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Увод

Ако же ли те да упра вља те љу ди ма или да над гле
да те њи хов рад, ако има те склoност ка ана ли зи рад них 
си ту а ци ја и ре ша ва њу про бле ма, ако ужи ва те у до но
ше њу од лу ка, во ли те да усме ра ва те, ко ор ди ни ра те и 
ути че те на дру ге љу де, ако успех ме ри те ви си ном при
хо да и оче ку је те да вас до бро пла ћа ју, ако ве ру је те да 
се на пре до ва ње у по слу по сти же на осно ву за слу га, 
оства ре них успе ха и нај бо љих ре зул та та – ви, за пра
во, по ка зу је те оп ште ме на џер ске спо соб но сти.1 Слич не 
скло но сти има ју ме на џе ри свих ти по ва ор га ни за ци ја, 
па и они ко ји се ба ве ру ко во ђе њем у би бли о те ка ма.

Би бли о те ка раме на џе ра има у сва кој би бли о те ци: 
они нај че шће ра де на не ко ли ко за да та ка од јед ном, по
је ди нач ним про бле ми ма по све ћу ју се на крат ко, рад но 
вре ме им је ис цеп ка но и увек не до вољ но, а од го вор
ност огром на у од но су на од лу ке ко је мо ра ју  да до но
се бр зо и хра бро.2 Сла жу ћи се са по зна тим ста вом да се 

1 Ed gar Schein, ”Fin ding your ca re er an chor“, An over vi ew of Ed gar Schein’s ca
re er an chors, 2007 http://lu.com/ma na ge ment/ca re e ran chor.cfm (пре у зе то 
28. 8. 2010).
2 Ro bert D. Stu e art and Bar ba ra B. Mo ran, Li brary and in for ma tion cen ter ma
na ge ment (Uni ted Sta tes: Li bra ri es Un li mi ted, 2007), 467.

ме на џе ри не ра ђа ју, не го да се упра вљач ке ве шти не уче 
и сти чу, раз мо три ће мо при мер на ста ве ме наџ мен та 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.

Ка ко је по че ло?

Ка да су, 1997. го ди не, ме ђу срп ским би бли о те ка
ри ма ор га ни зо ва ни пр ви раз го во ри о ме наџ мен ту у 
би бли о те ка ма, про бле ма ти ка је за по сле ни ма у њи ма 
би ла пот пу но но ва. Ре чи менаџмент и менаџер би ле су 
већ у упо тре би у сва ко днев ној по слов ној прак си, али 
не и у до ме ну би бли о те кар ства. Сто га су пр ва ис тра жи
ва ња на те му ме наџ мен та у би бли о те ка ма мо ра ла да 
кре ну од од ре ђе ња пој ма и об у хва та ме наџ мен та уоп
ште. Пре ли ста ва ње бе ле жни ца из тог вре ме на, оних 
пра вље них пре Ин тер не та – ру ком и уз пре пи си ва ње 
број них ци та та – от кри ва да је до ма ћа ли те ра ту ра ве
за на за оп шти ме наџ мент би ла до ста кон фу зна и не 
пре те ра но ори ги нал на. У не ко ли ко на ред них го ди на, 
ме ђу тим, она се то ли ко уве ћа ла и ква ли та тив но на
пре до ва ла, да је, са ма по се би, све до чи ла о про ме ни 
дру штве ног и еко ном ског мо де ла у Ср би ји, од но сно о 
по нов ном про це су пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла, 
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чи ја је по сле ди ца, и у свет ским раз ме ра ма, би ла по ја ва 
ме на џе ра и ме наџ мен та као ди сци пли не. Об ја вљи ва ње 
пре во да нај ком пе тент ни јих свет ских ауто ра и по ја ва 
ни за до ма ћих уџ бе ни ка, на са мом кра ју XX ве ка, ишла 
је упо ре до са отва ра њем ни за др жав них и при ват них 
фа кул те та за ме наџ мент у Ср би ји.

Пре да ва ња из обла сти би бли о теч ког ме наџ мен та 
по че ла су 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 школ ске 
1999/2000. го ди не. До та да су се, у раз ли чи том оби му 
и у раз ли чи тим кон тек сти ма, по ја вљи ва ле у на ста ви 
те ме упра вља ња, али су та да пр ви пут оне гру пи са не 
у јед ну це ли ну. Скром ни по че ци, обе ле же ни не по сто ја
њем до ма ће ли те ра ту ре на ту те му, ве ли ким те шко ћа
ма у на бав ци стра не ли те ра ту ре и је зич ком ба ри је ром 
ко ју је она по ста вља ла сту ден ти ма, ком пен зо ва ни су 
њи хо вим из у зет ним ин те ре со ва њем за ме наџ мент као 
ди сци пли ну, бр зим при хва та њем струч не тер ми но
ло ги је и спрем но шћу на ди ску си је. Та ко ђе и упор ним 
на сто ја њем пред мет ног про фе со ра да за ову ма те ри
ју обез бе ди при руч ник3, ак ту ел не при ме ре из стра не 
и до ма ће би бли о теч ке прак се, ин тер ак тив ну на ста ву 
и ква ли тет ну прак су. Де сет го ди на ка сни је, ка да се за 
сту ден те основ них сту ди ја би бли о те кар ства и ин фор
ма ти ке на Ка те дри ор га ни зу ју два оба ве зна јед но се
ме страл на кур са (Процесиуправљањаубиблиотекама
у ше стом се ме стру и Односибиблиотекас јавношћу у 
сед мом), а на ма стер сту ди ја ма је дан из бор ни (Упра
вљањељудскимресурсимаубиблиотекама), у Ср би ји 
још не по сто ји ја сна свест о по тре би про фе си о на ли за
ци је би бли о теч ке де лат но сти, али је сва ким да ном све 
ве ћи број ди пло ми ра них би бли о те ка раин фор ма ти ча
ра ко ји за у зи ма ју ме на џер ске по зи ци је.

Шта о ме наџ мен ту у би бли о те ка ма ка же  
пред мет ни про фе сор?

Би бли о те ке су сер ви си дру штва, а мо гу оп ста ти 
са мо ако се раз ви ја ју упо ре до са дру штвом, ако го во-
ре је зи ком сво га окру же ња и од го ва ра ју на по тре бе за-
јед ни це. Са вре ме но окру же ње би бли о те ка ин си сти ра 
на ефи ка сно сти, ефек тив но сти, ли дер ству, ква ли те ту 
и ко му ни ка ци ји, по ме ра ју ћи се ка дру штву зна ња као 
на сту па ју ћој дру штве ној па ра диг ми. У би бли о те ка ма 
по зна ва ње и при ме на про це са упра вља ња: пла ни ра ња, 
ор га ни зо ва ња, во ђе ња, кон тро ле и ева лу а ци је, во ди ве-
ћој усме ре но сти на ко ри сни ке и за до во ље њу њи хо вих 
по тре ба. Упра вља ње би бли о те ка ма овим се прин ци пи-
ма из во ди из до ме на на га ђа ња и им про ви за ци је, а це ла 
ор га ни за ци ја окре ће се окру же њу са ко јим сту па у број-
не, обо стра но ко ри сне од но се.

На ста ва ме наџ мен та во ди сту ден те бо љем раз у ме-
ва њу про це са ра да у би бли о те ка ма, сти ца њу нео п ход них 
зна ња о окру же њу у ко јем би бли о те ке ра де и ра ци о нал-
ни јем са гле да ва њу до при но са ко ји оне мо гу да пру же 
укуп ном дру штве ном раз во ју. По себ ну па жњу по треб но 

3 Књи га Гор да не Сто кић Си мон чић и Жељ ка Вуч ко ви ћа, Менаџментуби
блиотекама (Бе о град: изд. ауто ра, 2003), на гра ђе на је за до при нос срп
ском би бли о те кар ству На гра дом СтојанНоваковић. До пу ње на и знат но 
про ши ре на вер зи ја ове књи ге, Управљањебиблиотекамаудобузнања, 
об ја вље на је Ис точ ном Са ра је ву 2007. го ди не.

је усме ри ти на про цес пла ни ра ња, стра те ги је раз во ја, 
људ ске ре сур се и кул ту ру ор га ни за ци је као кључ не еле-
мен те за нео п ход но пре струк ту и ра ње срп ских би бли о-
те ка и њи хо во бо ље по зи ци о ни ра ње у дру штву.

Нај ве ћи број сту де на та на Ка те дри не ма прет ход-
ног рад ног ис ку ства и њи ма ни је ла ко др жа ти на ста ву 
ме наџ мен та. Мно го бо ље на ову на ста ву ре а гу ју они 
сту ден ти ко ји су већ за по сле ни, а по го то ву они ко ји већ 
ра де у би бли о те ка ма. Њи ма рад но ис ку ство омо гу ћа-
ва да ди ску ту ју то ком ча со ва: оста ли у огром ном бро ју 
са мо слу ша ју. Бо лоњ ска ре фор ма обра зо ва ња ни је до-
при не ла то ме да на ча со ви ма има мо ве ћи број сту де на-
та спрем них за ин тер ак тив ну на ста ву. С дру ге стра не, 
сем ма лог бро ја од ли ка ша ко ји са истом озбиљ но шћу 
при сту па ју сва ком ис пи ту, сту ден те мо же те вр ло ја сно 
по де ли ти на „исто ри ча ре“ и „ме на џе ре“. Сти цај окол-
но сти да исти на став ник пре да је исто ри ју књи ге и би-
бли о те ка и ме наџ мент, пру жа мо гућ ност да се пра те 
оне лич не скло но сти ко је ће уоб ли ча ва ти њи хов про фе-
си о нал ни про фил.

Успе шна прак са из пред ме та Ме наџ мент у би бли о
те ка ма под ра зу ме ва ве о ма озбиљ но ан га жо ва ње ка дра 
у би бли о те ка ма, ње го во зна ње и сло бод но вре ме. Да се 
не би по ка за ла као кон тра про дук тив на, она мо ра би-
ти до бро осми шље на, са ја сним за да ци ма и ци љем, те 
стал но над гле да на. Ис ку ства сту де на та су раз ли чи та, а 
од оних ло ших, сам се на мет нуо спи сак би бли о те ка у 
ко је сту ден те не тре ба сла ти. Не што дру га чи ји кон такт 
са стру ком пред ста вља ју по вре ме на го сто ва ња ру ко-
во ди ла ца би бли о те ка на ча со ви ма ме наџ мен та, го то во 
ре дов но пу на до бре енер ги је, ен ту зи ја зма и истин ске 
по све ће но сти.

Пет на ест рад них не де ља у се ме стру, са два ча са 
пре да ва ња и два ча са ве жби, прет ход них го ди на одр жа-
вао је је дан про фе сор, бри ну ћи у про се ку о око 30 сту-
де на та, њи хо вим се ми нар ским ра до ви ма, прак си, про-
ве ри зна ња, ре фе ра ти ма на ча су... Школ ске 2009/2010. 
ан га жо ван је са рад ник у на ста ви – сту дент док тор ских 
сту ди ја – као ис по моћ. То је омо гу ћи ло ши ре ње ак тив-
но сти на уна пре ђе њу на ста ве.

Шта ка же са рад ник у на ста ви?
За хва љу ју ћи на ста ви ме наџ мен та на Фи ло ло шком 

фа кул те ту у Бе о гра ду, сту ден ти би бли о те кар ства има-
ју при ли ку да из пот пу но дру га чи је ви зу ре упо зна ју 
би бли о те кар ство и рад у би бли о те ци. До та да, кроз цео 
низ пред ме та уче осно ве би бли о те кар ства, исто ри ју 
књи ге, ра чу нар ску пи сме ност, уче ћи да рад у би бли-
о те ци зах те ва од бу ду ћег би бли о те ка ра да бу де до бар 
ка та ло ги за тор, кла си фи ка тор, ин фор ма тич ки пот ко-
ван... По след ње, бо лоњ ске ге не ра ци је, уз низ из бор них 
пред ме та, слу ша ју и на ста ву из обла сти му зе о ло ги је и 
ар хи ви сти ке, али ни то ни је до вољ но. Уме ће ор га ни зо-
ва ња, пла ни ра ња, во ђе ња по сло ва, из ра же на ко му ни ка-
тив ност, скло ност ра ци о на ли за ци ји рад них опе ра ци ја, 
ева лу а ци ји, ефи ка сно сти и ефек тив но сти, са мо су не ка 
од зна ња ко је на ча со ви ма ме наџ мен та по ку ша ва мо да 
раз ви ја мо.

Сту ден ти обич но сма тра ју да до би ја ју пре ви ше те-
о ри је, а ма ло прак се. И ове го ди не су, због то га, до би ли 
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при ли ку да уче ству ју у на ста ви пред ста вља ју ћи на ве жба-
ма ис так ну те те о ре ти ча ре ме наџ мен та, уз ди ску си ју са 
ко ле га ма и са рад ни ком у на ста ви. Ме ђу тим, из гле да да 
сту ден ти ни су че сто рас по ло же ни за ин тер ак тив ну на ста-
ву, иако има ју бо ље усло ве и по год но сти не го ра ни је. За 
раз ли ку од не ка да шњих сту де на та, ко ји су те же успе ва ли 
да про на ђу од го ва ра ју ћу ли те ра ту ру, ко ја је углав ном би-
ла на стра ним је зи ци ма, то сту ден ти ма да нас не пред ста-
вља про блем. Блог, за пра во Вeб на став ни кор пус, ко ји смо 
по кре ну ли ове школ ске го ди не, омо гу ћа ва сва ко днев ну 
ко му ни ка ци ју на став ни ка, са рад ни ка и сту де на та, али 
пру жа и број не дру ге по год но сти4. За да так бло га у те ку-
ћој 2009/2010. школ ској го ди ни био је:

а) да се сту ден ти на Ка те дри за би бли о те кар ство и 
ин фор ма ти ку упо зна ју са ци ље ви ма и на чи ном ор га-
ни зо ва ња кур са, на чи ном вред но ва ња по стиг ну ћа сту-
де на та и ли те ра ту ром, не са мо не по сред но – на пре-
да ва њи ма, не го и у ви ду ди на мич ног, ла ко до ступ ног 
елек трон ског под сет ни ка или во ди ча;

б) да се сту ден ти ма при бли же дра го це ни из во ри 
гра ђе ко ја се на ла зи у отво ре ном при сту пу на Ин тер не-
ту и да се, пре ко про ве ре них и по у зда них из во ра, под-
стак не упо тре ба Ин тер не та у обра зов не свр хе;

в) да се до не кле убла жи за и ста ло ша тех нич ка 
опре мље ност Фи ло ло шког фа кул те та и не по сто ја ње на-
став них ала та и са др жа ја на ин тра не ту;

г) да се курс учи ни јав ним пре ко ме ди ја ко ји је у 
отво ре ном при сту пу и омо гу ћа ва дру гим за ин те ре со ва-
ним сту ден ти ма Фи ло ло шког фа кул те та увид у про бле-
ма ти ку, на чин ор га ни зо ва ња на ста ве, зах те ве и ци ље ве 
овог кур са;

д) да се по пу ла ри ше на ста ва са Ка те дре за би-
бли о те кар ство и ин фор ма ти ку и из ван Фи ло ло шког 
фа кул те та;

ђ) да се оба ве шта ва ње сту де на та учи ни бр зим и 
ефи ка сним.

Ге не рал ни за кљу чак о упо тре би бло го ва – сте чен по-
сма тра њем ка да су у пи та њу сту ден ти пр ве го ди не5, а ан-
ке ти ра њем ка да су у пи та њу сту ден ти тре ће го ди не – је сте 
да сту ден ти не до вољ но ко ри сте ово по ма га ло у на ста ви:

- са мо из у зет но, сту ден ти су ре дов но пра ти ли по-
след ње по сто ве, ко ји су, ме ђу тим, по ста вља ни уна пред 
да би им омо гу ћи ли да на час до ђу већ при пре мље ни за 
ме тод ску је ди ни цу;

- са мо из у зет но, сту ден ти су пред ла га ли ко ри сне 
лин ко ве, тј. тра га ли за из во ри ма на Ин тер не ту ко ји би 
мо гли би ти по ста вље ни на блог;

- бло го ви су би ли нај ко ри сни ји оним сту ден ти ма 
ко ји су и ина че би ли за ин те ре со ва ни, не за ин те ре со ва не 
ни су у знат ној ме ри ани ми ра ли;

- ва жност бло га сту ден ти су схва та ли са при бли жа-
ва њем ис пи та, ка да је нео п ход но га си ти ва тру, тј. бр зо 
на док на ди ти пра зни не у бе ле шка ма;

- сту ди о зни ји при ступ бло гу мо гао се при ме ти ти 
код сту де на та тре ће го ди не;

4 Блог за сту ден те би бли о те кар ства, ко ји по ха ђа ју курс Менаџментуби
блиотекама, http://mubin fo.blog spot.com/ (пре у зе то 3. 9. 2010).
5 Сту ден ти ма пр ве го ди не на рас по ла га њу је блог ко ји об у хва та гра ђу ве
за ну за оба ве зни пред мет ИсторијакњигеибиблиотекаIII, http://ikib
in fo.blog spot.com/ (пре у зе то 3. 9. 2010).

- сту ден ти ге не рал но до бро ре а гу ју на фо то и аудио 
за пи се: са сво јим скром ним ко ри снич ким ис ку ством у 
скром но опре мље ним срп ским би бли о те ка ма, они пре-
ко по сто ва на бло гу сти чу но во ис ку ство, а то ис ку ство 
би ло би и знат но упе ча тљи ви је ка да би то ком на ста ве 
би ло мо гу ће ко ри сти ти Ин тер нет ди рект но;

- сту ден ти по се ду ју вр ло не у јед на чен ни во по зна-
ва ња ра чу нар ских ве шти на и, на ро чи то сту ден ти пр ве 
го ди не, има ју про бле ма да поч ну да ко ри сте блог;

- мла ђи на став ни ка дар, аси стен ти и са рад ни ци на 
Ка те дри, са оду ше вље њем су по здра ви ли бло го ве, сма-
тра ју ћи да су са др жај ни, ин те ре сант ни и прак тич ни.

Сту ден ти сти чу пра во да иза ђу на за вр шни усме
ни ис пит тек ка да ис пу не сво је пред ис пит не оба ве зе. 
Пред ис пит не ак тив но сти об у хва та ју: по ха ђа ње на ста
ве, се ми нар ски рад, прак су, усме но из ла га ње сту де на та 
и тест, ко ји се ра ди по за вр шет ку кур са. Мак си мал ни 
број бо до ва, ко ји је мо гу ће до би ти на пред ис пит ним 
ак тив но сти ма је 45, док усме ни ис пит но си до 55. Те
ме за се ми нар ске ра до ве до би ја ју у до го во ру са пред
мет ним про фе со ром, са ко јим су у стал ној ко му ни ка
ци ји до из ра де ра да. Ка да је реч о усме ном из ла га њу, 
сту ден ти до би ја ју за да так да ура де пре зен та ци ју јед не 
зна ме ни те лич но сти ме наџ мен та, на кон че га сле ди ди
ску си ја са ко ле га ма и са рад ни ком.

По шту ју ћи же ље сту де на та, ове го ди не ор га ни зо
ва на је у Би бли о те ци гра да Бе о гра да пето днев на прак
са, ко ја је тре ба ло да: 1) сни ми ста ње и на чи ни схе му 
ор га ни за ци о не струк ту ре би бли о те ке и 2) сни ми и 
ана ли зи ра про це се ко му ни ка ци је ме ђу за по сле ни ма. 
На тај на чин, сту ден ти су има ли при ли ку да све оно 
о че му се го во ри на ча со ви ма при ме не у кон крет ној 
си ту а ци ји.

Шта ка жу сту ден ти?

У ано ним ној ан ке ти ко ју су у ма ју 2010. по пу ња ва
ла 22 сту ден та тре ће го ди не, до би је ни су за ни мљи ви 
ре зул та ти. На пи та ња о то ме ка ко је на ста ва ме наџ мен
та упот пу ни ла њи хо ва прет ход но сте че на зна ња, 54% 
сту де на та од го во ри ло је да им је пру жи ла пот пу но нов 
по глед на рад би бли о те ка, 86% да са да има ју знат но ја
сни ју сли ку о ор га ни за ци о ној струк ту ри и про це си ма 
ра да у би бли о те ка ма, а чак 95% да има ју ја сни ју пред
ста ву о ме наџ мен ту као ди сци пли ни.

Го то во 72% сту де на та сма тра да би би ло до бро 
има ти ви ше прак тич не на ста ве. Под та квом на ста вом, 
ме ђу тим, не под ра зу ме ва ју сво је оба ве зне пре зен та
ци је на ве жба ма (ове школ ске го ди не по све ће не по је
ди ним ис так ну тим те о ре ти ча ри ма ме наџ мен та). Пре
зен та ци је ко је су про фе сор и са рад ник у на ста ви, сем 
у 34 слу ча ја, сма тра ли не до вољ но успе шним, и са ми 
сту ден ти оце њу ју та ко: 68% сту де на та сма тра да је тек 
по не ка би ла ко ри сна. Но, за мо ље ни да су мар но оце не 
пре зен та ци је оце на ма од 1 до 5, они су их оце ни ли про
сеч ном оце ном 4!

Прак са у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, то ком ко је 
је тре ба ло да се ба ве ор га ни за ци о ном струк ту ром би
бли о те ке, си сте ма ти за ци јом рад них ме ста и ко му ни
ка ци јом ме ђу за по сле ни ма, би ла је тест и за сту ден те. 
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T E M A

Бо ра вак ме ђу ста ри јим ко ле га ма са ко ји ма су упри ли
че ни раз го во ри и за ко је су при пре мље не две ан ке те 
(за за по сле не и за ру ко во ди о це) био је при ли ка да се 
опро ба ју као ис тра жи ва чи и тим ски игра чи, али и да 
про го во ре о ге не ра циј ском ја зу, би бли о теч ком про фе
си о на ли зму и ими џу би бли о те ка ра. Укуп ни ре зул та ти 
пре зен то ва ни су и ана ли зи ра ни пред ру ко вод ством 
БГБ, у при су ству пред мет ног про фе со ра и свих сту де
на та. Ко мен та ри шу ћи ор га ни зо ва ну прак су у ан ке ти 
ко ју су са ми по пу ња ва ли, 59,09% сту де на та оце ни ло је 
да са да бо ље схва та нео п ход ност про фе си о на ли за ци је 
би бли о теч ке де лат но сти код нас, а 36,36% сту де на та 
ис та кло је да им је прак са по мо гла да схва те ме ђу људ
ске од но се у би бли о те ка ма и ста ту сне про бле ме би бли
о те ка ра. Ин те ре сант но је и да, ме ђу зна њи ма ко ја пру
жа област ме наџ мен та, сту ден ти нај ви ше вред ну ју она 
ор га ни за ци о на и ко му ни ка ци о на, ве за на за ме ђу људ
ску по слов ну ко му ни ка ци ју и за упра вља ње ка дро ви ма.

Док је че твр ти на ис пи та них сту де на та у пот пу но-
сти за до вољ на укуп ном ор га ни за ци јом на ста ве, оста ли 
има ју пред ло ге за уна пре ђе ње. И док по ло ви на тра жи 
ви ше прак тич не на ста ве, 10% тра жи ви ше те о риј ске; 
док 54,4% твр ди да им блог из у зет но по ма же у ра ду, а 
27,27% да им по ма же де ли мич но, ни ко од њих ни је се 
ја вио са би ло ка квим пред ло гом или но вим ма те ри ја-
лом за уна пре ђе ње бло га.

За кљу чак
На ста ва на уни вер зи те ту је жив ор га ни зам, ко ји 

се раз ви ја не са мо са зна њем и ис ку ством по је ди них 

про фе со ра, не го и са еко ном ским раз во јем окру же ња, 
тех но ло шким и ин те лек ту ал ним ра стом сре ди не. У спе-
ци фич ном слу ча ју, на ста ва би бли о те кар ства на Фи ло-
ло шком фа кул те ту про ла зи кроз ра зно вр сне те шко ће, 
од оних ко је по ти чу од не до вољ но раз ви је не про фе си о-
нал не све сти би бли о те ка ра у Ср би ји, пре ко не а де кват-
них усло ва за из во ђе ње на ста ве на Фа кул те ту, до ни ског 
ни воа пред зна ња ко ја сту ден ти до не су из сред њих шко-
ла. У усло ви ма сва ко вр сних про ме на и на ро чи то оних 
ко је је до не ла ре фор ма ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји, 
не чи ни се да је у укуп ном са гле да ва њу и вред но ва њу 
рад них ре зул та та уни вер зи тет ских про фе со ра ква ли тет 
на ста ве до био од го ва ра ју ће ме сто. При ти сну ти стро гим 
Пра вил ни ком о по ступ ку и на чи ну вред но ва ња, и кван
ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул
та та ис тра жи ва ча (2008), на ро чи то они у тзв. мла дим 
– ма лим, но вим или тан гент ним – на уч ним ди сци пли-
на ма, не мо гу оства ри ти го то во ни ка кве пред но сти због 
за ла га ња у на став ном про це су, ње го ве ин вен тив но сти и 
ко му ни ка тив но сти, пи о нир ских по ма ка у сво јој обла-
сти или ус по ста вља ња дис кур са јед не ди сци пли не... На-
ста ва, та је дин стве на мо гућ ност раз ме не из ме ђу про фе-
со ра, про фе си о на ла ца у од ре ђе ној стру ци и сту де на та, 
де фи ни тив но је пот це ње на.

Рад о на ста ви ме наџ мен та 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 мо же се по сма тра ти и као скром ни 
до при нос при сут ним иде ја ма о нео п ход но сти но-
вог на чи на вред но ва ња на ста ве и на у ке на до ма ћим 
уни вер зи те ти ма.
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Ten Years of Li brary Ma na ge ment Clas ses at the LIS De part ment
Ab stract
Ten years of ma na ge ment clas ses at the Li brary and In for ma tion Sci en ce De part ment of the Fa culty of Phi lo logy in Bel gra de, 
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