
Цен трал на на род на би бли о те ка Цр не 
Го ре „Ђур ђе Цр но је вић“, у окви ру сво јих ис-
тра жи вач ких про гра ма и ре дов них, за ко ном 
пред ви ђе них ак тив но сти, има и соп стве ну 
ду го го ди шњу из да вач ку про дук ци ју са пре по-
зна тљи вим еди ци ја ма (фо то тип ска из да ња, 
по себ на из да ња, би бли о гра фи је, био-би бли-
о гра фи је, се риј ске пу бли ка ци је и ка та ло зи), 
у до ме ну би бли о теч ко-ин фор ма ци о них на у-
ка, би бли о гра фи је и кул тур не исто ри је Цр не 
Го ре. У на ве де ним еди ци ја ма об ја вљен је за-
вид но ве ли ки број ве о ма ква ли тет них из да ња, 
об ја вље них као са мо стал не пу бли ка ци је или 
пу бли ка ци је у ни зу, ко је су нај че шће ре зул-
тат би бли о граф ских ис тра жи ва ња на ста лих у 
окви ру зна чај них на ци о нал них про је ка та.

По себ но зна чај ну из да вач ку цје ли ну чи ни еди ци ја 
Би бли о гра фи је, гдје сва ка ко до ми ни ра нај ве ћи и нај зна-
чај ни ји про је кат цр но гор ске кул ту ре, Цр но гор ска би бли о
гра фи ја 14941994. го ди не. Цен трал на фи гу ра око ко је су 
се од ви ја ли сви до га ђа ји око ре а ли за ци је овог про јек та 
био је не дав но пре ми ну ли ака де мик Ду шан Мар ти но вић 
(1933-2010). Ве ли ку од го вор ност и те рет у ор га ни за ци ји 
цје ло куп ног при ку пља ња гра ђе и пре го во ра са бу ду ћим 
при ре ђи ва чи ма, сно сио је др Мар ти но вић лич но, без об-
зи ра на Уре ђи вач ки од бор, ко ји се ре ла тив но че сто са ста-
јао. За ло жив ши свој углед, струч ност и ши ро ко обра зо ва-
ње, био је енер ги ја без ко је овај про је кат не би имао свој 
ток и по стиг ну те ре зул та те, ко ји су да нас ви ше не го очи-
глед ни. Од 1984. го ди не до да нас, об ја вље но је 29 све са ка 
са ско ро 200.000 би бли о граф ских за пи са, а у по след њим 
при пре ма ма на ла зе се пре о ста ли то мо ви, пред ви ђе ни као 
цје ли на у про јек ту Цр но гор ска би бли о гра фи ја 14941994. 
го ди не.

У овом про јек ту на ве де ни су кри те ри ју ми и пра ви ла 
на осно ву ко јих је тре ба ло ода бра ти и би бли о граф ски по-
пи са ти штам па ну про дук ци ју ко ја је на ста ја ла у ра спо ну 
од 500 го ди на. Као основ при из бо ру гра ђе узет је те ри то-
ри јал ни, на ци о нал ни и пред мет ни прин цип.

Уну тар че ти ри цје ли не (I-IV том) пред ви ђе но је да 
се би бли о граф ски по пи шу мо но граф ске пу бли ка ци је (I 
том), се риј ске пу бли ка ци је (II том), члан ци об ја вље ни у 
се риј ским пу бли ка ци ја ма и збор ни ци ма ра до ва (III том) 
и књи ге и члан ци о Цр ној Го ри и Цр но гор ци ма (IV том).

Цр но гор ска би бли о гра фи ја. Т. III, књ. 15:  
Рас пра ве члан ци и књи жев ни ра до ви у се риј ским  
пу бли ка ци ја ма (19821985)

У то ку 2009. го ди не об ја вље на је и 15. књи га III то-
ма: Рас пра ве члан ци и књи жев ни ра до ви у се риј ским пу

бли ка ци ја ма (19821985), ко ју је при-
ре ди ла Љи ља на Ли по ви на. От ка ко 
је 1998. го ди не об ја ви ла сво ју пр ву 
би бли о гра фи ју из ове еди ци је, Љи-
ља на Ли по ви на се из го ди не у го ди ну 
по ја вљу је са но вим пу бли ка ци ја ма. 
До са да је об ја ви ла 7 књи га би бли-
о граф ског ка рак те ра, гдје се по твр-
ди ла као вр стан би бли о граф. Ње на 
нај но ви ја би бли о гра фи ја за чу ђу је 
сво јим оби мом и бро јем об ра ђе них 
чла на ка. На 1.150 стра на по пи са но 
је 17.153 би бли о граф ске је ди ни це, 
што је, чи ни се, до са да нај ве ћи број 
је ди ни ца ко је су об ја вље не у не ком 
од то мо ва Цр но гор ске би бли о гра фи је. 

Би бли о граф ска гра ђа је сре ђе на по УДК, а уну тар гру па 
по азбуч ном рас по ре ду ауто ра или на сло ва чла на ка. Уз 
би бли о гра фи ју су ура ђе ни „Ре ги стар ауто ра и пре во ди-
ла ца“, „Пред мет ни ре ги стар“ и „Ре ги стар ко ри шће них 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја“. Ва жно је на по ме ну ти да је 
цр но гор ска пе ри о ди ка ана ли тич ки об ра ђе на de vi su, а 
члан ци об ја вље ни из ван Цр не Го ре нај ве ћим ди је лом 
су пре у зе ти из се ри ја А, Б, Ц, ко је су из ла зи ле у окви ру 
те ку ће Би бли о гра фи је Ју го сла ви је, ко ју је до 2002. го ди не 
из да вао ЈУ БИН.

Те ку ћа Цр но гор ска би бли о гра фи ја

По чет ком ра да на про јек ту Цр но гор ска би бли о гра фи ја 
14941994. осам де се тих го ди на, од лу че но је да Цен трал на 
на род на би бли о те ка за поч не рад на Те ку ћој би бли о гра фи
ји мо но граф ских пу бли ка ци ја, ко ја би би ла те мељ на гра ђа 
за бу ду ћу, ре тро спек тив ну би бли о гра фи ју. При мје њи ва-
ни су исти кри те ри ју ми – те ри то ри јал ни, на ци о нал ни и 
пред мет ни. По пи са на гра ђа је ку му ли ра на на го ди шњем 
ни воу и об ја вљи ва на у све ска ма Би бли о граф ског вје сни ка, 
а по том и као по себ ни оти сци. За пе ри од од 1980-1987. 
го ди не, об ја вље но је осам све за ка. Ра ди ин тен зив них при-
пре ма и би бли о граф ске об ра де гра ђе за по тре бе об ја вљи-
ва ња пр вих то мо ва Цр но гор ске би бли о гра фи је, пре ки нут је 
рад на те ку ћој би бли о гра фи ји.

На кон 13 го ди на, у Би бли о граф ском одје ље њу, 2000. 
го ди не, ре ак ти ви ран је рад на те ку ћој би бли о гра фи ји 
књи га, по чев од 1999. го ди не. Ра ђе на је по ме ђу на род-
ним би бли о граф ским стан дар ди ма, али за пи си ни су 
кре и ра ни у ба зи не го на ли сти ћи ма ко ји су би ли основ-
на гра ђа азбуч но сре ђе на, за пу бли ко ва ње го ди шњих 
би бли о гра фи ја.

То ком 2002. го ди не, Цен трал на на род на би бли о те ка 
на Це ти њу по чи ње при пре ме за рад на го ди шњим те ку-

Нај но ви је би бли о гра фи је у из да њу Цен трал не  
на род не би бли о те ке „Ђур ђе Цр но је вић“ на Це ти њу
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ћим би бли о гра фи ја ма, чи ји ће се би-
бли о граф ски ис пис ра ди ти у CO BISS 
про гра му и из ло кал не елек трон ске 
ба зе ЦНБ. За из бор гра ђе ко ри сти се 
ком би но ва ни те ри то ри јал ни, на ци о-
нал ни и пред мет ни кри те ри јум. Би-
бли о гра фи ја се ра ди на осно ву уза-
јам ног елек трон ског ка та ло га CO BIB.
CG., у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма ISBD(M) (In ter na ti o nal Stan-
dard Bi bli o grap hic De scrip tion for Mo-
no grap hi es), ISBD(ER) (In ter na ti o nal 
Stan dard Bi bli o grap hic De scrip tion for 
Elec tro nic Re co ur ces), ко му ни ка ци о-
ним фор ма том за ма шин ско чи тљи во 
ка та ло ги зи ра ње и раз мје ну би бли о-
граф ских ин фор ма ци ја – CO MARC/B 
(Mac hi ne Re a da ble Ca ta lo gu ing For-
mat) и Пра вил ни ком и при руч ни ком за из ра ду абе цед них 
ка та ло га, I и II, Еве Ве ро не. Ова би бли о гра фи ја, по ред 
књи га, са др жи и по пис не књи жне гра ђе (кар те, атла си и 
му зи ка ли је) у штам па ном и елек трон ском об ли ку. Пе-
ри о дич ност из ла же ња ових све за ка тре бала је би ти го-
ди шња. Гра ђа се кла си фи ку је и рас по ре ђу је пре ма си-
сте му Уни вер зал не де ци мал не кла си фи ка ци је (УДК). 
У окви ру УДК гру па, је ди ни це су раз вр ста не азбуч ним 
ре до сље дом.

До 2008. го ди не, за вр ше не су и об ја вље не у штам па-
ној фор ми те ку ће би бли о гра фи је мо но граф ских пу бли-
ка ци ја за 2002, 2003 и 2004 годину.

У пе ри о ду 2009-2010. иза шле су 2 све ске те ку ће Цр
но гор ске би бли о гра фи је мо но граф ских пу бли ка ци ја, и то за 
гра ђу об ја вље ну 2005. и 2006. го ди не. Би бли о граф ску гра-
ђу за обје све ске са ку пио је и ре ди го вао у ло кал ној ба зи 
Ми ло рад Ми ло вић, ру ко во ди лац Би бли о граф ског одје ље-
ња. У „Пред го во ру за 2005. го ди ну“, при ре ђи вач на во ди 
основ не по дат ке ко ји се од но се на ме то до ло ги ју ра да на 
овој би бли о гра фи ји. Ве о ма је бит но на по ме ну ти да те ку-
ћа Цр но гор ска би бли о гра фи ја не ма ис кљу чи во те ри то ри-
јал ни прин цип као нпр. Би бли о гра фи ја Ср би је. У овој гра-
ђи при сут ни су и за пи си пу бли ка ци ја ко је су об ја вље не 
и об ра ђе не у CO BISS-у из ван Цр не Го ре (кри те ри ју ми 
ре тро спек тив не Цр но гор ске би бли о гра фи је 14941994). Је-
дан број за пи са пре у зет је из елек трон ских CO BISS ба за 
бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, а да се, при том, пу-
бли ка ци ја не на ла зи у фон до ви ма би бли о те ка укљу че них 
у Уза јам ну ба зу Цр не Го ре. По сту пак из бо ра и ме то до ло-
ги је ра да ве ли ким ди је лом од го ва ра ме то до ло ги ји ра да 
на Би бли о гра фи ји Сер би ка, ко ја се од 2005. го ди не ра ди у 
На род ној би бли о те ци Ср би је.

Гра ђа је рас по ре ђе на пре ма УДК, а уз би бли о гра фи ју 
су ура ђе ни и „Ре ги стар на сло ва“, „Имен ски ре ги стар“ и 
„Пред мет ни ре ги стар“. За годину 2005. (штам па на и об-
ја вље на 2009) би бли о граф ски је об ра ђе но 1.504 пу бли ка-
ци је, а за 2006. (об ја вље на 2010) 1.843 пу бли ка ци је.

С об зи ром на чи ње ни цу да Би бли о граф ско оде ље ње, 
по ред сво је пре ђа шње основ не дје лат но сти ра да на ре-
тро спек тив ној би бли о гра фи ји, ак тив но ра ди и на те ку ћој 
би бли о гра фи ји ка ко књи га, та ко и чла на ка об ја вље них у 
пе ри о ди ци, из ли шно је го во ри ти о њи хо вом ква ли те ту, 
за ла га њу и успје шно сти. Јак те мељ и енер ги ја нај зна-
чај ни јих цр но гор ских би бли о гра фа на че лу са Ду ша ном 

Мар ти но ви ћем, још уви јек се осје ћа у ра ду 
тог оде ље ња. Но ве ге не ра ци је не ће пре ви-
ше за о ста ја ти за сво јим учи те љи ма. Би бли-
о гра фи Цен трал не на род не би бли о те ке ЦГ 
„Ђур ђе Цр но је вић“ мо гу би ти по но сни на 
сво је ре зул та те. Они су нај бо љи при мјер 
да ја ка мо ти ва ци ја, на гла шен ис тра жи-
вач ки по рив и вје ра у ко ри сност оно га чи-
ме се ба ве, уви јек до но се пра ве и нај бо ље 
ре зул та те.

Пор тре ти у еди ци ји Биоби бли о гра фи је

Биоби бли о гра фи је на ста ле су као еди-
ци ја у ко јој се об ја вљу ју би о граф ски и 
би бли о граф ски по да ци о зна чај ним лич-
но сти ма за исто ри ју, кул ту ру, на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре. У окви ру ове еди ци је, 

под на зи вом Пор тре ти, ака де мик Ду шан Мар ти но вић је 
об ја вио 10 то мо ва ве о ма дра го цје них био-би бли о граф-
ских лек си ко на ко ји пру жа ју оби ље ко ри сних би о граф-
ских и би бли о граф ских по да та ка о лич но сти ма ко је су 
сво јим ства ра ла штвом да ле из у зе тан до при нос раз во ју 
на у ке и кул ту ре у Цр ној Го ри.

У Пор тре ти ма об ја вље ним у пе ри о ду од 1983-2009. 
го ди не, об ра ђе но је ви ше де се ти на (159 име на) био-би-
бли о гра фи ја углед них лич но сти ко је су, сва ка на свој 
на чин, у цр но гор ској кул тур ној исто ри ји оста ви ле не за о-
би ла зне тра го ве. Пр ву књи гу Пор тре та, об ја вље ну 1983. 
го ди не, по све тио је за чет ни ци ма би бли о граф ског ра да у 
Цр ној Го ри и зна ме ни тим би бли о гра фи ма то га вре ме на, 
о ко ји ма се ве о ма ма ло зна ло. Тру де ћи се да за до во љи пр-
ви кри те ри јум по ко јем је вр шио из бор лич но сти (на уч ни 
и кул тур ни рад ни ци ко ји су се ба ви ли и би бли о граф ским 
ис тра жи ва њи ма), ни је из о ста вљао ни из вањ це ко ји су се 
у окви ру свог на уч но-ис тра жи вач ког ра да ба ви ли Цр ном 
Го ром. Ра де ћи на би бли о гра фи ја ма и ујед но при ку пља ју-
ћи по дат ке за ли те ра ту ру о тим лич но сти ма, Мар ти но вић 
је, уз би бли о гра фи је, уви јек об ја вљи вао и вр ло ква ли тет-
не увод не тек сто ве би о граф ског ка рак те ра.

Пор тре ти X, об ја вље ни у ЦНБ „Ђур ђе Цр но је вић“ 
2009. го ди не, по све ће ни су чла но ви ма Ре дак ци је Цр но
гор ске би бли о гра фи је 14941994. и са рад ни ци ма ко ји су 
уче ство ва ли у ра ду на овом зна чај ном про јек ту. Иако се 
је дан број лич но сти на шао у не ким од ра ни јих то мо ва, 
аутор је у знак за хвал но сти и при зна ња за ви ше го ди шњу 
са рад њу, са дје ли мич но из ми је ње ним и до пу ње ним био-
би бли о граф ским по да ци ма, увр стио и њи хо ва име на. У 
по след њи том Пор тре та ака де мик Ду шан Мар ти но вић 
увр стио је 25 име на, тру де ћи се да њи хов би бли о граф ски 
до при нос пре зен ту је што ис црп ни је, ка ко би ко ри сни-
ци има ли пот пу ни ји увид у ре зул та те њи хо вог на уч ног и 
струч ног ра да.

И овај, де се ти том Пор тре та за мно ге ће по ста ти 
нео п хо дан ре фе рал ни при руч ник, ба за и из вор нај дра-
го цје ни јих по да та ка. Иду ћи уви јек за ко рак ис пред са-
вре ме них тех но ло ги ја елек трон ског ти па, при мје њи вих 
у ра ду на из ра ди би бли о гра фи ја у Цр ној Го ри, за сво га 
жи во та, ака де мик Ду шан Мар ти но вић по сти гао је за чу-
ђу ју ће ве ли ке ре зул та те, сра змјер не ра ду и не ких ин сти-
ту ци ја, ко је се ду гим ни зом го ди на ба ве би бли о граф ско-
ис тра жи вач ким ра дом.
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