brary of Chil dren s Li te ra tu re). 
Ма да је ILCL пр во бит но би ла на ме ње на са мо де ци, она 
са да оп слу жу је и ис тра жи ва че деч је књи жев но сти и са-
ра ђу је са дру гим деч јим и школ ским би бли о те ка ма и 
дру штве ним ор га ни за ци ја ма.

У са ста ву НПБ на ла зи се и Би бли о те ка Кан саи (The 
Kan sai Li brary) у гра ду Кјо то, отво ре на ок то бра 2002. го-
ди не. Са ра ђу ју ћи са глав ном би бли о те ком у То ки ју, она 
вр ши све ви до ве услу га и цен тар је си сте ма за ме ђу би-
бли о теч ку по зај ми цу.

Оба ве зе НПБ као на ци о нал не би бли о те ке су: при-
ма ње и чу ва ње оба ве зног при мер ка, ства ра ње на ци о-
нал не ко лек ци је и из ра да на ци о нал не би бли о гра фи је. 
На ци о нал на пар ла мент ска би бли о те ка Ја па на је исто-
вре ме но и на ци о нал на би бли о гарф ска аген ци ја Ја па на. 
До пун ска оба ве за је по пу на фон да из во ра за на уч но-
тех нич ке ин фор ма ци је и раз ра да на ци о нал них пла но ва 
ње ног раз во ја (11).

НПБ кон ти ну и ра но оства ру је раз ме ну ин фор ма ци-
ја и ко ор ди на ци ју ак тив но сти са спе ци јал ним би бли о те-
ка ма у Вла ди Ја па на и Вр хов ном су ду, са На ци о нал ним 
ин сти ту том за ин фор ма ти ку (Na ti o nal In sti tu te of In for-
ma tics – NII) и Ја пан ском на уч но-тех нич ком кор по ра-
ци јом (Ja pan Sci en ce and Tec hno logy Cor po ra tion – JST).

Основ ни са др жај ди ги тал не би бли о те ке НПБ – је 
Веб-OPAC, тек сту ал на ба за по да та ка ко ја са др жи про то-
ко ле сед ни ца Пар ла мен та, пред ста вља ње рет ких књи га 
(око 29 хи ља да на сло ва), и при руч ник Ја пан ска на уч
нотех нич ка пе ри о ди ка: би бли о гра фи ја. Спе ци јал ни би-
ро НПБ, ство рен је за ин фор ми са ње чла но ва Ја пан ског 
Пар ла мен та и има за то на ме њен сајт. Про је кат ди ги-
тал не би бли о те ке ре а ли зу је се као и у глав ној би бли о те-
ци у То ки ју и Кан са и ју (20).

Ар хи ви ра ње Веб са др жа ја. За кон о оба ве зном при-
мер ку до ку ме на та омо гу ћу је НПБ да до би ја бес плат не 
ко пи је елек трон ских из да ња. Сле де ћи циљ је сте по се-
до ва ње до зво ле за до би ја ње оба ве зног при мер ка онлајн 
пу бли ка ци ја. За да так ни је јед но ста ван: вре ме бр зо про-
ла зи, а ствар ни је са мо у ва жно сти њи хо вог са др жа ја, 
ко ли ко у то ме што су те пу бли ка ци је до ступ не на сај то-
ви ма огра ни че но вре ме, а за тим за у век не ста ју.

Дру ге на ци о нал не би бли о те ке све та. Тре ба ло 
је на да ље пред ста ви ти про грам Европ ске ди ги тал не 
би бли о те ке, ин те ре сант не као при мер спо ја мул ти на-
ци о нал них ин те ре са, као и на ци о нал ни про грам ин те-
гра ци о ног раз во ја кла сич них и ди ги тал них би бли о те-
ка Ко ре је. Ме ђу тим, вре ме је да се за у ста ви мо. Ли мит 
члан ка у ча со пи су је већ пре ко ра чен.

Ко ри сна за па жа ња и за кључ ци

Раз ма тра ни при ме ри би бли о теч ке ар хи тек ту ре у 
ино стран ству не са мо да по твр ђу ју ак си о ме на ве де не 
на по чет ку члан ка, већ и от кри ва ју њи хо ву су шти ну. 
Они де мон стри ра ју свет ски до ми нан тан по глед на би-
бли о те ке, а то је да су оне ин сти ту ци је дру штва ко је 
ства ра ју по вољ но окру же ње за не го ва ње ин те лек та на ци
је, му дрих од лу ка, но вих иде ја и зна ња у нај ши рем зна че
њу по и ма ња те ре чи. У це ли ни, то је ис прав но и пре ци-
зно уоп шта ва ње, ко ри сно за од ре ђе ње прав ца кре та ња. 
Ме ђу тим, са мо ис ку ство, тј. кон крет ни ко ра ци, има ће 
прак тич ну вред ност би ло као обра зац ко ји би тре ба ло 
сле ди ти, би ло као упо зо ре ње.

Раз мо тре не при ме ре ско ро да ни је ни по треб но ко-
мен та ри са ти. Они го во ре са ми за се бе. Је ди но што би 
тре ба ло ис та ћи је сте да се сви при ме ри од но се на на-
ци о нал ни ни во ин те ре са. Ово од ра жа ва ак ту ел ни ру ски 
про блем, а он се са сто ји у то ме ка ко се из бо ри ти са уло-
гом и ме стом би бли о те ка у про ме ње ним дру штве ним 
усло ви ма ко ји су под ло жни све бр жим про ме на ма. Он 
је нај о чи глед ни ји на при ме ру на ци о нал них би бли о те-
ка. У знат ној ме ри, на овом ни воу се и фор ми ра оп шти 
по глед на да ти про блем. Од нос др жа ве пре ма би бли о те-
ка ма нај бо ље се, у су шти ни, очи ту је у ње ним оба ве за ма 
пре ма њи ма.

Ди рект но др жав но упра вља ње те ку ћом де лат но шћу 
би бли о те ка у осно ви се не прак ти ку је. Чак не по сто ји 
ни та ква син таг ма као што је „на ци о нал на би бли о теч ка 
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мре жа“. Др жав ни ор га ни у од но су на би бли о те ке вр ше 
функ ци је ре гу ли са ња и по др шке:

•	 од ре ђу ју ми си ју, ци ље ве и бу џет др жав них би-
бли о те ка (би бли о те ка ко је има ју ста тус др жав них 
уста но ва), обез бе ђу ју им све ви до ве ре сур са;

•	 кон тро ли шу про грам ске ци ље ве и по тро шњу 
ре сур са; 

•	 за ко но дав но утвр ђу ју пра ва и оба ве зе би бли о те ка 
и њи хо вих кли је на та;

•	 до но ше њем стан дар да и дру ге нор ма тив не до ку-
мен та ци је де фи ни шу по тре бе за вр стом и ква ли-
те том би бли о теч ких услу га; 

•	 раз ма тра ју и до но се про гра ме раз во ја др жав них 
би бли о те ка; 

•	 пру жа ју по др шку би бли о те ка ма у обла сти ме ђу-
на род не раз ме не ис ку ста ва и ин фор ма ци ја и у 
до ме ну при сту па ино стра ним ин фор ма ци о ним 
ре сур си ма.

Опе ра тив но упра вља ње на ни воу би бли о те ка ре гу-
ли ше се за ко но дав ним ак ти ма и уну тра шњим ин струк-
ци ја ма ор га на вла сти/или уста но ва у чи јем се са ста ву 
на ла зе.

Ап стракт ни по глед на ре фор му  
ру ског би бли о те кар ства

У овом де лу члан ка оба ве зан сам да го во рим у пр-
вом ли цу, јер све што ћу да ље из ло жи ти пред ста вља 
мо је лич но ми шље ње. У Ло гич ком реч ни купри руч ни
ку Н. И. Кон да ко ва мо же се на ћи сле де ћа де фи ни ци-
ја ап стракт но сти (у не га тив ном сми слу) – „рас кид са 
кон крет ним усло ви ма, рас пли ну тост, нео д ре ђе ност 
тер ми на и де фи ни ци је“ (2). Ма да сва ки по ку шај опи-
са оно га, без по треб не при пре ме, шта да нас у ру ском 
би бли о те кар ству „ни је та ко“ и шта би тре ба ло чи ни ти 
да бу де „та ко“ да ће ре зул тат ко ји се у пот пу но сти мо-
же при ме ни ти на прет ход но на ве де ну де фи ни ци ју. Два 
раз ло га су за то. Пр ви – од су ство је зи ка опи са, тј. јед но-
знач но схва ће не тер ми но ло ги је и од го ва ра ју ћег си сте-
ма број ча но пред ста вље них по ка за те ља и кри те ри ју ма 
оце не (4). Дру ги раз лог са сто ји се у то ме да ци ље ви у 
фор ми ко ја им омо гу ћа ва да се фак тич ки уста но ве њи-
хо ва до стиг ну ћа, ни су по ста вље ни ни од стра не би бли-
о те ка, ни од стра не би бли о теч ке мре же. На тај на чин, 
не мо гу ће је не са мо ко рект но опи са ти по сто је ће или 
же ље но ста ње си сте ма би бли о те ка, већ и пред ста ви ти 
про цес ње го вог по бољ ша ња, јер не по сто ји осно ва за 
упо ре ђи ва ње. На рав но, све ово ће би ти мо гу ће, али у 
сво је вре ме.

По твр да да је ру ско би бли о те кар ство зре ло за про-
ме не не мо же се до би ти на осно ву упо ре ђи ва ња же ља 
и оства ре них ре зул та та. Ме ђу тим, по сто је и дру ги нео-
спор ни раз ло зи. 

Пр во – пот пу на не са гла сност си сте ма и струк ту ре 
би бли о теч ке мре же још из вре ме на по сто ја ња СССР, 
не са гла сност у при сту пу упра вља њу ње ним функ ци-
о ни са њем и обез бе ђе њу ре сур са са са вре ме ним по ли-
тич ким и еко ном ским усло ви ма и стра те шким те жња-
ма Ру ске Фе де ра ци је. Дру го – нео д ло жна по тре ба да се 
„из бег не еко ном ски ми ни мум“ и пре ђе, нај зад, у ка те-

го ри ју раз ви је них зе ма ља. Ово је очи гле дан им пе ра тив. 
Свет ска фи нан сиј ска кри за већ се у осно ви за вр ши ла и 
у све ту је на сту пи ло ста ње но ве рав но те же, не го ре од 
прет ход ног. Ре фор ми са ње би бли о те кар ства ни је ме де-
њак ко јим ће се за сла ди ти би бли о те ке тек он да ка да на-
ста ну бо ља вре ме на, већ нео д ло жан услов до ла ска но ве 
ре ал но сти.

Да би се от по че ло са ре ал ним пре о кре том ка по-
и ма њу за да та ка ре фор ми са ња, по треб но је, по на шем 
ми шље њу, фор му ли са ти два прин ци пи јел на ста но ви-
шта: 1) ре де фи ни са ти уло гу и ме сто ру ских би бли о те ка 
уоп ште, а де ли мич но и на ци о нал них, у жи во ту ру ског 
дру штва и 2) де фи ни са ти уло гу др жа ве у сфе ри упра-
вља ња би бли о те кар ством. Оба прин ци па при па да ју ка-
те го ри ји по ли тич ких ре ше ња. У до глед но вре ме они ће 
се ис кри ста ли са ти. Што се ти че пр во га прин ци па, би-
ло би не у ме сно и не про фе си о нал но уна пред ства ра ти 
би ло ка кве прет по став ке. Тре ба са че ка ти. Што се ти че 
дру го га, по сто је осно ве за рад не хи по те зе. Аме рич ки 
при ступ упра вља њу, ка да др жа ва огра ни ча ва прав но ре-
гу ли са ње де лат но сти би бли о те ка, у ру ским усло ви ма и 
са ру ским мен та ли те том, не ће би ти ефи ка сан. Исто вре-
ме но, ру ске би бли о те ке има ју ду гу тра ди ци ју да са ме 
упра вља ју те ку ћом де лат но шћу и вр ло успе шно се но се 
са тим. На тај на чин из гле да да ће оп ти ма лан при ступ 
би ти онај у ко јем ће др жа ва са чу ва ти функ ци је прав-
не ре гу ла ти ве и стра те шког упра вља ња би бли о те ка ма, 
и мо гу ће је да ће за ње га ство ри ти спе ци јал ни вла дин 
ор ган и/или пре не ти део упра вљач ких функ ци ја на на-
ци о нал не би бли о те ке.

Стра те шке функ ци је упра вља ња мо гу би ти:
1. по ста вља ње ци ља и кон тро ла до сти гу ћа, 
2. упра вља ње пра ви ма би бли о те ка,
3. упра вља ње по тен ци ја ли ма би бли о те ка.
Да ље, мо гу ће је на пра ви ти сле де ћи ко рак ко ји ће 

да ти пред ста ву о це ло куп ном про це су ре фор ми са ња 

Ре фор ми са ње си сте ма ру ских би бли о те ка:  
прин ци пи јел на схе ма
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би бли о теч ке мре же као ак тив ног си сте ма са од ре ђе ним 
ци љем.

Фа зе про це са ре фор ми са ња:
I На уч но-ис тра жи вач ки ра до ви:
 - раз ра да је зи ка опи са си сте ма и про је ка та би бли-

о теч ких ин ве сти ци ја;
 - ци ље ви би бли о те ка, ме то ди за да та ка и де ком по-

зи ци је, кри те ри ју ми оце не;
 - ин фор ма ци о не по тре бе: по ка за те љи и ме то ди 

оце не.
II Прет про јект ни ра до ви:
 - раз ра да ор га ни за ци о не струк ту ре си сте ма 

би бли о те ка;
 - де фи ни са ње ци ље ва си сте ма би бли о те ка на нај-

ви шем ни воу и из град ња ста бла ци ље ва;
 - раз ра да кон цеп ци је ре фор ми са ња би бли о теч ког 

си сте ма и си сте ма упра вља ња;
 - ства ра ње ими та ци о ног мо де ла си сте ма би бли о-

те ка и ими та ци о ни екс пе ри мен ти.

III Раз ра да про јек та си сте ма би бли о те ка и ка лен-
дар ског пла на ње го ве ре а ли за ци је.

IV Ре а ли за ци ја про јек та и екс пе ри мен тал на 
екс пло а та ци ја.

Гра фич ко пред ста вља ње про це са ре фор ми са ња си-
сте ма ру ских би бли о те ка по ка за но на да тој схе ми је сте 
ап страк ци ја (али у по зи тив ном сми слу). Она омо гу ћа ва 
да се уви де основ ни прав ци про це са и да се схва ти њи-
хо ва уза јам на усло вље ност већ при по ста вља њу са мог 
за дат ка ре фор ми са ња, ка да не по сто ји ин фор ма ци ја о 
мно гим по је ди но сти ма, па чак ни у фор ми ве ро до стој-
них прет по став ки.

Би бли о те ко ве де ние: жур нал Рос си йской го су-
дар ствен ной би бли о те ки 4 (Мо сква, 2009): 16-25.

Пре ве ла са ру ског
Сла ви ца Не сто ро вић-Пе тров ски

Ана то лий Пе тро вич Во лик

Би бли о те ки Рос сии: вы бор пу ти 

Ан но та ция
Обо сно вы ва ет ся но вая идея ор га ни за ции на ци о на ль ной се ти би бли о тек. Ее ку ль тур но-про све ти те ль ская 
мис сия до пол ня ет ся ак ту а ль ны ми на пра вле ни я ми – иде о ло ги че ским, на уч но-тех ни че ским, эко но ми че ским 
и обо рон ным. Глав ная це ль на ци о на ль ной се ти би бли о тек, по мне нию ав то ра – со зда ние до ста точ ных ин-
фор ма ци он ных ре сур сов и удо вле тво ре ние по треб но стей общ е ства в ши ро ком спек тре зна ний. Рас смо тре-
ны во змо жно сти ре а ли за ции этой идеи в Рос сии.

Клю че вые сло ва: 
би бли о те ка, за ру бе жный опыт, ин фор ма ци он ные по треб но сти, се ть би бли о тек, стра те гия, про бле мы, ре фор-
ми ро ва ние, си сте ма би бли о тек, про ект, язык опи са ния.

Ана то лий Пе тро вич Во лик, ге не ра ль ный ди рек тор Го су дар ствен ной Би бли о те ки СССР име ни В. И. Ле ни на в 1991—1992 гг., кан ди дат тех ни че ских на ук

A. Vo lik

Li bra ri es of Rus sia: Cho i ce of Path

Ab stract
The sub stan ti a tion of a new idea – the or ga ni za tion of the na ti o nal net work of li bra ri es. Its cul tu ral and edu ca ti o nal 
mis sion is sup ple men ted with ac tual di rec ti ons – ide o lo gi cal, sci en ti fic, tec hni cal, eco no mic and de fen si ve. The 
main pur po se of the na ti o nal net work of li bra ri es, ac cor ding to the aut hor, is the cre a tion of suf  ci ent in for ma tion 
re so ur ces and the sa tis fac tion of re qu i re ments of so ci ety in a wi de spec trum of know led ge. The aut hor con si de red 
the pos si bi li ti es of the re a li za tion of this idea in Rus sia.

Key words: 
Li brary, Fo re ign Ex pe ri en ce, In for ma tion De mands, Net work of Li bra ri es, Stra tegy, Pro blems, Re for ming, System of 
Li bra ri es, Pro ject, Lan gu a ge of the De scrip tion.

A. Vo lik, Di rec tor Ge ne ral of the „V. I. Le nin” Sta te Li brary of the US SR in 1991-1992, Cand. Sc. (Tec hno logy)
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