
Збор ник ра до ва са струч ног ску па би бли о те ка ра одр-
жа ног на Ја хо ри ни 13. и 14. апри ла 2009. го ди не, об ја вљен 
је у из да њу Дру штва би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске 
2010. го ди не. У збор ни ку ра до ва са овог ску па објављено 
је пет ре зи меа и де вет на ест ра до ва у це ло сти.

У ра до ви ма уче сни ка ску па, раз ма тра на су не ка од 
кључ них пи та ња на шег би бли о те кар ства у да на шњем тре-
нут ку, по ну ђе ни мо гу ћи од го во ри и ре ше ња, по де ље на 
вла сти та и ту ђа до бра ис ку ства, као мо гу ћи прав ци раз во ја 
би бли о те кар ства код нас. Тра ди ци о нал ну тврд њу да су би-
бли о те ке ме ста у не рас ки ди вој ве зи са зна њем и ње го вим 
сти ца њем, у бу дућ но сти је мо гу ће за др жа ти са мо ако би-
бли о те ке сво је де ло ва ње усмерe ка раз во ју кон ти ну и ра ног 
и до жи вот ног уче ња, раз ви ја њу на ви ка и по тре ба чи та ња 
код де це и омла ди не, ди ги та ли зо ва њем кул тур не ба шти не 
у ци љу очу ва ња, под сти ца њем чу ва ња оба ве зног при мер ка, 
уво ђе њем но вих тех но ло ги ја и про ми шље ним ко ри шће-
њем по сто је ћих ре сур са, раз ви ја њем ме ђу соб не са рад ње и 
на ро чи том бри гом о по себ ним би бли о те ка ма, као те ме љи-
ма на шег кул тур ног и на ци о нал ног пам ће ња и иден ти те та.

У сво јим ра до ви ма, Мир ко С. Мар ко вић, Дар ко Је ре-
мић и Ми ља на Ма цан по ку ша ли су да од го во ре на пи та ња 
ка ко у вре ме свет ске еко ном ске кри зе ре кла ми ра ти сво ју 
би бли о те ку, ка ко њен рад учи ни ти ви дљи вим, ка ко се, на 
кра ју, при бли жи ти тзв. „нет ге не ра ци ји“? Да ли је Fa ce bo ok 
до бро ре ше ње и у ко јој ме ри су ње го ве мо гућ но сти и про-
стор аде кват ни за де ло ва ње би бли о те ке?

Би бли о те ка мо же би ти ме сто где је уче ње ра дост, твр-
ди Ма ри ја на Пе тро нић. Ис тра жи ва њем ове те ме у све ту до-
шло се до ре зул та та да се нео ба ве зним, сло бод ним уче њем 
по сти жу мно го бо љи ре зул та ти од оних ко ји про ис ти чу из 
пу ког мо ра ња. Слич ном те мом ба ви ла се и проф. др Алек-
сан дра Вра неш. „Би бли о те ка де ци тре ба и мо же би ти дру ги 
дом“, кон ста ту је, и да ље на во ди, „..због тим ског ра да ко ри-
сни ка и би бли о те ка ра; због ускла ђе но сти же ља и при јат-
но сти њи хо вог оства ре ња; због кон ти ну и ра не за пи та но сти; 
због ин ди ви ду ал ног и по све ће ног при сту па би бли о те ка ра 
сва ком ко ри сни ку; због ва жно сти зна ња у да на шње до ба“.

Упо ре до са про мо ви са њем би бли о те ка, оса вре ме-
њи ва њем њи хо вог по сло ва ња, под сти ца њем на раз вој 
чи та лач ких на ви ка и кон ти ну и ра но и до жи вот но уче ње, 
по треб но је за шти тити и очу ва ти кул тур ну ба шти ну. До-
но ше ње за кон ске ре гу ла ти ве у ве зи са оба ве зним при мер-
ком, ко јом ће би ти ја сно пре ци зи ра но ко ју вр сту гра ђе би 
тре ба ло при ку пља ти, које уста но ве има ју оба ве зу да је 
при ку пља ју, на ко ји на чин би тре ба ла да се чу ва и да је на 
ко ри шће ње, умно го ме би до при не ло очу ва њу, ши ре њу и 
раз во ју на ци о нал не кул ту ре сва ке по је ди не зе мље и ње-
них на ро да, пи ше проф. др Ми ле на Мак си мо вић. Бо ја на 
Ми ло ше вић, би бли о те кар у На род ној и уни вер зи тет ској 
би бли о те ци РС, пред ста ви ла је украт ко план ди ги та ли за-
ци је пе ри о ди ке и књи га од зна ча ја за Ре пу бли ку Срп ску 

и Бо сну и Хер це го ви ну, об ја вљи ва них с кра ја XIX ве ка 
до по чет ка Дру гог свет ског ра та. На во ди по дат ке да су у 
На род ној и уни вер зи тет ској би бли о те ци Ре пу бли ке Срп-
ске до са да ди ги та ли зо ва ни ча со пи си Раз ви так и Школ
ски вје сник. За на ред ни пе ри од у пла ну је ди ги та ли за ци ја 
Бо сан ске ви ле, Зо ре, Врх бо сан ских но ви на, Срп ске ри је чи и 
Гла сни ка Зе маљ ског му зе ја. Љи ља на Нин ко вић пи са ла је 
о ле га ту Јо ва на Ду чи ћа ко ји је он за ве штао сво ме род-
ном гра ду. Ле гат се чу ва у На род ној би бли о те ци у Тре би-
њу. Ду чи ће ва лич на би бли о те ка и ар хив, ве ћим де лом из 
Аме ри ке, у Тре би ње је сти гла 1961. го ди не. У би бли о те ци 
се већ та да на ла зи ло око 1.500 књи га ко је је пе сник по-
кло нио би бли о те ци 1941. го ди не. Струч на об ра да и си сте-
ма ти за ци ја гра ђе оба вље на је 1963. го ди не. На овим по-
сло ви ма ра ди ло је осам на ест би бли о те ка ра из Бе о гра да 
и Са ра је ва, под ру ко вод ством Сло бо да на Јо ва но ви ћа из 
На род не би бли о те ке Ср би је. За осам на ест да на ра да, тач-
ни је од 19. ју на до 7. ју ла 1963, ова еки па би бли о те ка ра 
об ра ди ла је ле гат Јо ва на Ду чи ћа, ко ји је пре ма по пи су од 
1. 5. 1961. го ди не са др жа вао 5.427 књи га, број ну пре пи-
ску, до ку мен те, пе сни ко ве ру ко пи се и лич не ства ри, фо-
то гра фи је и дру ге вред не пред ме те. По ред опи са са др жи-
не ле га та, Љ. Нин ко вић је у тек сту об ра ди ла и це ло куп ну 
ме то до ло ги ју ра да на ле га ту, као и це ло ку пан рас по ред 
гра ђе. У том сми слу, рад Љи ља не Нин ко вић дра го цен је, 
ка ко због број них ин фор ма ци ја за бу ду ће ис тра жи ва че, 
та ко и због вр ло ко ри сних упут ста ва за рад на ле га ти ма.

Др Сте ла Фи ли пи-Ма ту ти но вић, у сво ме ра ду под на-
сло вом „Уло га би бли о те ка у 21. ве ку“, раз ма тра јед но од 
нај ак ту ел ни јих пи та ња у обла сти би бли о те кар ства – од-
нос би бли о те ка и Ин тер не та. У ра ду док тор ке Фи ли пи-
Ма ту ти но вић не дво сми сле но се ка же да је по ја ва Ин тер-
не та умно го ме из ме ни ла рад би бли о те ке и би бли о те ка ра 
и да ће у бу дућ но сти те про ме не би ти још из ра же ни је. 
Оп ста нак би бли о те ка за ви си од мо гућ но сти при ла го ђа-
ва ња би бли о те ка но вом ин фор ма ци о ном до бу и но вим 
тех но ло ги ја ма.

И док раз ви је не зе мље по ста вља ју обра зо ва ње и раз-
ви ја ње људ ских ре сур са ме ђу нај ва жни је стра те шке на ци-
о нал не ци ље ве, озна ча ва ју ћи их при о ри тет ним за раз вој 
и про спе ри тет дру штва, до тле у Ср би ји још увек би бли о-
те ке има ју мар ги нал ну или ни ка кву уло гу у до жи вот ном 
уче њу и ства ра њу ин фор ма тич ког дру штва, ка же Ве с-
на Цр но го рац. Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња од ра слих, 
Стра те ги ја раз во ја струч ног обра зо ва ња и Стра те ги ја 
раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва са мо ин ди рект но или уз-
гред пре по зна ју би бли о те ку као чи ни о ца овог раз во ја.

Збор ник ра до ва Би бли о те ке мје ста зна ња и за ба ве 
књи га је са ни зом упут ни ца и од го во ра на са вре ме на и ак-
ту ел на пи та ња у обла сти би бли о те кар ства. Због то га, она 
ће би ти до бар при руч ник и ко ри сна ли те ра ту ра сва ке би-
бли о те ке и би бли о те ка ра.

Би бли о те ке - мjеста зна ња и за ба ве
Би бли о те ке мје ста зна ња и за ба ве: збор ник ра до ва са струч ног ску па, Ја хо ри на, 13. и 14. април 2009. го ди не. 
Глав ни и од го вор ни уред ник Алек са М. Ала џић. Ви ше град: Дру штво би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске, 2010.
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