
Во дич кроз до ма ћу струч ну би бли о те кар ску пе ри о-
ди ку у про шлом бро ју би ла је Ми ли ца Сте ва но вић, и са-
ма уред ни ца кру ше вач ке Са вре ме не би бли о те ке. Ње но 
увод но сло во пре ци зно је осли ка ло ову про бле ма ти ку, 
а ми ће мо при ка за ти но ве бро је ве ча со пи са ко ји су у 
ме ђу вре ме ну об ја вље ни. Спи ску гла си ла ко ја ре дов но 
пра ти мо до да је мо пр ви број ни шке Би бли о зо не и дру ге 
бро је ве Го ди шња ка На род не би бли о те ке „Сто јан Тру-
мић“ у Ти те лу, не го тин ског Би бли о пи са и пре ко дрин-
ског Би бли о те кар ства Срп ске.

Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске за 2009. го-
ди ну (Но ви Сад, 2010) об ја вљу је оп ши ран из ве штај о 
ра ду БМС у про шлој го ди ни и ви ше тек сто ва ко ји се од-
но се на кул тур ну исто ри ју и ак тив но сти ове уста но ве на 
њи хо вој за шти ти, об ра ди и про мо ци ји.

Ла зар Чур чић се ба ви хро но ло ги јом ства ра ла штва 
Мла де на Ле сков ца од 1941. до 1944, Ра до ван Ми ћић 
ма на сти ром Кру ше дол и ње го вим пр вим кти то ри ма, 
Гор да на Пет ко вић бра ћом епи ско пи ма др Ири не јом 
и Сте ва ном Ћи ри ћем, а Ра ди вој До де ро вић њи хо вом 
по клон-би бли о те ком. Све тла на Вуч ко вић пи ше о уре-
ђе њу, об ра ди и за шти ти би бли о те ке Бач ке епар хи је, 
Љу би ца Бо шко вић и Да ни е ла Кер ме ци о Ма ти ци срп-
ској и Еми лу Пи коу, а Та ма ра Ми ја то вић о ре тро спек-
тив ној об ра ди и ре ви зи ји се риј ских пу бли ка ци ја у БМС. 
„Ка лен да ри од број ки и сло ва до са вре ме ног ме ди ја 
за ко му ни ка ци је“, на слов је тек ста Све тла не Дов ни ко-
вић, а „Ми клош Рад но ти и Цр но гор ска еле ги ја“ Пе те ра 
Хај нер ма на.

Сле ди блок тек сто ва ко ји се ба ве са вре ме ни јим 
те ма ма: Нов ка Шо ки ца-Шу ва ко вић го во ри о ди ги та-
ли за ци ји гра ђе БМС, Бра ни сла ва Авра мо вић и Иван ка 
Клајн о ис тра жи ва њу ци ти ра но сти ра до ва ис тра жи ва-
ча у до ма ћим и стра ним из во ри ма, а Со ња Ива но вић 
о оде ље њу за ауди о ви зу ел не до ку мен те Фран цу ске на-
ци о нал не би бли о те ке. Би бли о те ку Цен тра Пом пи ду 
пред ста вља Ми ли ца Цвет ко вић, а стра те ги ју ди ги та-
ли за ци је Ба вар ске др жав не би бли о те ке Кла ус Цеј но ва 
(пре ве ден текст). Об ја вљен је још је дан пре вод, „Упра-
вља ње зна њем као но ва функ ци ја би бли о те ка“, Ека та-
ри не Алек сан дров не Ши ба е ве, и три при ка за Ду ши це 
Гр бић: про јек та Го ра ждан ска штам па ри ја 15191523, 
Ка та ло га ста рих књи га Град ске би бли о те ке Пан че во и 
но вих ка та ло га ћи ри лич них књи га Укра јин ске на ци о-
нал не би бли о те ке.

Ве сти Би бли о те ке Ма ти це срп ске у бро ју 74. за 
април 2010. го ди не до но се ин фор ма ци је о ра ду БМС у 
про те клом пе ри о ду, из ло жба ма, но вим књи га ма, ју би-
ле ји ма, по се та ма, да ро дав ци ма, струч ном уса вр ша ва њу 
би бли о те ка ра ове уста но ве, ра ду ма тич них слу жби вој-
во ђан ских би бли о те ка и из ве шта је са сед ни ца управ ног 
и над зор ног од бо ра БМС. Об ја вљен је спи сак на сло ва 
но вих књи га и елек трон ских пу бли ка ци ја ко је су при-
пре мље не за штам пу или су об ја вље не у Вој во ди ни у 
пр ва три ме се ца ове го ди не. Пред ста вље на је Ми ли ца 

Цвет ко вић ко ја је ан га жо ва на на по сло ви ма ка та ло шко-
би бли о граф ске об ра де пу бли ка ци ја на ро ман ском је зи-
ку и пре ве ден ин тер вју са Бру ном Ра си ном и Ум бер том 
Еком „Књи га не ће умре ти“ (L’Ex press, 2009). Е-из да ње 
Ве сти до ступ но је на сај ту Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

Пр ви број Ин фо те ке у овој го ди ни (април 2010) до-
но си на уч не ра до ве Т. Ер ја ве ца „Смер ни це ини ци ја ти ве 
за ко ди ра ње тек ста и њи хо ва ло ка ли за ци ја“, А. Елиа и С. 
Ви е три „Лек си кон-гра ма ти ка и се ман тич ки веб“, Б. Ка-
ле зић „Софт вер ска пи ра те ри ја у Ср би ји“ и С. Гу цул-Ми-
ло је вић „Вла сти та име на у екс трак ци ји ин фор ма ци ја“.

Сле де при ло зи М. Сти ко вић „Пр ва европ ска лет ња 
шко ла Кул ту ра и тех но ло ги ја“, А. Со фро ни је ви ћа „Је-
дан по глед на Ети ку у на у ци и кул ту ри – Ме ђу на род-
на на уч на кон фе рен ци ја, Бе о град, 25. и 26. сеп тем бар 
2009. го ди не“, В. Пе тро вић „Би бли о теч ко-ин фор ма ци-
о ни цен тар Еко ном ског фа кул те та у Са ра је ву“ и Н. Ва-
си ље вић „Пу ту ју ћи кроз тран зи ци ју: од пре жи вља ва ња 
до про цва та, Ка рен Кал хун OCLC“. Глав ни и од го вор ни 
уред ник је др Цве та на Кр стев.

Ви со ко школ ске би бли о те ке су елек трон ско струч-
но гла си ло За јед ни це би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би-
ји. У бро ју два, за ову го ди ну, о од бра ње ном док то ра ту 
Алек сан дре Па вло вић на Ка те дри за би бли о те кар ство 
и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду пи-
ше мр Са ња Ан то нић. Те ма ра да је „Ме ђу би бли о теч ка 
по зај ми ца у Ср би ји: раз вој и тран сфор ма ци ја у скла ду 
са тран сфор ма ци јом ко му ни ка ци о ног си сте ма у на у-
ци“. Би бли о те ку Ви со ке шко ле за по слов ну еко но ми ју 
и пред у зет ни штво из Бе о гра да пред ста вља књи жни чар 
Та тја на Авра мо вић, а ту је и из ве штај са 42. го ди шње 
кон фе рен ци је Удру же ња би бли о те ка ра Ма ђар ске у Ба-
ји (15-17 јул 2010) мр Са ње Ан то нић и пре вод тек ста 
Ellyssе Kro ski, „Se arch En gi ne Wars Re dux”.

„IFLA ди ску ту је о Гу гло вом спо ра зу му“, на слов је 
тек ста Та тја не Бр зу ло вић Ста ни са вље вић у пр вом бро-
ју Ви со ко школ ских би бли о те ка у овој го ди ни. Дра га на 
Ми ха и ло вић, Цве та Ко стов и На та ша Да кић ана ли зи ра-
ју ше сте Ме ђу на род не су сре те би бли о те ка ра сла ви ста у 
Са ра је ву (18-21. апри ла 2010), а Ми ља на То до ро вић пи-
ше о струч ном ску пу би бли о те ка ра у Би је љи ни под на-
зи вом „Би бли о те ке бу дућ но сти – пер спек ти ве и раз вој“ 
(21-23. април 2010). Ути ске са Сај ма књи га у Лај пци гу 
(18-21. март 2010) да је Адам Со фро ни је вић, а ва шој па-
жњи пре по ру чу је мо и пре вод на пи са C. Roc kel le Stra-
der, „Кључ не ре чи или пред мет ни це“. Глав ни и од го вор-
ни уред ник je мр Ве ра Пе тро вић. Елек трон ска из да ња 
Ин фо те ке и Ви со ко школ ских би бли о те ка до ступ на су 
на сај ту Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко-
вић“ у Бе о гра ду, од но сно на сај ту За јед ни це би бли о те ка 
уни вер зи те та у Ср би ји.

Овог ле та иза шао је и 16. број од лич ног ча чан-
ског Гла са би бли о те ке, ко ји још увек ни је до сту пан 
у елек трон ској фор ми. При ме ћу је мо при ло ге ауто ра 
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Во дич кроз до ма ћу струч ну пе ри о ди ку
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ко је сре ће мо у ви ше дру гих пе ри о дич-
них пу бли ка ци ја: Ве сне Ињац-Мал ба ша 
(„Са да шњи и бу ду ћи ко ри сни ци ве ба у 
би бли о те ка ма“), Та ма ре Бу ти ган-Ву чај 
(„Ма те ма ти ка за све: ди ги тал на би бли о-
те ка“), Ми ле та Та си ћа („Оти сак дла на“), 
Ада ма Со фро ни је ви ћа („За што нам је 
по тре бан би знис мо дел би бли о те ке“)...

Пр ви текст пот пи су ју Бог дан Три-
фу но вић и Алек сан дар Ву кај ло вић, а 
од но си се на упра вља ње ин фор ма ци ја-
ма у про це су ди ги та ли за ци је би бли о-
теч ке гра ђе. Др Све тла на Мир чов пред-
ста вља би бли о те ку Прав ног фа кул те та 
на Бе о град ском уни вер зи те ту, мр Љу-
би ца Ћо ро вић кар то граф ску збир ку Аћи мо вић у Би бли-
о те ци гра да Бе о гра да и мо де ле пре зен та ци је, Оли ве ра 
Не дељ ко вић ак тив но сти ру ских би бли о те ка у Го ди ни 
по ро ди це 2008, а На та ша По по вић раз ма тра на бав ну 
по ли ти ку у би бли о те ка ма.

Ту је и текст мр Ма ри ја не Ма то вић „Из бе ле жни це 
Ми ли во ја Фи ли по ви ћа“ у ру бри ци На сле ђе и пор трет 
Ма ри је Јо ван цаи из пе ра Гор да не Ђи лас. 
О би бли о гра фи ји По ле та Ма ри је Ор бо-
вић пи ше мр М. Ма то вић, а о ка та ло гу 
ста рих књи га пан че вач ке би бли о те ке, 
Ра ђа ње сло ве сног гра да Жар ка Вој но ви ћа, 
мр Де јан Ву ки ће вић. При ло ге за ча чан-
ску би бли о гра фи ју да је Ма ри ја Ор бо-
вић, а ана ли зу ра да и ак тив но сти ча чан-
ске би бли о те ке Да ни ца Ота ше вић.

При мер узор ног гла си ла је сва ка-
ко и кру ше вач ка Са вре ме на би бли о те
ка. Из штам пе је иза шао но ви 27. број. 
У овом из да њу раз ма тра ју се ак ту ел не 
те ме из би бли о теч ко-ин фор ма тич ке де-
лат но сти (као што су отво рен при ступ 
зна њу, Веб 2.0 тех но ло ги је, ди ги та ли за-
ци ја и елек трон ски ре сур си) и пред ста вља ју за ни мљи ви 
про гра ми и раз ли чи те ак тив но сти у би бли о те ка ма Ср-
би је. Сход но уста ље ној кон цеп ци ји гла си ла кру ше вач ке 
би бли о те ке, при ло зи ма су об у хва ће не и ва жне би бли-
о теч ке и кул тур не те ме за ви чај ног ка рак те ра. По ред 
број них до ма ћих ауто ра, спе ци јал но за ово из да ње пи-
са ли су и ауто ри из Бо сне и Хер це го ви-
не, Че шке и САД-а.

У ру бри ци Са вре ме ни то ко ви об-
ја вље ни су сле де ћи при ло зи: мр Зо ран 
Здрав ко вић: „OPEN AC CESS кон цепт и 
фор ми ра ње ин фор ма ци о ног дру штва“, 
Адам Со фро ни је вић: „При ме на WEB 2.0 
тех но ло ги ја у би бли о те ка ма: би бли о те-
ка 2.0 и пред у зе ће 2.0“, Мајкл Пор тер: 
„Из гу бље ни без ње – би бли о те ке ко ја 
тра жи но ви де ло тво ран при ступ елек-
трон ским са др жа ји ма и ин фра струк-
ту ру за њи хо ву ди стри бу ци ју“, Зде нек 
Улир: „Ма ну скрип то ри јум: ства ра ње 
ам би јен та за вир ту ел но ис тра жи ва ње 

исто риј ских из во ра“, Дра ган Го лу бо вић: 
„Ди ги та ли за ци ја као вид по ве зи ва ња би-
бли о те ка у ре ги о ну“, Ве сна Ињац: „Са-
рад ња OCLC-a и На род не би бли о те ке 
Ср би је“, Та ма ра Бу ти ган: „Европ ски 
про је кат AC CESS IT: обу ка за ди ги тал-
не би бли о те ка ре“, До бри ла Бе ге ни шић: 
„Би бли о те ке бу дућ но сти – пер спек ти ве и 
раз вој“ и Ана Ив ко вић: „Европ ско удру-
же ње ме ди цин ских би бли о те ка ра: са рад-
ња и раз ме на као усло ви про фе си о нал-
ног уса вр ша ва ња“.

На ред на ру бри ка, Кроз би бли о те ке, 
до но си на пи се: Бог да на Три фу но ви ћа: 
„Ди ги та ли за ци ја Еди ци је ’Злат на књи-

га’“, Нер ми не Ду ран: „Би бли о те ка – ме сто за кре а тив но 
од ра ста ње“, Ми ло ја Ра до ви ћа: „Са вре ме на би бли о те ка 
– ку ћа ра до сти и зна ња“, Дра га на Но ва ко ви ћа: „Ер ски 
ка ба ре: за бав ни про грам ча је тин ске би бли о те ке“, На-
де Ди ми три је вић: „Са вре ме не тен ден ци је у ја го дин ској 
би бли о те ци“, Све тла не Дов ни ко вић: „Елек трон ска об-
ра да би бли о теч ке гра ђе по себ них збир ки у Би бли о те-

ци Ма ти це срп ске“, Ми ли ја не Бар јак та-
ре вић: „Пе ри о ди ка не кад и сад“, Ве сне 
Пе тро вић: „Ма на стир ске и цр кве не би-
бли о те ке“ и Здрав ке Ра ду ло вић: „Цен тар 
за цр кве не сту ди је – би бли о граф ска пре-
зен та ци ја ра да“.

У За ви чај ној мре жи Љу би ца Пет ко-
вић пи ше о ју би ле ји ма кру ше вач ког би-
бли о те кар ства и би бли о те кар ству тр сте-
нич ке оп шти не, мр Сне жа на Не не зић 
о пред ста вља њу би бли о те ка Ра син ског 
окру га на Би бли о не ту 2010. и ди ги та-
ли за ци ји ру ко пи са Ку зма на Ни ко ли ћа, 
Ива на Сте фа но вић о би бли о те ци Ми о-
ми ра Ри сто ви ћа Ха ри ја, Сла ђа на Ра кић 
о би бли о те ци кру ше вач ке гим на зи је, а 
Да ни е ла Сто шић о ан гли ци зми ма у би-

бли о те кар ском тер ми но ло шком реч ни ку.
Ме ђу Ка ли ма хо вим на ста вља чи ма на шли су се 

До бри ло Ара ни то вић, до бит ник На гра де Сто јан Но ва
ко вић за 2009. и Ве сна Ињац-Мал ба ша, до бит ни ца На-
гра де Ђу ра Да ни чић за 2009. го ди ну. Ча со пис не ма до-
ступ ну елек трон ску вер зи ју.

У ок то бру је иза шао сед ми број го ди-
шња ка Би бли о те ке „Бра ћа На ста си је вић“ 
из Гор њег Ми ла нов ца, Сло во Ћи ри ло во 
(7/2010). Сви тек сто ви у бро ју по све ће-
ни су Мом чи лу На ста си је ви ћу и ак тив-
но сти ма Би бли о те ке. Ауто ри при ло га 
су: Алек сан дар Јер ков, Ана Бо ло вић, Бо-
ри сав Че ли ко вић, др Ми ла дин Ћо со вић, 
До бри ло Ара ни то вић... Глав ни и од го вор-
ни уред ник је Мир ја на Гли шо вић.

Лист На род не би бли о те ке „Вук Ка ра-
џић”, Кра гу је вач ко чи та ли ште, пра ти 
ак тив но сти кра гу је вач ких би бли о те ка ра 
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и чи та ла ца. У јун ском бро ју (29/2010) 
до но си низ тек сто ва ко ји су као те ма 
бро ја по све ће ни ра ду и ани ми ра њу де це 
као чи та ла ца: Ели за бе те Ге ор ги ев „За-
што је би бли о те ка пра во ме сто за ма-
лог чо ве ка?”, Кра си ми ре Алек сан дров 
„Тра ди ци о нал не функ ци је и са вре ме не 
ме то де у би бли о те ка ма за де цу“, Ми ло ја 
Ра до ви ћа „Деч је оде ље ње – огле да ло са-
вре ме не би бли о те ке“ и при ло ге о ра ди о-
ни ца ма за де цу у бор ској и кра гу је вач кој 
би бли о те ци, Ве сне Јо ва но вић и Во ји сла-
ва Шће па но ви ћа. У ру бри ци Хо ри зонт 
об ја вље ни су члан ци о ми кро фил мо ва-
њу По ли ти ке (Жељ ко Мла ди ће вић), му-
зеј ским би бли о те ка ма (Ка та ри на Кр стић), ма тич ној де-
лат но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да (Ан ђе ла Ива нић) и 
„би бли о те ка ри ма као мо сту из ме ђу уче ни ка и њи хо вих 
пре да ва ча“ (M. L. Mca doo). Оста ли тек сто ви по све ће-
ни су књи жев ним и за ви чај ним те ма ма, пре по ру ка ма 
за чи та ње и до га ђа њи ма у кра гу је вач кој би бли о те ци у 
про те клом пе ри о ду. Уред ни ца је Ма ри ја Ра кић-Ша ре-
нац, а ни смо ус пе ли да про на ђе мо е-из да ње овог ли ста.

Пред на ма је пр ви број Би бли о зо не (1/2010), гла-
си ла ни шке би бли о те ке. Из ла зи ће по лу го ди шње у па-
пир ном и елек трон ском об ли ку, а глав ни и од го вор ни 
уред ник је Алек сан дра Аџић. У им пре су му се на во ди да 
део за слу га за по кре та ње ча со пи са при па да за ме ни ку 
уред ни ка Еми ли ји Рад ми ло вић.

Гра фич ки и фор ма том, Би бли о зо на ли чи на већ 
по сто је ће би бли о те кар ске ча со пи се. Уз ви ше име на на-
ших ко ле га чи је ра до ве чи та мо у дру гим гла си ли ма, на-
ла зи мо и ве ћи број тек сто ва оних ко ји 
рет ко об ја вљу ју, а име на јед ног бро ја 
ауто ра су нам ма ње по зна та или пот-
пу но не по зна та. Ви ди мо да је гла си ло 
под ста кло струч ну про мо ци ју ни шких 
би бли о те ка ра и отво ри ло но ве пу те ве 
њи хо вог по ве зи ва ња са би бли о теч ком 
за јед ни цом, што сва ка ко тре ба по здра-
ви ти, а са по чет нич ким и кон цеп циј-
ским сла бо сти ма ре дак ци ја ће се вре-
ме ном већ из бо ри ти.

О те мељ ним вред но сти ма би бли-
о те кар ства не кад и сад пи ше Ве сна 
Ињац-Мал ба ша, Дра ган Ива но вић и 
Ду шан Сур ла о ин фор ма ци о ним си сте-
ми ма за кре и ра ње и ко ри шће ње на уч-
них са др жа ја, а Ели за бе та Ге ор ги је ва и 
На ди ца Ко стић о „је сти вим књи га ма, 
вре ме шним ба ки ца ма, СМС тај на ма, књи го ва њу и ча-
роб ној зе мљи Би бли о лан ди ји“. Ми ле Та сић и Алек сан-
дар Ра до вић сво је при ло ге по све ћу ју ра ду за ви чај них 
оде ље ња у су бо тич кој би бли о те ци и Би бли о те ци Ма ти-
це срп ске. Вла ди сла ва Са ра Ив ко вић-Мар ко вић пи ше о 
„про гра ми ма као на чи ну пре вла да ва ња ис ку ше ња би-
бли о те ке без па пи ра“, а Да ни је ла Бо го је вић о би бли о-
те кар ству као про фе си ји бу дућ но сти. Стан ка Јо ви чић 
пред ста вља пре вод из да ња стан дар да за би бли о граф ски 

опис ISBD, a ње на ко ле ги ни ца из Би бли-
о те ке гра да Бе о гра да, Са ња Цвр ко та, би-
бли о гра фи је у из да њу Цен тра за цр кве-
не сту ди је у Ни шу.

Уред ни ца Алек сан дра Аџић пред-
ста вља про је кат би бли о те ке за сле пе 
и сла бо ви де чи ју ре а ли за ци ју пла ни ра 
ни шка би бли о те ка, Вла да Цве ти ча нин 
кул тур ну ми си ју ове уста но ве, Мар ја на 
Сте фа но вић и Ма ри ја Чу пић про је кат 
Евро пе а на ло кал, Гор да на Ив ко вић ни-
шку ре фе рен сну збир ку, Са ша Лу ко вић 
Ва си ље вић ак тив но сти деч јег оде ље ња 
ни шке би бли о те ке, а Ми ро сла ва Алек-
сић раз ма тра би бли о граф ску об ра ду 

фо то тип ских из да ња мо но граф ских пу бли ка ци ја. О 
јав ној на бав ци књи га у ни шкој би бли о те ци, што је сво-
је вр стан ку ри о зи тет, пи ше Су за на Стан ко вић, а за вр-
шне стра не ча со пи са ре зер ви са не су за по е зи ју и про зу. 
Елек трон ско из да ње је, за раз ли ку од дру гих ча со пи са 
код нас и из раз ло га по зна тих из да ва чу, за шти ће но, та-
ко да не мо же те пре у зи ма ти по је ди нач не тек сто ве, па 
чак ни са др жај бро ја.

Но ви не Бе о град ског чи та ли шта у бро ју 43. за фе-
бру ар-јул 2010. до но се из ве штај о ра ду Би бли о те ке гра-
да Бе о гра да у про шлој го ди ни, ко ји пот пи су је ди рек тор 
и глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са Ја сми на Нин-
ков. Би бли о те ка бе ле жи ре кор дан број чла но ва и сна-
жно уче ству је „у ин фор ма тив ном, кул тур ном, со ци јал-
ном жи во ту Бе о гра да и Ср би је“, на во ди се у из ве шта ју.

У но вом бро ју при ка зан је исто ри јат и рад Ма ти це 
срп ске, На род не би бли о те ке у Ја го ди ни, ди ги та ли за ци-

ја по себ них фон до ва Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, про сла ва да на БГБ и ње на 
кам па ња за под сти ца ње чи та ња. Чи та-
мо ин тер вјуе са Па скал Дел пеш, ата-
ше ом за кул ту ру Ам ба са де Фран цу ске 
и ди рек тор ком Фран цу ског кул тур ног 
цен тра, Ми хај лом Пан ти ћем и Гој ком 
Бо жо ви ћем, као и текст о за ду жби нар-
ству код Ср ба.

Ме ђу при ка зи ма но вих књи га из-
два ја мо два: при каз ре прин та От ме ни 
град: Гри хи швај сен берг, Ал ба Гре ка или 
Бе о град (из да вач БГБ, уред ник, пи сац 
пред го во ра и ко мен та ра је Љу би ца 
М. Ћо ро вић) и сту ди је Јо ва на Пеј чи-
ћа За сно ви Гли го ри ја Во за ро ви ћа (дру-
го до пу ње но из да ње, Ad mi ral Bo oks). 
Уред ник ча со пи са је и да ље Ста ни ша 

Не шић, а у ре дак ци ји је и Алек сан дра Ви ћен ти је вић. 
Но ви не су до ступ не на сај ту Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
у pdf фор ма ту.

Го ди шњак би бли о те ка ра Сре ма, из да ње По дру-
жни це би бли о те ка ра Сре ма и срем ско ми тро вач ке би-
бли о те ке, сла ви де сет го ди на из ла же ња. У но вом бро ју 
(10/2009) Ве сна Пе тро вић и Ду шан ка Ми ло ра дић об ја-
вљу ју из ве штај о ра ду би бли о те ка у Сре му у 2009. го-
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ди ни. Нај ва жни ји до га ђај је, сва ка ко, обе ле жа ва ње 160 
го ди на по сто ја ња шид ске би бли о те ке и ње но пре се ље ње 
у но ву згра ду. Овом ју би ле ју по све ће ни су при ло зи Сла-
ви це Вар ни чић, ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа и Сре те-
на Угри чи ћа.

Ве сна Ћо сић пи ше о пет сто го ди на по сто ја ња ма на-
сти ра Кру ше дол, Не вен ка Мр ђа о ле га ту проф. др Ха-
џи Ми лу ти на Стој ко ви ћа, Жив ка Ма тић о но вим про-
гра ми ма у срем ско ми тро вач кој би бли о те ци, а Сте ван 
Тир о би бли о те ци пре храм бе но-шу мар ске и тех нич ке 
шко ле у овом гра ду. Ра до слав Не шић пот пи су је текст 
„Са вре ме на школ ска би бли о те ка“, Ми лан ка Ан дре јић 
текст „Мој оми ље ни чи та лац“, а На та ша Фи лип „За бав-
но би бли о те кар ство“.

Ру жи ца Стан ко вић при ка зу је ка пи тал на из да ња 
Го ра ждан ске штам па ри је 15191523, Љи ља на Са вић 
Ав то би о гра фи ју Јо ва на Су бо ти ћа, а Ве сна Сте па но вић 
но ва из да ња ин ђиј ске би бли о те ке. Го ди шњак нам да је 
пор тре те На та ше Фи лип, „би бли о те ка ра 
с ха ри змом“ и Ве сне Ћо сић, „лу чо но ше 
у би бли о те кар ству Сре ма“. Сле де број-
ни при ло зи по све ће ни ак тив но сти ма 
срем ских би бли о те ка, струч ним ску по-
ви ма, за ви чај ној те ма ти ци и за ви чај не 
би бли о гра фи је.

Го ди шњак На род не би бли о те ке 
„Сто јан Тру мић“ у Ти те лу за 2008. го-
ди ну (2/2009), до но си де таљ ни из ве штај 
уред ни це гла си ла и ди рек тор ке би бли о-
те ке, Ду шан ке Бу вач, о ра ду би бли о те-
ке у 2008. го ди ни. Ла зар Чур чић ве о ма 
са ве сно пред ста вља би бли о те ке у ти тел-
ској оп шти ни и њи хов рад у 2008. го ди-
ни. Реч је о школ ским би бли о те ка ма, 
јед ној пред школ ској и би бли о те ци Ри мо ка то лич ке цр-
кве у овој ва ро ши. Дра ган Ко лак се ба ви гра ђом за за ви-
чај ну збир ку ти тел ске би бли о те ке, а по себ на вред ност 
бро ја су штам па ни при ло зи са на уч ног ску па о Лу ки-
ја ну Му шиц ком у Ти те лу. Ауто ри са оп ште ња су: ака де-
мик Ми ро Вук са но вић, проф. др Мир ја на Сте фа но вић, 
проф. др Дра ган Ба раћ, Ра до слав ка Су да ру шић и Ла зар 
Чур чић. Проф. др Ми лош Ко ва че вић је имао са оп ште-
ње али оно ни је пре не то у Го ди шња ку.

Ле па па жња по све ће на је Би бли о гра фи ји Ру си на у 
Ју го сла ви ји 19181980. го ди не, Ма ри је Чур чић. Ча со пис 
пре но си по хвал на сло ва Ми ра Вук са но ви ћа, Ма ри је Јо-
ван цаи, Ми ко ле М. Ца па, као и осврт ауто ра на Би бли
о гра фи ју. Сле де при ло зи о ка ли гра фи ји и ка ли ло ги ји, 
Шај ка шком гла су, Иси до ри Се ку лић, Ми ло шу Јеф ти ћу, 
Авра му Ђу ки ћу, Ла зи Ко сти ћу, др Ла за ру Мир ко ви ћу и 
Ми кло шу Рад но ти ју. Све у све му, реч је о за ни мљи вом 
за ви чај ном из да њу ко је је, за хва љу ју ћи ан га жо ва њу Ла-
за ра Чур чи ћа и Дру штва за исто ри ју пи сма, књи га и чи-
та ња, оку пи ло углед не ауто ре.

Увод на реч уред ни це Ми ли це Кир ћан ски у но вом 
Би бли о теч ком пу то ка зу (бр. 22 март 2010), ча со пи су 
за де цу но во сад ске би бли о те ке по све ће на је „ин фор ма-
ци ји као пу ту до зна ња“, сле де ве сти о ра ду деч јег оде-

ље ња ове би бли о те ке и при ка зи но вих књи га. Из ша ро-
ли ког са др жа ја из два ја мо ру бри ку Би бли о те ке у све ту 
и при лог о јав ној би бли о те ци у гра ди ћу Пле зан то ну ко-
ји се на ла зи на ис точ ној оба ли за ли ва Сан Фран ци ско. 
Пу то каз не ма сво је елек трон ско из да ње.

Би бли о те кар ству је у Би бли о пи су, ше сто ме сеч ни ку 
за књи жев ност, умет ност, кул ту ру и би бли о те кар ство 
не го тин ске би бли о те ке (2/2010), по све ће на по след-
ња стра на. У ру бри ци Би бли о те кар ство, дат је спи сак 
књи га ко је је ова уста но ва об ја ви ла. Уред ник је Вла ста 
Мла де но вић.

Би бли о те кар ство Срп ске je „ча со пис из обла сти 
би бли о те кар ства и би бли о теч ко-ин фор ма ци о не дје лат-
но сти“ Дру штва би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске. Глав-
ни и од го вор ни уред ник је мр Алек са М. Ала џић, адре са 
ре дак ци је је у Ис точ ном Са ра је ву, где се и штам па, а на 

пу бли ка ци ји је на ве ден Ви ше град као 
ме сто из да ња. Из ла зи у ти ра жу од 300 
при ме ра ка.

Оно што пр во при ме ћу је мо у 
овом бро ју (2/2010) је ква ли тет ни је 
гра фич ко ре ше ње, што упу ћу је на то 
да су би бли о те ка ри Ре пу бли ке Срп ске 
по кло ни ли ви ше па жње свом гла си лу. 

Др Ми ле на Мак си мо вић пи ше о 
тра ди ци о нал ним и но вим за да ци ма 
да на шњих би бли о те ка ра, мр Жељ-
ка Ко мле нић о то ме ка ко је при пад-
ност ве ли ким би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о ним си сте ми ма пре чи ца за 
раз вој би бли о те ка и при ме ну европ-
ских стан дар да, проф. Би ља на Бил-
би ја о си гур но сти и ри зи ци ма де це 

на Ин тер не ту, а Алек сан дар Сто кић о зна ча ју и уло зи 
Ин тер нет мар ке тинг пла на у би бли о теч ком по сло ва њу. 
Про бле ма ти ком школ ских би бли о те ка ба ве се проф. 
Мил ка Да ви до вић и мр До бри ла Бе ге ни шић, а Ма ри-
ја на Пе тро нић пот пи су је текст „У по тра зи за ви зан тиј-
ском ре не сан сом“.

Пред но сти и не до стат ке по кло на као ви да на бав-
ке би бли о теч ке гра ђе, на при ме ру На род не би бли о те ке 
Ср би је, раз ма тра Ве сна Глу шче вић, а би бли о теч ко за-
ко но дав ство у Ре пу бли ци Срп ској и зе мља ма у окру же-
њу Дра ган Ми ћић. Ле гат Јо ва на Ду чи ћа у би бли о те ци 
у Тре би њу пред ста вља Љи ља на Нин ко вић, а про фе сор 
Во ји слав Мак си мо вић под се ћа на ју би леј сто два де сет 
го ди на од осни ва ња би бли о те ке Срп ског пје вач ког дру-
штва „Сло га“ у Са ра је ву.

При ме ћу је мо да су об ра ђе не те ме од зна ча ја, пре 
све га за би бли о те ка ре овог ен ти те та, и да се ре дак ци ја 
у пот пу но сти усред сре ди ла на до ма ће сна ге. Са но вом 
уред ни цом, Љи ља ном Кне же вић, ча со пис се у пот пу-
но сти се ли у Ис точ но Са ра је во и мо же мо да оче ку је мо 
ње гов да љи на пре дак и ши ре ње кру га са рад ни ка у на-
ред ном бро ју. Е-из да ње је до ступ но на сај ту Дру штва 
би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске.

Го ран Тра и ло вић


