
У не пре глед ном мо ру но вих на сло-
ва и у све у куп ној бо га тој из да ва ча кој 
де лат но сти да на шњи це, јед на књи га 
се из два ја, нај пре сво јим из у зет но по-
ет ским на сло вом, а за тим и сво јим са-
др жа јем. Реч је о збор ни ку Би бли о те ка 
као огле да ло ва се ље не, чи ји је при ре ђи-
вач и пре во ди лац До бри ло Ара ни то-
вић, је дан од нај у глед ни јих би бли о-
те ка ра и би бли о гра фа у на шој зе мљи, 
ина че би бли о те кар са вет ник у Би бли о-
те ци ша бач кој. Да ни је реч са мо о су-
бјек тив ном ми шље њу, по твр ђу је и по-
да так да су овај збор ник огле да и ње гов 
при ре ђи вач, Д. Ара ни то вић, на гра ђе ни 
пре стижном На гра дом Сто јан Но ва ко
вић (за 2009. го ди ну) ко ју до де љу је Би-
бли о те кар ско дру штво Ср би је по је дин-
цу или гру пи ауто ра за об ја вље но де ло 
од из у зет ног зна ча ја у обла сти би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти.

Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не је збор ник огле да из 
са вре ме не ру ске на у ке о би бли о те кар ству ко је је, као што 
смо већ на по ме ну ли, иза брао, при ре дио и пре вео До бри-
ло Ара ни то вић. Ре цен зент и аутор од лич ног пред го во ра, 
„Би бли о те кар ство на раз ме ђи ми ле ни ју ма“ је др Жељ ко 
Вуч ко вић, во де ћи те о ре ти чар би бли о те кар ства код нас и 
про фе сор на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру. Књи га је 
пр во за јед нич ко из да ње Слу жбе ног гла сни ка РС (Бе о град) 
и Би бли о те ке „Др Ђор ђе На то ше вић“ из Ин ђи је и об ја-
вље на је 2009. го ди не. Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не 
на шла је сво је ме сто у „мла дој” би бли о те ци Le xis (еди ци ја 
Сло во) Слу жбе ног гла сни ка, по ред ве ли ког бро ја лек си ко-
граф ских из да ња, реч ни ка, лек си ко на и ен ци кло пе ди ја, 
би бли о гра фи ја, на уч них и есе ји стич ких ра до ва са вре ме-

них и ауто ра из ра ни јих пе ри о да. Са мо 
на пр ви по глед мо же се учи ни ти да је 
те ма ти ка збор ни ка ве за на ис кљу чи во за 
струч ну би бли о те кар ску про бле ма ти ку 
и да је, са мим тим, усме ре на на огра ни-
чен чи та лач ки круг. Дру ги и па жљи ви-
ји по глед, као и де таљ но чи та ње књи ге, 
по ка зу ју не што са свим дру го. Пре ма ре-
чи ма Жељ ка Вуч ко ви ћа, тек сто ви ко је 
са др жи књи га Би бли о те ка као огле да ло 
ва се ље не „мо гу би ти под сти цај ни и ши-
рем ин те лек ту ал ном кру гу, књи жев ним 
кри ти ча ри ма, пе да го зи ма, пси хо ло зи-
ма, фи ло зо фи ма, со ци о ло зи ма, сви ма 
они ма ко је за ни ма ју фе но ме ни књи ге и 
чи та ња, али и про ме не епо хал не па ра-
диг ме у кон тек сту ин фор ма тич ког дру-
штва и пост мо дер не као ње го вог ду хов-
ног екви ва лен та“.

При ре ђи вач је чи та о ци ма пред ста вио 46 огле да из 
са вре ме не ру ске на у ке о би бли о те кар ству по зна тих ру-
ских те о ре ти ча ра би бли о те кар ства, а огле ди су рас по ре-
ђе ни у де вет те мат ских це ли на:

-  „По е ти ка и фи ло зо фи ја би бли о те кар ства“,
-  „Би бли о теч ка ми то ло ги ја и про фе си о нал на 

са мо свест“, 
-  „Етич ке ди ле ме би бли о теч ке про фе си је“,
-  „Ин сти ту ци о нал на и ко му ни ка тив на ра ци о нал ност 

би бли о те кар ства“,
-  „Би бли о те ке пред иза зо ви ма ин фор ма тич ке 

ци ви ли за ци је“,
-  „Би бли о гра фи ја и ор га ни за ци ја зна ња“,
- „Би бли о те ке и кул ту ра чи та ња“,
- „Би бли о те ке у огле да лу шко ле“ и
- „Би бли о те ка као ме ди ци на ду ше“.

Би бли о те ка као ва се ље на
Ара ни то вић, До бри ло, прир. и прев. 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. Бе о град: Слу жбе ни гла сник РС; Ин ђи ја: Би бли о те ка „Ђор ђе 
На то ше вић“, 2009.

Мр На та ша Бе лић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет
– Се ми нар ска би бли о те ка за срп ски је зик и лин гви сти ку
na ta sam@f.uns.ac.rs
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на. На кра ју се на ла зи текст о не из о став ним мар ке тин-
шким ак тив но сти ма без ко јих би све ак тив но сти би бли-
о те ке би ле ма ње дру штве но ви дљи ве. Са мо агре сив ни 
при ступ и бор ба за ме диј ски про стор су пра ви на чи ни 
на ко је би бли о те ка мо же да се на мет не гра ђа ни ма и има 
не за мен љи ву уло гу у ово но во до ба, до ба ко му ни ка ци је 
и зна ња.

Пу бли ка ци ја оби лу је сјај ним фо то гра фи ја ма ко је на 
нај бо љи на чин илу стру ју до стиг ну ћа скан ди нав ских јав-
них би бли о те ка у тех но ло шком, ар хи тек тон ском, со ци-
јал ном и на да све би бли о теч ком по гле ду. Мо же по слу жи-
ти као из вор про ве ре них при ме ра из прак се, ин спи ра ци ја 
или зве зда во ди ља у тран сфор ма ци ји у но ву би бли о те ку, 
ори јен ти са ну ка корис ни ку.



По ме ну те те мат ске це ли не или те мат ски кру го ви 
ни жу се од нај оп шти јег, фи ло зоф ског при сту па би бли о-
те кар ству ка по себ ним, уско струч ним те ма ма по пут би-
бли о гра фи је, чи та ња, би бли о те ра пи је, етич ких ди ле ма 
би бли о теч ке про фе си је и др.

Чи ни нам се да тек сто ви из пр ве це ли не, на сло вље не 
„По е ти ка и фи ло зо фи ја би бли о те кар ства“ нај бо ље об ја-
шња ва ју на слов овог збор ни ка. Огле ди из пр вог де ла по-
све ће ни су про бле ми ма би бли о теч ке фи ло зо фи је и ба ве 
се раз ли чи тим фи ло зоф ским при сту пи ма књи га ма и би-
бли о те ка ма. Чу ва ју ћи се да не пре те ра мо у де та љи ма, по-
ме ну ће мо са мо ис так ну тог ру ског ми сли о ца, „иде ал ног 
би бли о те ка ра“, Ни ко ла ја Фјо до ри ви ча Фјо до ро ва и ње гов 
фи ло зоф ски при ступ раз ма тра њу би бли о те кар ства. У ни-
зу сво јих ра до ва, „иде ал ни би бли о те кар“ при ка зу је иде-
ал ну би бли о те ку као сли ку све та, ви дљи ве и не ви дљи ве 
ва се ље не, умр лог и оног што је још жи во, про шло сти и са-
да шњо сти. Ми си ја би бли о те ке је, пре ма ње го вом ми шље-
њу, да са ку пља, чу ва и чи ни до ступ ним де ла ауто ра ра ди 
раз гле да ња, по што ва ња, чи та ња, а по себ но ис тра жи ва ња, 
чи ји је циљ да на осно ву де ла вас кр сне ње го вог ауто ра, за-
то што се иза књи га, на пр ви по глед мр твих ства ри, увек 
скри ва ју жи ва би ћа ко ја су их пи са ла.

По сле пр вог те мат ског бло ка, ко ји се, као што смо 
већ ис та кли, ба ви оп штим, фи ло зоф ским при сту пи ма 
би бли о те кар ству, сле де дру ги, ко ји за пред мет ис тра-
жи ва ња има ју струч не те ме. У дру гом те мат ском кру гу, 
„Би бли о теч ка ми то ло ги ја и про фе си о нал на са мо свест“, 
кроз огле де три ру ска те о ре ти ча ра би бли о те кар ства чи-
та мо при чу о раз во ју би бли о те кар ства у Ру си ји до рас-

па да Со вјет ског Са ве за и на кон то га. Тре ћа це ли на се 
ба ви етич ким ди ле ма ма са вре ме ног би бли о те кар ства, 
по пут мо бин га и фе ми ни за ци је про фе си је би бли о те-
ка ра, као и опи си ва њем и ре ша ва њем не га тив них по-
ја ва у би бли о те кар ској прак си. Те мат ске це ли не ко је 
сле де до но се ин те ре сант не огле де (и ве о ма за ни мљи-
ве по гле де) у ко ји ма се ауто ри ба ве ва жним пи та њи ма 
би бли о теч ке де лат но сти, го во ре ћи о су штин ским обе-
леж ји ма би бли о те ке као со ци о кул тур не ин сти ту ци је, 
пе да го шким и пси хо ло шким функ ци ја ма би бли о теч ке 
де лат но сти, о по ве за но сти кул ту ре и књи ге, о од но си-
ма би бли о те ка ра и чи та ла ца, о при сту пу чи та о ци ма, о 
школ ским и деч јим би бли о те ка ма, о ра ду би бли о те ка ра 
са де цом и омла ди ном „ри зич не гру пе“ и др. По се бан 
те мат ски део, на са мом кра ју књи ге, „Би бли о те ка као 
ме ди ци на ду ше“, до но си три див на и ве о ма за ни мљи ва 
тек ста о би бли о те ра пи ји, на уч ној ди сци пли ни на ста лој 
на раз ме ђи пси хи ја три је, пси хо ло ги је и на у ке о би бли-
о те кар ству. Би бли о те ра пи ја спа да у ве о ма ак ту ел не об-
ли ке пси хо те ра пи је за то што ве о ма ефи ка сно и јед но-
став но по ма же осо ба ма са емо ци о нал ним про бле ми ма 
и мен тал ним бо ле сти ма.

Књи гу Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не мо же мо 
опи са ти као отво ре но де ло, по чи јим ће се стра ни ца ма 
бу ду ћи чи та о ци кре та ти сло бод но, чи та ју ћи огле де ре дом 
и по рет ком у за ви сно сти од соп стве них ин те ре со ва ња и 
из бо ра. Пре ма ре чи ма ауто ра пред го во ра, књи га „не на-
ме ће је дан по глед и не на ме ће ни ка кав за тво ре ни или 
иде о ло ги зо ва ни сми сао, већ ини ци ра и про во ци ра раз-
ми шља ње и ди ја лог“.

Књи жни це и аутор ско пра во из да то је, кра јем про-
шле го ди не, као пр во де ло у хр ват ској ли те ра ту ри ко је 
об ра ђу је про бле ма ти ку аутор ских и срод них пра ва на 
под руч ју би бли о те ка. Књи га ве о ма јед но став ним реч ни-
ком об ја шња ва аутор ско пра во и на чин при ме не. Пр вен-
стве но је на ме ње на би бли о те ка ри ма ко ји се са про бле-
ми ма аутор ско-прав не за шти те и не до у ми ца ма сре ћу 
сва ког да на оба вља ју ћи сво ју де лат ност.

Пи та ње по што ва ња аутор ског пра ва по след њих го-
ди на на ла зи се у жи жи ин те ре со ва ња. Пре мет ис тра жи-
ва ња ове књи ге је при ме на аутор ског пра ва у би бли о те-
ка ма и ка ко се за шти та аутор ских пра ва ре флек ту је на 
ко ри сни ке и ко ри шће ње би бли о теч ке гра ђе. Иде ја о овој 
књи зи на ста ла је пре де се так го ди на, ка ко су об ја сни-

ле аутор ке у пред го во ру књи ге. Ауто ри су про фе со ри др 
Алек сан дра Хор ват и др Да ни је ла Жив ко вић са Од се ка 
за ин фор ма циј ске зна но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у 
За гре бу.

Књи га је те мат ски по де ље на на 14 по гла вља и по чи-
ње де фи ни са њем сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма и 
за шти те аутор ског пра ва.

У сле де ћем по гла вљу об ја шња ва се по јам аутор ског 
де ла. Оно мо же би ти књи жев на, умет нич ка или на уч на 
ин те лек ту ал на тво ре ви на из ра же на у би ло ком об ли ку 
(па пир ном, маг нет ном, елек трон ском).

Тре ће по гла вље пре ци зно де фи ни ше ко све мо же 
би ти аутор и ко ја све пра ва он има. Ауто ром се сма тра 
сва ко фи зич ко ли це ко је је ство ри ло не ко де ло. Ње му 

Књи жни це и аутор ско пра во
Хор ват, Алек сан дра и Да ни је ла Жив ко вић. Књи жни це и аутор ско пра во. За греб: Хр ват ска 
све у чи ли шна на кла да, 2009.

Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић, MA
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
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