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Уче шће Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
на Ме ђу на род ном би бли о граф ском  

кон гре су у Санкт-Пе тер бур гу
Ме ђу на род ни би бли о граф ски кон грес 

(Ме жду на род ный би бли о гра фи че ский кон-
гресс), у орга ни за ци ји Ру ског би бли о те кар-
ског удру же ња, За јед ни це би бли о те ка Евро-
а зи је, Ру ске на ци о нал не би бли о те ке, Ру ске 
др жав не би бли о те ке, Би бли о те ке Ру ске 
ака де ми је на у ка и Пред сед нич ке би бли о те-
ке „Бо рис Јељ цин“, одр жан је у Санкт-Пе-
тер бур гу у пе ри о ду од 21. до 23. сеп тем бра, 
2010. го ди не. Оку пио је пре ко 500 уче сни ка 
из во де ћих би бли о те ка у Евро пи. Нај ви ше 
пред став ни ка би ло је из Ру ске Фе де ра ци-
је и бив ших со вјет ских ре пу бли ка, за тим, 
из Пољ ске, Бу гар ске, Изра е ла, Сло ве ни је, 
Фран цу ске. Пред став ни ци Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да су би ли је ди ни из Ср би је.

Пле нар но за се да ње Кон гре са под на зи-
вом Би бли о гра фи ја да нас и су тра: ди ску си је 
и пр ог но зе одр жа но је у кон церт ној дво ра ни 
„Кар не вал“ Двор ца ства ра ла штва мла дих у 
цен тру Санкт-Пе тер бур га. На це ре мо ни ји 
отва ра ња Кон гре са го во ри ли су Вла ди мир Ни ко ла је вич 
Зај цев, ге не рал ни ди рек тор Ру ске на ци о нал не би бли о-
те ке и пред став ни ци Ми ни стар ства кул ту ре Ру ске Фе-
де ра ци је. Спе ци јал ни го сти би ли су Жу ма бек Ко жа је-
вич Кен ши мов, ге не рал ни кон зул Ре пу бли ке Ка зах стан 
и Орин ба сар Иса хо вич Иса хов, ди рек тор На ци о нал не 
би бли о те ке Ка зах ста на са пре зен та ци јом пр о јек та „До-
ку мен тар на ме мо ри ја Ка зах ста на у Ру ској на ци о нал-
ној би бли о те ци“ (До ку мен та ль наяпа мя ть Ка зах ста на в 
Рос сий ской на ци о на ль ной би бли о те ке).

На Кон гре су је раз ма тран ши рок спек тар пи та ња 
и пр о бле ма у ве зи са би бли о гра фи јом: би бли о гра фи-
ја као со ци о кул ту ро ло шки фе но мен, би бли о гра фи ја и 
обра зо ва ње, би бли о гра фи ја као на у ка, исто ри ја и ета пе 
раз во ја, по зна ти би бли о гра фи, би бли о гра фи ја на елек-
трон ским ме ди ји ма, би бли о граф ски и архе о граф ски 
из во ри, на ци о нал не би бли о гра фи је (те ку ће и ре тро-
спек тив не), би бли о гра фи ја и дру ге на уч не ди сци пли-
не и др. Сва пре да ва ња би ла су по де ље на на те мат ске 
це ли не: 

•	 Те о риј ски и ме то до ло шки пр о бле ми би бли о-
граф ске на у ке и прак се;

•	 На ста ва, обу ка, струч не пу бли ка ци је;
•	 На ци о нал на и др жав на би бли о гра фи ја. Би бли о-

граф ска де лат ност на ци о нал них би бли о те ка;
•	 Би бли о гра фи ја као по моћ но сред ство у на уч ним 

ис тра жи ва њи ма;
•	 Би бли о граф ска ис тра жи ва ња у ху ма ни стич ким 

на у ка ма;
•	 За ви чај на би бли о гра фи ја;
•	 Пре по ру че на би бли о гра фи ја. Би бли о гра фи ја 

деч је књи жев но сти;
•	 Хр о но ло ги ја у би бли о гра фи ји;
•	 Би бли о граф ски ре сур си: оп шти те о риј ски пр о-

бле ми и тех но ло ги ја фор ми ра ња и ко ри шће ња;
•	 Ин фор ма ци о но-би бли о граф ска слу жба;
•	 Би бли о граф ски аспек ти пр о у ча ва ња кул ту ре 

књи ге;
•	 Исто ри ја би бли о гра фи је.
По ме ну те сек ци је су одр жа не на ви ше ло ка ци ја у 

гра ду, у глав ној и но вој згра ди Ру ске на ци о нал не би бли-
о те ке, на Др жав ном уни вер зи те ту кул ту ре и умет но-
сти, у Би бли о те ци Ру ске ака де ми је на у ка, Пред сед нич-
кој би бли о те ци „Б. Н. Јељ цин“, Др жав ној по зо ри шној  
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би бли о те ци и у Би бли о те ци прав не и еко ном ске ли те-
ра ту ре Цен тра ли зо ва ног би бли о теч ког си сте ма Мо-
сков ског окру га.

Рад пред став ни ка БГБ-а, На де Арбу ти не и Стан ке 
Јо ви чић под на зи вом „При ме на ста ти стич ке ме то де у 
ана ли зи би бли о граф ске гра ђе“ (Ap pli ca tion of sta ti sti cal 
met hods in bi bli o grap hic struc tu re analysis; При ме не ние 
ста ти сти че ских ме то дов в ана ли зе би бли о гра фи че ско-
го ма те ри а ла) пред ста вљен је у окви ру под сек ци је „Би-
бли о граф ска ис тра жи ва ња у ху ма ни стич ким на у ка ма“ 
у Би бли о те ци прав не и еко ном ске ли те ра ту ре ЦБС Мо-
сков ског окру га. 

Рад се са сто ји из два де ла. У пр вом де лу је дат по-
глед на мо гу ће раз ло ге из о стан ка ква ли тет не те о риј ске 
об ра де и ну жно сти упо тре бе ста ти стич ке ме то де при 
ана ли зи би бли о граф ске гра ђе, док је у дру гом, прак-
тич ном де лу, да та но ва и је дин стве на мо гућ ност при-
ме не ове ме то де. Пред ста вљен је по се бан на чин упо-
тре бе ста ти стич ке ме то де, тзв. ин вер зив ни при ступ, 
кр оз при мер од но са срп ских пре во да књи жев них де-
ла у Фран цу ској и фран цу ских у Ср би ји. Пре да ва ње 
са пре зен та ци јом одр жа но је на ен гле ском је зи ку ко-
ји је, по ред ру ског, био зва нич ни је зик Кон гре са. На-

кон из ла га ња, усле ди ла је кон струк тив на ди ску си ја са 
при сут ни ма.

У име Би бли о те ке гра да Бе о гра да, НБР је да ро ва-
на књи га Бе о град над Ду на вом – пре ма кар то граф ским 
из во ри ма XVIXIX ве ка (из да ње Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да) док то ру На та ли ји Кон стан ти нов ној Ле ли ко вој, 
на чел ни ку Би бли о граф ског и За ви чај ног оде ље ња Ру-
ске на ци о нал не би бли о те ке. За хва љу ју ћи на по кло ну, 
го спо ђа Ле ли ко ва је обе ћа ла да ће се ова вред на књи га 
вр ло бр зо на ћи пред ру ским ко ри сни ци ма би бли о те ке. 
Та ко ђе је за хва ли ла на уче шћу и до при но су срп ских би-
бли о те ка ра и прет по ста ви ла је мо гућ ност са рад ње на ше 
две ку ће. Пред став ни ци БГБ-а су до би ли по зи тив не оце-
не, а за је дин стве ну, но ву те му из обла сти би бли о гра-
фи је, по себ но су се за ин те ре со ва ле ко ле ге из Бу гар ске 
и Фран цу ске.

Одр жа но је, та ко ђе, и не ко ли ко окру глих сто ло ва 
„Но ве ин фор ма ци о не тех но ло ги је и би бли о граф ска де-
лат ност би бли о те ка“, „Пе ри о дич на из да ња о умет но сти 
у прак си са вре ме них би бли о те ка исто ри је умет но сти“ 
и др.

Штам па ње збор ни ка ра до ва са Кон гре са оче ку је се 
уско ро.
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