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Увод

У пр о те клих два де сет го ди на ра да Ка те дре 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, ста тус ди пло ми ра ног би бли о те ка ра и 
ин фор ма ти ча ра сте кло је 347 осо ба. Ме ђу тим, до са да 
ни је спро ве де но ни јед но ис тра жи ва ње ко је би утвр ди ло 
где се ови по је дин ци на ла зе на кон ди пло ми ра ња, од но-
сно у ко јим уста но ва ма су да нас за по сле ни, на ка квим 
по зи ци ја ма и са ко јим овла шће њи ма. Има ју ћи на ве де-
но у ви ду, овај рад пред ста вља по ку шај да се до ђе до по-
ме ну тих ин фор ма ци ја и оце ни ка ква је уло га ди пло ми-
ра них би бли о те ка ра и ин фор ма ти ча ра у са вре ме ним 
би бли о те ка ма у Ср би ји. По да так о бр о ју, као и спи сак 
име на ди пло ми ра них би бли о те ка ра, до би је ни су од 
Сту дент ске слу жбе Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду.

Ан ке та ко ја је спро ве де на у сеп тем бру 2010. го ди не 
са ста вље на је од два де сет пи та ња, при че му де вет пру жа 
мо гућ ност из бо ра са мо јед не од по ну ђе них вред но сти, 
три пи та ња ну де ска лу од је дан до пет, где је по треб-
но ода бра ти јед ну од вред но сти из уна пред де фи ни са-
ног ра спо на, док је на пре о ста лих осам пи та ња мо гу ће 
да ти тек сту ал ни од го вор. Ни јед но пи та ње ни је оба ве-
зно, што је ре зул ти ра ло из о стан ком од го во ра у не ким 
слу ча је ви ма.

Од укуп но 347 ди пло ми ра них би бли о те ка ра и ин-
фор ма ти ча ра, на ан ке ту је од го во ри ло 78, то јест 23% 
укуп ног бр о ја ди пло ми ра них, што пред ста вља ре пре-
зен та ти ван узо рак. Ан ке том су об у хва ће ни са мо ди пло-
ми ра ни би бли о те ка ри ко ји су за по сле ни у би бли о те-

ка ма, док ће ди пло ми ра ни би бли о те ка ри за по сле ни у 
дру гим ин сти ту ци ја ма и ком па ни ја ма би ти об у хва ће ни 
до дат ним ис тра жи ва њем.

Ис тра жи вач ка ми си ја
Об ра да ан ке те из вр ше на је та ко што су ана ли зи ра-

ни и обра зло же ни од го во ри на пи та ња, и то оним ре до-
сле дом ко јим су се на шла у са мој ан ке ти.

1. Да ли је Ка те дра за би бли о те кар ство и  
ин фор ма ти ку би ла ваш пр ви из бор при ли ком  
упи са на фа кул тет?

Основ но пи та ње ко је се на ме ће сту ден ти ма Ка те-
дре за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку је сте пи та ње 
из бо ра, од но сно да ли су упи са ли овај смер као пр ви 
из бор, или као „ре зер вни“, услед не до вољ ног бр о ја по-
стиг ну тих по е на на при јем ном ис пи ту. У пр о се ку, 42% 
ис пи та ни ка иза бра ло је би бли о те кар ство као при мар-
ну пр о фе си ју ко јом же ле да се ба ве. Иако је пре о ста лих 
58% ис пи та ни ка има ло дру га чи је ини ци јал не аспи ра-
ци је, они да нас ра де као би бли о те ка ри.

Ди ја грам 1. Би бли о те кар ство као пр ви из бор

Са же так
Исти на је – Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку по сто ји на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, и то већ два-
де сет го ди на. Сва ке го ди не при ми у пр о се ку 40 сту де на та – бру цо ша ко ји ма хом ни су пот пу но си гур ни да се на ла зе 
на пра вом ме сту. Ин те ре сант но је да је дан део ових збу ње них мла дих љу ди оста не на сме ру, раз ви је љу бав пре ма би-
бли о те кар ству и ко нач но, ди пло ми ра. Пи та ње је – шта се де ша ва по сле? Да ли ови би бли о те ка ри ди пло му сме шта ју у 
нај мрач ни ји ћо шак та ва на, или ен ту зи ја стич но кре ћу у по тра гу за по слом у би бли о те ци?
Oвај рад пред ста вља по ку шај да се до ђе до по да та ка о пр о фе си о нал ној суд би ни ди пло ми ра них сту де на та Ка те дре за 
би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку и оце ни њи хов до при нос ра ду са вре ме них срп ских би бли о те ка. На ре пре зен та тив-
ном узор ку од 78 ис пи та ни ка (23%) ди пло ми ра них би бли о те ка ра-ин фор ма ти ча ра, ан ке том су до би је не ин фор ма ци је 
ко је све до че о њи хо вом ак ту ел ном ста ту су, од но су пре ма пр о фе си ји и рад ном окру же њу.
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2. У ко јој др жа ви жи ви те и ра ди те?
Сле де ће пи та ње утвр ђу је ме сто у ком ис пи та ни ци 

жи ве и ра де. Са мо три ис пи та ни ка не жи ве у Ср би ји, из 
че га сле ди да се ре зул та ти ан ке те ско ро у пот пу но сти 
од но се на ста ње у Ср би ји. 

Ди ја грам 2. Зе мља у ко јој ис пи та ни ци жи ве

3. Обе ле жи те нај ви ши сте пен струч не спре ме ко ји 
има те.

Ско ро 50% ис пи та ни ка има за вр ше не основ не сту-
ди је, 36% ма стер сту ди је, 13% ма ги стар ске и 1% док-
тор ске сту ди је.

Ди ја грам 3. Сте пен струч не спре ме ис пи та ни ка

4. Обе ле жи те тип би бли о те ке у ко јој ра ди те.
Од 78 ис пи та ни ка, 32 су за по сле ни у јав ним би бли-

о те ка ма, 16 у ви со ко школ ским, 7 у школ ским, 6 у спе-
ци јал ним, 5 у на ци о нал ној, а 12 се ни је из ја сни ло.

Ди ја грам 4. Ти по ви би бли о те ка у ко ји ма су  
ис пи та ни ци за по сле ни

5. Ко ли ко ду го ра ди те у би бли о те ци?
Ве ћи на ис пи та ни ка за по сле на је у би бли о те ци ма-

ње од пет го ди на, осам на ест из ме ђу шест и де сет го ди-
на, за тим осам на ест пре ко де сет го ди на, а је да на е сто ро 
се ни је из ја сни ло.

Ди ја грам 5. Ду жи на ста жа у би бли о те ци

6. Ве ли чи на би бли о те ке у ко јој ра ди те пре ма бр о ју 
за по сле них?

Бр ој за по сле них у би бли о те ка ма у ко ји ма ис пи та-
ни ци ра де је у 37 слу ча је ва из ме ђу 1 и 50, у 4 слу ча ја 
из ме ђу 51 и 100, у 24 слу ча ја пре ко 100, док се 12 ни је 
из ја сни ло.

Ди ја грам 6. Ве ли чи на би бли о те ке/бр ој за по сле них

7. Ко ли ко је за по сле них у би бли о те ци са ви со ком 
струч ном спре мом?
8. Ко ји бр ој за по сле них је ди пло ми рао на Ка те дри 
за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку?

Бр ој за по сле них са ви со ком струч ном спре мом ва-
ри ра од 1 до 150, од че га ди пло ми ра ни би бли о те ка ри 
чи не од 3% у ве ћим би бли о те ка ма, до 100% у би бли о те-
ка ма са ма њим бр о јем за по сле них (од је дан до се дам).

Ди ја грам 7. Пр о це нат ди пло ми ра них би бли о те ка ра у од но су на 
све за по сле не са ви со ком струч ном спре мом



17

Панчевачко читалиште 17 (новембар 2010)

Вуксан В. и др. „Дипломци, где сте?“, 15–19. 

T E M A

9. На ко јој по зи ци ји у би бли о те ци ра ди те (на зив 
рад ног ме ста)?

На ру ко во де ћим по ло жа ји ма ра ди укуп но 7% ис пи-
та ни ка и то је дан ди рек тор, два по моћ ни ка ди рек то ра, 
два ру ко во ди о ца и че ти ри на чел ни ка оде ље ња. Оста ли 
су за по сле ни на ме сту би бли о те ка ра и то:

- два де сет би бли о те ка ра,
-  ше сна ест би бли о те ка ра на по сло ви ма 

ка та ло ги за ци је/кла си фи ка ци је,
- пет би бли о те ка ра за раз вој/ма тич не функ ци је,
- пет школ ских би бли о те ка ра,
- че ти ри би бли о те ка ра у за ви чај ном оде ље њу,
- два би бли о те ка ра на по сло ви ма ди ги та ли за ци је,
- је дан би бли о те кар у деч јем оде ље њу,
- је дан ин фор ма тор за ре фе рал не ба зе по да та ка,
- је дан ре фе рент оде ље ња пе ри о ди ке,
- је дан струч ни са рад ник за би бли о те ку.

10. Да ли по зи ци ја на ко јој ра ди те од го ва ра ви си ни 
струч не спре ме?
11. Ако не, об ја сни те због че га.

По зи ци је на ко ји ма ра де ди пло ми ра ни би бли о те-
ка ри, пре ма ва же ћим си сте ма ти за ци ја ма, од го ва ра ју 
ви си ни сте пе на струч не спре ме, с тим да у 12% слу ча је-
ва по сто ји не за до вољ ство од го вор но сти ма ко је су да те. 
Не ки од ис пи та ни ка са ди пло мом основ них сту ди ја ра-
де по сло ве ко ји су на ме ње ни ли ци ма са сред њом струч-
ном спре мом, од но сно ис пи та ни ци са ма ги стар ском 
ди пло мом ра де на об ра ди или по сло ве „шал тер ског 
слу жбе ни ка“, што ре зул ти ра де мо ти ва ци јом и же љом 
за пр о ме ном рад ног окру же ња.

Ди ја грам 8. По зи ци ја и ви си на струч не спре ме

12. Ко ја су ва ша за ду же ња на по слу?
На пи та ње о за ду же њи ма на по слу, мо гло се од го-

во ри ти са ви ше озна че них из бо ра. Са мо че твр ти на је 
на ве ла јед ну од по ну ђе них оп ци ја, док су оста ли од го-
во ри има ли из ме ђу два и осам од го во ра. По сто ја ла је и 
мо гућ ност уно са до дат них за ду же ња ко ја ни су на ве де на 
као оп ци ја.

13. Да ли има те до дат на овла шће ња у од но су на  
би бли о те ка ре ко ји су за вр ши ли дру ге фа кул те те?

Ди пло ми ра ни би бли о те ка ри у 27% слу ча је ва има ју 
до дат на овла шће ња у од но су на би бли о те ка ре ко ји су 
за вр ши ли дру ге фа кул те те.

Ди ја грам 10. Пр о це нат ди пло ми ра них би бли о те ка ра ко ји има ју 
до дат на овла шће ња

14. Ка ква је пер цеп ци ја вас као ди пло ми ра ног  
би бли о те ка ра од стра не би бли о те ка ра ко ји су  
за вр ши ли дру ге фа кул те те? (уко ли ко ра ди те у  
би бли о те ци са јед ним за по сле ним, од го во ри те  
ка ква је пер цеп ци ја ва шег над ре ђе ног)

На чин на ко ји се би бли о те ка ри са ди пло ма ма са 
дру гих фа кул те та од но се пре ма ди пло ми ра ним би бли-
о те ка ри ма ва ри ра: у нај ма њем бр о ју слу ча је ва пер цеп-
ци ја је ве о ма не по вољ на, у 14 слу ча је ва је не по вољ на, 
18 не у трал на, 17 по вољ на и 10 ве о ма по вољ на.

Ди ја грам 11. Пер цеп ци ја 

Ди ја грам 9. За ду же ња 
ис пи та ни ка на по слу
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15. Да ли сте не ка да до би ли на гра ду, при зна ње,  
сти пен ди ју ко ја је за услов има ла за вр шен  
фа кул тет/смер за би бли о те ка ре и ин фор ма ти ча ре?
16. Ако је од го вор „да“, ка кав је то ути цај има ло на 
ваш по сао?

Кон ти ну и ра но струч но уса вр ша ва ње че сто под ра-
зу ме ва сту диј ска пу то ва ња, сти пен ди је, а за ла га ње и 
кре а тив ност ре зул ти ра ју на гра да ма и при зна њи ма. У 
не ким слу ча је ви ма, ова по стиг ну ћа усло вље на су по се-
до ва њем ди пло ме из би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке.

Осам ис пи та ни ка је до би ло сти пен ди је/на гра де ко-
је су за услов има ле за вр шен смер за би бли о те кар ство 
и ин фор ма ти ку.

Ди ја грам 12. На гра де, при зна ња и сти пен ди је

Ово је да ље има ло раз ли чи те ре ак ци је у окру же њу, 
то јест ути цај на по сао – од ве о ма не по вољ них до ве о ма 
по вољ них (Ди ја грам 11).

Ди ја грам 13. Ути цај сти пен ди је на по сао

Ди ја грам 14. За до вољ ство по слом

Ди ја грам 15. Пр о ме на по сла

17. У ко јој ме ри сте за до вољ ни по слом ко јим се 
ба ви те?

Без об зи ра на ге не рал но ло ше рад не усло ве, ве ћи на 
ди пло ми ра них би бли о те ка ра је за до вољ на по слом ко-
јим се ба ви.

18. Да има те при ли ку, да ли би сте ме ња ли по сао?
19. Ако је од го вор „да“, на ве ди те раз лог. 

Ис пи та ни ци ко ји би хте ли да пр о ме не по сао (46%) 
не на во де ме ђу раз ло зи ма же љу за пр о ме ном пр о фе си-
је, већ кон крет ног рад ног ме ста или би бли о те ке у ко јој 
ра де, од но сно др жа ве у ко јој жи ве.

При ме ри:
-  по сао не бих ме ња ла; рад но окру же ње, са рад ни ке 

и усло ве сва ка ко да,
- не а де кват ни усло ви за рад,
- по тре ба за ве ћом ди на ми ком по сла,
- ве ћа пла та,
- ме ња ла бих по сао, али не и пр о фе си ју,
- ве ћи пр о фе си о нал ни иза зов,
- ра дим по сло ве ку ри ра, а не по сло ве би бли о те ка ра,
-  пре се ра ди о по тре би да пр о ме ним зе мљу у ко јој 

жи вим,
- ра зни „слу ча је ви“ ра де на ме сти ма на ко ји ма би 

тре ба ло да ра де ди пло ми ра ни би бли о те ка ри, де лу је да 
Ка те дра не ма функ ци ју, јер на ме сто би бли о те ка ра мо-
же до ћи сва ко, а дипл. би бли о те ка ри не мо гу на њи хо во. 
Док се за кон ски не што не ре гу ли ше, не ма по бољ ша ња.

20. Ко мен тар.
Од укуп ног бр о ја од го во ра, два де се то ро ис пи та-

ни ка је оста ви ло не ку вр сту ко мен та ра. Ко мен та ри ва-
ри ра ју од оних ко ји по хва љу ју иде ју и труд уло жен у 
из ра ду ан ке те, до оних ко ји по дроб но об ја шња ва ју си-
ту а ци ју у би бли о те кар ству у Ср би ји. Та ко ђе, ово пи та-
ње је омо гу ћи ло ди пло ми ра ним би бли о те ка ри ма ко ји 
не ра де у би бли о те ци (и ни су об у хва ће ни ан ке том) да 
оста ве ко мен тар.

Не ки од ко мен та ра су сле де ћи:
„За по сле на сам у ком па ни ји ко ја не ма ве зе са на-

шом стру ком, али ра дим на по зи ци ји до ку мен та ли сте 
за ко ју се баш тра жи ла ди пло ма би бли о те кар ства. На-
дам се да ће вам овај по да так би ти од зна ча ја.“

„За по сле на сам у ино стра ној ко мап ни ји већ ско ро 
го ди ну да на. За до вољ на сам пла том и усло ви ма, ко ри-
стим сво ја зна ња сте че на при ли ком сту ди ра ња, а нај ви-
ше стра не је зи ке, као и зна ња из обла сти ин фор ма ти ке 
ко ју смо пра ти ли кр оз це ло куп но сту ди ра ње. Во ле ла 
бих да ра дим у не кој би бли о те ци и жао ми је што је у 
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на шој зе мљи би бли о те кар ство као на у ка на ни воу ко ји 
је да ле ко од оног ко ји она за слу жу је, али ме сва ка ко ра-
ду је чи ње ни ца да се свест љу ди ме ња.“

„Без об зи ра на то што лич но не мо гу мно го да се по-
жа лим на сво ју по зи ци ју, ми слим да је си ту а ци ја у ко-
јој се на ла зе ди пло ми ра ни би бли о те ка ри ве о ма ло ша из 
ра зних раз ло га. А је дан од глав них је тај што не по сто ји 
ре ал на пер цеп ци ја о зна ча ју и мо гућ но сти ма би бли о те-
ка ра и би бли о те кар ства у дру штву (др жа ви) од стра не 
ин сти ту ци ја, струч ња ка из дру гих обла сти, јав но сти... 
Али је ди но су би бли о те ка ри ти ко ји мо гу да ути чу на то 
да се ова си ту а ци ја пр о ме ни, од но сно би бли о те ка ри тре-
ба да бу ду ини ци ја то ри пр о ме на на том по љу.“

„Пер цеп ци ја ме не као ди пло ми ра ног би бли о те ка ра 
од стра не оста лих за по сле них је крај ње по зи тив на“.

Уме сто за кључ ка

Ис тра жи ва ње ко је је спро ве де но и ана ли зи ра но у 
овом тек сту пред ста вља пр ви део обим ни јег ис тра жи-
ва ња ко је ће, ка да се при ве де кра ју, до не ти об у хват ни је 
за кључ ке.

Су шти на ко ја се на зи ре кр оз овај пи о нир ски по ду-
хват је сте да ве ћи на ди пло ми ра них би бли о те ка ра ни је 
упи са ла овај смер као пр ви из бор, а ипак се са за до вољ-
ством ба ви би бли о те кар ском пр о фе си јом и то ве ћи ном 

на по зи ци ја ма ко је од го ва ра ју струч ној спре ми. Они 
би бли о те ка ри ко ји би хте ли да пр о ме не по сао, то би 
учи ни ли због же ље за но вим иза зо ви ма, аде кват ним за-
ду же њи ма, од но сно због ни ских пла та и ло ших рад них 
усло ва у кон крет ној би бли о те ци или зе мљи у ко јој жи ве. 
Да кле, же ља за дру гим по слом се не до во ди у ве зу са са-
мом пр о фе си јом.

Уло га ди пло ми ра них би бли о те ка ра у са вре ме ним 
би бли о те ка ма у Ср би ји ни је не при мет на: уко ли ко се не 
на ла зе на ру ко во де ћим по ло жа ји ма, ови ди плом ци су 
у ве ли ком пр о цен ту на аде кват ним рад ним ме сти ма и 
ба ве се нај ра зли чи ти јим аспек ти ма по сло ва ња би бли о-
те ке, где ко ри сте зна ња сте че на на фа кул те ту у ком би-
на ци ји са лич ним афи ни те ти ма.

Бр ој на пи та ња оста ју још увек не раз ре ше на:
 » Ка ко нас тре ти ра ју у дру гим орга ни за ци ја ма и 

ком па ни ја ма?
 » Ка ко нас гле да ју ко ле ге са ди пло ма ма дру гих 

фа кул те та?
 » Где смо у си сте ма ти за ци ја ма радних места?
 » Због че га смо, по ред фи нан сиј ског фак то ра, не-

за до вољ ни по слом?
 » А због че га га обо жа ва мо?

На ста вак у сле де ћем бр о ју!
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Gra du a tes, whe re are you?
Re se arch on LIS gra du a tes’ whe re a bo uts in Ser bia

Ab stract
It is true – De part ment of Li brary and In for ma tion Sci en ce do es exist at the Fa culty of Phi lo logy in Bel gra de for twenty years. 
Every year the De part ment en rolls ap pro xi ma tely forty fres hmen stu dents who are not en ti rely su re that they are at the right 
pla ce. It is qu i te in te re sting that so me of the se con fu sed young pe o ple stay, de ve lop lo ve for li bra ri es and fi nally, gra du a te. 
The qu e sti on is – what hap pens af ter? Do they hi de the ir di plo mas in the dar kest cor ner of the at tic, or ent hu si a sti cally go and 
se arch for a job in a li brary?
This pa per fo cu ses on gat he ring the da ta on pr o fes si o nal de ve lop ments of Li brary and In for ma tion Sci en ce gra du a tes with the 
aim of eva lu a ting the ir con tri bu tion to con tem po rary li bra ri es in Ser bia. Se venty eight (23%) LIS gra du a tes par ti ci pa ted in the 
sur vey which hel ped gat her in for ma tion that de scri be the ir sta tus and the way they see the pr o fes sion and work en vi ron ment.

Key words: 
li brary, li bra ri an ship, in for ma tion sci en ce, De part ment of Li brary and In for ma tion Sci en ce, di plo ma, job, po si tion, sa tis fac tion, 
per cep tion


