
сте пе на по у зда но сти и пре ци зно сти са ку пље них и об ра-
ђе них по да та ка, у ве ли кој ме ри ће за ви си ти и мо гућ ност 
њи хо ве успе шне бу ду ће при ме не ко ја би, пре ма оче ки ва-
њи ма, тре ба ло да се од но си на си стем ски при ступ из ра ди 
ло кал них пла но ва раз во ја кул ту ре, чи је осми шља ва ње до 
са да ни је би ла пре те жно за сту пље на прак са у Ср би ји. Са 
дру ге стра не, си стем ска и агре сив ни ја по ли ти ка про мо-

ци је кул ту ре у ло кал ним сре ди на ма не из о став на је стра-
те шка тач ка у ње ном раз во ју, че му и ова пу бли ка ци ја мо-
же да ти зна ча јан до при нос.

Као пр ва у сво јој вр сти код нас, ова ана ли за пред ста-
вља и ва жну ка ри ку из ме ђу свих уче сни ка кул тур не сце не 
у Ср би ји, али и бит но и до са да не до ста ју ће по ла зи ште за 
сва ис тра жи ва ња ко ја ће евен ту ал но усле ди ти.

Ме ђу би бли о теч ким ча со пи си ма 
ко ји из ла зе у Ру ској Фе де ра ци ји, по-
след њих го ди на за па же но ме сто при-
па да гла си лу Би бли о теч ное дъло ко ји 
из да је ООО Агент ство Ин формПла не
та из Санкт-Пе тер бур га. Овај ча со пис 
је ве о ма ја сно про фи ли сан и на сто ји 
да пре до чи сву сло же ност са вре ме ног 
тре нут ка у би бли о те кар ству, али и да 
осве тли бо га ту исто ри ју и тра ди ци ју 
на ко ји ма се те ме ље ру ска би бли о теч-
ка ми сао и прак са. За то су као основ на 
те мат ска под руч ја на ко ји ма се за сни-
ва уре ђи вач ка кон цеп ци ја ове се риј ске 
пу бли ка ци је ис так ну ти упра во: но ве 
тех но ло ги је, тра ди ци ја и ис ку ство. Ча-
со пис је, сход но то ме, на ме њен кон ти-
ну и ра ном обра зо ва њу и уса вр ша ва њу за по сле них у свим 
ти по ви ма би бли о те ка и ар хи ва, струч ња ци ма у ин фор-
ма ци о ним цен три ма, пре да ва чи ма и сту ден ти ма би бли о-
те кар ства, али и сви ма ко ји во ле књи гу. Из ла зи ме сеч но, 
у ти ра жу од 8.000 при ме ра ка. Из ни за те мат ских бро је ва 
на сло вље них Би бли о те ка и за кон, Еко ло ги ја, Об но вље на 
би бли о те ка, Књи га у не во љи, Спе ци јал не би бли о те ке, По е
зи ја би бли о те ка, Лет ње чи та ње, ко ји ма су се ове го ди не, 
на по зив ре дак ци је, ба ви ли еми нент ни струч ња ци, као и 
би бли о те ка ри са ви со ким по стиг ну ћи ма у прак тич ном 
ра ду, сво јом ак ту ел но шћу, али и све вре ме но шћу, из два ја 
се број 8(122) об ја вљен у апри лу. На те му Би ти би бли о
те кар, свој од го вор, са раз ли чи тих аспе ка та, пру жи ло је 
15 ауто ра на укуп но 45 стра на, а о скра ће ном са др жа ју 
овог, као и свих бро је ва овог гла си ла об ја вље них од 2003. 
го ди не, чи та о ци се мо гу оба ве сти ти и на сај ту www.bi bli-
o graf.ru.

На кон увод ног есе ја Алек сан дра Ге ни са по све ће ног 
Хор хеу Лу и су Бор хе су, об ја вљен је рад Ви ли ја Пе триц-
ког, про фе со ра док то ра фи ло зоф ских на у ка. У лич но ин-
то ни ра ној при чи, се ћа ју ћи се рат ног де тињ ства у ко јем 
је књи га зна чи ла је ди но при бе жи ште, Пе триц ки из но си 
сво је ра но фор ми ра но уве ре ње да су би бли о те ке ри зни-
це зна ња ко је по ко ле ња пре да ју по ко ле њи ма. Овај аутор, 
са ста но ви шта стал ног ко ри сни ка би бли о те ке, ис пи су је 
омаж би бли о те ка ри ма ко ји су му отво ри ли вра та чу де-

сних све то ва не пре глед ног зна ња и на 
тај на чин пре суд но обе ле жи ли ње гов 
жи вот и про фе си о нал ни раз вој.

О пре да но сти пле ме ни тој про фе си-
ји као о истин ском под ви жни штву, све-
до чи и текст Ири не Шу ми но ве, по све-
ћен Фе сти ва лу би бли о теч ких ди на сти ја, 
ко ји је у Астра хан ској на уч ној би бли о-
те ци оку пио 22 по ро ди це у ко ји ма се ге-
не ра ци ја ма, као по ро дич на ре ли кви ја, 
пре но си ла љу бав пре ма би бли о те кар-
ству. За ни мљи ва и дра го це на ис ку ства 
са слич ног су сре та из но си На та ли ја 
Че бо да је ва из Ки ров ске омла дин ске би-
бли о те ке. То пле и дир љи ве ис по ве сти 
на шле су се у ко ри ца ма збор ни ка об-
ја вље ном на кон су сре та по ро ди ца ко је 

су да ле ви ше вр сних би бли о те ка ра. Оста лим аспек ти ма 
ове у би ти из ра зи то ал тру и стич ке про фе си је, на ро чи то 
ути ца јем чи та лач ког ис ку ства и ства ра лач ким по тен ци-
ја лом за по сле них у ра ду са бу ду ћим на ра шта ји ма чи-
та ла ца, на осно ву ком плек сног ис тра жи ва ња Ја – деч ји 
би бли о те кар, спро ве де ног у Др жав ној ре ги о нал ној деч-
јој би бли о те ци Ни жњег Нов го ро да, ба ви се у свом тек сту 
Га ли на Паљ гу је ва. О про гра ми ма усме ре ним ка ко пре-
ма ко ри сни ци ма, та ко и пре ма мла дим, тек за по сле ним 
струч ња ци ма, ре а ли зо ва ним то ком 2009. го ди не, ко ја је 
у Ру ској Фе де ра ци ји про гла ше на за Го ди ну мла дих, пи-
шу Ма ја Кол ги на из Ста вро пољ ске омла дин ске би бли о-
те ке и Ма ри на Пла хот њук из би бли о те ке у Њи жном Та-
ги лу, док Је ле на Зве ре ва из но си ис ку ства са Фе сти ва ла 
би бли о теч ких иде ја на те му Би бли о те ке и мла до по ко ле
ње, ор га ни зо ва ном у Пе тро за вод ску. Све тла на Ро син ска 
се им пе ра ти ви ма вре ме на и про фе си је ба ви у кон тек сту 
ис ку ста ва по пу лар не пси хо ло ги је, по ла зе ћи од Кон фу-
чи је ве ми сли: „На ђи по сао ко ји во лиш и не ћеш ра ди ти 
ни је дан дан“. За ни мљи ву ана ли зу ху мо ри стич них си ту-
а ци ја из сва ко днев ног ра да, ко мич них до га ђа ја про ис-
те клих из увре же них пред ста ва о би бли о те ка ма и за по-
сле ни ма у њи ма, да је Ми ха ил Ма тве јев. Пред ра су де о 
би бли о те ка ри ма, као и ар гу мен ти про тив њих, те ма су 
Ма ри не Ра са ди не. Ана ли зу ути ца ја пси хо ло шког пор тре-
та за по сле них на ква ли тет би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 

Би ти би бли о те кар
Би бли о теч ное дъло бр. 8 (122). Главный ре дак тор Татьяна Фи лип по ва. Санкт-Пе тер бург, 2010.
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де лат но сти пре до ча ва у свом ра ду Све тла на Је зо ва, док 
Ви та Пе ре пе ли ца из но си уве ре ње о ва жно сти све стра ног 
обра зо ва ња и по зна ва ња осно ва драм ске умет но сти као 
ну жних пред у сло ва за ква ли те тан рад би бли о те ка ра спе-
ци ја ли зо ва них за кул тур но-обра зов ну де лат ност.

Чи та њем као не про ла зном вред но шћу и на сто ја њем 
би бли о те ка ра Ру ске Фе де ра ци је да и у до ба дра ма тич них 
тех но ло шких про ме на очу ва ју атри бут др жа ве у ко јој се 
нај ви ше чи та, ба ви се, на ис ку стви ма би бли о те ке из гра-
да Ли пец ка, Та тја на Дву ре чен ска, док Ол га Ки ре јен ко из 
Би бли о те ке Орел ског др жав ног тех нич ког уни вер зи те та 
ана ли зи ра зна чај уло ге би бли о те ка ра у естет ском вас-
пи та њу сту де на та тех ни ке, а Ју риј Чи че рин и Вла ди мир 
Чер ја чу кин са Вол го град ске ака де ми је Ми ни стар ства 
уну тра шњих де ла, на осно ву спро ве де ног со ци о ло шког 
ис тра жи ва ња, пи шу о под сти ца њу чи та лач ких на ви ка 
као нео п ход ној осно ви за по ди за ње кул тур ног и ду хов ног 
ни воа по ла зни ка ове ви со ке шко ле.

Сва ки од ових ра до ва, уз са же так и кључ не ре чи, 
пот кре пљен је и на во дом ко ри шће не ли те ра ту ре. По-
ред ве о ма ин фор ма тив них и чи тљи вих тек сто ва ко је 
од ли ку је ви со ка кул ту ра, све стра но обра зо ва ње, ком-
пе тент ност, по све ће ње и са мо свест ауто ра, на стра ни-
ца ма ове пу бли ка ци је на ла зе се бри жљи во ода бра не 
фо то гра фи је. Уз за ни мљи во сти и ак ту ел но сти из све та 
но вих тех но ло ги ја, све то чи ни да број ча со пи са Би бли
о теч ное дъло по све ћен сми слу и свр си на ше пле ме ни-
те, од го вор не и не пра вед но за не ма ре не про фе си је, све-
до чи о њој не са мо као о не про це њи во ва жној ми си ји. 
Ско ро без из у зет ка, ауто ри тек сто ва о стру ци ко ја по ве-
зу је ко ри сни ке са зна њем, са да шњост са про шло шћу и 
бу дућ но шћу, али и свет са све то ви ма, ис пи су ју по хва-
лу би бли о те ка ри ма и ви де у њи хо вом по зи ву истин ску 
при ви ле ги ју свих оних ко ји има ју част и сре ћу да се 
њи ме ба ве.

Оли ве ра Не дељ ко вић

Vo lu me 43, NO. 1 (2010)

Те ма пр вог бро ја SPLQ у овој го-
ди ни је мар ке тинг у би бли о те кар ству. 
Уред ни ца Bar bro Wi gell-Ryynänen на-
гла ша ва ва жност овог пи та ња у вре ме 
оп штег сма ње ња бу џе та и ис ти че да 
сер ви си ко је би бли о те ке сва ко днев но 
пру жа ју гра ђа ни ма по ста ју још ва-
жни ји у вре ме ре це си је.

О раз ли чи тим ино ва тив ним и 
„кла сич ним“ сер ви си ма, про јек ти ма, 
мар ке тин шким при сту пи ма, кре и ра-
њу ими џа и брен ди ра њу би бли о те ка, 
зна ча ју ме ди ја за успех сва ке ак ци је и 
нео п ход но сти ду го роч ног ве зи ва ња ко-
ри сни ка и фа но ва би бли о те ка пи шу: 
Per nil le Car ne i ro Juel, Tom Ahlberg, Cla us Pi co, Stæhr Lis bet 
Ve ster ga ard, Ja ne Kun ze из Дан ске, Ri it ta Ta a ra sti и He le e na 
Lönnroth из Фин ске, Anet te Eli as son, Ka ren Nowé Hed wall, 
Ker stin Ol sson и Li sa De So u za из Швед ске и An ne Be rit 
Bran dvold и Eli sa beth Skug ge vik из Нор ве шке. Ауто ри ра де 
као би бли о те ка ри, ме на џе ри, уред ни ци сај то ва, но ви на ри, 
про јект ни ме на џе ри и про фе со ри би бли о те кар ства. Скан
ди нав ске пре чи це, из бор на пи са о ак тив но сти ма би бли о те-
ка на се ве ру Евро пе, при ре ди ла је Päivi Jo ki ta lo.

Vo lu me 43, NO. 2 (2010)

Раз вој би бли о те кар ства се не де ша ва сам од се бе, већ 
је ре зул тат пла ни ра ња, ви зи ја и ак ци је, на гла ша ва глав на 

уред ни ца Bar bro Wi gell-Ryynänen. Но ви 
број Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly 
има за те му „нор диј ске јав не би бли о те ке 
у тран зи ци ји“. Да ти су те ку ћи из ве шта ји, 
на ци о нал не и ло кал не по ли ти ке, стра те-
ги је и бу џе ти, као и ми шље ња пред став-
ни ка струч них асо ци ја ци ја.

Уло зи би бли о те ка у дру штву да нас 
се по кла ња мно го ви ше па жње не го не-
ка да, ис ти че Le ikny Ha ga In der ga ard. За 
по след њих не ко ли ко го ди на, у свим нор-
диј ским зе мља ма пред у зе те су по ли тич ке 
ини ци ја ти ве ка ко би се оја ча ле на ци о нал-
не стра те ги је за раз вој си сте ма јав них би-
бли о те ка. Јав не и спе ци јал не би бли о те ке 
по сма тра ју се као је дин стве на це ли на, а 

стра те ги је су узе ле у об зир и по ве зи ва ње ар хи ва, би бли-
о те ка и му зе ја.

Јав ним би бли о те ка ма у дру штву зна ња ба ве се Jens 
Thor ha u ge и El se beth Tank, а Vig dis Moe Skar stein из нор-
ве шке на ци о нал не би бли о те ке пи ше о на ци о нал ној стра-
те ги ји ди ги тал не за шти те кул тур ног на сле ђа, уго во ру са 
но вин ским ку ћа ма и ди ги та ли за ци ји но вин ских тек сто ва.

Kir sti Kek ki из Ми ни стар ства про све те и кул ту ре 
Фин ске го во ри о ак тив но сти ма овог ми ни стар ства у ци љу 
обез бе ђи ва ња не сме та ног при сту па зна њу и кул ту ри гра-
ђа ни ма, а тек сто ви „За јед нич ко пла ни ра ње SOU 2010:11“ 
и „Вре ме за кул ту ру“ ба ве се ре ги о нал ним кул тур ним ак-
тив но сти ма ко је по др жа ва вла да и би бли о теч ким си сте-
мом Швед ске.

Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly
Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly Vol. 43, No. 1, 2 и 3. Edi tor-in Chi ef Bar bro Wi gell-Ryynã nen. Fin land: 
Mi ni stry of Edu ca tion and Cul tu re, 2010.
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