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у в о д н и к

У школ ску го ди ну ко ја је пред на ма упи са на је два де се та ге не ра ци-
ја сту де на та 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. Кон ти ну и тет дво де це ниј ског ра да и 350 ди пло-
ми ра них сту де на та пру жа при ли ку да се на чи не пр ви освр ти и су ми ра ју 
ре зул та ти, по нај пре у по гле ду до при но са шко ло ва них би бли о те ка ра-ин-
фор ма ти ча ра раз во ју срп ског би бли о те кар ства.

Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку са по но сом ис ти че да 
шко лу је пер спек ти ван ка дар, чи је вре ме тек до ла зи и за ко јим ће по тре бе 
би ти уто ли ко ве ће, уко ли ко срп ско дру штво бу де ви ше до би ја ло ка рак те-
ри сти ке ин фор ма ци о ног дру штва. Но ва, ин фор ма ци о на еко но ми ја, отва-
ра вра та ди пло ми ра ним би бли о те ка ри ма-ин фор ма ти ча ри ма да се по зи-
ци о ни ра ју у ши ро ком ди ја па зо ну ин фор ма ци о них рад ни ка: ства ра ла ца 
ин фор ма ци ја (на уч ни ка, ис тра жи ва ча, про фе со ра, еду ка то ра, пре да ва-
ча...), де лат ни ка у обла сти ин фор ма ти ке (на уч ни ка, ин же ње ра, про јек та-
на та, про гра ме ра, ана ли ти ча ра...), рад ни ка на одр жа ва њу си сте ма и об-
ра ди по да та ка (си стем-ад ми ни стра то ра, ад ми ни стра то ра ба за по да та ка, 
опе ра те ра и дру гог осо бља ра чун ских цен та ра), про фе си о на ла ца у до ме-
ну при ку пља ња, об ра де и ди се ми на ци је ин фор ма ци ја (ин струк то ра, ко-
ор ди на то ра, кон сул та на та, би бли о те ка ра) и ма ни пу ла на та (по штан ских 
и бан кар ских слу жбе ни ка, књи го во ђа, рад ни ка на цир ку ла ци ји фон да у 
би бли о те ка ма). Ак ту ел ни про бле ми ста ту са, ими џа и дру штве ног ути ца-
ја, са мо су уоби ча је ни по јав ни об лик и про ла зна фа за ко ја се пре ва зи ла зи 
ста са ва њем све ве ћег бро ја про фе си о на ла ца, ја ча њем њи хо ве про фе си о-
нал не са мо све сти, чвр стим по ве зи ва њем и про фе си о нал ним удру жи ва-
њем. Ви зи о нар ством и ли дер ством, та ко ђе.

Ре дак ци ја Пан че вач ког чи та ли шта и у овој те ми бро ја же ли да ис так-
не зна чај про фе си о нал ног обра зо ва ња би бли о те ка ра, ње го ву ин тер на ци о-
нал ну ди мен зи ју, ди на мич ку струк ту ру и ху ма ну ком по нен ту.

Два де се та ге не ра ци ја сту де на та  
Ка те дре за би бли о те кар ство и  

ин фор ма ти ку у Бе о гра ду
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1. Po vi je sni raz voj knji žni čar skog  
obra zo va nja u Hr vat skoj

Iako sve u či li šno obra zo va nje knji žni ča ra u Euro pi za-
po či nje još po čet kom XX sto lje ća, ve ći na stu di ja je ute me-
lje na še zde se tih go di na. Po kre ta nje post di plom skog stu di-
ja knji žni čar stva, do ku men ta ci je i in for ma cij skih zna no sti 
na Pri ro do slov no-ma te ma tič kom fa kul te tu Sve u či li šta 
u Za gre bu 1961. go di ne sma tra se po čet kom for mal nog 
obra zo va nja knji žni ča ra u Hr vat skoj. Pr vi pred di plom ski 
stu dij po kre nut je 1976. go di ne na Fi lo zof skom fa kul te tu 
u Za gre bu, a 1994. go di ne stu den te upi su je i post di plom-
ski stu dij Or ga ni za ci je zna nja i te o ri je kul tur ne ba šti ne. 
Ne ko li ko go di na ka sni je, uvo de se i mo du li ar hi vi sti ke, 
in for ma to lo gi je, knji žni čar stva i mu ze o lo gi je. Pe da go ška 
aka de mi ja u Ri je ci u pe ri o du od 1967. do 1978. nu di stu dij 
knji žni čar stva za stje ca nje struč ne na o bra zbe.

Pod utje ca jem pro mje na ko je se ja vlja ju usli jed raz vo ja 
in for ma cij ske i ko mu ni ka cij ske teh no lo gi je, te znat no ve-
ćeg bro ja do stup nih in for ma cij skih iz vo ra, na še dru štvo se 
mi je nja u „dru štvo zna nja“.1 No ve in for ma cij ske i ko mu ni-
ka cij ske teh no lo gi je omo gu ća va ju pro stor za ko mu ni ka ci-
ju i raz mje nu ide ja, što je od iz nim ne va žno sti za edu ka ci-
ju. In sti tu ci je vi so kog obra zo va nja u Hr vat skoj, kao i osta la 
europ ska sve u či li šta, mo ra ju se pri la go di ti po li tič kim, eko-
nom skim, so ci jal nim i teh no lo škim pro mje na ma ka ko bi 
mo der ni zi ra li su stav vi so kog obra zo va nja, te im ple men ti-
ra li kva li tet ni je teh ni ke pod u ča va nja i is tra ži va nja.

1 P. J. Lor i J. J. Britz, “Is a know led ge so ci ety pos si ble wit ho ut fre e dom of ac-
cess of in for ma tion?”, Jo ur nal of In for ma tion sci en ce 33, 4 (2007): 387.

Na Mi ni star skoj kon fe ren ci ji u Pra gu 2001. go di ne, 
Hr vat ska je pot pi sa la Bo lonj sku de kla ra ci ju, či me se oba-
ve za la da će pri hva ti ti je din stve ni su stav stu di ra nja u tri 
ci klu sa (pred di plom ski, di plom ski i post di plom ski), uve-
sti su stav la ko pre po zna tlji vih i us po re di vih aka dem skih i 
struč nih stup nje va, do dat ke di plo mi (di plo ma sup ple ment), 
bo dov ni ECTS su stav (Euro pean Cre dit Tran sfer System), 
pro mi ca ti po kre tlji vost i ot klo ni ti za pre ke slo bod nom kre-
ta nju stu de na ta i pro fe so ra, pro mi ca ti na ci o nal ni su stav 
pra će nja jam stva kva li te te, te europ sku su rad nju u osi gu-
ra nju kva li te te vi so kog obra zo va nja, kao i je din stve nu di-
men zi ju europ skog obra zo va nja.2 

2. Od je li za edu ka ci ju knji žni ča ra u Hr vat skoj

U Hr vat skoj tre nut no po sto je tri od je la za iz o bra zbu 
knji žni ča ra, od no sno in for ma cij skih struč nja ka: Od jel za 
in for ma cij ske zna no sti Fi lo zof skog fa kul te ta u Za gre bu, 
Od jel za in for ma to lo gi ju Fi lo zof skog fa kul te ta u Osi je ku, 
te Od jel za knji žnič nu i in for ma cij sku zna nost Sve u či li šta 
u Za dru.

2.1. Od jel za in for ma cij ske zna no sti Fi lo zof skog  
fa kul te ta u Za gre bu

Pr vi Od jel za knji žnič nu i in for ma cij sku zna nost u Hr-
vat skoj po kre nut je 1981. go di ne u Za gre bu.3 Od jel da nas 

2 Đ. Špa ni ček, „Bo lonj ski pro ces u Hr vat skoj”, Po li me ri: ča so pis za pla sti ku i 
gu mu 26, 2 (2005): 76.
3 A. Hor vat, “Frag men ta tion of LIS cur ri cu lum: the ca se of Cro a tia”, New Li
brary World 104 (2003): 229.

Sa že tak
Ovaj rad pri ka zu je po vi je sni raz voj pro fe si o nal nog obra zo va nja knji žni ča ra u Re pu bli ci Hr vat skoj, te kra tak pre gled pro gra ma 
ko ji se tre nut no pro vo de. U ra du se na vo de čim be ni ci ko ji utje ču na knji žni čar ske obra zov ne pro gra me, po put pro mje nji ve 
oko li ne, sve če šće upo tre be in for ma cij ske i ko mu ni ka cij ske teh no lo gi je, sve ve ćeg bro ja in for ma ci ja do stup nih kroz raz li či te 
iz vo re, te pro ved ba od red bi Bo lonj ske de kla ra ci je. Po se ban na gla sak sta vljen je na ko le gi je ko ji se nu de, te zna nja i vje šti ne ko ji 
se usva ja ju na kon pred di plom skog, od no sno di plom skog stu di ja. Ta ko đer se pri ka zu ju stu dent ske ak tiv no sti na sva tri od je la, 
ko je se ja vlja ju kao po slje di ca uva ža va nja od red bi Bo lonj ske de kla ra ci je. Na vo de se i pro ble mi s ko ji ma se sva ko dnev no su sre-
će knji žni čar ska za jed ni ca, te nji ho va mo gu ća rje še nja.

Ključ ne ri je či: 
Knji žni čar sko obra zo va nje, Hr vat ska, Bo lonj ska de kla ra ci ja, od je li, stu dij ski pro gra mi, Za greb, Osi jek, Za dar

Pro fe si o nal no obra zo va nje knji žni ča ra  
u Hr vat skoj: ju čer, da nas, su tra
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nu di je dan pred di plom ski, te ne ko li ko di plom skih stu di-
ja, ko ji omo gu ću ju raz voj raz li či tih in di vi du al nih in te re sa 
stu de na ta, te spe ci ja li za ci ju na jed noj od ka te dri. Na Odje-
lu dje lu ju po seb ne ka te dre za ar hi vi sti ku, knji žni čar stvo, 
do ku men ta li sti ku, zna no sti i mu ze o lo gi ju.

Na pred di plom skoj ra zi ni nu di se je dan pro gram u 
tra ja nju od šest se me sta ra, na kon ko jeg stu den ti do bi va ju 
aka dem sko zva nje pr vo stup ni ka in for ma cij skih zna no sti. 
Po za vr šet ku pro gra ma, stu den ti su kva li fi ci ra ni za oba-
vlja nje jed no stav nih funk ci ja u raz li či tim in for ma cij skim 
i kul tur nim usta no va ma, jav noj ad mi ni stra ci ji i vla da ma, 
tvrt ka ma ko je tre ba ju struč nja ke za ru ko va nje in for ma ci-
ja ma u no vom teh no lo škom okru že nju, te za na sta vak ško-
lo va nja na jed nom od di plom skih stu di ja.

Stu den ti ma knji žni čar stva na di plom skoj ra zi ni nu de 
se mo du li or ga ni za ci je zna nja, knji žni ce i dru štvo, škol-
ske knji žni ce, te mo dul na mje njen stu den ti ma ko ji ni su 
za vr ši li pred di plom ski stu dij in for ma cij skih zna no sti.4 Po 
za vr šet ku di plom skog stu di ja, stu den ti do bi va ju zva nje 
ma gi stra in for ma cij skih zna no sti, s na gla skom na je dan 
od mo du la. Ti je kom če ti ri se me stra, stu den ti stje ču kom-
pe ten ci je za upra vlja nje ži vot nim ci klu som in for ma ci je, 
upo zna va ju na ci o nal ne i me đu na rod ne prav ne i ad mi ni-
stra tiv ne pro pi se, stje ču spo sob no sti vred no va nja i upra-
vlja nja in for ma cij skim zbir ka ma i iz vo ri ma, te spo sob nost 
or ga ni za ci je, pre tra ži va nja i pro na la že nja re le vant nih in-
for ma ci ja, kao i upo tre bu in for ma cij skih teh no lo gi ja u 
knji žni ca ma i srod nim usta no va ma.

2.2. Od jel za in for ma to lo gi ju Fi lo zof skog fa kul te ta  
u Osi je ku

Iako su se ras pra ve o po kre ta nju stu di ja knji žni-
čar stva na Fi lo zof skom fa kul te tu u Osi je ku vo di le još 
1989. go di ne, di plom ski stu dij je po kre nut tek aka dem-
ske go di ne 1998/1999. Uz re dov ni stu dij u tra ja nju od 
osam se me sta ra, po kre nut je i do dat ni dvo go di šnji stu-
dij knji žni čar stva za oso be za po sle ne u knji žni ca ma bez 
struč ne na o bra zbe.5 Pro ved bom od red bi Bo lonj skog 
pro ce sa do 2005. go di ne, pro gram se iz vo di u tra ja nju 
od šest se me sta ra na pred di plom skoj i če ti ri se me stra 
na di plom skoj ra zi ni. U Osi je ku tre nut no po sto je ka te-
dre za upra vlja nje knji žni ca ma i or ga ni za ci ju in for ma-
ci ja, po vi jest knji ge, na klad ni štvo i knji žar stvo, te no-
vo o tvo re na ka te dra za za šti tu pi sa ne ba šti ne i su rad nju 
ba štin skih usta no va. 

Na pred di plom skoj ra zi ni stu den ti stje ču aka dem ski 
na ziv pr vo stup ni ka in for ma to lo gi je, s na gla skom na ob-
li ko va nje in for ma cij skih pro iz vo da i uslu ga, is tra ži va nje 
in for ma cij skih po tre ba, upo tre be in for ma ci ja, te ko mu ni-
ka ci je s raz li či tim sku pi na ma ko ri sni ka, ili na klad ni štvo i 
knji žar stvo. Na kon za vr še nog pred di plom skog stu di ja, stu-
den ti su kom pe tent ni za upra vlja nje knji žni ca ma i srod-
nim in for ma cij skim i kul tur nim usta no va ma, vred no va nje 
in for ma cij skih iz vo ra, od no se s jav no šću, iz ra du i odr ža-
va nje mre žnih stra ni ca, te di gi ta li za ci ju i za šti tu in for ma-

4 Od sjek za in for ma cij ske zna no sti, Fi lo zof ski fa kul tet, Sve u či li šte u Za gre bu, 
http://www.ffzg.hr/in foz/hr/ (pre u ze to 16. 9. 2010).
5 Od sjek za in for ma cij ske zna no sti, Fi lo zof ski fa kul tet, Sve u či li šte u Osi je ku, 
http://web.ffos.hr/in fo zna no sti/ho me.php (pre u ze to 17. 9. 2010).

ci ja.6 Na di plom skoj ra zi ni, stu den ti se ospo so blja va ju za 
pla ni ra nje, iz grad nju i odr ža va nje in for ma cij skih su sta va 
i mre ža u knji žni čar stvu i/ili na klad ni štvu i knji žar stvu, 
upra vlja nje zna njem i iz vo ri ma in for ma ci ja, pla ni ra nje i 
pro ved bu znan stve no-is tra ži vač kih pro je ka ta, pro ved bu 
obra zov nih pro gra ma za po sre do va nje i ko ri šte nje in for-
ma ci ja u osnov nim i sred njim ško la ma, te u aka dem skim 
in sti tu ci ja ma i usta no va ma za cje lo ži vot no obra zo va nje u 
pod ruč ju in for ma cij skih zna no sti. Po za vr šet ku stu di ja, 
stu den ti stje ču aka dem ski na ziv ma gi star in for ma to lo gi je 
ili ma gi star na klad ni štva i knji žar stva.

2.3. Od jel za knji žni čar stvo Sve u či li šta u Za dru
Od jel za knji žni čar stvo na Sve u či li štu u Za dru sa ra-

dom po či nje 2004. go di ne, kao re dov ni stu dij u tra ja nju od 
osam se me sta ra. Pri je dlog pro gra ma stu di ja iz ra đen je na 
te me lju pro gra ma osi ječ kog Od je la, a 2005. go di ne mo di-
fi ci ra se u skla du s po tre ba ma Sve u či li šta u Za dru. Iako 
je po čet na ide ja bi la po kre ta nje in ter di sci pli nar nog stu di ja 
u po lju in for ma cij skih zna no sti, za gra ne knji žni čar stva, 
ar hi vi sti ke i mu ze o lo gi je, do sa da su ostva re ni uvje ti je-
di no za pro ved bu stu di ja knji žni čar stva. Stu dij se sa sto-
ji od pred di plom ske ra zi ne u tra ja nju od šest se me sta ra 
i di plom ske u tra ja nju od če ti ri se me stra.7 Po za vr šet ku 
pred di plom skog stu di ja, stu den ti stje ču aka dem ski na ziv 
pr vo stup ni ka knji žni čar stva s na gla skom na or ga ni za ci ju, 
za šti tu i upo tre bu pi sa ne ba šti ne, te se kva li fi ci ra ju za na-
sta vak stu di ja na di plom skoj ra zi ni. Zna nja i vje šti ne ko-
je usva ja ju ospo so blja va ju ih za po slo ve ve za ne uz oda bir, 
po hra nu, orga ni za ci ju i vred no va nje zbir ki i in for ma cij-
skih uslu ga, upo tre bu in for ma cij skih po ma ga la, se lek tiv-
nu di se mi na ci ju in for ma ci ja, iz ra du ba za po da ta ka, iz ra du 
i odr ža va nje mre žnih stra ni ca, di gi ta li za ci ju i za šti tu gra-
đe, rad s ko ri sni ci ma, od no se s jav no šću, te po moć pri pla-
ni ra nju i upra vlja nju in for ma cij skim usta no va ma.

Di plom ski stu dij pri pre ma stu den te za pla ni ra nje i 
upra vlja nje in for ma cij skim su sta vi ma i mre ža ma, upra-
vlja nje zna njem, pla ni ra nje i iz vo đe nje znan stve no-is tra ži-
vač kih pro je ka ta, kao i za pro ved bu obra zov nih pro gra ma 
po sre do va nja i ko ri šte nja in for ma ci ja na svim ra zi na ma 
obra zo va nja. Po za vr šet ku di plom skog stu di ja, stu den ti 
stje ču aka dem ski na ziv ma gi stra knji žni čar stva ili na klad-
ni štva i knji žar stva.

2.4. Zdru že ni stu dij pi sa ne ba šti ne u di gi tal nom 
okru že nju

Od jel za in for ma to lo gi ju Sve u či li sta u Osi je ku i Od jel 
za knji žni čar stvo Sve u či li šta u Za dru, u su rad nji s Odje-
lom za kul tur nu ba šti nu Sve u či li šta u Par mi, 2008. go di ne 
po kre ću zdru že ni di plom ski stu dij Pi sa ne ba ši ne u di gi tal-
nom okru že nju. Svr ha ovog stu di ja je ospo so bi ti stu den te 
za pla ni ra nje i pro ved bu pro je ka ta, di gi ta li za ci ju kul tur ne 
ba šti ne i raz voj in for ma cij skih uslu ga u di gi tal nom okru-
že nju. Ti je kom stu di ja, stu den ti po la žu ko le gi je pre da va ča 
sa sva tri sve u či li šta, te su dje lu ju u raz li či tim pro jek ti ma 

6 Od sjek za in for ma cij ske zna no sti, Fi lo zof ski fa kul tet, Sve u či li šte u Osi je ku, 
http://web.ffos.hr/in fo zna no sti/ho me.php (pre u ze to 17. 9. 2010).
7 Od jel za knji žni čar stvo, Sve u či li šte u Za dru, http://www.unizd.hr/De fa ult.
aspx?ali as=www2.unizd.hr/knji zni car stvo (pre u ze to 10. 9. 2010).
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i stu di ja ma. Po za vr šet ku stu di ja, stu den ti usva ja ju aka-
dem ski na ziv ma gi stra in for ma to lo gi je – struč njak za pi sa-
nu ba šti nu u di gi tal nom okru že nju.8

2.5. Us po red ba stu dij skih pro gra ma u Osi je ku, Za dru 
i Za gre bu

Iako sva tri od je la obra zu ju isti pro fil struč nja ka, po-
sto je raz li ke u ko le gi ji ma ko je nu de, te zna nji ma i vje šti na-
ma ko je stu den ti usva ja ju. Od jel za in for ma cij ske zna no sti 
Sve u či li šta u Za gre bu nu di in ter di sci pli nar ni pred di plom-
ski stu dij, dok Od jel za in for ma cij ske zna no sti u Osi je ku 
i Od jel za knji žni čar stvo u Za dru nu de sa mo stu dij knji-
žni čar stva i/ili na klad ni štva i knji žar stva. Isti stu dij ski 
pro gram u Za dru i Osi je ku omo gu ću je ve ću mo bil nost 
stu de na ta i pro fe so ra, što je je dan od ci lje va Bo lonj ske 
de kla ra ci je.9 Us po red nom ana li zom na stav nih pla no va i 
pro gra ma, utvr đe no je da sva tri od je la na pred di plom skoj 
ra zi ni nu de ko le gi je ko ji se ba ve in for ma cij skim teh no lo-
gi ja ma, osno va ma kla si fi ka ci je i or ga ni za ci je in for ma ci ja, 
ba za ma po da ta ka, in for ma cij skim iz vo ri ma o slu žba ma, 
te upra vlja njem in for ma cij skim usta no va ma.10 Pri su stvo 
istih sku pi na ko le gi ja upu ću je na či nje ni cu da su upra vo to 
zna nja i vje šti ne neo p hod ni sva kom in for ma cij skom struč-
nja ku za rad na kon za vr šet ka pred di plom skog stu di ja.

Struk tu ra stu di ja za gre bač kog Od je la na di plom skoj 
ra zi ni znat no se raz li ku je od ustro ja pro gra ma osta la dva 
Od je la. Stu den ti mo gu bi ra ti je dan od mo du la za ko ji se 
že le spe ci ja li zi ra ti. Ka te dra za knji žni čar stvo nu di mo guć-
nost spe ci ja li za ci je u or ga ni za ci ji zna nja, knji žni ce i dru-
štvo, knji žni ce i slu žbe za dje cu i mla dež, te nu di mo dul za 
stu den te ko ji ni su za vr ši li pred di plom ski stu dij in for ma-
cij skih zna no sti.11 Od jel za in for ma cij ske zna no sti u Osi je-
ku i Od jel za knji žni čar stvo u Za dru na di plom skoj ra zi ni 
nu de mo du le knji žni čar stva, na klad ni štva i knji žar stva, te 
zdru že ni stu dij pi sa ne ba šti ne u di gi tal nom okru že nju.

3. Stu dent ske ak tiv no sti

S ob zi rom da od red be Bo lonj ske de kla ra ci je na la žu 
ak tiv no su dje lo va nje stu de na ta u na sta vi, kao i su rad nju 
stu de na ta, pro fe so ra i in for ma cij skih struč nja ka, stu den-
ti svih tri ju od je la ak tiv no su dje lu ju u broj nim znan stve-
no-is tra ži vač kim pro jek ti ma, or ga ni za ci ji kon fe ren ci ja 
i slič nih struč nih i pro fe si o nal nih oku plja nja na ko ji ma 
če sto pred sta vlja ju re zul ta te svo jih vla sti tih is tra ži va nja. 
U sklo pu stu dent skih udru ga ure đu ju i iz da ju stu dent ske 
ča so pi se ko ji se ba ve knji žnič nim i in for ma cij skim pi ta nji-
ma. Je dan od pri mje ra je ča so pis LI BROS, za či je iz da va-
nje su za slu žni stu den ti osječ kog Od je la za in for ma cij ske 
zna no sti.12

8 Od sjek za in for ma cij ske zna no sti, Fi lo zof ski fa kul tet, Sve u či li šte u Osi je ku, 
http://web.ffos.hr/in fo zna no sti/ho me.php (pre u ze to 17. 9. 2010).
9 T. Apa rac-Je lu šić, „Mo bil nost stu de na ta knji žnič ne i in for ma cij ske zna no-
sti”, Or ga ni za ci ja zna nja 3, 9 (2004): 6-9.
10 J. Ba šić, “Chan ges in Cro a tian LIS edu ca tion: the in flu en ce of Bo log na pro-
cess” (Rad pred sta vljen na 75. IFLA-inom svjet skom knji žnič nom i in for ma-
cij skom kon gre su, Mi la no, Ita li ja, 23-27 August, 2009).
11 Od sjek za in for ma cij ske zna no sti, Fi lo zof ski fa kul tet, Sve u či li šte u Za gre bu, 
http://www.ffzg.hr/in foz/hr/ (pre u ze to 16. 9. 2010).
12 Li bros: klub stu de ne ta in for ma to lo gi je, http:// oziz.ffos.hr/li bros/ (pre u ze to 
11. 9. 2010).

Za dar ski i osječ ki stu den ti sva ke go di ne su dje lu ju u 
or ga ni za ci ji kon fe ren ci je LI DA ko ja oku plja vr hun ske 
svjet ske struč nja ke na pod ruč ju knji žnič ne i in for ma cij ske 
zna no sti, a 2008. go di ne bi li su glav ni or ga ni za to ri i do-
ma ći ni stu dent ske me đu na rod ne kon fe ren ci je Bob catsss. 
Ka ko bi una pri je di li su rad nju svih tri ju od je la na na ci o-
nal noj ra zi ni, stu den ti su 2008. go di ne or ga ni zi ra li Da ne 
stu de na ta knji žni čar stva, s ten den ci jom da se kon fe ren ci ja 
odr ža va sva ke go di ne, te da oku plja ne sa mo stu den te iz 
Hr vat ske, već i iz su sjed nih ze ma lja.

Stu den ti ta ko đer su dje lu ju u pro gra mi ma mo bil no-
sti, ta ko za dar ski i osječ ki stu den ti već ne ko li ko go di na za 
re dom od la ze na pro gra me raz mje ne u Austri ju, u sklo pu 
CE E PUS i Era smus pro gra ma, što je još je dan od po ka za-
te lja da se hr vat ski stu dij ski pro gra mi pri la go đu ju europ-
skim nor ma ma.

4. Pro ble mi hr vat skog knji žni čar stva

Iz pre gle da raz vo ja stu dij skih pro gra ma vi dlji vo je 
da se već du gi niz go di na nu di pro gram struč ne na o bra-
zbe oso ba ma za po sle nim u knji žni ca ma ko je za vr še stu dij 
knji žni čar stva. Za po šlja va nje oso ba bez za vr še nog stu di-
ja je go ru ći pro blem s ko jim se Hr vat ska su sre će i da nas. 
Ta kav pri stup za po šlja va nju ne ga tiv no utje če na per cep-
ci ju knji žni čar stva u oči ma jav no sti, te pro fe si o na li za ci ju 
knji žni čar skog po sla. Ne pro fe si o nal ne i ne e ti čne po stup ke 
pri li kom oda bi ra po je di na ca u rad ni od nos mo že spri je či ti 
sa mo za jed nič ka sna ga i lju bav pre ma stru ci.13 Uvo đe nje 
no vih stu dij skih pro gra ma za obra zo va nje knji žni ča ra u 
Osi je ku i Za dru za cilj ima stva ra nje struč nog ka dra ko ji 
će po mo ći pri una pre đe nju ra da knji žni ca i uvo đe nju sve 
ve ćeg bro ja no vih uslu ga. Ta kve uslu ge bi u ve ćoj mje ri 
tre ba le za do vo lja va ti po tre be sve za htjev ni jih ko ri sni ka. 
Uz za vr šen stu dij knji žni čar stva va žno je da knji žni ča ri su-
dje lu ju i u pro gra mi ma cje lo ži vot nog obra zo va nja, ka ko bi 
stal no na do gra đi va li i usa vr ša va li zna nja i vje šti ne po treb-
ne za rad u knji žni ci, ko ja sve vi še ko ri sti in for ma cij ske 
i ko mu ni ka cij ske teh no lo gi je za pru ža nje uslu ga. 2008. i 
2009. go di ne u Hr vat skoj se pro vo dio pro jekt „Cje lo ži vot-
no uče nje knji žni ča ra: is ho di uče nja i flek si bil nost (CUK)“, 
fi nan ci ran od Na ci o nal ne za kla de za zna nost, vi so ko škol-
stvo i teh no lo gij ski raz voj Re pu bli ke Hr vat ske. Cilj ovog 
pro jek ta bio je po moć raz vo ju su vre me nog flek si bil nog su-
sta va obra zo va nja i iz o bra zbe knji žni ča ra ute me lje nog na 
is ho di ma uče nja.14 Knji žni čar ska udru že nja, me đu ko ji ma 
se po seb no is ti če Hr vat sko knji žni čar sko dru štvo, ula žu 
naj vi še na po ra za pro mi ca nje i una pre đe nje knji žni čar ske 
stru ke, nje zi no pred sta vlja nje u jav no sti. Ta ko đer, iz da ju 
struč ne ča so pi se i slič ne pu bli ka ci je, or ga ni zi ra ju struč ne 

13 U skla du sa još uvi jek va že ćim Za ko nom o knji žni ca ma iz 1997. go di ne, 
po slo ve po moć nog knji žni ča ra mo že oba vlja ti oso ba ko ja ima za vr še nu sred-
nju ško lu i po lo žen struč ni is pit za po moć nog knji žni ča ra. Po slo ve knji žni ča ra 
mo že oba vlja ti oso ba ko ja ima za vr še nu vi šu ško lu i po lo žen struč ni is pit za 
knji žni ča ra, dok po slo ve di plo mi ra nog knji žni ča ra mo že oba vlja ti oso ba sa za-
vr še nim stu di jem knji žni čar stva, od no sno za vr šen dru gi vi so ko škol ski stu dij 
uz do pun ski stu dij knji žni čar stva, te po lo žen struč ni is pit za di plo mi ra nog 
knji žni ča ra. Oso be ko je se za po šlja va ju na mje sto po moć nog knji žni ča ra i 
knji žni ča ra struč ni is pit su du žne za vr ši ti u ro ku od dvi je go di ne od da na za-
po šlja va nja, a oso be ko je se za po šlja va ju na mje sto di plo mi ra nog knji žni ča ra 
u ro ku od 5 go di na od da na za po šlja va nja.
14 Cje lo ži vot no uče nje knji žni ča ra: is ho di uče nja i flek si bil nost, http://www.nsk.
hr/CUK/cuk.pdf (pre u ze to 13. 9. 2010).
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sku po ve i su dje lu ju u do no še nju za kon skih pro pi sa ko ji se 
ti ču knji žni čar ske stru ke.

Pri dru ži va nje i an ga ži ra nje mla dih ge ne ra ci ja ško lo-
va nih knji žni ča ra je od iz nim ne va žno sti za raz voj i una-
pre đe nje knji žni čar stva kao ta kvo ga. Svo jim su vre me nim 
po i ma njem knji žni čar stva i knji žni ca kao mje sta dru štve-
nih i kul tur nih zbi va nja, sre di šta za raz mje nu in for ma ci-
ja, te pro ved bu obra zov nih pro gra ma, mla de ge ne ra ci je 
knji žni ča ra ima ju sna gu da pro mje ne per cep ci ju knji-
žni ca u oči ma jav no sti. Uklju či va nje mla dih ge ne ra ci ja 
knji žni ča ra, ali i stu de na ta knji žni čar stva, u or ga ni za ci ju 
ra znih struč nih sku po va, osmi šlja va nje i pro ved bu no vih 
knji žnič nih slu žbi i uslu ga, kao i su dje lo va nje u iz ra di 
no vih za kon skih pra vil ni ka, po zi tiv no utje če na nji ho vu 
mo ti va ci ju da se još vi še an ga ži ra ju, ka ko na vla sti tom 
obra zo va nju i usa vr ša va nju, ta ko i u raz vo ju i pro mi ca-
nju stru ke.

5. Za klju čak

U skla du s od red ba ma Bo lonj ske de kla ra ci je, te su o če-
ni s iza zo vi ma glo ba li za ci je i ubr za nog raz vo ja in for ma cij-
ske i ko mu ni ka cij ske teh no lo gi je, od je li za knji žni čar stvo 

u Re pu bli ci Hr vat skoj iz mje nju ju svo je na stav ne pla no ve i 
pro gra me. Na taj na čin že le omo gu ći ti obra zo va nje mo der-
nog pro fi la struč nja ka po treb nih za ta ko zva ne e-eko no mi-
je, e-Vla du, e-uče nje i e-iz da va štvo i po ve ća ti ho ri zon tal ne 
i ver ti kal ne po kre tlji vo sti stu de na ta u na ci o nal nim i me-
đu na rod nim pro sto ri ma vi so kog obra zo va nja.15 

No vi LIS pro gra mi pri la go đe ni pra vi li ma Bo lonj ske 
de kla ra ci je za sni va ju se na kon cep tu ak tiv nog su dje lo va-
nja stu de na ta u na sta vi, kao i su rad nji stu de na ta, pro fe-
so ra i in for ma cij skih struč nja ka pri li kom ko ri šte nja no vih 
teh no lo gi ja u obra zo va nju. 

Traj na iz o bra zba i usa vr ša va nje je te melj ne sa mo pro-
fe si o nal nog raz vo ja po je din ca i stru ke, već i za us po sta vu 
su vre me nih knji žnič nih uslu ga. Ko li ko će se knji žni čar-
ska pro fe si ja us pje ti pri la go di ti za htje vi ma in for ma cij skog 
dru štva ute me lje nog na dru štvu zna nja, ovi si o pri mje ni 
flek si bil nog su sta va cje lo ži vot no ga uče nja, ko ji će vred-
no va ti i pri zna va ti kom pe ten ci je ste če ne svim ob li ci ma 
uče nja.

15 T. Apa rac-Je lu šić, „Mo bil nost stu de na ta knji žnič ne i in for ma cij ske zna no-
sti”, Or ga ni za ci ja zna nja 3, 9 (2004): 6-9.
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1. Dru štve ne pro mje ne i nji hov utje caj na knji žni ce

Pro mje ne u dru štvu uvje to va ne na pret kom teh no-
lo gi je stvo ri le su li be ral no okru že nje ko je ka rak te ri zi ra 
dru ga či ji od nos pre ma autor stvu i autor skim pra vi ma, 
na gla ša va per so na li za ci ju uslu ga i stva ra pro sto re, u ko-
je mu in for ma ci ja do la zi do po je din ca iz rav no, bez kva li-
ta tiv nih me ha ni za ma ko ji bi jam či li nji ho vu vje ro do stoj-
nost ili toč nost. U ta kvom okru že nju po je di nac oče ku je da 
in for ma ci ji mo že pri stu pi ti iz rav no, be šav no i bez mno go 
an ga žma na, te u svo joj po tra zi za in for ma ci ja ma sve rje đe 
fi zič ki od la zi do mje sta po put knji žni ca. Ta kvo da na šnje 
okru že nje, di gi tal no dru štvo, sa svo jim pi ta nji ma i pro-
ble mi ma, slu ži kao do bra pod lo ga za pro mi šlja nje o sa da-
šnjem i bu du ćim prav ci ma is tra ži va nja i raz voj nim ten-
den ci ja ma u pod ruč ju knji žni čar stva. Prak sa pro la zi kroz 
zna čaj ne pro mje ne u smi slu no vih pod ruč ja i ulo ga ko je 
se oče ku ju od knji žni ca i knji žni ča ra. Vi dlji va je ra di kal na 
tran sfor ma ci ja u vr sti obra zo va nja ko ju knji žni ce tre ba ju 
kao što je, pri mje ri ce, teh no lo ška ospo so blje nost. S dru ge 
stra ne, pe da go ške vje šti ne, kao i spo sob nost ana li ze raz li-

či tih ko ri snič kih po tre ba i kon tek sta u ko jem se one ja vlja-
ju zna čaj no su se po ve ća li.1

Ima ju ći u vi du na ve de ne pro mje ne, ne iz ne na đu je 
što su sve gla sni je dvoj be i pred vi đa nja o op stan ku knji-
žnič ne pro fe si je i sa mih knji žni ca. D. Baw den2 ob je di nju je 
pred vi đa nja ne ko li ko auto ra o bu duć no sti knji žni ca i nu di 
tri mo gu ća sce na ri ja. Pr vi sce na rij pred vi đa za dr ža va nje 
tre nut ne si tu a ci je u ko joj knji žni ca op sta je uz ne znat ne 
pro mje ne. Dru gi sce na rij uklju ču je zna čaj ni je pro mje ne i 
pred vi đa sma nji va nje ili čak ne sta ja nje od re đe nih funk ci-
ja, ali i pro ši re nje i pro mje ne dru gih. Po sljed nji sce na rij, 
po pri lič no ra di ka lan, pred vi đa ne sta ja nje da na šnjih ti po va 
uslu ga, te nji ho vu smje nu i ob li ko va nje sa svim no vog „in-
for ma cij skog pro sto ra”.

1 Jan No lin i Fre krik Åström, ”Tur ning we ak ness in to strength: stra te gi es for 
fu tu re LIS”, Jo ur nal of Do cu men ta tion 1 (2010): 7 – 27.
2 Da vid Baw den, ”Sha ring Know led ge and In for ma tion: Three Vi ews of the 
Fu tu re“, u IN Fu tu re2009: Di gi tal Re so ur ces and Know led ge Sha ring, ur. Hr vo je 
Stan čić, Sa nja Se ljan, Da vid Baw den, Ja dran ka La sić-La zić (Za greb : De part-
ment of In for ma tion Sci en ces, Fa culty of Hu ma ni ti es and So cial Sci en ces, 
Uni ver sity of Za greb, 2009).

Sa že tak
Obra zo va nje knji žni ča ra glav ni je čim be nik ko ji utje če na sta tus i pre po zna tlji vost bi bli o te kar ske stru ke, njen imidž, pro-
fe si o nal nu vje ro do stoj nost i ugled. No, obra zo va nje knji žni ča ra od u vi jek je bi lo pra će no raz li či tim mo tri šti ma ko ja su vo-
di la pot pu no su prot nim pri stu pi ma i po ta klo di le me ko je do da nas ni su jed no znač no raz ri je še ne, po put di le me iz me đu 
ge ne ra li za ci je i spe ci ja li za ci je (usmje re nost na vr stu in sti tu ci je ili sa dr žaj no pod ruč je dje lo va nja), di le me iz me đu prak se i 
te o ri je, di le me u oda bi ru sa me ter mi no lo gi je i smje šta ja u ši re pod ruč je (knji žni čar stvo, in for ma cij ske zna no sti, knji žni ča ri 
ili in for ma cij ski struč nja ci), pa sve do pi ta nja je li uop će po treb no obra zo va nje bi bli o te ka ra na aka dem skoj ra zi ni. U ra du 
se sto ga ana li zi ra ju struk tur ne i sa dr žaj ne od red ni ce stu di ja bi bli o te kar stva u Hr vat skoj s na gla skom na pro gra me stu di ja 
in for ma cij skih zna no sti Fi lo zof sko ga fa kul te ta (po seb no bi bli o te kar stva) u Za gre bu, te pri ka zu je raz voj i kon cept is ho da 
uče nja i kom pe ten ci ja u pro gra mi ma. Auto ri sma tra ju da ova kav pri stup ob li ko va nju pro gra ma osi gu ra va dvo ja ku pred-
nost: s jed ne stra ne pri do no si za po šlji vo sti stu de na ta i uve ća va nji ho vu kon ku rent nost na tr ži štu ra da uz isto vre me no 
ja ča nje sta tu sa i ugle da stru ke. 

Ključ ne ri je či: 
obra zo va nje knji žni ča ra, ku ri ku lum, Bo lonj ski pro ces, is ho di uče nja, kom pe ten ci je
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Dru gi pro blem pred ko jim se bi bli o te kar stvo na la zi je 
vi dlji va ras ci je plje nost u od no su na obra zo va nje bu du ćih 
struč nja ka iz me đu aka dem skog/is tra ži vač kog sek to ra i 
prak se, ko ja u od re đe nom bro ju slu ča je va ne gi ra po tre bu 
aka dem skog obra zo va nja knji žni ča ra, uz po ku ša je pre-
u smje ra va nja obra zo va nja knji ži ča ra na sa me knji žni ce 
kao mje sta ko ja će naj bo lje ospo so bi ti bu du će struč nja ke 
za rad na od re đe nim po slo vi ma. No, či nje ni ca je ka ko to 
sa mu stru ku i raz voj znan stve ne di sci pli ne za pra vo vra-
ća na po če tak i ne gi ra na sto ja nja in te gri ra nja bi bli o te-
kar stva kao di je la znan stve no-is tra ži vač kog pod ruč ja. G. 
Sto kić Si mon čić3, ras pra vlja ju ći o nu žno sti aka dem skog 
obra zo va nja knji žni ča ra i us po sta vlja nju pro fe si je obra-
zo va nih struč nja ka, is ti če ka ko knji žni ce ni su in sti tu ci je 
for mal nog obra zo va nja, te kao ta kve ne mo gu po nu di ti 
ade kvat no aka dem sko obra zo va nje knji žni ča ra, ni ti po-
nu di ti akre di ta ci je u ob li ku di plo me, s od re đe nim bro jem 
ECTS bo do va, te skup kom pe ten ci ja i vje šti na pre po zna-
tlji vog na me đu na rod noj ra zi ni. Knji žni ce ni su obra zov-
ne in sti tu ci je i ne mo gu po nu di ti obra zov ne pro gra me 
akre di ti ra ne od stra ne sve u či li šta, već su pot po ra obra-
zov nom su sta vu u obra zov nom pro ce su i mo gu nu di ti 
struč na usa vr ša va nja u skla du s po li ti kom cje lo ži vot nog 
obra zo va nja. Ta ko đer, s ob zi rom na opi sa ne br ze pro mje-
ne u da na šnjem dru štvu, po treb no je obra zo va ti po je din-
ce ko ji će ima ti do bru te o rij sku pod lo gu i ra zu mi je va nje 
dru štve nih, fi lo zof skih i teh no lo ških pro mje na, po mo ću 
ko jih će zna ti la ko pre po zna ti po tre be ko ri sni ka, ana li zi-
ra ti pro mje ne ko je na stu pa ju, te do ni je ti od lu ke o dalj njim 
ak tiv no sti ma. Cilj je obra zo va nja ob li ko va ti struč nja ke s 
kom pe ten ci ja ma za cje lo ži vot no uče nje i sna la že nje u in-
for ma cij skom dru štvu.

Tre ći pro blem pred ko jim se knji žni čar stvo na la zi od-
nos je s „tra di ci o nal nim“ znan stve nim di sci pli na ma. No-
lin i Åström4, ana li zi ra ju ći pro ble me u bi bli o te kar stvu, 
is ti ču ka ko se upra vo sto ga što je knji žni čar stvo pro iz i šlo 
iz prak se i sto ga što su te ve ze još uvi jek vr lo ja ke, stva-
ra ve li ka ovi snost o stru ci, što s jed ne stra ne da je sna gu 
pod ruč ju, no ujed no i stva ra broj ne pro ble me. Upra vo je 
zbog te ovi sno sti do šlo do re la tiv no ka snog uklju či va nja u 
aka dem sko okru že nje i stva ra nja sa mo stal ne aka dem ske 
di sci pli ne s us po sta vlje nim ja snim gra ni ca ma. No ta ko 
kom plek sno pod ruč je ko je mu su u sre di štu iz u ča va nja po-
da ci, in for ma ci je, zna nje i in for ma cij ske in sti tu ci je, ima 
vr lo dis per gi ra no te o rij sko-me to do lo ško pod ruč je, za pra-
vo bez čvr stih upo ri šta i gra ni ca. Pro blem frag men ti ra no-
sti i he te ro ge no sti pod ruč ja5 vi dljiv je i kroz ra zno li kost 
te ma ko je je mo gu će po ve za ti s in for ma ci ja ma i knji žni-
ca ma, od no sno spe ci ja li zi ra nim pod ruč ji ma is tra ži va nja 
ob je di nje nih pod poj mom bi bli o te kar stvo. Iako je tra di ci-
ja is tra ži va nja in for ma ci ja iz raz li či tih per spek ti va pr ven-
stve no ve za na uz knji žni ce, zbog po dat kov ne i in for ma-
cij ske re vo lu ci je, sve se vi še di sci pli na po če lo za ni ma ti za 
in for ma ci je kao pred met is tra ži va nja. Je dan je to od raz-
lo ga stva ra nja vr lo za ni mlji vih ob li ka su rad nje vi dlji vih u 
ne u jed na če no sti pod ruč ja na ko ji ma su se „smje sti li“ stu-

3 Gor da na Sto kić Si mon čić, „Uvod nik“, Pan če vač ko či ta li šte 16 (2010): 7. 
4 Jan No lin i Fre drik Åström, ”Tur ning we ak ness in to strength: stra te gi es for 
fu tu re LIS”, 7.
5 Ibid.

di ji bi bli o te kar stva. Is tra ži va nje pro ve de no na europ skim 
stu di ji ma6 po ka za lo je ša ro li kost pod ruč ja ko ja nu de pro-
gra me bi bli o te kar stva. Od 50 europ skih stu di ja 35% ih se 
na la zi na hu ma ni stič kom i umjet nič kom pod ruč ju, 15% 
unu tar dru štve nih zna no sti, 13% na ko mu ni ka ci ja ma i 
me di ji ma, 9% na bi zni su/me nadž men tu, 4% na ra ču nal-
nim zna no sti ma i 24% unu tar „osta lo ga“. Ovi po da ci idu u 
pri log he te ro ge no sti s ve li kom ra zno li ko šću pod ruč ja su-
rad nje. Knji žni čar stvo mo že mo per ci pi ra ti kao di sci pli nu 
u tran sfor ma ci ji ko ja se kre će u ne ko li ko smje ro va u isto 
vri je me, oja ča va ju ći i osla blju ju ći svo je gra ni ce. No, na-
stav kom raz vo ja knji žni čar stva u aka dem skom okru že nju, 
te ja snim de fi ni ra njem je zgre pod ruč ja, kao i ostva ri va-
njem su rad nje s osta lim di sci pli na ma u gra nič nim pod-
ruč ji ma is tra ži va nja, za si gur no će na sta vi ti ja ča nje zna ča-
ja i učvr šći va nje po zi ci je bi bli o te kar stva kao rav no prav ne 
di sci pli ne. Sto ga bi vr lo ri gid no za tva ra nje u krug prak se i 
even tu al no vra ća nje obra zo va nja na ni vo ospo so blja va nja 
oso blja u knji žni ca ma anu li ra lo do sa da šnja na sto ja nja, te 
vr lo vje ro jat no do ve li do pre u zi ma nja pod ruč ja is tra ži va-
nja u dru ge di sci pli ne.

2. Obra zo va nje knji žni ča ra

U pod ruč ju in for ma cij skih zna no sti, ame rič ka i bri-
tan ska sve u či li šta uvi jek su ima la vo de ću ulo gu. Pr va 
su us po sta vi la obra zo va nje na sve u či li šnom ni vou osni-
va ju ći tzv. li brary and in for ma tion sci en ce scho ols ili ško
le knji žnič ne i in for ma cij ske zna no sti, ko je su od ta da bi-
le uzi ma ne kao mo de li, te sma tra ne vo de ći ma u raz vo ju 
pro fe si je. Pro gra mi in for ma cij skih stu di ja u Sje di nje nim 
Ame rič kim Dr ža va ma i Ve li koj Bri ta ni ji ve ći nom su po-
nu đe ni kao jed no go di šnji po sli je di plom ski stu di ji, od-
no sno ma gi star ski stu panj u in for ma cij skim ili knji žnič-
no-in for ma cij skim stu di ji ma. Stu den ti ko ji se upi su ju na 
ove stup nje ve ve ći nom su za po sle ni u in for ma cij skom 
sek to ru i že le ste ći vje šti ne i struč na zna nja po mo ću ko-
jih će po bolj ša ti svoj rad i otvo ri ti no ve mo guć no sti za 
ostva ri va nje uspje šne ka ri je re. Ovo je za pra vo nji hov je-
di ni stu panj u pod ruč ju in for ma cij skih zna no sti. I dok 
je u Hr vat skoj ta kva di plo ma pred u vjet za rad u knji-
žni ci (pro pi sa no za kon skom re gu la ti vom), ame rič ke i 
bri tan ske di plo me sa me po se bi ne ma ju to li ko zna če nje 
kao stvar no zna nje po je din ca, te vr lo če sto ni su uvjet za 
za po šlja va nje.7

S dru ge stra ne, u europ skom obra zov nom su sta vu 
ja vlja se ve li ka ne u jed na če nost cer ti fi ci ra nja knji žni ča ra. 
Ta ko, Audon son8 is ti če ka ko da nas oso ba ko ja se be na zi-
va obra zo va nim bi bli o te ka rom ne mo ra uvi jek bi ti obra-
zo va na na istom stup nju. Na i me, po sto je ve li ke raz li ke 
iz me đu sa mih stu di ja knji žni čar stva na pred di plom skom 

6 Je an nie Bo rup Lar sen, “A sur vey of li brary & in for ma ion sci en ce scho ols in 
Euro pe“, u Euro pean Cur ri cu lum Re flec ti ons on Li brary and In for ma tion Sci en
ce, ur. Le if Kaj berg i Le if Lør ring, 232-241 (Co pen ha gen: The Royal School of 
Li brary and In for ma tion Sci en ce, 2005).
7 Ja dran ka La sić-La zić i dr, „Raz voj ku ri ku lu ma iz pred me ta or ga ni za ci je 
zna nja“, u Oda bra na po gla vlja iz or ga ni za ci je zna nja, ur Ja dran ka La sić-La zić, 
129-141 (Za greb: Fi lo zof ski fa kul tet, Za vod za in for ma cij ske stu di je Od sje ka 
za in for ma cij ske zna no sti, 2004).
8  R. Audon son, LIS and the cre a tion of a Euro pean edu ca ti o nal spa ce, EUC LID, 
http://euclid.hio.no/files/pdf/lisbon-lecture.pdf (preuzeto 15. 9. 2010).
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i di plom skom ni vou, a iako je ve ći na stu di ja smje šte na 
na sve u či li šnu ra zi nu, sve jed no je mo gu će pro na ći pri-
mje re or ga ni za ci je stu di ja na ra zi ni vi so ke ško le sa sna-
žnim struč nim usmje re njem (pri mje ri ce u Nje mač koj). 
Po tre ba ujed na ča va nja pro fe si o nal nih kom pe ten ci ja i 
nji ho vog vred no va nja na Europ skom ni vou od pre sud ne 
je va žno sti. 

Pri mje ri ce, pri je uvo đe nja tzv. Bo lonj skog su sta va i 
ECTS-a (Euro pean Cre dit Tran sfer System – Europ ski su-
stav pri je no sa bo do va) stu panj ma gi stra zna no sti u pod-
ruč ju knji žni čar stva po de fi ni ci ji je bio dru gi stu panj u pod-
ruč ju, zbog du ži ne stu di ra nja i op se ga ma gi star skog ra da, 
te je ta ko bio slič ni ji stup nju Ma gi stra fi lo zo fi je (MPhil) u 
an glo-ame rič kom obra zov nom su sta vu. No vim pro gra mi-
ma iz jed na če ni su stup nje vi, te je mo gu će stu di ra ti pred di-
plom ski, di plom ski i po sli je di plom ski stu dij u tra ja nju od 
tri go di ne za pr vi stu panj, dvi je za dru gi stu panj i tri za 
tre ći stu panj. Uvo đe njem Bo lo nje i usu sta vlja njem su sta-
va akre di ti ra nja, stva ra ju se ja sni i pre po zna tlji vi stu di ji, 
te za vr šne ti tu le ko ji bi tre ba li olak ša ti pro hod nost i raz-
mje nu u vi so ko škol skom obra zo va nju, ali ra zu mlji ve ti tu le 
ko je će olak ša ti za po šlja va nje. Mo že mo za klju či ti ka ko je 
da na šnji knji žni čar oso ba ko ja po sje du je naj ma nje pred di-
plom ski, a po želj no je di plom ski stu panj iz pod ruč ja bi bli-
o te kar stva ili in for ma cij skih zna no sti.

3. Pro mje ne obra zov nog okru že nja i nji hov utje caj na 
obra zo va nje in for ma cij skih struč nja ka

Ra ni je spo me nu te pro mje ne u dru štvu utje ca le su i 
na pro mje ne u obra zov nom okru že nju na svim ra zi na ma; 
pri mar nom, se kun dar nom i ter ci jar nom. Pri hva ća njem 
Bo lonj skog pro ce sa i iz mje nom stu dij skih pro gra ma ujed-
na či le su se obra zov ne mo guć no sti na pod ruč ju europ skog 
obra zov nog pro sto ra, te po ve ća la su rad nja iz me đu stru-
kov nog i vi so ko škol skog obra zo va nja. Uvo đe njem is ho da 
uče nja i de fi ni ra njem kom pe ten ci ja stu de na ta na sto ji se 
osi gu ra ti kva li te ta obra zov nog pro ce sa, te una pre đe nje 
na stav nog pla na i pro gra ma kroz urav no te že nost te o ri je 
i prak se.

Poj mo vi „is ho di uče nja“ (eng. le ar ning out co mes) i 
„kom pe ten ci je“ (eng. com pe ten ci es) po ne kad se ko ri ste 
za mjen ski, bu du ći da se is ho di uče nja od no se na po stig-
nu ća uče nja iz per spek ti ve stu dij skih pro gra ma, dok se 
kom pe ten ci je od no se na po stig nu ća uče nja iz per spek ti ve 
stu de na ta, ko je se raz vi ja ju ti je kom pro ce sa uče nja. Kom-
pe ten ci je ob u hva ća ju zna nja, pri mje nu zna nja, sta vo ve i 
od go vor no sti, a di je le se na ge ne rič ke/op će (za jed nič ke 
za sve stu di je) i struč ne/spe ci fič ne kom pe ten ci je. Is ho di 
uče nja pred sta vlja ju zna nja, vje šti ne i kom pe ten ci je po je-
din ca, dok se ključ ne kom pe ten ci je (eng. key com pe ten ci es) 
od no se na ko mu ni ka ci ju na ma te rin skom je zi ku, ko mu ni-
ka ci ju na stra nom je zi ku, kom pe ten ci je u ma te ma ti ci i pri-
rod nim zna no sti ma, di gi tal nu kom pe ten ci ju, kom pe ten ci-
ju uče nja, dru štve ne i gra đan ske kom pe ten ci je, smi sao za 
ini ci ja ti vu i pod u zet ni štvo, te kul tu ro lo šku sen zi bi li za ci ju 
i iz ra ža va nje.

Hr vat ska je usva ja ju ći na če la i pre po ru ke iz ra že ne u 
Europ skom kva li fi ka cij skom okvi ru za cje lo ži vot no uče-

nje (EQF) 9 iz ra di la Hr vat ski kva li fi ka cij ski okvir10 ko jim 
se na sto ji ujed na či ti na ci o nal na obra zov na tra di ci ja, po-
tre be go spo dar stva, po je din ca i dru štva u cje li ni s europ-
skim pre po ru ka ma. Cilj mu je stva ra nje su sta va u ko je mu 
će is ho di uče nja mo ći bi ti mjer lji vi i us po re di vi, či me se 
osi gu ra va pro toč nost i me đu sob ni od no si u obra zov nim 
in sti tu ci ja ma, ka ko u Hr vat skoj, ta ko i na me đu na rod noj 
ra zi ni.

4. Obra zo va nje knji žni ča ra u Hr vat skoj

Obra zo va nje u in for ma cij skim zna no sti ma u Hr vat-
skoj nu di se na sva tri stup nja vi so ko škol skog obra zo va nja, 
na pred di plom skoj, di plom skoj i po sli je di plom skoj ra zi ni. 
Stu di ji su po nu đe ni na tri sve u či li šta: Sve u či li štu u Za gre-
bu, Sve u či li štu u Osi je ku i Sve u či li štu u Za dru. Na sta vlja-
ju ći se na do sa da šnju tra di ci ju, kao pro gram s naj du žom 
tra di ci jom u Hr vat skoj, je di no Sve u či li šte u Za gre bu u 
svom stu dij skom pro gra mu ob je di nju je knji žni ča re, mu-
ze o lo ge, ar hi vi ste i in for ma ti ča re, te od ove 2010. go di ne 
na po sli je di plom skom ni vou u svoj pro gram im ple men ti ra 
i ko mu ni ka cij ske zna no sti.

Od sjek za in for ma cij ske zna no sti Sve u či li šta u Za gre-
bu iz vo di je dan pred di plom ski stu dij i vi še di plom skih stu-
di ja. Svi su oni in ter di sci pli nar no po sta vlje ni i omo gu ću ju 
da se kroz je zgre i iz bor ne pred me te (na Od sje ku, Fa kul te-
tu i Sve u či li štu) mo gu raz vi ti sve stra ni in te re si stu de na ta, 
ali i za do vo lji ti stvar ne po tre be po je di nih pod ruč ja. Isto-
vre me no je u nji ma osi gu ra no pro ži ma nje na stav nih sa dr-
ža ja, ali i mo guć nost iz bo ra i to po mo ću ni za mo du la ko ji 
stu den tu osi gu ra va ju spe ci ja li za ci ju za po je di nu di sci pli nu 
u pod ruč ju in for ma cij skih zna no sti.11

Ta kvim ob je di nja va njem in for ma cij skih struč nja ka 
u ku ri ku lu mu stvo re na je je zgra in for ma cij skih zna no sti 
s mo guć no sti ma iz bo ra spe ci fič nih pred me ta. Cilj ova ko 
or ga ni zi ra nog stu di ja je obra zo va ti struč nja ke ko ji će po-
sje do va ti vje šti ne i kom pe ten ci je za rad u in for ma cij skim 
in sti tu ci ja ma, ali i ko ji će ra zu mje ti po seb no sti i raz li či to-
sti sva kog od re đe nog ti pa in sti tu ci je i nje go vog pri stu pa u 
ob ra di in for ma ci ja.

Od sjek za in for ma cij ske zna no sti od 2005. go-
di ne iz vo di stu di je iz ra đe ne pre ma Bo lonj skim pre-
po ru ka ma. Pred di plom ski stu dij in for ma cij skih 
zna no sti pru ža te melj na zna nja i vje šti ne po treb ne in-
for ma cij skim struč nja ci ma uz mo guć nost usmje ra va nja, 
pu tem iz bor nih pred me ta, pre ma po je di noj gra ni unu tar 
po lja in for ma cij skih zna no sti. Di plom ski stu di ji ar hi vi sti-
ke, bi bli o te kar stva, in for ma ti ke (is tra ži vač ki smjer), in for-
ma ti ke (na stav nič ki smjer), in for ma to lo gi je i mu ze o lo gi je,  

9 European Communities, The European Qualification Framework for Lifelong 
Learning 2008, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/
broch_en.pdf (preuzeto 22. 4. 2010).
10 Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 
Hrvatski kvalifikacijski okvir 2009, http://www.vlada.hr/hr/aktualne_teme_i_
projekti/aktualne_teme/hko_hrvatski_kvalifikacijski_okvir/clanci_i_
publikacije/prirucnik_hrvatski_kvalifikacijski_okvir_uvod_u_kvalifikacije 
(preuzeto 2. 9. 2010).
11 Prijedlog programa studija Odsjeka za informacijske znanosti, http://www.
ffzg.hr/programi/dok/informacijske-znanosti_preddiplomski.pdf (preuzeto 
15. 9. 2010).
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omo gu ća va ju dalj nju spe ci ja li za ci ju užeg struč nog pod-
ruč ja unu tar in for ma cij skih zna no sti.

Ti je kom 2009. i 2010. go di ne ra di lo se na ažu ri ra nju 
i re struk tu ri ra nju po sto je ćih stu dij skih pro gra ma. No vi 
na stav ni plan i pro gram je na sli je dio je din stvo raz li či tih 
struč nja ka in for ma cij skih zna no sti, no pro mje ne su uve-
de ne na or ga ni za cij skoj ra zi ni. Uz do sa da šnju po nu du 
smje ro va, ko le gi ji su gru pi ra ni u mo du le ko ji stu den ti ma 
nu de ve ću mo guć nost kom bi ni ra nja ko le gi ja, a oda bi rom 
i po la ga njem ko le gi ja ob je di nje nih u mo du le stu dent do-
bi va i skup kom pe ten ci ja is ka za nih u nje go voj di plo mi. 
Iako su sva kom stu den tu po nu đe ne pre po ru ke o mo gu ćim 
i po želj nim kom bi na ci ja ma mo du la i ko le gi ja, od go vor nost 
oko iz bo ra osta vlje na je sa mim stu den ti ma.

Kon kret ni je, to zna či da su ko le gi ji iz pod ruč ja, pri-
mje ri ce, bi bli o te kar stva or ga ni zi ra ni u ne ko li ko mo du la: 
bi bli o te kar stvo, or ga ni za ci ja zna nja, škol ske knji žni ce, 
knji ga i na klad ni štvo. Sva ki se mo dul sa sto ji od ne ko li ko 
ko le gi ja. Pri mje ri ce, mo dul Škol ske knji žni ce sa sto ji se 
od slje de ćih ko le gi ja: Škol ske knji žni ce, Me to di ka ra da 
škol skog knji žni ča ra, Osno ve in for ma cij ske pi sme no-
sti, Di gi tal ne obra zov ne knji žni ce, Elek tro nič ka obra-
zov na okru že nja, Me to dič ka prak sa. Stu den ti mo gu, uz 
mo du le ve za ne uz bi bli o te kar stvo, slu ša ti i bi lo ko ji od 
dru gih mo du la ko ji se spe ci ja li zi ra ju za od re đe no pod-
ruč je. Pri mje ri ce, oda bi rom mo du la Škol skog knji žni-
čar stva, stu den ti ma se sva ka ko pre po ru ča i upis bi bli o-
te kar skog mo du la, pe da go škog mo du la i mo du la me di ja 
i ko mu ni ko lo gi je.

Cilj stu dij skog pro gra ma je osi gu ra ti uspje šne in for-
ma cij ske struč nja ke ko ji ni su ve za ni sa mo uz jed nu in for-
ma cij sku in sti tu ci ju, već in for ma cij ske struč nja ke ko ji će 
se sa svo jim zna nji ma, vje šti na ma i kom pe ten ci ja ma vr lo 
la ko mo ći pri la go di ti po slo vi ma i za da ci ma u raz li či ti ma 

pod ruč ji ma gdje se ja vlja upra vlja nje, ob ra da i ko mu ni ka-
ci ja in for ma ci ja.

5. Umje sto za ključ ka

Smjer ko jim su kre nu le obra zov ne po li ti ke europ-
skih dr ža va na kon li sa bon skog sa stan ka Europ skog vi je ća 
2000. go di ne obi lje žen je usmje re no šću na is ho de uče-
nja, od no sno kom pe ten ci je ko je se kroz obra zov ni pro ces 
usva ja ju. Is tra ži va nja pro ve de na pri Od sje ku za in for ma-
cij ske zna no sti u Za gre bu u sklo pu pro jek ta Or ga ni za ci ja, 
upra vlja nje i raz mje na zna nja u elek tro nič kom obra zov nom 
okru že nju12 ve za na uz od re đi va nje is ho da uče nja i kom-
pe ten ci ja, bi la su usmje re na na od re đi va nje svr he i ulo ge 
aka dem ske za jed ni ce, te ulo ge knji žni ca i knji žni ča ra u 
no vom in for ma cij skom pro sto ru u ko jem ži ve i ra de stu-
den ti, po seb no stu den ti in for ma cij skih zna no sti. Re zul-
ta ti is tra ži va nja ugra đe ni su u no ve stu dij ske pro gra me 
ko ji su opi sa ni u pret hod nom po gla vlju. Dalj nji je ti jek 
is tra ži va nja usmje ren pre ma de talj ni joj ana li zi sa dr ža-
ja pred me ta u pro gra mi ma i li te ra tu ri na ko joj se ba zi ra 
po u ča va nje i re zul ta ti is ho da po u ča va nja i kom pe ten ci ja, 
kao čvr stog uvje ta za vred no va nje no vih stu dij skih pro-
gra ma. Is ho di uče nja stu de na ta in for ma cij skih zna no sti 
osmi šlje ni su na na čin da se stu den ti ma olak ša za po šlja-
va nje, od no sno uči ni ih se kon ku rent ni ma na tr ži štu ra da. 
Ujed no, ovaj pri stup pri do no si i odr ža nju i ugle du stru ke, 
što je u ak tu al nom tre nut ku pre i spi ti va nja ulo ge knji žni-
ca, te op stan ka knji žni ca i knji žni čar ske pro fe si je, od pre-
sud ne va žno sti.

12 Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom 
okruženju, http://infoz.ffzg.hr/oizeoo2/hr_sazetak.aspx (2. 9. 2010). 

Edu ca tion of Li bra ri ans in Cro a tia: Struc tu ral and con cep tual de ter mi nants 

Ab stract 
Li brary edu ca tion is the main fac tor af ec ting the sta tus and re cog ni tion of the li brary pro fes sion, its ima ge, cre di bi lity and 
pro fes si o nal re pu ta tion. Still, li brary edu ca tion has al ways been ac com pa nied by va ri o us po ints of vi ew that led the op po si-
te ap pro ach and po sed di lem mas that are still not unam bi gu o usly re sol ved; such as di lem mas bet we en ge ne ra li za tion and 
spe ci a li za tion (fo cus on the type of in sti tu tion or con tent area of ac tion); di lem ma bet we en the ory and prac ti ce; ter mi no logy 
di lem mas an po si tion wit hin the wi der fi eld (li bra ri an ship, in for ma tion sci en ce, li bra ri ans or in for ma tion spe ci a lists) to the qu-
e sti on of ne ces sity of edu ca tion of li bra ri ans on aca de mic le vel. The pa per analyzes the struc tu re and con tent pre fe ren ces 
of li brary stu di es in Cro a tia, with an emp ha sis on pro grams of study of In for ma tion Sci en ce, Fa culty of Phi lo sophy in Za greb, 
sho wing the de ve lop ment of the con cept of le ar ning out co mes and com pe ten ci es in the pro grams. The aut hors be li e ve that 
the ap pro ach to de sig ning pro grams ba sed on stu dent le ar ning out co mes pro vi des a strong advan ta ge: on the one hand 
it con tri bu tes to stu dents em ployabi lity and on the ot her hand it in cre a ses the ir com pe ti ti ve ness in the la bor mar ket whi le 
stren gthe ning the sta tus and re pu ta tion of the pro fes sion.

Key words: 
li brary edu ca tion, cur ri cu lum, Bo log na pro cess, le ar ning out co mes, com pe ten ci es
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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, 

Са же так
Де сет го ди на 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 
на во ди на за кљу чак да су сту ден ти овим кур сом до би ли мо гућ ност да бо ље раз у ме ју про це се ра да у би бли о те ци и 
стек ну она зна ња из до ме на упра вља ња без ко јих ни је мо гу ће ква ли тет но про фе си о нал но ан га жо ва ње у са вре ме ним 
ор га ни за ци ја ма.
Рад пра ти раз вој ове на став не обла сти, од иде је о из два ја њу у по себ ну це ли ну, пре ко на сто ја ња да се обез бе ди од го ва-
ра ју ћа ли те ра ту ра, до ино ва ци ја каквe пред ста вља уво ђе ње бло га као по моћ ног на став ног сред ства. Ши ри дру штве ни 
кон текст: про цес дру штве но-еко ном ске и по ли тич ке тран зи ци је, ре фор ма обра зов ног си сте ма, при ла го ђа ва ње Бо-
лоњ ском про це су, про цес акре ди та ци је, кри те ри ју ми за вред но ва ње на уч но-ис тра жи вач ког ра да на уни вер зи те ту, 
пре пре ке у про фе си о на ли за ци ји би бли о теч ке де лат но сти, ни зак ни во ин фор ма ци о не пи сме но сти, пред ста вља ју тек 
на зна че ни, али од ре ђу ју ћи оквир овог раз ма тра ња.

Кључ не ре чи: 
ме наџ мент у би бли о те ка ма, на ста ва, сту ден ти би бли о те кар ства, Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку, Фи ло ло-
шки фа кул тет у Бе о гра ду, Бо лоњ ски про цес

Де сет го ди на на ста ве ме наџ мен та на  
Ка те дри за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку

T E M A

УДК 005:02
378.6:02+004(497.11 Београд)

Проф. др Гор да на Сто кић Си мон чић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет
- Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку
gor da na.sto kic@yahoo.com

Ми ља на То до ро вић, MA
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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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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, 
con clu des that stu dents ta king the se co ur ses ha ve ga i ned the op por tu nity to un der stand bet ter the pro cess of li brary work 
and ac qu i re ne ces sary know led ge in the fi eld of ma na ge ment, wit ho ut which it is not pos si ble to ac hi e ve pro fes si o nal, high-
qu a lity en ga ge ment in con tem po rary or ga ni za ti ons.
The ar tic le fol lows the de ve lop ment of this te ac hing area, from the idea of sha ping the su bject, thro ugh the ef orts to pro vi-
de ap pro pri a te li te ra tu re, and the kind of in no va tion such as the in tro duc tion of blogs as ad di ti o nal te ac hing re so ur ces. The 
wi der so cial con text: the pro cess of so cio-eco no mic and po li ti cal tran si tion, re form of the edu ca tion system, adju sting to the 
Bo log na pro cess, the pro cess of ac cre di ta tion, the cri te ria for eva lu a ting sci en ti fic re se arch at the uni ver sity, low le vels of in for-
ma tion li te racy, pre sents a slightly in di ca ted but de fi ning fra me work of this re vi ew.
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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.

Кључ не ре чи: 
би бли о те ка, би бли о те кар ство, ин фор ма ти ка, Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку, ди пло ма, по сао, по зи ци ја, 
за до вољ ство, пер цеп ци ја

Ди плом ци, где сте?
Ис тра жи ва ње о кре та њи ма ди пло ми ра них би бли о те ка ра у Ср би ји
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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
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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
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Сај то ви дру штве них мре жа - де фи ни са ње

Дру штве но умре жа ва ње у свом ши рем ко му ни ка-
тив но-дру штве ном кон тек сту под ра зу ме ва ин ци ја ци ју 
ве зе, ко нек ци је, нај че шће из ме ђу стра на ца. Мно ге сту-
ди је ко је се ба ве раз ли чи тим фе но ме ни ма Ин тер нет 
ко му ни ка ци је, а по себ но оне ко је за пред мет има ју ка-
те го ри ју „но ве дру штве но сти“, ука зу ју на чи ње ни цу да 
је у пи та њу фе но мен ко ји пред ста вља ал тер на ти ву кул-
тур ним пр о це си ма, бу ду ћи да је те мељ за фор ми ра ње 
но вих или ал тер на тив них со ци јал них иден ти те та. Да-
нас но ву мо гућ ност дру штве ног умре жа ва ња пред ста-
вља ју Веб 2.0 апли ка ци је, ала ти и сер ви си, мул ти ме ди-
јал не вир ту ел не за јед ни це, сај то ви дру штве них мре жа 
(енг. Fa ce bo ok, MySpa ce, Lin ke din, Flic kr, De li ci o us, Last.fm, 
YouTu be), сер ви си ми кро бло го ва (енг. Twit ter, Iden ti ca) 
и гео-ло ци ра ња (енг. Fo ur Squ a re, Go wal la), Ви ки пе ди ја, 
итд. По ред кул тур ног, ме диј ског и дру штве ног кон тек-
ста, оне има ју за циљ ин тер ак ци ју као јед ну од нај ва-
жни јих ко му ни ка циј ских прак си.

Фор мал на и јед на од нај по зна ти јих ака дем ских де-
фи ни ци ја сај то ва дру штве них мре жа (енг.so cial net work 
si tes), ко ја ве о ма до при но си да љем раз ми шља њу и ис-
тра жи ва њу дру штве ног он лајн умре жа ва ња, де фи ни ше 
он лајн дру штве не мре же као Веб- за сно ва не сер ви се1 
ко ји омо гу ћа ва ју по је дин ци ма да кре и ра ју јав не или 
по лу-јав не пр о фи ле уну тар за тво ре ног цен тра ли зо ва-
ног си сте ма, арти ку ли са ну ли сту оста лих ко ри сни ка 

1 Da nah Boyd, Ni co le El li son, ’’So cial net work si tes: De fi ni tion, hi story, and 
scho lar ship’’, Jo ur nal of Com pu terMe di a ted Com mu ni ca tion 13(1) (2007): 11, 
http://jcmc.in di a na.edu/vol13/is sue1/boyd.el li son.html (пре у зе то 2. 9. 2010).

те мре же са ко ји ма има ју за јед нич ке ко нек ци је (ве зе), 
и се лек тив ну ли сту ко нек ци ја ко ју на зи ва ју – при ја те-
љи ма (по вер љив круг при ја те ља). То су обич но ли ста 
при ја те ља, као и пре глед ко му ни ка циј ских кон вен ци ја 
и прак си ко је се де ша ва ју на „зи до ви ма“, бе ле жни ца ма, 
лич ним стра ни ца ма ко ри сни ка.

Оно што сај то ве дру штве них мре жа чи ни је дин-
стве ним ни је са мо чи ње ни ца да они до зво ља ва ју ин ди-
ви ду а ма да упо зна ју не по зна те осо бе или осо бе слич ног 
пр о фе си о нал ног афи ни те та ко је ни су у мо гућ но сти  да 
сва ко днев но ко му ни ци ра ју (нпр. због фи зич ке уда ље но-
сти), већ они омо гу ћа ва ју ко ри сни ци ма да арти ку ли шу и 
дру гим ко ри сни ци ма на пра ве ви дљи вим сво је дру штве-
не (ми кро) мре же и да ме ђу соб но бу ду у ин тер ак тив ном 
кон так ту. Ово мо же да ре зул ти ра ко нек ци ја ма из ме ђу 
ин ди ви дуа ко је ина че не би билo мо гу ће ус по ста ви ти, 
али то ни је крај њи циљ, и ови су сре ти су че сто пр о из-
вод ве за ко је де ле офлајн, ана лог не ко нек ци је. На мно-
гим ве ли ким дру штве ним мре жа ма уче сни ци се не „по-
ве зу ју“ под оба ве зно или тра же но ве кон так те, већ, они 
при мар но ко му ни ци ра ју са љу ди ма, при ја те љи ма ко ји су 
одав но део по сто је ћих ве за из ре ал ног (фи зич ког) све та.

Јед на од пре суд них ко му ни ка ци о них, дру штве но-
тех но ло шких од ли ка Ин тер не та и ге не ра ци је Ве ба 2.0, 
пред ста вља по јам умре жа ва ња и кре и ра ња мре жа (тзв. 
ефе кат мре же – енг. Net work ef fect2) на ко ји је ука зао Ро-
берт Мет калф, тво рац Етер не та. Ње го ва фор му ла ци ја 
про ис ти че из обла сти те ле ко му ни ка ци ја, али се при ме-

2 S. J. Li e bo witz, Step hen E. Mar go lis, Net work Ex ter na li ti es (Ef fects), http://
www.ut dal las.edu/~li e bo wit/pal gra ve/net work.html (пре у зе то 15. 9. 2010).

Са же так
У овом ис тра жи вач ком ра ду дат је пре глед раз во ја сај то ва за дру штве но умре жа ва ње, као сред ство за по ве зи ва ње, ко-
му ни ка ци ју и са рад њу, и њи хов ути цај у умре же ној јав ној сфе ри у сва ко днев ном жи во ту. Кр оз пре глед раз во ја, струк ту-
ре и ди на ми ке од ре ђе них Веб (енг. Web) 2.0 сер ви са дру штве них ме ди ја, об ја шња ва мо за што су ови саjтови, а по себ но 
Фејcб ук (енг. Fa ce bo ok), то ли ко по пу ла р ни ме ђу омла ди ном у Ср би ји. Ко нач но, по мо ћу ана ли зе Веб са др жа ја, на осно ву 
деск топ (енг. desk top) за сно ва не ме то до ло ги је, Веб за па жа ња, бр ој них ин тер вјуа са мла ди ма у Ср би ји, на Уни вер зи те-
ту у Бе о гра ду, ре ле вант ни за кључ ци из ву че ни су да би по мо гли бо љем раз у ме ва њу ко му ни ка циј ске ди на ми ке сај то ва 
дру штве них мре жа у ре ги о ну Бал ка на.

Кључ не ре чи: 
сај то ви дру штве них мре жа, Ин тер нет, Веб 2.0, мла ди, дру штве ни ме ди ји, дру штве но умре жа ва ње, Феј сбук, ко му ни ка ци ја

Ин тер нет па ра диг ма, струк ту ра и  
ди на ми ка он лајн дру штве них мре жа:  

Феј сбук и мла ди у Ср би ји

УДК 004.1/.5:316.77-053.6(497.11)Мр Да ни ца Ра до ва но вић 
Универзитет у Оксфорду, Оксфорд Интернет институт, 
Велика Британија
da ni ca @da ni car.org 
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њу је и у ко му ни ко ло ги ји, на у ци о Ве бу, со ци о ло ги ји, на-
зва ном Мет кал фов за кон3: „Вред ност мре же ра сте као 
ква драт бр о ја (ње них) ко ри сни ка“, а од ре ђу је пре ма ма-
те ма тич ком ис ка зу n2, у ко јем n озна ча ва бр ој ко ри сни ка.

Сај то ви дру штве них мре жа у сво јој пр во бит ној фор-
ми пред ста вља ју но ве фо ру ме, вир ту ел не пр о сто ре за 
дру штве ну ин тер ак ци ју, одр жа ва ње ве за са при ја те љи-
ма, ко ле га ма, за јав но афир ми са ње соп стве ног ста ту са 
у гру пи, аре ну за пред ста вља ње соп стве ног „ја“ и ева лу-
а ци ју ста ту са и уло га уну тар дру штве не мре же. По ред 
од су ства за јед нич ког фи зич ког пр о сто ра за јед ни це и љу-
ди ко ји је чи не, он лајн дру штве не мре же мо же мо ока-
рак те ри са ти и као гло бал ну вир ту ел ну за јед ни цу, ка ко је 
Рајн голд пер ци пи ра, да кле, Веб сајт ко ји по ве зу је гру пу 
љу ди на јед ном ме сту, са ци љем ко му ни ка ци је, раз ме не 
ми шље ња, иде ја, ћа ска ња, упо зна ва ња, скла па ња но вих 
при ја тељ ста ва, по слов них и дру гих кон та ка та, ак ти ви-
зма на Вебу ра ди не ког за јед нич ког ци ља, и сл.

Сај то ви по пут Мај Спеј са, Феј сбу ка, Линк ди на, Ју 
Тју ба (енг. MySpa ce, Fa ce bo ok, Lin ke din, YouTu be, Flic kr, 
De li ci o us, Last.fm,) при вла че ми ли о не ко ри сни ка у све ту, 
по ста ју ћи њи хо ва сва ко днев на ко му ни ка циј ска прак-
са. Да кле, ови сај то ви су рас про стра ње ни и по пу лар ни 
ши ром све та, у мно гим зе мља ма, као кључ ни дру штве-
но-ко му ни ка ци о ни ме диј на Ин тер не ту, по себ но код 
адо ле сце на та и мла дих љу ди, али и код од ра слих и све 
ви ше ста ри је4, као и код ви со ко о бра зо ва не по пу ла ци је, 
ка ко ука зу је Хар ги таи (Har git tai).

Сај то ви дру штве них мре жа су он лајн ме ста где љу-
ди од ла зе да би уче ство ва ли у сво јим дру штве ним ак-
тив но сти ма и умре жа ва ли се, пр о сле ђи ва ли и де ли ли 
ин фор ма ци је са оста ли ма, скла па ли при ја тељ ства, ис-
по ља ва ли јав но емо ци је, дру штве ну бри гу и одр жа ва ли 
по сто је ће ве зе.

Да би смо раз у ме ли за што су дру штве не мре же то-
ли ко по пу лар не и за што при вла че ко ри сни ке свих ста-
ро сних до ба, на пра ви ће мо кра так осврт на њи хов раз-
вој, као и на са му струк ту ру сај то ва дру штве них мре жа.

На ста нак сај то ва дру штве них мре жа 

Пр ва дру штве на он лајн мре жа је осно ва на 1997. го-
ди не и зва ла се Six De gre es.com, омо гу ћа ва ла је сво јим 
ко ри сни ци ма да кре и ра ју пр о фи ле, а ка сни је и ли сте 
при ја те ља, а по чет ком 1998. го ди не и да сур фу ју по ли-
ста ма сво јих при ја те ља. Пр о фи ли, као основ на и фун-
да мен тал на ком по нен та дру штве них мре жа, не раз ли-
ку ју се мно го од пр о фи ла деј тинг (енг. da ting) сај то ва 
или пак пр о фи ла ко ри сни ка не ког фо ру ма, или сер ви са 
за при ча ње (чет, eng. chat) –Msn, Aol, Icq, Yahoo mes-
sen ger, Me e bo. Иако је Six De gre es при вла чио ми ли о не 
ко ри сни ка, ни је ус пео да се одр жи у ИТ све ту, и 2000. 
го ди не сер вис је за тво рен.

Дру штве на мре жа Clas sma tes.com је омо гу ћа ва ла 
ко ри сни ци ма да се по ве жу са ко ле га ма из сред ње шко-
ле, фа кул те та, ко ле џа, и да се оку пе и пре тра жу ју име на 

3 Мет кал фов за кон, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Met cal fe%27s_law (пре у-
зе то 15. 9. 2010).
4 Pew Re se arch Cen ter’s In ter net, Ol der Adults and So cial Me dia, http://pe-
win ter net.org/Re ports/2010/Ol der-Adults-and-So cial-Me dia.aspx (пре у зе то 
15. 9. 2010).

дру гих осо ба ко је та ко ђе при па да ју том уни вер зи те ту, 
али ко ри сни ци ни су мо гли да на пра ве сво је пр о фи ле 
или ли сте „при ја те ља“ у по чет ку.

У пе ри о ду од 1997. до 2003. го ди не на ста ло је не-
ко ли ко дру штве них мре жа, од ко јих су по пу лар не би-
ле: Li ve Jo ur nal, Asi a nA ve nue, Blac kPla net, Mi Gen te, Tri-
be.net, ко ри је ски Cyworld, швед ски Lu nar Storm, Ryze.
com. Го ди не 2002. лан си ран је чу ве ни Fri end ster ко ји је 
био ди зај ни ран да по мог не при ја те љи ма при ја те ља да 
се упо зна ју ме ђу соб но, одр жа ва ју кон так те, раз ме не и 
де ле он лајн са др жај и мулт ме диј ске са др жа је са сво јим 
при ја те љи ма, док су 2003. го ди не на ста ли Lin ke dIn, он-
лајн дру штве на мре жа за пр о фе си о нал но по ве зи ва ње, a 
за тим и Мај Спејс и Оркут (енг. Оrkut) (2004)5 друш твенa 
мрежa пре тра жи ва ча Go o gle, са мо гућ но сти ма кре и ра-
ња при ват них (лич них), пр о фе си о нал них и пр о фи ла за 
за ба вља ње, деј то ва ње.

Мај Спејс је на стао 2003. го ди не, a оснoвао га је Том 
Ан дер сон, ко ји је за ми слио да ова мре жа бу де „ме сто за 
при ја те ље“. Мај Спејс омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да, по ред 
дру штве но-ин тер ак тив ног ка рак те ра, от кри ва ју но ве до-
га ђа је, му зич ке умет ни ке, бен до ве, хо би је. То је ујед но 
пр ва он лајн дру штве на мре жа ко ја са др жи све еле мен те 
и ка рак те ри сти ке сај та за дру штве но по ве зи ва ње и ко ја 
омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да ме ња ју ди зајн и кôд, из глед 
лич не стра ни це, од но сно пр о фи ла. Ова мре жа је оку пља-
ла и оку пља углав ном мар ги на ли зо ва не гру пе ко је ни су 
ака дем ског и елит ног ка рак те ра, као што је то у по чет ку 
би ло на Феј сбу ку. По сто ји чак у Аме ри ци ме ђу ан тро по-
ло зи ма дру штве них мре жа уве ре ње6 да Мај Спејс и Феј-
сбук пред ста вља ју ди ги тал ну по де лу ме ђу омла ди ном 
– „до бра и при мер на“ де ца ко ри сте Феј сбук, а омла ди на 
сред ње и ни же кла се, де ца из ге та и сл. ко ри сте Мај Спејс.

Тех но-дру штве ном ди на ми ком и пр о ме ном, од по-
тро шач ких тех но ло ги ја до сај то ва са са др жа ји ма ко је 
ко ри сни ци ге не ри шу, на ста ју дру штве не мре же ко је 
омо гу ћа ва ју и по др жа ва ју кре и ра ње и уче ство ва ње у 
раз ли чи тим мул ти ме диј ским са др жа ји ма. При ме ри 
сај то ва по пут Мај Спејс до не ли су чи тав фе но мен но вих 
те мат ских дру штве них мре жа, ко ји је по чео да се раз-
ви ја у „ко ри снич ки-ге не ри сан са др жај” cајтове, да кле 
Веб сај то ва ко ји су углав ном фо ку си ра ни на ме диј ске 
са др жа је, умре жа ва ње и де ље ње (енг. sha ring) са др жа ја, 
те су и са ми по ста ли сај то ви дру штве них мре жа: Flic-
kr (дру штве на мре жа за раз ме ну фо то гра фи ја), Last.fm 
(му зич ко оријен ти сан сајт), YouTu be (сајт за гле да ње и 
раз ме ну ви део за пи са), De li ci o us (дру штве на мре жа за 
чу ва ње адре са оми ље них сај то ва).

Дру штве на мре жа Феј сбук осно ва на је 2004. го ди не. 
Њен кре а тор и ди рек тор је не ка да шњи сту дент Хар вар да 
- Марк Зуц кер берг, чи ја је иде ја би ла да на пра ви ака дем-
ску дру штве ну мре жу ко ја би по ве зи ва ла сту ден те овог 
уни вер зи те та. Ка ко се убр зо на Феј сбу ку ре ги стро ва ло 
ви ше хи ља да сту де на та Уни вер зи те та у Хар вар ду, Зуц кер-

5 Da ni ca Ra do va no vić, Orkutdru štve na mre ža po če ci, http://www.da ni car.org/
sr/2009/07/30/srp ski-po ce ci-go o gle-i-dru stve na-mre za-orkut/ (пре у зе то 16. 
9. 2010).
6 Da nah Boyd, “Vi e wing Ame ri can class di vi si ons thro ugh Fa ce bo ok and 
MySpa ce”, Apop he nia Blog Es say, http://www.da nah.org/pa pers/es says/Clas-
sDi vi si ons.html (пре у зе то 16. 9. 2010).
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берг је, са сво јим ко ле га ма ко ји су ра ди ли на раз во ју ове 
мре же, од лу чио да је учи ни до ступ ном и дру гим аме рич-
ким уни вер зи те ти ма, сред њим шко ла ма, за по сле ни ма у 
ИТ ин ду стри ји, да би 2006. го ди не Феј сбук сви ма по стао 
до сту пан, и отво рен за ре ги стра ци ју и ко ри шће ње. Уз по-
моћ елек трон ске адре се, сва ко мо же да кре и ра се би пр о-
фил и из гра ди сво ју ин тер ну мре жу, у са гла сно сти са или 
пре ма по ста вље ним усло ви ма7 (нпр. jeдан од усло ва је да 
ко ри сник има ви ше од 13 го ди на). За раз ли ку од оста лих 
он лајн дру штве них мре жа, Феј сбук ко ри сни ци има ју оп-
ци ју да сво је пот пу не пр о фи ле др же при ват ним за оста ле 
ко ри сни ке мре же, те Феј сбук чи не цен тра ли зо ва ном дру-
штве ном мре жом. Та ко ђе, још јед на ка рак те ри сти ка ко ја 
раз ли ку је Феј сбук од оста лих мре жа је мо гућ ност спо ља-
шњих пр о гра ме ра и сај то ва тре ће ге не ра ци је да кре и ра ју 
„апли ка ци је“ ко је до зво ља ва ју ко ри сни ци ма да пер со на-
ли зу ју сво је пр о фи ле и из вр ша ва ју оста ле за дат ке, као на 
при мер по пу ња ва ње кви зо ва, ком па ра ци ја исто ри је пу то-
ва ња са дру гим ко ри сни ци ма, или пак књи га ко је тре нут-
но чи та ју, или игра ње он лајн игри ца.

Од 11. сеп тем бра 2006. го ди не, сва ко мо же да се 
при дру жи Феј сбу ку, а пре ма по след њим по да ци ма8 на 
овој дру штве ној мре жи има ви ше од 500 ми ли о на ак-
тив них ко ри сни ка.

Струк ту ра и ди на ми ка сај то ва  
дру штве них мре жа

Да би смо раз у ме ли атрак тив ност и рас прос тра ње-
ност дру штве них мре жа, ана ли зи ра ће мо нај о снов ни је 
функ ци је и ка рак те ри сти ке Феј сбу ка као нај ре пре зен-
та тив ни јег и нај ко ри шће ни јег сај та дру штве них мре жа 
на Ин тер не ту.

Феј сбук је дру штве на мре жа за пр о на ла же ње и ус-
по ста вља ње кон та ка та са при ја те љи ма, ко ле га ма са 
ко ји ма се ко ри сник пр вен стве но по зна је из ана лог ног 
жи во та, као и пр о стор за умре жа ва ње љу ди слич них 
про фе си о нал них и лич них ин те ре со ва ња.

Основ не ком по нен те, без ко јих сај то ви дру штве них 
мре жа не би мо гли да по сто је, су:

ПР О ФИЛ КО РИ СНИ КА. Лич но име, ин фор ма ци-
је о ко ри сни ку (пол, да тум ро ђе ња, ме сто, обра зо ва ње, 
за ни ма ње, кон такт, ин те ре со ва ња, итд), као и по да ци 
о брач ном ста ту су, сек су ал ној ори јен та ци ји, по ли тич-
ким, вер ским убе ђе њи ма, ак тив но сти ма ко ји ма се ба ви, 
Веб сајт, имејл, IМ (енг. In stant Mes sa ges) по да ци, као и 
фо то гра фи је (ал бу ми) и ви део за пи си. Ко ри сник мо же 
сво ју лич ну стра ни цу да учи ни јав но до ступ ном свим 
ко ри сни ци ма на Феј сбу ку, или са мо оним чла но ви ма 
у мре жи ко је је озна чио као сво је при ја те ље, кон так те, 
или пак да их раз вр ста у не ко ли ко гру па ко је он мо же 
да кон тро ли ше уну тар свог пр о фи ла. Пр о фи ли има ју 
је дин стве не УРЛ9 адре се ко ји ма се ди рект но мо же при-
сту пи ти. Они пред ста вља ју сво је вр сно ди ги тал но, вир-

7 Terms: sta te ment of rights and re spon si bi li ti es, Fa ce bo ok, http://www.fa ce bo ok.
com/terms.php  (пре у зе то 15. 9. 2010).
8 Fa ce bo ok | Sta ti stics, http://www.fa ce bo ok.com/press/in fo.php?sta ti stics 
(пре у зе то 15. 9. 2010).
9 Wi ki pe dia, Uni form Re so ur ce Lo ca tor, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Uni form_
Re so ur ce_Lo ca tor (пре у зе то 16. 9. 2010). 

ту ел но те ло ко је кре и ра мо и пред ста вља мо свом он лајн 
окру же њу. Та ко ђе, мла ди љу ди кон сти ту и шу сво је пр о-
фи ле кр оз кре а тив но из ра жа ва ње, „де ко ри са њем“ соп-
стве ног пр о фи ла (ди ги тал ног „ја“) пред ста вља ју ћи се 
сво јим при ја те љи ма и ро ди те љи ма у нај бо љем све тлу, 
ства ра ју ћи ди ги тал ни иден ти тет у јав ном умре же ном 
пр о сто ру. Ве ћи на сај то ва омо гу ћа ва и охра бру је сво је 
ко ри сни ке да по ста ве сво ју пр о фил фо то гра фи ју, и кре-
и ра ју фо то ал бу ме.

ЛИ СТА ПРИ ЈА ТЕ ЉА. Дру га ком по нен та дру штве-
них мре жа је јав но арти ку ли са на мре жа при ја те ља, ко-
ле га, по зна ни ка, ко ја се при ка зу је у од но су на пр о фил. 
На кон што су кре и ра ли соп стве на ди ги тал на те ла, ко-
ри сни ци иден ти фи ку ју дру ге ко ри сни ке у си сте му са 
ко ји ма има ју не ку вр сту ве зе. Уче сни ци мо гу да ли ста ју 
оста ле пр о фи ле у за ви сно сти од ја чи не ве зе (сла ба/ја ка 
ве за) и афи ли ја ци је са њи ма, и гру пи шу их као: „при-
ја те љи“, „ко ле ге“, „кон так ти из основ не/сред ње шко-
ле“, „по ро ди ца“, итд. Феј сбук до зво ља ва ко ри сни ци ма 
да арти ку ли шу и при ка жу сво је ве зе, од но се са дру гим 
уче сни ци ма у си сте му, би ло да има ју 30-40 при ја те ља, 
пре ко 150 (Дун ба ров бр ој)10 или 900 кон та ка та (тзв. „ко-
лек ци о на ри“ при ја те ља, вла ди не и не вла ди не орга ни за-
ци је, лич но сти из јав ног жи во та, по ли ти ча ри, итд).

Мајкл Веш (Mic hael Wesch)11, пр о фе сор кул тур-
не ан тро по ло ги је на Др жав ном уни вер зи те ту Кан за-
са (Кansas Sta te Uni ver sity), ко мен та ри ше ка ко: „љу ди 
про јек ту ју соп стве не иден ти те те де мон стри ра ју ћи сво је 
од но се са дру ги ма. Де фи ни ше те се бе ти ме ко су ва ши 
при ја те љи.(...) Са дру штве ним мре жа ма, по сто ји фа-
сци на ци ја ин тим но шћу јер она си му ли ра ко му ни ка ци-
ју ’ли цем-у-ли це’“, ка же Веш.

КО МЕН ТА РИ. „Зид“ или пр о стор за ко мен та ре, 
лин ко ве и за ни мљи ве са др жа је, пред ста вља ком пле-
мен тар ни ко му ни ка циј ски пр о стор, вир ту ел но игра ли-
ште, оста лим ко му ни ка циј ским ала ти ма за та ко зва но 
дру штве но угла ђи ва ње, до те ри ва ње, одр жа ва ње кон та-
ка та. Уче сни ци мо гу да оста ве јав не ко мен та ре, из ја ве, 
по ру ке, на пр о фи ли ма сво јих при ја те ља, ис ка зу ју ћи, 
ка ко До на то ва и Бој до ва ука зу ју, јав но при ка зи ва ње 
ко нек ци ја, кр оз пи са не по ру ке, „гур ка ња“, „боц ка ња“. 
Ово ујед но пред ста вља пре суд ну ком по нен ту он лајн 
дру штве них мре жа из раз ло га ин ци ја ци је дру штве не 
ди на ми ке и при ка зи ва ња се бе у им пре сив ном све тлу. 
При ја те љи оста вља ју јед ни дру ги ма по ру ке, лин ко-
ве на за ни мљи ве тек сто ве, ви део, му зич ке за пи се, ин-
фор ма ци је, а пре све га то су нај че шће его(цен трич но) 
ори јен ти са ни јав ни ко мен та ри. Ко ри сни ци Феј сбу ка, и 
мла ђи и ста ри ји, же ле да бу ду „ви ђе ни“ и ви дљи ви кр оз 
дру штве не и ко му ни ка ци о не прак се ин тер ак тив но сти и 
ре ци про ци те та са сво јим при ја те љи ма. Адо ле сцен ти и 
мла ди љу ди тра же по твр ду соп стве ног иден ти те та кр оз 
по врат ну ин фор ма ци ју сво јих вр шња ка кр оз озна ча ва-
ње да им се сви ђа ју њи хо ви ста ту си, фо то гра фи је и сл. 

10 Пр о фе сор ан тро по ло ги је на Уни вер зи те ту у Окс фор ду Ро бин Дун бар је 
по знат по сво јој те зи да ин ди ви дуа мо же да кон ти ну и ра но одр жи кон такт 
са са мо 150 љу ди, ко је мо же мо сма тра ти при ја те љи ма.
11 Mic hael Wesch, An thro po logy Pr o gram at Kan sas Sta te Uni ver sity, http://
ksu anth.we ebly.com/wesch.html  (прeуз ето 16. 9. 2010).
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м р е ж а

Ста ри ји ко ри сни ци12 тра же па жњу и одр жа ва ње кон та-
ка та са дру ги ма, раз ме ну ин фор ма ци ја у ра чу нар ско-
по сре до ва ном окру же њу. Сви они за јед но кре и ра ју ре-
ла ци је у умре же ној дру штве ној струк ту ри.

КА НАЛ ВЕ СТИ. Ова плат фор ма по ка зу је сва ку ак-
тив ност ко ри сни ка ње го вим кон так ти ма и ти ме омо гу-
ћа ва дру гим ко ри сни ци ма да са зна ју све но ви не и ве сти 
о пр о ме ни по да та ка ко је су њи хо ви кон так ти, при ја те-
љи из вр ши ли на сво јој стра ни ци – на при мер уко ли ко 
су пр о ме ни ли свој ста тус, не ку од основ них ин фор ма-
ци ја, до да ли но ве фо то гра фи је или пр о ме ни ли пр о фил 
фо то гра фи ју, уко ли ко су при сту пи ли не кој гру пи, стра-
ни ци, и слич но. Са раз во јем бло го ва и ми кро-бло го ва 
при до да та је и оп ци ја ста ту са.

СТА ТУС. Крат ке ста ту сне по ру ке и ажу ри ра ња на 
пр о фи ли ма Феј сбук ко ри сни ка су још јед на ком по нен та 
сај то ва дру штве них мре жа, јед на од до ми нант них фор-
ми он лајн ко му ни ка ци је да нас. Ста ту си пред ста вља ју 
ко му ни ка циј ску прак су слич ну оним 140-ка рак тер ним 
по ру ка ма, ин фор ма ци ја ма на сај ту за ми кро бло го ва ње 
(пи са ње крат ких ста ту са) Тви тер13, са ци љем да се пра те 
тре нут на де ша ва ња, емо тив на ста ња, ве сти, ин фор ма-
ци је, и мо гућ ност да се за крат ко вре ме по ша ље по ру ка 
ка ви ше осо ба.

АПЛИ КА ЦИ ЈЕ. Феј сбук та ко ђе омо гу ћа ва сво јим 
ко ри сни ци ма да на по сто је ћу плат фор му на до гра де 
апли ка ци је, сер ви се са раз ли чи тим са др жа ји ма и на ме-
на ма - кви зо ви, те сто ви, вир ту ел ни по кло ни, под-вир ту-
ел не за јед ни це, он лајн игри це, фо то гра фи је, мо гућ ност 
раз ме не ин стант по ру ка у ре ал ном вре ме ну, ћа ска ња, 
итд. За ни мљи во је да је пре ко 550.000 апли ка ци ја на пра-
вље но на Феј сбук плат фор ми14, док се 100 но вих апли ка-
ци ја до да је сва ко днев но15. Оне пред ста вља ју вир ту ел но 
игра ли ште за ин тер ак ци ју, ко му ни ка ци ју, раз ме ну фо то-
гра фи ја, ви део за пи са, та ко ђе по зи ва на Веб ак ти ви зам 
или по др шку, до на ци ју за од ре ђе не по ја ве, си ту а ци је у 
дру штву, али и пр о стор за за ба ву (нпр. по пу лар не он лајн 
игре Фар ма, По кер, Ра то ви ма фи је, итд).

Кр оз ана ли зу струк ту ре Феј сбу ка мо же да се за-
кљу чи за што је гло бал ни фе но мен он лајн дру штве них 
мре жа ве о ма по пу ла ран. Но, зна ње о то ме ка ко сај то ви 
дру штве них мре жа функ ци о ни шу по мо гло би и иден-
ти фи ка ци ји упо зо ра ва ју ћих, ри зич них или не до лич них 
он лајн ак тив но сти.

За што мла ди у Ср би ји „лај ку ју“ Феј сбук? 

Ако ни си на Феј су16, као да не по сто јиш.  Јо ва на, 25, 
пост ди пло мац

Упр кос чиње ни ци да је Ср би ја зе мља у тран зи ци ји, у 
ко јој су по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не тур бу лен ци-

12 Пр о се чан Феј сбук ко ри сник има 38 го ди на, а 61% ко ри сни ка ове дру-
штве не мре же има ју пре ко 35 го ди на. My Mom’s on Fa ce bo ok?,  Flow
town, http://www.flow town.com/blog/ol der-pe o ple-floc king-to-so cial-net-
works?dis play=wi de (пре у зе то 18. 9. 2010).
13 Тви тер, http://twit ter.com/ 
14 Fa ce bo ok | Sta ti stics, http://www.fa ce bo ok.com/press/in fo.php?statistics 
(пре у зе то 17. 9. 2010).
15 Fa ce bo ok fe a tu res, Wi ki pe dia, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Fa ce bo ok_fe a tu-
res   (пре у зе то 17. 9. 2010).
16  Фејс – скра ће ни жар гон ски на зив за Феј сбук у Ср би ји.

је де ве де се тих ути ца ле на кул ту ру и етич ке вред но сти, 
као и на ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
и ства ра ње он лајн јав не сфе ре, трен до ви но вих тех но-
ло ги ја, и упо тре ба Веб дру штве них сер ви са у сва ко-
днев ном и пр о фе си о нал ном жи во ту, ни су је за о би шли. 
Ни је из не на ђу ју ће да су мла ђе и ста ри је ге не ра ци је у 
урба ним под руч ји ма при хва ти ле но ве фор ме дру штве-
них ме ди ја вр ло бр зо. Али шта је са ин фор ма ци ја ма, 
ди ги тал ним и ме диј ским опи сме ња ва њем, ука зи ва њем 
Гор да не Сто кић Си мон чић, нпр. на нео п ход ност ин-
фор ма ци о не пи сме но сти у XXI. ве ку, ве шти на ма кри-
тич ког раз ми шља ња ко је ће омо гу ћи ти љу ди ма да ко-
ри сте ин фор ма ци је ко је се на ла зе на Ин тер не ту, му дро 
и се лек тив но?

Има ју ћи у ви ду та кво окру же ње, он лајн јав на сфе ра 
ко ја је кре и ра на на умре же ним сај то ви ма не раз ли ку је 
се мно го од ана лог них пр о сто ра у сва ко днев ном жи во-
ту, док су пр о бле ми у ви ру тел ним пр о сто ри ма са мо на-
гла ше ни и уве ћа ни. По сто је бр ој на ме ста где мла ди љу-
ди у Ср би ји пр о во де сво је вре ме на Ин тер не ту, а је дан 
од нај по пу лар ни јих је дру штве на мре жа Феј сбук.

Од 7,3 ми ли о на ста нов ни ка у Ср би ји, 55,9% су ко-
ри сни ци Ин тер не та17, а од њих, пре ко 2 ми ли о на срп ске 
по пу ла ци је има на лог на Феј сбу ку. Они ко ри сте Ин тер-
нет за ко му ни ка ци ју (сла ње/при ма ње елек трон ске по-
ште) - 79,2%18, за игра ње ига ра или пре у зи ма ње до ку-
ме на та, фо то гра фи ја, фил мо ва или му зи ке (64%), за 
сла ње по ру ка у при ча о ни ца ма, гру па ма или фо ру ми ма 
(42,3%), а са мо 26,4% ко ри сти Ин тер нет за пре тра жи-
ва ње ин фор ма ци ја ве за них за обра зо ва ње, обу ку или 
кур се ве.

Ме ђу тим, иако је Ср би ја во де ћа зе мља у ре ги о ну 
(Бал кан) са нај ви шом Ин тер нет сер вис пе не тра ци јом, 
упо ред ном ана ли зом и по да ци ма ко ји по ка зу је Из ве-
штај УНДП -а19 (енг. UNDP – Uni ted Na ti ons De ve lop ment 
Pr o gram me) о ни воу пи сме но сти, Ср би ја за о ста је за 
оста лим Бал кан ским зе ма ља ма.

Да кле, за што мла ди ко ри сни ци Ин тер не та „лај ку-
ју“20 Феј сбук?

Кр оз ква ли та тив ну ана ли зу од го во ра на по ста вље-
на пи та ња у окви ру по лу-струк ту ри са них ин тер вјуа са 
слу чај ним узор ком гру пе мла дих ко ји су сту ден ти Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, од но сно пост ди плом ци (ста ро сти: 
20-28 го ди на), до шло се до од ре ђе них за кљу ча ка ка да је 
у пи та њу ко ри шће ње Феј сбу ка и нај че шћих ко му ни ка-
циј ских кон вен ци ја код мла дих у Ср би ји. Пре ли ми нар-
ни на ла зи за да ља раз ма тра ња (при ка за ни кр оз ин ди ка-
ци је Хај но ве и Шнај де ра (Hi ne, Schne i der) за упо тре бу 
ме то да Веб ана ли зе по да та ка) за што је овај сајт дру-
штве ног умре жа ва ња ве о ма по пу ла ран и ко је нај че шће 

17 Euro pe In ter net Usa ge Stats and Po pu la tion Sta ti stics, In ter net Users in 
Euro pe, Ju ne 2010 http://www.in ter net worldstats.com/stats4.htm#europe 
(пре у зе то 18. 9. 2010). 
18 Re pu blič ki za vod za sta ti sti ku, Upo tre ba in for ma ci o noko mu ni ka ci o nih teh
no lo gi ja u Sr bi ji 2009, http://we brzs.stat.gov.rs/axd/in dex.php (пре у зе то 18. 
9. 2010).
19 UNDP - Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pr o gram me, Hu man De ve lop ment 
Re port 2009, http://hdr.undp.org/en/me dia/HDR_2009_EN_Com ple te.pdf 
(пре у зе то 12. 8. 2010).
20 Лајк (енг. li ke – до па да ти се, сви де ти се), одо ма ће ни тер мин ко ји озна-
ча ва ис ка зи ва ње на кло но сти пре ма од ре ђе ним са др жа ји ма, или осо би на 
Феј сбу ку. На сај ту та оп ци ја/дуг ме пре ве де на је као „сви ђа ми се“.
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ко му ни ка циј ске ак тив но сти и прак се ака дем ци на во де, 
пред ста вље ни су кр оз при каз за ни мљи вих за па жа ња 
ис пи та ни ка21.

На ди рект но пи та ње за што су баш на Феј сбу ку, ис-
пи та ни ци на во де глав не раз ло ге ко ри шће ња ове дру-
штве не мре же: на пр вом ме сту то је због одр жа ва ња 
кон так та са ста рим и но вим при ја те љи ма и по ве зи ва ња 
са дру штвом, по зна ни ци ма, по го то во оним љу ди ма са 
ко ји ма се рет ко ви ђа ју или при ја те љи ма/ко ле га ма ко-
ји жи ве ван Ср би је. Та ко ђе, као би тан раз лог на во ди се 
и пра ће ње шта при ја те љи и по зна ни ци ра де у жи во ту 
кр оз ста ту се22, и ко мен та ре. Му шки део ис пи та ни ка је 
пр вен стве но на вео ин те ре со ва ња за фо то гра фи је сво јих 
при ја те ља, као и раз ме ну –„ли ста ње ал бу ма са сли ка ма, 
као што смо не кад ли ста ли уз ка фу, чај.“ (Ни ко ла, 26).

Феј сбук се по ка зао и као ко ри сно ин фор ма тив-
но и сред ство ко је „ште ди“ у ко му ни ка ци ји мо бил ним 
те ле фо ни ма:

„Феј сбук мо же да по слу жи и као до бар на чин за пра
ће ње ро ђен да на и олак ша ва ко му ни ка ци ју  че сто је згод
ни је и јеф ти ни је раз ме ни ти не ко ли ко по ру ка на ФБ не го 
СМСова.“ (Са ша, 23)

„...уз по моћ Феј сбу ка оку пи ла се ге не ра ци ја 1983. из 
oсновне шко ле за 10 год. ма ту ре.“(Вла ди мир, 27)

Да кле, ко му ни ка циј ска ди на ми ка на „зи до ви ма“ и 
ко мен та ри ма пр о фи ла ових ко ри сни ка, по ред за бав-
ног ка рак те ра, пред ста вља и ин фор ма тив ни пр о стор 
где су мла ди у ин тер ак тив ном кон так ту, раз ме њу ју са-
др жа је, за ба вља ју се, орга ни зу ју де ша ва ња у ана лог ном 
пр о сто ру.

Ка да су у пи та њу ка рак те ри сти ке и ала ти ко ји су 
до ступ ни на Феј сбу ку, а ко ји су им при влач ни, ис пи-
та ни ци на пр вом ме сту на во де: ста ту се, фо то ал бу ме, 
ко мен та ри са ње тре нут них рас по ло же ња, ла ко ћу ин-
тер ак ци је, ве ли ки бр ој до ступ них апли ка ци ја. По ред 
дру штве ног збли жа ва ња, учвр шћи ва ња и одр жа ва ња 
ве за са сво јим при ја те љи ма, као се кун дар ну атрак-
ци ју ове дру штве не мре же, ака дем ци у Ср би ји на во-
де и еду ка тив не и ин фор ма тив не са др жа је: раз ме ну 
лин ко ва и мул ти ме ди јал ног са др жа ја, ко ри сне ин-
фор ма ци је за де ша ва ња у гра ду ко је су ве за не за не ки 
за ни мљив филм, му зи ку, пре да ва ње, вест, као и ко ри-
сне лин ко вe и струч не ин фор ма ци је за фа кул тет или 
прак су.

На пи та ње у ко јој ме ри је Феј сбук пр о ме нио на чин 
и ква ли тет ко му ни ка ци је са при ја те љи ма ис пи та ни ка, 
ве ћи на има по зи тив на ис ку ства, јер им ова дру штве на 
мре жа омо гу ћа ва бр жу и јеф ти ни ју ко му ни ка ци ју са 
њи ма.

„Феј сбук је пу но до при нео вир ту ел ном и ин ди рект
ном на чи ну ко му ни ка ци је, збли жив ши уда ље не али и уда
ља ва ју ћи већ бли ске љу де чи не ћи их ве за не за сто ли цу и 
ра čу нар.“ (Бран ко, 27)

21 Ка ко су се на кон 25 ре спон де на та, n<25,  од го во ри кре и ра ли у по на вља-
ју ћи па терн у на бра ја њу и сло бод ним опи си ма, узе ли смо овај бр ој као 
ре пре зен та ти ван за ква ли та тив но ис тра жи ва ње ме то дом ин тер вјуа, код 
сту де на та на Бе о град ском уни вер зи те ту.
22 Оп ци ја „Ста ту си“, као јед на од по ме ну тих функ ци ја Феј сбу ка, омо гу-
ћа ва да у крат кој фор ми, до 140 ка рак те ра, слич ној Тви те ру, ко ри сни ци 
оба ве сте сво је при ја те ље о не че му што се тре нут но де ша ва, или пак да 
по де ле не ку бит ну ин фор ма ци ју.

„У по чет ку ми слим да је изо ло вао пре ви ше љу ди, би
ла је то пра ва епи де ми ја. У по чет ку смо са мо ко му ни
ци ра ли пре ко Феј сбу ка, али сам он да схва ти ла да ми то 
сме та, и пре ста ла сам то да ра дим.“ (Ми ли ца, 26)

Ипак, ис пи та ни ци су се сло жи ли да Феј сбук ни је 
бит но ути цао на ко му ни ка ци ју са при ја те љи ма у ана-
лог ном пр о сто ру, чак је у ве ћи ни слу ча је ва до дао но ву 
ди мен зи ју збли жа ва ња са већ по сто је ћим офлајн по-
знан стви ма: олак шао је кон такт и по бољ шао ко му ни-
ка ци ју са мно го број ним при ја те љи ма ко ји не жи ве у 
истом гра ду и зе мљи, или са ко ји ма ни су ду го има ли 
кон такт (при ја те љи из основ не, сред ње шко ле). Та ко ђе, 
ре спон ден ти су на гла си ли да са бли ским љу ди ма ко му-
ни ци ра ју ужи во/те ле фо ном или пре ко MSN-а, IM/ин-
стант по ру ка.

Јед но од пи та ња на ко је су ис пи та ни ци од го ва ра ли 
од но си ло се на ак тив но сти њи хо вих при ја те ља на Феј-
сбу ку, где су њи хо ви за ни мљи ви од го во ри по твр ди ли да 
го ре опи са не ка рак те ри сти ке, апли ка ци је и функ ци је 
дру штве них мре жа ко је им омо гу ћа ва ју да се дру же и 
ко му ни ци ра ју, чи не Феј сбук при влач ним и по пу лар ним 
и њи хо вим при ја те љи ма.

Шта ми сли те да ва ши при ја те љи нај че шће ра де на 
Феј сбу ку? 

„...гле да ју шта има но во, ко мен та ри шу, гле да ју фот
ке, шпи ју ни ра ју сим па ти је...“ (Ива, 26)

„Све ве ћи бр ој ма ни ја кал но игра оне игри це – фар ма, ре
сто ран, итд. Та ко ђе, из ба цу ју лин ко ве, ко мен та ри шу раз
ли чи та де ша ва ња, дру штве нопо ли тич ка“ (Бо ја на, 25)

На пр вом ме сту ак тив но сти сво јих при ја те ља ис-
пи та ни ци су на ве ли: гле да ње фо то гра фи ја дру гих љу-
ди и пра ће ње ста ту са, ко мен та ри са ње ста ту са, по сто ва. 
За тим, ма сов но игра ње игри ца: ве ли ки бр ој при ја те ља 
ис пи та ни ка игра игри це без об зи ра на го ди не, са тен-
ден ци јом да при ку пе „што ве ћи бр ој при ја те ља“ ка ко би 
има ли успе шни ји ре зул тат у њи ма. По ред то га, на во ди 
се да ве ћи на при ја те ља по ста вља лин ко ве: му зи ка, ви-
део, ин фор ма ци је еду ка тив ног ти па. Да кле, ак тив но сти 
ис пи та ни ка се не раз ли ку ју у ве ли кој ме ри од ак тив но-
сти њи хо вих при ја те ља.

Ка да је у пи та њу при су ство ко ле га или пр о фе со ра 
на Феј сбу ку и да ли су их при хва ти ли као кон так те, ис-
пи та ни ци углав ном (и стрикт но) на гла ша ва ју да има ју 
до ста ко ле га са фа кул те та у кру гу при ја те ља са ко ји-
ма има ју бли же или да ље од но се. Пр о фе со ри има ју 
сво је пр о фи ле, по ре чи ма ис пи та ни ка, али углав ном 
ко му ни ци ра ју ван мре же или пу тем Феј сбук стра ни-
це фа кул те та. Мо же се ре ћи да се по ред Феј сбук стра-
ни ца (енг. Li ke pa ges)23 јав них др жав них ин сти ту ци ја 
из обла сти кул ту ре, по ли ти ке, ме ди ја, јав ног жи во та, 
спо ра дич но на ла зе и стра ни це фа кул те та и сту диј ских 
гру па.

„По сто ји ФБ гру па ве за на за фа кул тет пре ко ко је 
иду по је ди на оба ве ште ња (не оба ве зно зна чај на; обич но 

23 Не ка да шње фан стра ни це (eng. fan pa ges) су „за ме ње не“ апри ла 2010.
го ди не „лајк“ стра ни ца ма (eng. li ke pa ges), ко је омо гу ћа ва ју ко ри сни ци ма 
да ис ка жу на кло ност и да им се сви ђа ју стра ни це по је ди на ца, пр о из во да, 
сер ви са, ин сти ту ци је, или не ког кон цеп та. Кли ком на „сви ђа ми се“ дуг ме 
они по ка зу ју да им се та стра ни ца до па да. Феј сбук стра ни ца се по ве зу је са 
њи хо вим пр о фи лом, од но сно са де лом где су: Ин фор ма ци је, На кло ност 
и Ин те ре со ва ња.
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су основ на, као што је ’по че ла је при ја ва ис пи та’)“ (Ми-
лош, 23, ЕТФ)

„Фа кул тет не ма стра ни цу на Феј сбу ку, али за то по
сто ји квиз на ис тој дру штве ној мре жи: ’Шта је Би о ло
шки фа кул тет на пра вио од те бе?’’’ (Би ља на, 28) 

Из од го во ра се мо же за кљу чи ти да су углав ном за-
сту пље не гру пе ре дов них и пост диплом ских сту ди ја 
ко је уре ђу ју сту ден ти, по ста вља ју ћи за ни мљи ве ин фор-
ма ци је, оба ве ште ња, лин ко ве на сај то ве стра них ис тра-
жи ва чих ин сти ту ци ја или уни вер зи те та. Мо же мо да за-
кљу чи мо да ће Феј сбук ве ро ват но у бу дућ но сти има ти 
еду ка тив ну уло гу ин фор ма то ра, док ће се кла си фи ко-
ва на зна ња, елек трон ски из во ри и обра зов ни пр о гра ми 
на ла зи ти на дру гим вир ту ел ним пр о сто ри ма.

Има ју ћи у ви ду на ве де на основ на свој ства, ка рак-
те ри сти ке Феј сбу ка, ко јег смо узе ли за ре пре зен та тив ну 
дру штве ну мре жу по ре ле вант ним кри те ри ји ма (Ин-
тер нет пе не тра ци ја, ста ти сти ка, упо тре ба, ко му ни ка-
циј ске кон вен ци је и дру штве на ди на ми ка), мо гу се из-
ву ћи пре ли ми нар ни за кључ ци за што мла ди, а и ста ри ји, 
пр о во де до ста вре ме на на ње му.

За кључ на раз ма тра ња

Љу ди су дру штве на би ћа по при ро ди. Та ко је би ло 
и пре на стан ка Ин тер не та, ка да су се дру жи ли у ко му-
на ма, за јед ни ца ма, гра ди ли кон так те и при ја тељ ства 
на тр го ви ма, јав ним пр о сто ри ма, пи ја ца ма, са ло ни ма. 
Да нас се ни шта ни је пр о ме ни ло осим што сва ко од нас 
има вир ту ел но те ло ко је пред ста вља наш иден ти тет из 
ана лог ног све та, а у мре жи са оста ли ма и њи хо вом ко-
му ни ка циј ском ди на ми ком кре и ра вир ту ел ну јав ну 
сфе ру.

Дру штве не мре же је су ва жне јер се из гра ђу ју од но-
си и ве зе у раз ли чи тим кон тек сти ма. Љу ди се дру штве но 
ан га жу ју, раз ме њу ју ин фор ма ци је, тра же вред но ва ње и 
при зна ње се бе у гру пи, одо бра ва ње соп стве ног ста ту са 
и то се де ша ва на ве о ма флу и дан на чин. Да на шњи об-
лик дру штве них мре жа ко ри сни ку пру жа мно го број не 
оп ци је ка да је у пи та њу из бор ко му ни ка циј ских прак си, 
дру штве на ан га жо ва ност на умре же ном пр о сто ру, кон-
тро ла ин фор ма ци ја, при ват ност. Исто му се и од у зи ма 
ако ни је упо знат са оп штим пра ви ли ма те мре же, ме ња-
ју ћи исто вре ме но ко му ни ка циј ску ди на ми ку у сва ко-
днев ном го во ру и кре и ра ју ћи но ве лин гви стич ке фор ме 
(лајк, сурф, фејс, ин вајт, и сл).

Омла ди на у Ср би ји24 се не раз ли ку је у ко му ни ка циј-
ским прак са ма од сво јих вр шња ка би ло где у све ту, или, 
ба рем, у ју го и сточ ној Евро пи, ка ко по да ци ис тра жи ва-
ња ука зу ју. Они су за ин те ре со ва ни за исте ства ри као и 
прет ход не ге не ра ци је, пр о во де сво је вре ме он лајн и на 
Феј сбу ку због ве о ма ја сних, ра зу мљи вих, дру штве них 
раз ло га: они же ле да ко му ни ци ра ју са сво јим вр шња ци-
ма, при ја те љи ма из већ по сто је ћих мре жа у ана лог ном 
жи во ту. Би ти део дру штве ног све та и сфе ре је зна чај но, 
јер иста ди на ми ка ко ја се де ша ва он лајн, де ша ва се и 
у офлајн пр о сто ри ма: на тр го ви ма, ули ци, фа кул те ту, 

24 Da ni ca Ra do va no vić, “Ser bia: Bet ter on Fa ce bo ok Than in the Stre ets“, Glo
bal Vo i ces On li ne, http://glo bal vo i ce son li ne.org/2010/09/01/ser bia-bet ter-on-
fa ce bo ok-than-in-the-stre ets/ (пре у зе то 18. 9. 2010). 

рад ном пр о сто ру, и дру гим ме сти ма. Та ко ђе, они при 
том же ле да оста ну ин фор ми са ни и по де ле раз ли чи те 
са др жа је и ре ле вант не ин фор ма ци је са при ја те љи ма и 
ко ле га ма. Феј сбук им, сво јим тех но ло шко-дру штве ним 
функ ци ја ма, омо гу ћа ва вир ту ел ни пр о стор, игра о ни цу, 
где кре и ра ју сво је при ват не умре же не дру штве не сфе-
ре. Мла ди у Ср би ји же ле да раз ме њу ју ин фор ма ци је и 
тра че ве, гле да ју фо то гра фи је сво јих при ја те ља, као и 
да се ша ле, по ве зу ју са из гу бље ним кон так ти ма, да ого-
ва ра ју, флер ту ју, ћа ска ју, „лај ку ју“ ста ту се на Феј сбу ку, 
али и да кре и ра ју де ша ва ња, ак тив но уче ству ју у ана-
лог ним пр о сто ри ма ко ри сте ћи Ин тер нет ко му ни ка ци-
је, кре и ра ју сво је под-дру штве не гру пе, уче, са ра ђу ју. 
Сто га се мо же за кљу чи ти да се дру штве на ди на ми ка 
ни је пр о ме ни ла, да је мо ти ва ци ја увек иста, а да су раз-
ли чи та окру же ња.

Ве о ма је ва жно да и ро ди те љи и на став ни ци с 
јед не, и ме ди ји у Ср би ји са дру ге стра не, схва те да је 
Ин тер нет још је дан ка нал за ко му ни ка ци ју, да ни је 
ча роб ни шта пић ко ји ће ре ши ти све њи хо ве пр о бле-
ме. Да кле но ве ме ди је не тре ба пер ци пи ра ти тех но 
уто пиј ски или тех но дис то пиј ски, већ по Клин го вом 
ми шље њу25, по ку ша ти ана ли тич ки раз у ме ти и ис-
тра жи ти дру штве не и обра зов не мо гућ но сти он лајн 
умре жа ва ња. У бу дућ но сти, ин фор ма ци о не тех но ло-
ги је ће има ти ве ли ки по тен ци јал не са мо за при ступ 
ин фор ма ци ј а ма и елек трон ским ре сур си ма, већ ће 
би ти по ла зна тач ка у рад ном и обра зов ном окру же њу. 
У мно гим раз ви је ним зе мља ма то је већ са да шњост. 
Мла ди љу ди и њи хо ви ро ди те љи би тре ба ло да из гра де 
по ве ре ње у ко му ни ка ци ји и по мог ну јед ни дру ги ма да 
раз у ме ју но ве тех но ло ги је, упо зна ва ју ћи их са њи ма. 
На став ни ци и пр о фе со ри мо гу да ра де са сту ден ти ма 
на раз ви ја њу ин фор ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти, 
уче ћи их да ми сле и „об ра ђу ју” ин фор ма ци је са Ин-
тер не та, да раз ви ју ве шти ну кри тич ког раз ми шља ња, 
ка ко би мо гли да од ра сту и раз ви ју се у па мет не, мла де 
пр о фе си о нал це.

Ка ко но ве тех но ло ги је омо гу ћа ва ју фор ми ра ње но-
вих вр ста гру па, он лајн иден ти те ти и дру штве не мре же 
се кон сти ту и шу, а циљ је ис тра жи ти на чин ка ко по је-
ди нац по сма тра и пред ста вља се бе, у гоф ма нов ском 
кон тек сту, у гру пи, и ка ко умре же ни жи вот на Ин тер-
не ту ути че на пер цеп ци ју соп стве ног „ја“ у од но су на 
спо ља шњи свет. Са мим тим, мла ди се со ци ја ли зу ју са 
сво јим при ја те љи ма и тра же од њих ва ли да ци ју, ува жа-
ва ње и па жњу кр оз он лајн са др жа је и ко му ни ка циј ске 
кон вен ци је.

Ако се, ка ко то пред ла жу не ки са вре ме ни те о ре-
ти ча ри, на ше до ба мо же од ре ди ти као „крај ња фа за 
пер со на ли за ци је“, он да огром не мо гућ но сти кре и ра ња 
иден ти те та и оства ри ва ња раз ли чи тих, кат ка да пот пу-
но ин ком па ти бил них дру штве них ве за уз по сре до ва ње 
но вих ко му ни ка тив них прак си ко је омо гу ћа ва Ин тер-
нет, пред ста вља ју плод но тле за да љу те о риј ску ана-
ли зу и при ме ну у прак си у раз ли чи тим кон тек сти ма и 
окру же њи ма.

25 Rob Kling, Ho pes and Hor rors: Tec hno lo gi cal Uto pi a nism and An ti-Uto pi a nism 
in Nar ra ti ves of Com pu te ri za tion, http://www.isrl.il li no is.edu/~gas ser/co ur ses/so ci
alinformatics/readings/kling-utopianism.pdf(преузето18.9.2010).
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In ter net Pa ra digm, Struc tu re and Dyna mics of On li ne So cial Net wor king:  
Fa ce bo ok and young pe o ple in Ser bia

Ab stract
This re se arch pr o vi des an over vi ew of so cial net wor king si tes as a con nec ting tool for com mu ni ca tion and col la bo ra tion, as 
well as the ir in flu en ce in the net wor ked pu blic sphe re in everyday li fe. By con si de ra tion of the de fi ni tion, hi story and struc tu re 
of se lec ted Web 2.0 so cial me dia ser vi ces, the aut hor gi ves a pre vi ew for un der stan ding why the se si tes, espe ci ally Fa ce bo ok, 
are so po pu lar among Ser bian youth. Fi nally, using the Web sphe re analysis and desk top ba sed met ho do logy, Web ob ser va ti-
ons, nu me ro us in ter vi ews with young adults in Ser bia, and se mi-struc tu red in ter vi ews, so me re le vant con clu si ons ha ve been 
drawn for bet ter un der stan ding of the dyna mics of the usa ge so cial net work si tes in the Bal kan re gion.

Key words: 
so cial net work si tes, In ter net, Web 2.0, youth, so cial me dia, so cial net wor king, Fa ce bo ok, com mu ni ca tion
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Раз вој Ин тер не та и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
као и раз ви так Ве ба до ве ли су до бр жег раз во ја на у-
ке, што је на уч ним рад ни ци ма омо гу ћи ло да сло бод но 
при сту па ју ли те ра ту ри и на уч ним ин фор ма ци ја ма из 
ра зних обла сти, као и да сво је ра до ве об ја вљу ју он лајн.

Блог је Веб алат ко ји је на стао од две ре чи веб+ло-
гинг и има зна че ње Веб днев ник. На стао је као део или 
„под вр ста“ Веб сај та, као бе ле шке уре ђи ва ча, ад ми ни-
стра то ра, ко ји је на бло гу из но сио сво ја сва ко днев на за-
па жа ња. У да љој ево лу ци ји, раз ви ли су се бло го ви као 
ин ди ви ду ал не це ли не и ли чи ли су на днев ни ке. Сре ди-
ном пр ве де це ни је XXI ве ка, ни ца ли су бло го ви по зна-
тих естрад них лич но сти, пе ва ча, глу ма ца, мод них кре-
а то ра, но ви на ра. Ра зна по ли тич ка пре ви ра ња до ве ла су 
до по ја ве бло го ва по ли тич ке са др жи не.

Но ва от кри ћа у на у ци под ста кла су на ста ја ње на-
уч них бло го ва ко ји по ста ју по год но ме сто за ши ре ње 
на уч них ин фор ма ци ја. На уч ни бло го ви се раз ли ку ју од 
елек трон ских ча со пи са по фор ми. Са др жај бло го ва је 
ра зно вр стан. По ред нај но ви јих на уч них ис тра жи ва ња, 
об у хва та кри тич ки осврт на нај но ви ја де ша ва ња у све ту 
на у ке, ре а го ва ња дру гих на уч ни ка, као и од је ке јав но-
сти на но ве по ја ве, ме то де, об ја вље не књи ге и на уч не 
ра до ве. На уч ни бло го ви су у сфе ри ве ли ког ин те ре со ва-
ња би бли о те ка ра, а у спе ци јал ним би бли о те ка ма пред-
ста вља ју пра ву он лајн ри зни цу.

Пу бли ко ва ње он лајн и на ста нак  
на уч них бло го ва

Же ља на уч ни ка да ре зул та ти њи хо вих ду го трај них 
ис тра жи ва ња бу ду обе ло да ње ни, под се ћа нас на на ста-
нак пр вог на уч ног ча со пи са у XVII ве ку, ко ји је са чи ња-

вао пре пи ску не ко ли ци не на уч ни ка, об је ди ње ну у фор-
ми књи ге. Та ко об ја вље на на уч на пре пи ска по ста ла је 
ви дљи ва, а на у ка је иза шла из окви ра ели ти зма. Го ди на 
1665. зна чај на је због по ја ве два нај ста ри ја на уч на ча-
со пи са Phi lo sop hi cal Tran sac ti ons of the Royal So ci ety и Jo
ur nal des sçavans у ко ји ма су би ла опи са на нај зна чај ни ја 
от кри ћа XVII ве ка.1 По ја вом на уч них ча со пи са до шло 
је до убр за ња про то ка на уч них ин фор ма ци ја, али је он 
ипак остао усло вљен пе ри о дич ним по ја вљи ва њем ча со-
пи са: но ви тек сто ви мо ра ли су да че ка ју но ви број или 
но ви во лу мен.2 

У сми слу убр за ња ко му ни ка ци је, сле де ће што је на-
у ка до би ла је елек трон ски ча со пис, до сту пан пу тем Ин-
тер не та, прет пла том. За пра ће ње на у ке, од ла зак у би-
бли о те ке ни је ви ше неопходaн, до вољ но је прет пла ти ти 
се на ча со пи се из од ре ђе не обла сти. Кон ку рен ци ја ме-
ђу из да вач ким ку ћа ма до ве ла је до то га да су прет пла те 
на по је ди не ча со пи се до сти гле ве о ма ви со ку це ну, те је 
но ва елек трон ска ера оти шла још да ље и от кри ла но-
ви фе но мен – на у ку на бло гу. На овај на чин, аутор има 
ауто ном но пра во да по де ли ин фор ма ци ју са дру ги ма 
без ре стрик ци је из да ва ча, сле де ћи прин цип: Ако су ре
зул та ти мо ји, не зна чи да је на у ка мо ја.

Тек та да, чу ве на мак си ма she a ring and le ar ning (по-
де ли ти и учи ти) до би ја свој пра ви зна чај. Об ја вљи ва ње 
но вих до стиг ну ћа у на у ци „са да и ов де“, у вла сти том 
уред ни штву и из да њу на бло гу, умно го ме је олак ша ло 
рад ака дем ској и на уч ној по пу ла ци ји. То је под ра зу ме-

1 Wi ki pe dia, http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Transactions_of_
the_Royal_Society  (преузето 15. 9. 2010).
2 ”Lecture 12: The Scientific Revolution, 1642-1730“, The History Guide, 
(2010), http://www.historyguide.org/earlymod/lecture12c.html ( преузето  
се птембра 2 01 0).

Са же так
У овом ра ду аутор ка је пред ста ви ла зна чај раз вит ка ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и ње гов ути цај на ши ре ње на у ке. По-
тре ба да но ва до стиг ну ћа бу ду при ка за на јав но, без ре стрик ци ја из да ва ча, до ве ла је до по ја ве на у ке на бло гу. Ве ли ки 
број ака дем ских рад ни ка свој при лог на у ци оства ру је упра во из ра дом бло го ва. Из чи та ве бло гос фе ре, на уч ни бло гинг 
се из два ја као нај дра го це ни ји, јер на тај на чин она по ста је сло бод на, отво ре на и јав на. По ве зи ва ње пу тем бло го ва ме ђу 
на уч ни ци ма је да нас лакo и брзo. У ака дем ским кру го ви ма ве ли ки је број бло ге ра ко ји нас упо зна ју са ра дом екс пе ра та 
из исте или слич не обла сти, по зи ва ју ћи се че сто у сво јим кри тич ким освр ти ма на бло го ве дру гих. По тре ба за ко му ни-
ка ци јом ме ђу ис тра жи ва чи ма до во ди и до ко ри шће ња дру штве них мре жа, а удру жи ва њем њи хо вих бло го ва у јед ну 
по ро ди цу ства ра ју се мре же на уч них бло го ва ко је пред ста ља ју ве ли ку он лајн ри зни цу.

Кључ не ре чи: 
на уч ни бло гинг, на у ка, отво ре ни при ступ, пу бли ко ва ње он лајн

Бло гинг у слу жби на у ке
На уч ни бло го ви pro et contra

м р е ж а
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ва ло не гу би ти дра го це но вре ме у че ка њу на од го вор 
уред ни ка, а ујед но и сма њи ти тро шко ве око об ја вљи ва-
ња ра до ва.

Пр ви на уч ни блог на стао је 2001. го ди не у об ли ку 
бу кло га (bo o klog). Аутор је био Чад Ор зел3 ко ји је на бло-
гу-бу кло гу да вао при ка зе и ко мен та ре об ја вље них на-
уч них књи га. Већ 2002. го ди не по кре ће блог Un cer tain 
Prin ci ples и по чи ње са ни за њем по сто ва из обла сти фи-
зи ке.4 Вре ме ном се по ја вљу ју и дру ги бло го ви на ко ји-
ма екс пер ти по чи њу са ми да об ја вљу ју сво је ре зул та те и 
из но се ми шље ња о ра зним про бле ми ма из свог на уч ног 
до ме на.

Ка ко се кре и ра блог?

Мно ги на уч ни ци су, ука зу ју ћи на нео п ход ност кре-
и ра ња бло га, да ва ли упут ства ка ко се по кре ће на уч ни 
блог. Је дан од нај про гре сив ни јих бло ге ра у све ту на уч не 
бло гос фе ре je мла ди ге не ти чар Бер та лан Ме ско (Ber ta-
lan Meskó), по знат као Бер си. Аутор је ви ше Веб сај то ва 
и бло го ва из обла сти ме ди ци не. Jeдну од стра ни ца Веб 
сај та Ве би ци на5, по све ћу је елек трон ским кур се ви ма, Е 
кур се ви ма, где да је упут ства бу ду ћим бло ге ри ма ка ко да 
по кре ну блог ко рак по ко рак.. Већ 2008. го ди не, Ло рел 
ван Фо сен об ја вљу је књи гу Тај не бло гин га6 У књи зи су из-
не те смер ни це за кре и ра ње бло га. Ван Фо сен је пи сац 
број них књи га о Ин тер нет тех но ло ги ја ма, а смер ни це 
се мо гу на ћи и на ње ном бло гу7.

За из ра ду бло га ва жно је:
•	 да де фи ни ше мо стра ни цу,
•	 да се пред ста ви мо јав но сти,
•	 да по ста ви мо ја сно циљ ко ји же ли мо да по стиг-

не мо бло гом,
•	 да осми сли мо план бло га,
•	 ја сно од ре ди мо на ме ну бло га,
•	 да се до бро од ре ди мо као аутор бло га, из гра ди мо 

бло гер ску лич ност сти лом, ка ко би чи та о ци зна-
ли ко се кри је иза ре до ва тек ста, шта да оче ку ју 
од ауто ра бло га,

•	 да се увек ко ри сте кључ не ре чи ка ко би се лак ше 
про на шао текст,

•	 да се охра бре чи та о ци да уче ству ју и по ста вља ју 
ко мен та ре,

•	 да се по ве же блог са дру штве ним мре жа ма,
•	 омо гу ћи ти ран ги ра ње до па дљи во сти бло га,
•	 са вла да ти уме ће по ста вља ња под ка ста и ви део 

кли по ва,
•	 зна ти ка ко ад ми ни стри ра ти и одр жа ва ти блог.

3 Chad Orzel, ”Who’s the oldest science blogger”, Uncertain Principles (August, 
2010), http://scienceblogs/principles/2010/08/whos_the_oldest_science_
blogge.php (п ре узето августа  2 010).
4 Chad Ozrel, “Begin at the Beginning”, Uncertain Principles Physics, Politics, Pop 
Culture (June 22, 2002), http://www.steelypips.org/principles/2002_06_16_
principlearchive.php (п ре узето августа 2010).
5 Berci Mesko, ”How to create and manage a medical blog?”, Webicina, (2009), 
http://www.webicina.com/how-to-create-and-manage-a-medical-blog/
inside-the-medical-blogosphere/ (преузето ј уна  2010) .
6 Lorelle Van Fossen,  Blogging Ti ps . What Blo ggers won ’t tell you about  b lo gging 
(2008), http://lo relle.word press.c om/ 2008/05/2 4/a-clear-blog-purpose-w ill -
make- or-break-your-blog/ (преузе то августа  20 10)
7 Lore lle Van F ossen, Lorelle on  W or dpres s  (2008), http:// lorelle.wor dp ress.
com / 200 8/05/24/a-clear-blog- pu rpose-wi ll-make-or-b re ak-your-b lo g/ 
(преузето августа  20 10 ).

Са ма тех но ло ги ја из ра де бло га, ње го во јед но став-
но кре и ра ње и ре дов но ажу ри ра ње омо гу ћа ва ју бр зи ну 
ни за ња но вих по сто ва хро но ло шким ре дом. Ње гов .doc 
фор мат је мно го јед но став ни ји и од .html фор ма та. На 
не кој од мар ги на бло га на ла зи се и ар хи ва по сто ва, ко ја 
омо гу ћа ва увид у са др жај. Од ауто ра и уре ђи ва ча бло га, 
тре нут них де ша ва ња, за ви си и уче ста лост по ја вљи ва ња 
по сто ва. Бло го ви се ажу ри ра ју или сва ко днев но, или 
два до три пу та не дељ но, не ки и на не де љу да на. Уко ли-
ко има ви ше ауто ра бло га, оче ку је се и бр же по ста вља-
ње по сто ва. Стил на уч ног бло га умно го ме се раз ли ку је 
од сти ла пи са ња на уч ног ча со пи са, нај че шће се пи ше у 
пр вом ли цу јед ни не. Ве о ма че сто, на мар ги на ма бло га 
текст мо же би ти про пра ћен не ким лич ним до жи вља-
јем, при чом из жи во та ко ја се не ти че на у ке. Са став ни 
део бло га су и аудио за пи си (под каст) и ви део за пи си, а 
мо гу се на ћи и чи та ве ар хи ве под ка ста.

Ка ко на уч ни бло го ви тре ти ра ју пи та ња из ра зних 
на уч них обла сти, мно ге на уч не и ака дем ске рад ни ке 
му чи пи та ње има ли ре цен зи је на на уч ним бло го ви-
ма? То на ро чи то бри не оне на уч не рад ни ке ко ји вред-
но ва ње сво јих ра до ва ве зу ју ис кљу чи во за фак тор ути-
ца ја ча со пи са (IF) и ци тат ну ба зу Web of Sci en ce, као и 
пред ра су дом да све што је на Ин тер не ту не мо же би ти 
вред но ва но.

Ре цен зи ја и ети ка

Рас пра ву око ова квог по до зри вог ста ва ака дем ских 
кру го ва у по гле ду по сто ја ња на уч ног бло га по кре ну ла 
је, 2007. го ди не, Џе нет Д. Стем ве дел8 аутор бло га Adven
tu re in Et hics and Sci en ce, по ста вив ши пи та ње да ли је 
бло гинг мо жда гу бље ње вре ме на.9 Од го вор је дао Стив 
Гим бел, фи ло зоф, та ко ђе на свом бло гу, сма тра ју ћи 
бло гинг ду жно шћу сва ког на уч ни ка ка ко би сво ју на уч-
ну област про мо ви сао мла дим ге не ра ци ја ма, сту ден ти-
ма, бу ду ћим на уч ни ци ма.10

Ин те ре со ва ње за кре и ра ње бло го ва је у по ра сту, као 
и ин те ре со ва ње за бло го ве дру гих ауто ра ко ји се ба ве 
истом или слич ном на уч ном ди сци пли ном. Као бло ге-
ри, на уч ни ци се упо зна ју и кон так ти ра ју пре ко сво јих 
бло го ва пра те ћи рад јед ни дру гих, раз ме њу ју ћи сво ја 
на уч на ис ку ства и ми шље ња.11 Њи хов кри тич ки осврт, 
ко мен та ри, као и жи ве ди ску си је, пред ста вља ју јед ну 
фор му на уч не ре цен зи је. По сто ви са та квим тек сто ви ма 
на зи ва ју се pe er re vi ew.12 Ова вр ста ре цен зи је је јед но став-
на, а тек сто ви ова ко об је ди ње ни пред ста вља ју на уч ну 

8 Janet D . S tem wede l,  “Question in the air” ,  Ad venture in Ethics and S c ie
nce 2 1  (January 2007),  http://sci en ceblogs. c om/ethic sandscien ce /2007/01 /
sbc_2007_q ues ti o ns_in_ th e_air.php (преузето а вг уста 201 0).
9 Janet  D.  Stemwed el,  “Keeping score in aca de me : blogging a s p rof essi on al 
activity ( o r not)”,  Adventur e  in Ethics and Sci e nc e 3 ( Fe bruary, 2010), h ttp:// 
scienceb logs.com/ethicsandscience /2007/02 /k eeping_score _in _academe_
blog g.php (пре узе то августа 2010).
10 S te ve  Gim bel, “Gi ving Bac k: What is our mora l obligation”, Phylosoph ers’ 
Playgrou n d  (23 F eb ruary 2007), http://p hi losophersp la ygroun d. bl og spot.
com/ 20 07/01/giving-ba ck-what -i s- our-moral.htm l  (преузет о  августа  20 10).
11 JCO M,  Jo ur na l of Science Commun ication.  Sc ience blogs and public engagement 
w i th  scien ce:  practice chall enge, and o pp ortunities, http:// jcom.siss a.it/ ar-
chive/09/01 /J com0901% 282010%29A02  ( преузето септембра 2010).
12 Jan et  D . Stemwedel,  “W hat  s t he  point of peer review?” , Adventu re in  E thics and 
S c ie nce ( 17 , March 2010), http://scienc eblogs.com /ethicsandsci en ce/2010/03/
whats_the_point_of_peer_revie w. php (преузет о а вгуста 2 01 0).



29

Панчевачко читалиште 17 (новембар 2010)

Ивковић А. „Блогинг у служби науке“, 27–31.

м р е ж а

це ли ну. Деј вид Ка план, је дан од 
кри ти ча ра и ре цен зе на та, ко ји је и 
сам пре мно го го ди на имао не при-
јат на ис ку ства с ре цен зен ти ма у на-
уч ном ча со пи су, упу ћу је на он лајн 
пу бли ко ва ње на уч них тек сто ва и 
по ста вља пи та ња о етич ким ста во-
ви ма ре цен зе на та у ча со пи си ма у 
па пир ном об ли ку. Ко ји су раз ло зи 
уна пред за у зе тог ”the cutthro at at-
ti tu de” (ста ва да се мо ра од се ћи не ком гла ва), ре цен-
зе на та ру ко пи са? Оби чај да „са се ку” ауто ра и од би ју 
рад без не ког ра зум ног об ја шње ња, уме сто да по мог ну 
са ве ти ма ауто ру да по бољ ша ква ли тет тек ста, по стао 
је сва ко днев на по ја ва, по себ но ако је ру ко пис до спео 
у уред ни штво ви со ко ран ги ра ног ча со пи са. Раз ло зи за 
ова кво ре а го ва ње мо гу би ти ра зно вр сни, али су че сто 
лич ни. Де ша ва се да ис тра жи ва ње на уч ни ка ко ји је при-
ло жио свој рад, по не кад мо же да угро зи лич ни став, па 
чак и ка ри је ру ре цен зен та. Не ким ре цен зен ти ма био је 
до во љан раз лог да ви де ве ли ки број ра до ва по сла тих у 
уред ни штво ви со ко ран ги ра ног ча со пи са да ови за вр ше 
у кор пи за сме ће не про чи та ни. Ова ква кри ти ка упу ће на 
не мар но сти ре цен зе на та об ја вље на је у он лајн ча со пи су 
The Sci en tist13  и иза зва ла је бур ну ре ак ци ју бло ге ра ко ји 
су тај текст, уз про прат ни ко мен тар, по ста вља ли на сво-
је бло го ве. По кре ну ла се и ла ви на ко мен та ра. Ова квим 
ре а го ва њи ма и ус по ста вља њем кон та ка та ме ђу на уч-
ни ци ма-исто ми шље ни ци ма, блог је до зво лио да на у ка 
ожи ви.14

Ако на уч ни рад ник же ли да об ја ви на бло гу не ку 
но ви ну, ори ги на лан рад или син те зу, не зна чи да ње гов 
рад не ће би ти из ло жен не кој вр сти ре цен зи ра ња. На уч-
ни бло ге ри су нај ве ћи кри ти ча ри: на уч ни ци ко ји да ју 
сво је ко мен та ре, че сто се на до ве зу ју сво јим кри тич ким 
ста вом, не кад и пот пу но су прот ним, те је аутор на уч ног 
тек ста из ло жен под јед на ко по хва ла ма и на па ди ма.

С об зи ром на то да Веб пру жа мо гућ ност пра ће ња 
ра до ва ис тра жи ва ча из истих и слич них обла сти на у ке, 
вре ме ном су ни ца ли бло го ви и по ста ја ли плат фор ма 
ко ја би ши ри ла ин фор ма ци је са лин ко ви ма Веб сај та, 
блог- по сто ва са слич ном те ма ти ком – re la ted ar tic les. 
Све те ин фор ма ци је мо гу да се са ку пе на јед ном ме сту 
и да се на пра ви лич ни он лајн ча со пис, и то бес плат-
но! То је раз лог за по ја ву још јед ног за ни мљи вог ра да у 
елек трон ском ча со пи су The Sci en tist „Пу бли ко ва ти или 
об ја ви ти пост“.15

Бло гинг ка ри је ри зам и кри ми нал

Че сто се мо же чу ти став да је кре и ра ње бло го ва са-
мо про па ган да ауто ра или еле мент ка ри је ри зма. Да ли 

13 J ef Akst , ” I hate your paper“ , The Scientist 36  (1. 8. 2010), http://www.
the-scientis t .c om/tem pla tes/trackable/d isplay/ article1 .jsp? a_day =1 &index= 
1&y ear=2010&pa ge =36&m onth=8 &o _u rl=2010/8/1/36/1 (преузето сеп те-
мб ра  20 10 ). 
14 David Gorski, “Doe s  p eer re vie w need fixing?“, Science b ased Medicine. 23.8. 
20 10 , http://www.sciencebasedmedicine.org /? p=6523 (преузето  септембра 
2010). 
15 Jef Ak st,  “Publish or po st“ , The  Scientis t (9. 8. 2010),  h t tp://www.the-sc ie-
ntist.c om /blog/di splay /57613/ (пр еу зето септембра 201 0) .

је сло бо да пу бли ко ва ња као про мо ци ја на у ке ве за на и 
за са мо про мо ци ју? Код бло го ва по сто ји оп ци ја ран ги-
ра ња њи хо ве по пу лар но сти. Ако је блог мно го пу та по-
се ћен, он да је и по пу ла ран. А по пу лар ност игра ве ли ку 
уло гу у оства ри ва њу ка ри је ре.

С дру ге стра не, зар ни су мно ги на уч ни ци из гра-
ди ли ка ри је ру об ја вљу ју ћи исти или сли чан чла нак 
у ви ше раз ли чи тих ча со пи са у па пир ној фор ми? Об-
ја вљи ва ње ла жних по да та ка, ис тра жи ва ња, „фин ги-
ра них“, из ми шље них ре зул та та, ни је рет ка по ја ва. 
Ова кве и слич не пре ва ре при сут не су у свим гра на ма 
на у ке. На ла зи мо их ка ко у тра ди ци о нал ним ча со пи си-
ма у па пир ној фор ми, та ко и у елек трон ском облику. 
На жа лост, пре ва ре у на у ци за у зи ма ју зна чај но ме сто 
у би о ме ди цин ским на у ка ма, те се та ква нео бич на или 
„сен за ци о нал на“ от кри ћа мо гу на ћи и на сај то ви ма и 
бло го ви ма не ких „на уч ни ка“ ко ји ма је ва жно да из гра-
де ка ри је ру не би ра ју ћи сред ства и не оба зи ру ћи се на 
по сле ди це.

Од ових из во ра су че шћи и опа сни ји они ко ји при-
ка зу ју но ве ме то де ле че ња са пот пу ним из ле че њем или 
не ги ра њем тра ди ци о нал не ди јаг но сти ке. При мер та-
квог шар ла тан ства је и блог Na tu ral News где на пр вој 
стра ни мо же мо про чи та ти да кан цер ни је бо лест већ на
чин пре жи вља ва ња!16

По сто ја ње ових бло го ва и сај то ва и не ре а го ва ње 
јав но сти на њи хов штет ни ути цај је не ху ма но, јер до во-
ди у ве ли ку опа сност све оне ко ји су скло ни да им по-
ве ру ју. По сто је, ипак, и они ко ји на осно ву свог зна ња 
пре по зна ју шар ла тан ство и по ста ју „тра га чи за пре ва-
ра ма у на у ци“ – qu ac kery se ar chers, ко ји про ве ра ва ју ве-
ро до стој ност тек сто ва на Ин тер не ту, о че му оба ве шта-
ва ју јав ност на сво јим бло го ви ма.

Аутор веб сај та Qu ac kWatch17 је је дан од ло ва ца на 
ла жне ле ка ре и њи хо ве бло го ве. Уко ли ко се на Ин тер-
не ту по ја ви на уч ни рад иоле сум њи ве са др жи не, вр ло 
бр зо до спе као озло гла шен на овај qu ack blog, а по врат-
ка ме ђу „ода бра не, овен ча не на у ком“ не ма. Сту дент 
би о ло ги је Мajкл Хо кинс на свом бло гу For the Sa ke of 
Sci en ce18, у име на у ке и по ште ња, же сто ко je на пао пре-
ва ран те, ква зи на уч ни ке, док је аутор бло га Qu ac ko me ter, 
из нев ши у јав ност опа сност, ус пео да спре чи ен гле ског 
прин ца Чар лса да по кло ни до на ци ју јед ној ла жној фон-

16 Andreas Moritz “Cancer i s  n ot a D ise ase – It’s a Surv ival Mec hanism (Book 
Excerpt)”, Natural News
http://naturalnews.com/022578.html (преузето септембра 2010).
17 QuackWatch, http://www.quackwatch.org/index.html (преузето септем-
бра 2010). 
18 Micheal Hawkins, “AndreasMoritz is a stupid, dangerous man”, For the Sake 
of Science, http://forthesakeofscience.wordpress.com/2009/05/24/andreas-
moritz-is-a-stupid-dangerous-man/ (преузето септембра 2010).

Quackometer – трагач за преварама у науци 
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да ци ји. Де сет да на ка сни је, об ја вље но је да је фон да ци ја 
уга ше на, а ње ни чла но ви по хап ше ни.19

На у ка + ре кла ма=кон фликт ин те ре са

На на уч ним бло го ви ма ре кла ме се мо гу ви де ти ве-
о ма рет ко, углав ном се по ста ве ра ди от пла те тро шко ва 
сер ве ра, али не и ре кла ме ко је до но се про фит уре ђи-
ва чу на уч ног бло га. Ко мер ци јал на свр ха на уч ног бло га 
уби ла би са му ње го ву свр ху. Блог би тре ба ло да слу жи 
на у ци и ње ном раз во ју у пот пу но сти, а не да до но си 
про фит.

Та ко се на Sci en ce blog.com, у по ро ди цу на уч них 
бло ге ра уме ша ла јед на од нај ја чих ко мер ци јал них 
ком па ни ја – PEP SI, ра ди спон зо ри са ња на уч них бло-
го ва. Де си ло се да је ком па ни ја PEP SI за сво ју ре кла му 

до би ла цен трал но ме сто на Sci en ce blog.com. Тај по тез 
ни ко од на уч них бло ге ра ни је сма трао ни ко ри сним, 
ни ти по треб ним. Оце ни ли су то као кон фликт ин те ре-
са и је дан по је дан бло гер на пу стио је ову на уч ну ин-
сти ту ци ју. Је дан од њих је и наш Бо ра Жив ко вић, по-
знат као Co tur nix, ко ји је на Sci en ce blog.com имао свој 
блог A Blog Aro und the Clock. Са да сe ње гов блог мо же 
на ћи на но вој адре си http://blog.co tur nix.org/.20 Прин-
ци пи јел ност ових љу ди је за ди вље ње. Још јед на осо би-
на кра си љу де од на у ке, а то је упор ност. Ни чу но ве по-
ро ди це на уч них бло го ва. О нај но ви јој мре жи на уч них 
бло ге ра Wi red Sci en ce Blogs са зна је мо са по ста на бло гу 
Б. Жив ко ви ћа.21 

Ми кро бло гинг =Дру штве не мре же

Ка да се упо зна ју на бло го ви ма раз ме ном ми шље ња, 
на уч ни бло ге ри се по ве зу ју и пу тем дру штве них мре-
жа ко је им омо гу ћа ва ју бр жу ко му ни ка ци ју. Иако је до 
пре из ве сног вре ме на та ко не што би ло ско ро не мо гу ће, 
да нас нам пра ће ње на у ке омо гу ћа ва ју дру штве не мре-
же, јер је уште да вре ме на у на у ци нај вред ни ја. Да нас 
је већ уоби ча је на по ја ва да се це ло куп не кон фе рен ци је 
пре но се пу тем дру штве них мре жа Тви те ра, Феј сбу ка, 
Гугл Веј ва и дру гих – што пред ста вља ин фор ми са ње у 

19 Quackometer, http://www.quackometer.net/blog/ (преузето септембра 
2010).
20 Бора Живковић познат је и као Coturnix http://blog.coturnix.org
21 Bora Živković, “Introducing Wired Science Blog Network“, Coturnix, (14. 9. 
2010), http://blog.coturnix.org/2010/09/14/introducing-wired-science-blog-
network/ (преузето септембра 2010).

ре ал ном вре ме ну. Ин фор ма ци је ко је се по ста ве на Ин-
тер нет, кроз дру штве не мре же су лин ко ви – во ди чи до 
но вих сај то ва, бло го ва, но вих от кри ћа, про то ко ла или 
бло го ва ко ле га.

Бр зи на пра ће ња но ви на у на у ци по ста вља за дат ке 
и пред спе ци јал не би бли о те ка ре ко ји ра де у на уч ним 
би бли о те ка ма. Нео п ход но је би ти у то ку са свим де ша-
ва њи ма у на у ци. Ши ре ње ин фор ма ци ја пу тем дру штве-
них или на уч них мре жа лин ко ва ним при ка зи ма на зи ва 
се ми кро бло гинг.

Кон фе рен ци је на уч них бло ге ра – Sci en ce On li ne

Ка ко дру штве не мре же омо гу ћа ва ју вр ло бр зу ко-
му ни ка ци ју, за јед ни ца на уч них бло ге ра уве ћа ва се из 
да на у дан. Сто га су на уч ни ци бло ге ри до шли на иде ју 

да ор га ни зу ју и кон фе рен ци ју о он лајн 
на у ци – Sci en ce On li ne.22 По кре та чи ове 
кон фе рен ци је су Бо ра Жив ко вић, Ан-
тон Зу и кер (An ton Zu i ker), и Дејв Мун-
гер (Da ve Mun ger). Пр ва кон фе рен ци ја 
Sci en ce On li ne одр жа на je 2007. го ди не у 
Че пел Хи лу (Chap pel Hill, North Ca ro-
li na, USA). Сва ке го ди не на Sci en ce On li
ne23 кон фе рен ци ји оку пља ју се бло ге ри 
из чи та вог све та, са све ин те ре сант ни-
јим пре да ва њи ма и но вим те ма ма ко је 
се не пре кид но умно жа ва ју. За ову кон-
фе рен ци ју ка жу да је нај ве ћи, нај е ду ка-

тив ни ји и нај за бав ни ји до га ђај у го ди ни. Мо же мо се по-
хва ли ти да су и на ше ко ле ге, као што су Ве дран Ву чић, 
Да ни ца Ра до ва но вић и ис тра жи вач Јел ка Цр но бр ња 
Иса и ло вић, би ле уче сни ци ове кон фе рен ци је. По ред 
кон фе рен ци је у Че пел Хи лу, сва ког сеп тем бра одр жа ва 
се и Sci en ce On li ne Lon don у Ве ли кој Бри та ни ји, а Sci en ce 
Blog ging Con fe ren ce сва ког ав гу ста или сеп тем бра ме ња 
град свог до ма ћи на. На да мо се да ће јед ног да на и Бе о-
град би ти до ма ћин јед ној ова квој кон фе рен ци ји.

На уч ни бло гинг и сло бод но дру штво

На уч ни бло гинг пред ста вља на чин ка ко да јед но 
дру штво по ста не сло бод но, а да се свет на у ке осло бо-
ди за тво ре но сти. По тре бу да на уч ни ци из не су сво је 
ста во ве без огра ни че ња и јав но по мо гао је тех но ло шки 
раз ви так, а сло бо дан на уч ни дис курс по стао је са свим 
уоби ча је на по ја ва. Та сло бо да у из но ше њу на уч них ста-
во ва основ је сло бод ног дру штва.

Би бли о те ка ри у на уч ним уста но ва ма по ста ју и са-
ми бло ге ри, ин фор ми шу ћи ис тра жи ва че о но вим ин-
фор ма ци о ним ала ти ма нео п ход ним при тра га њу за 
ди ги тал ним на уч ним ин фор ма ци ја ма. Та ко су би бли о-
те ка ри до шли у по зи ци ју да ме ња ју сво ју тра ди ци о нал-
ну уло гу. По ред то га што су ин фор ма то ри, еду ка то ри, 
као Веб ис тра жи ва чи по ста ју и бло го те ка ри!

22 “USA: ’Science blogging Goes Global, Gains respect’”. Global Voice (14. 9. 
2010), http://globalvoicesonline.org/2010/09/14/usa-science-blogging-goes-
global-gains-respect/ (преузето септембра 2010).
23 ScienceOnline, http://www.scienceonline2010.com/index.php/wiki/ (преу-
зето септембра 2010).

Блог Боре Живковића
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Blog ging in the Ser vi ce of Sci en ce: Pro and con tra of sci en ti fic blogs

Ab stract
In this pa per, the aut hor has pre sen ted the im por tan ce of growth and de ve lop ment of in for ma tion tec hno lo gi es and the ir 
im pact on the sci en ce dis se mi na tion. All ef orts of sci en ti fic com mu nity to ma ke sci en ce open to pu blic wit ho ut pu blis hers’ 
re stric tion re sul ted in ap pe a ran ce of sci en ce blogs. Sci en ce blog ging is gro wing every day as many sci en tists re a li zed that the-
ir con tri bu tion to sci en ce co uld be in cre a ting sci en ce blog. In the ir blogs, aut hors ha ve ex clu si ve rights to wri te abo ut sci en ce, 
to com mu ni ca te fa ster and easi er with ot her ex perts and to spread sci en ti fic tho ughts, ide as and the o ri es. From the who le 
blo gosp he re, sci en ce blog ging is the most va lu a ble, open sci en ce lead to open so ci ety. On sci en ce blogs we can see many 
re la ted ar tic les that re fer to ot her blogs. Com mu ni ca tion bet we en sci en ti fic blog gers cor re la ted with so cial net works usa ge. 
Sci en ce com mu nity is a spe cial gu ild, cre a tes a net work of sci en ti fic blog gers, in a man ner of com pre hen si ve ag gre ga tors of 
sci en ce blogs ac ross the glo be. In that way sci en ce blogs re pre sent a hu ge on li ne tre a su re.

Key words: 
sci en ce blog ging, sci en ce, open ac cess, on-li ne pu blis hing
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Основ на и нај ва жни ја функ ци ја би бли о теч ких 
ка та ло га је да на нај јед но став ни ји и нај пот пу ни ји 
на чин да ју од го во ре о гра ђи ко ју би бли о те ка по-
се ду је. Од пр вих би бли о теч ких ка та ло га на гли не-
ним та бли ца ма, па све до нај са вре ме ни јих на Ве бу, 
би бли о те ка ри ши ром све та на сто је да усва ја њем и 
при ме ном ка та ло шких пра ви ла што ви ше уни фи-
ци ра ју свој по сао, ка ко би ко ри сни ци ма, за хва љу ју-
ћи нај са вре ме ни јим тех но ло ги ја ма, би ле до ступ не 
ин фор ма ци је. Ме ђу на род на би бли о теч ка за јед ни ца 
већ де це ни ја ма по ку ша ва да нaђе на чин ка ко би се 
спро вео кон цепт нор ма тив не кон тро ле у би бли о те-
ка ма ши ром све та, чи ме би се по сти гла уште да у 
вре ме ну и нов цу при ли ком ка та ло ги за ци је, а још 
ви ше тач ност и по у зда ност на ве де них по да та ка. 
Нор ма тив на кон тро ла по ма же ко ри сни ци ма при 
про на ла же њу ин фор ма ци ја за хва љу ју ћи сво јој до-
след но сти у струк ту ри са њу по да та ка. Има ју ћи у ви-
ду да ко ли чи на ин фор ма ци ја до ступ них ко ри сни ци ма 
ра сте бр зо и не пре кид но из да на у дан, ефек тив на упо-
тре ба нор ма тив не кон тро ле по ма же би бли о те ка ри ма-
ка та ло ги за то ри ма да кре и ра ју при ступ не тач ке за пи си-
ма елек трон ског ка та ло га, а са мим тим се олак ша ва и 
убр за ва ко ри снич ко пре тра жи ва ње.

Про јек ти нор ма тив не кон тро ле

Сре ди ном де ве де сетих го ди на два де се тог ве ка, 
Европ ска ко ми си ја је по кре ну ла дво го ди шњи Про је кат 
AUT HOR у ко јем је уче ство ва ло пет европ ских на ци-
о нал них би бли о те ка: На ци о нал на би бли о те ка Фран-
цу ске, Бри тан ска би бли о те ка, Кра љев ска би бли о те ка 
у Бел ги ји, На ци о нал на би бли о те ка Шпа ни је и На ци о-
нал на би бли о те ка Пор ту га ла. Ру ко во ђе ње про јек том 
по ве ре но је На ци о нал ној би бли о те ци Фран цу ске. Циљ 
Про јек та је био ис тра жи ва ње ме ђу на род не раз ме не и 
по нов но ко ри шће ње нор ма тив них за пи са за лич на и 
ко лек тив на име на.

Иза бран је узо рак од 100.000 нор ма тив них за пи-
са за лич на и ко лек тив на име на ко ји су кон вер то ва-
ни уз по моћ USE MAR CON1 кон вер то ра у UNI MARC2 
фор мат нор ма тив них за пи са за тест ну ба зу. Ба за је 
би ла до ступ на уз по моћ прото колa Z39.50 пре ко Ве-
ба. По се бан иза зов пред ста вља ла је чи ње ни ца да су 
би бли о те ке ко ри сти ле раз ли чи те је зи ке за ка та ло ги-
за ци ју (ен гле ски, не мач ки, пор ту гал ски, шпан ски и 
хо ланд ски), ка та ло шка пра ви ла (AACR23 и на ци о нал-
не стан дар де Бел ги је, Фран цу ске, Пор ту га ла и Шпа-
ни је), фор ма те би бли о граф ских за пи са и ло кал ни си-
стем за сво је он лајн нор ма тив не за пи се. У упо тре би 
је би ло пет MARC4 фор ма та: KBR MARC (Бел ги ја), IN-
TER MARC (Фран цу ска), BLMARC (Ве ли ка Бри та ни ја), 
UNI MARC (Пор ту гал) и IBER MARC (Шпа ни ја) и че-

1 USE MAR CON - Uni ver sal MARC Re cord Con ver tor
2 UNI MARC - Uni ver sal Mac hi ne-Re a da ble Ca ta lo gu ing
3 AACR2 - An glo-Ame ri can Ca ta lo gu ing Ru les, Se con Edi tion
4 MARC - Mac hi ne-Re a da ble Ca ta lo ging

Са же так
У ра ду је при ка зан раз вој ме ђу на род не нор ма тив не кон тро ле, као и при ме ри нор ма тив них за пи са про јек та VI AF.

Кључ не ре чи: 
нор ма тив на кон тро ла, VI AF, OCLC, ка та ло ги за ци ја, MARC, UNI MARC

Нор ма тив на кон тро ла  
у ме ђу на род ним окви ри ма

УДК 0 25.43:025.32                                            
006.44:025.32

005.584.1:025.32

Ми ља на Ђу кић, MA
mi lja@bgb.rs

Ка та ри на Ми хај ло вић
ka caz@bgb.rs
Би бли о те ка гра да Бе о гра да

м р е ж а
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ти ри ло кал на си сте ма: GE AC (Фран цу ска и Пор ту-
гал), VU BIS (Бел ги ја), WLN (Ве ли ка Бри та ни ја) и 
ARI AD NA (Шпа ни ја).

Кон гре сна би бли о те ка у Ва шинг то ну, у са рад-
њи са око 80 би бли о те ка у све ту, у окви ру Про гра ма 
уза јам не ка та ло ги за ци је уче ству је и гра ди нор ма-
тив ну да то те ку име на – NA CO5. Ова да то те ка са-
др жи пре ко по ла ми ли о на нор ма тив них за пи са за 
лич на име на, ко лек тив на те ла, је дин стве не ствар не 
на сло ве, на сло ве се ри ја и ге о граф ске на зи ве. По ред 
ове, по зна та је и нор ма тив на да то те ка пред мет ни ца 
- SA CO6. Мно ге би бли о те ке у све ту ку пу ју ове нор-
ма тив не ба зе по да та ка. На ци о нал не би бли о те ке Ру-
си је, Фран цу ске и Не мач ке пот пи са ле су уго вор са 
NA CO и уче ству ју у Про гра му и на тај на чин ус по-
ста вља ју нор ма тив ну кон тро лу у сво јим зе мља ма.

Про је кат Вир ту ел на ме ђу на род на  
нор ма тив на да то те ка - VI AF7

Ре зул тат на по ра да се уште де сред ства и вре ме 
при ли ком ка та ло ги за ци је пред ста вља и про је кат Вир-
ту ел на ме ђу на род на нор ма тив на да то те ка - VI AF ко ји 
су по кре ну ле 2003. го ди не Кон гре сна би бли о те ка у Ва-
шинг то ну, Не мач ка на ци о нал на би бли о те ка и OCLC8, 
а ка сни је им се при дру жи ла и Фран цу ска на ци о нал на 
би бли о те ка. То је за јед нич ки про је кат у ко јем би бли о те-
ке уче сни це на сто је да ре а ли зу ју кон цеп ци ју IFLA-ине9 
Сек ци је за ка та ло ги за ци ју ко ја се од но си на ме ђу на род-
ну са рад њу у обла сти нор ма тив них да то те ка.

Кон цепт VI AF под ра зу ме ва вир ту ел но по ве зи ва-
ње на ци о нал них нор ма тив них да то те ка лич них име на 
пре ко укр ште не да то те ке, чи ме је кре и ра на јед на ме-
ђу на род на нор ма тив на да то те ка. Упа ри ва њем и по ве-
зи ва њем нор ма тив них да то те ка лич них име на ве ли ких 
на ци о нал них би бли о те ка ко је уче ству ју у овом про јек-
ту, до ка за но је да се VI AF при ступ мо же спро ве сти и са 
ве о ма ве ли ким ко ли чи на ма по да та ка.

Про је кат је био по де љен на че ти ри ступ ња у ко ји ма 
је из вр ше но:

•	 упа ри ва ње да то те ка, иден ти фи ко ва ње иден тич-
них за пи са, по ве зи ва ње иден тич них нор ма тив-
них за пи са име на у укр ште ну да то те ку;

•	 из град ња VI AF сер ве ра;
•	 ус по ста вља ње ре дов ног то ка ак тив но сти из ме-

ђу VI AF-а и нор ма тив них да то те ка ко ри шће њем 
п ро то ко ла OAI10 и

•	 из ра да ко ри снич ког ин тер феј са, при ме на Uni co-
de11, ак ти ви ра ње за ко ри снич ка пре тра жи ва ња.12

У окви ру пр вог ступ ња про јек та, OCLC је вр шио 
упа ри ва ње нор ма тив них за пи са лич них име на Кон гре-
сне би бли о те ке са не мач ком нор ма тив ном да то те ком 

5 NA CO - Na me Aut ho rity Co o pe ra ti ve Pro gram
6 SA CO - Su bject Aut ho rity Co o pe ra ti ve Pro gram
7 VI AF - The Vir tual In ter na ti o nal Aut ho rity Fi le
8 OCLC - On li ne Com pu ter Li brary Cen ter
9 IFLA - The In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons
10 OAI - Open Ar chi ves Ini ti a ti ve
11 Uni co de - Uni que, Uni ver sal, and Uni form cha rac ter en Co ding
12 Bri ta Vol de ring, „Po ve zi va nje sa ko ri sni ci ma: Evro pa i vi še je zič nost“, Gla
snik Na rod ne bi bli o te ke Sr bi je 1 (2006): 23-36.

лич них име на - Per son nen na men da tei. За упо ре ђи ва ње 
ка рак тер ских ни ски ко ри шћен је ал го ри там за сно ван 
на три гра ми ма. Кад се про на ђе по ду дар ни за пис име на, 
кре и ра се VI AF за пис. VI AF за пис са др жи иден ти фи ка-
ци о ни (ID) број нор ма тив не да то те ке и усво је ну пер со-
нал ну од ред ни цу за оба из во ра, чи ме се упу ћу је на зад 
на из вор не за пи се. При ли ком упа ри ва ња, по сто ја ли су 
ја ки атри бу ти за по кла па ње: за јед нич ки на слов, за јед-
нич ки кон трол ни бро је ви (ISBN13, ISSN14, или LCCN15), 
тач на го ди на ро ђе ња и смр ти, име као пред мет и за јед-
нич ки ауто ри. Као сла би атри бу ти на ве де ни су: са мо го-
ди на ро ђе ња или смр ти, фор мат (књи га, филм...), је зик, 
из да вач, де ли мич но по кла па ње на сло ва, го ди на из да ва-
ња, зе мља...16

Од је се ни 2009. го ди не, у про јек ту уче ству је 15 ор-
га ни за ци ја: На ци о нал на би бли о те ка Аустра ли је, На ци-
о нал на би бли о те ка Че шке, Би бли о те ка Алек сан дри на у 
Егип ту, На ци о нал на би бли о те ка Фран цу ске, Не мач ка 
на ци о нал на би бли о те ка, Ис тра жи вач ки ин сти тут Ге ти, 
На ци о нал на би бли о те ка Изра е ла, Цен трал ни ин сти тут 
за уза јам ни ка та лог у Ита ли ји, На ци о нал на би бли о те-
ка Пор ту га ла, На ци о нал на би бли о те ка Шпа ни је, На ци-
о нал на би бли о те ка Швед ске, Швај цар ска на ци о нал на 
би бли о те ка, Кон гре сна би бли о те ка, Ва ти кан ска би бли-
о те ка и OCLC. У VI AF про је кат укљу чу ју се и ја пан ски 
На ци о нал ни ин сти тут за ин фор ма ти ку, Ка над ска би-
бли о те ка и ар хив и NU KAT - пољ ски уза јам ни ка та лог.

Глав ни и ду го роч ни циљ овог про јек та је укљу чи ва-
ње што ве ћег бро ја би бли о те ка са њи хо вим нор ма тив-
ним за пи си ма ко ји ће пу тем Ве ба би ти до ступ ни ко ри-
сни ци ма ши ром све та.

Пре тра га VI AF-а је при лич но јед но став на (сли ка 1). 
Ли ни ја за пре тра гу има три де ла. У пр вом се мо же ода-
бра ти по ље ко је се пре тра жу је: Сва по ља (All Fi elds), Сва 
име на (All Na mes), Усво је на име на (Pre fer red Na mes) и 
на сло ви де ла (Work Ti tles). Дру ги део ну ди мо гућ ност 

13 ISBN - In ter na ti o nal Stan dard Bo ok Num ber
14 ISSN - In ter na ti o nal Stan dard Se rial Num ber
15 LCCN - Li brary of Con gres Con trol Num ber
16 Ric hard Ben nett et al., “Vir tual In ter na ti o nal Aut ho rity Fi le (PPT)“ (Рад 
пред ста вљен на ALA An nual Con fe ren ce, New Or le ans, Lo u i si a na, USA, 
24 Ju ne 2006).

Ре зул тат пре тра ге
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из бо ра свих или са мо од ре ђе не нор ма тив не да то те ке 
не ке од зе ма ља уче сни ца про јек та. У ли ни ји за пре тра-
жи ва ње до вољ но је за по че ти ку ца ње пре зи ме на же ље-
ног ауто ра и у па да ју ћем ме ни ју се ни жу пре зи ме на ко-
ја по чи њу тим сло ви ма ну де ћи пре зи ме, име и го ди не 
ро ђе ња и смр ти.

Као ре зул тат (сли ка 2) до би ја се ис пис ко ји са др жи 
сле де ће:

•	 спи сак усво је них име на (Pre fer red For mes) - за-
ста ви ца озна ча ва зе мљу у чи јем се ка та ло гу нор-
ма тив на да то те ка на ла зи. На осно ву озна ке по ља 
мо же се ви де ти да ли је струк ту ра нор ма тив не 
да то те ке у MARC21 (100a) или UNI MARC (200a) 
фор ма ту;

•	 спи сак не у сво је них та ча ка при сту па - по ље 400а;
•	 спи сак срод них та ча ка при сту па - по ље 500а;
•	 спи сак ода бра них на сло ва;
•	 спи сак зе ма ља у ко ји ма су де ла из да та. У овом 

по љу се на ла зи ма па и спи сак зе ма ља и број де-
ла ко ја су из да та, а за ста ва по ред озна ча ва нор-
ма тив ну да то те ку ко ја има ма кар не ко из да ње из 
на ве де не зе мље;

•	 ста ти сти ка об ја вљи ва ња де ла;
•	 у по љу иза бра них из да ва ча на ла зе се по да ци о 

то ме ко ја нор ма тив на да то те ка има не ко из да ње 
на ве де ног из да ва ча;

•	 основ не ин фор ма ци је о ауто ру (пол, на ци о нал-
ност, је зик на ко јем пи ше), као и ре ле вант ни лин-
ко ви на ко ји ма се мо же про чи та ти не што ви ше 
о ње му.

Упо тре ба ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у раз во ју 
ауто ма ти зо ва них би бли о теч ких си сте ма у прет ход ним 
де це ни ја ма олак ша ла је и уна пре ди ла спро во ђе ње нор-
ма тив не кон тро ле у би бли о те ка ма и омо гу ћи ла по ве зи-
ва ње би бли о те ка на свет ском ни воу.

Раз во јем OPAC-a17 и нор-
ма тив не кон тро ле, ко ри сни ци би бли о те ка мо гу са да да 
бу ду ауто мат ски пре у сме ре ни са не у сво је не тач ке при-
сту па на усво је ну тач ку при сту па, без ула га ња би ло ка-
квог до дат ног на по ра при ли ком пре тра жи ва ња.

Ка та ло ги за то ри за из ра ду до бре нор ма тив не да то-
те ке ула жу огро ман труд, ис тра жи ва ње и зна ње, док 
ко ри сни ци то че сто и не при ме те. Ово је пот пу но ра-
зу мљи во, с об зи ром на чи ње ни цу да ко ри сни ка је ди но 
за ни ма ка ко да на нај јед но став ни ји на чин до ђе до же-
ље них ин фор ма ци ја, а по сао ка та ло ги за то ра је да то 
омо гу ћи.

17 OPAC - On li ne Pu blic Ac cess Ca ta lo gue

Aut ho rship Con trol in In ter na ti o nal Bo un da ri es

Ab stract
This pa per pre sents the de ve lop ment of in ter na ti o nal aut ho rity con trol, as well as exam ples of aut ho rity re cords VI AF pro ject.

Key words: 
Aut ho rity con trol, VI AF, OCLC, ca ta lo ging , MARC, UNI MARC
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срод них та ча ка при сту па
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До дат ни по да ци упи та
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При ли ком пи са ња на уч них и струч них ра до ва, 
уоби ча је на је прак са да аутор ци ти ра ра до ве дру гих ис-
тра жи ва ча из ви ше раз ло га1:

•	 „ка ко би пред ста вио кон ти ну и тет на уч не ми сли о 
те ми ко ју про у ча ва”;

•	 „у на ме ри да чи та о це упо зна са би бли о граф-
ским по да ци ма о свим, или ода бра ним ра ни јим 
ра до ви ма, ка ко би та ква се лек тив на или пот пу-
на би бли о гра фи ја увек мо гла би ти из вор но вих 
ис тра жи ва ња”;

•	 „са ци љем да оправ да соп стве но ба вље ње том те-
мом и ис так не ори ги нал ност сво јих су до ва”, итд.

Спе ци ја ли зу ју ћи се за не ку област, аутор че сто фор-
ми ра и до пу ња ва би бли о гра фи ју ра до ва из те обла сти, 
на ко је нај че шће ука зу је у сво јим ра до ви ма. Ту спа да ју и 
ра до ви са мог ауто ра, ре зул та ти по је ди них ета па у ње го-
вом ду го го ди шњем ис тра жи ва њу од ре ђе не те ме. Ме ђу-
тим, то још увек не зна чи да ће у сва ком на ред ном ра ду 
ауто ру би ти лак ше да ци ти ра, од но сно да ре фе ри ше на 
еле мен те те ку му ла тив не би бли о гра фи је. У за ви сно сти 
од то га где аутор об ја вљу је свој рад (ча со пис, збор ник 
ра до ва и сл), тех нич ки уред ни ци ће од ње га зах те ва ти да 
ре фе рен це фор ма ти ра на од ре ђе ни на чин (мо дел ци ти-
ра ња), ко ји се раз ли ку је од јед ног до дру гог тех нич ког 
уред ни ка. Вре ме ном су не ки мо де ли ци ти ра ња по ста ли 
не зва нич ни стан дар ди за по је ди не обла сти, али их и да-
ље има пре ви ше. Сто га аутор, при ли ком пи са ња сва ког 
но вог ра да, мо ра да при ла го ђа ва сво је ре фе рен це тра-
же ном мо де лу ци ти ра ња. Још је го ра си ту а ци ја ка да је 
по треб но при пре ми ти за јед нич ку би бли о гра фи ју ви ше 
ис тра жи ва ча (нпр. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-
гра ду), при че му раз ли чи ти ис тра жи ва чи при ла жу сво је 

1 Алек сан дра Вра неш, Би бли о граф ско ци ти ра ње – упут ство (Бе о гра ду: Фи-
ло ло шки фа кул тет), http://www.fil.bg.ac.rs/post dipl/Bi bli o gra fi ja%20uput-
stva.ppt (пре у зе то 14. 9. 2010).

ре фе рен це са раз ли чи тим мо де ли ма ци ти ра ња, а ни је 
ре дак слу чај и да исти аутор, ску пља ју ћи сво је ре фе рен-
це, не во ди ра чу на о кон зи стент ном мо де лу ци ти ра ња, 
те их у та квом об ли ку и при ла же.

Ов де се по ко зна ко ји пут по ја вљу је исти про блем 
одр жа ва ња/ажу ри ра ња до ку ме на та ко ји се у ра чу нар-
ству ре ша ва раз два ја њем са др жа ја/струк ту ре до ку мен-
та од на чи на на ко ји ће до ку мент би ти при ка зан/фор-
ма ти ран. Ти пи чан при мер тог раз два ја ња је упо тре ба 
сти ло ва при ли ком фор ма ти ра ња докуменaта у про гра-
му MS Word, од но сно ко ри шће ње CSS-сти ло ва за де-
фи ни са ње кон крет ног из гле да Веб пре зен та ци ја. Ко ри-
сни ци на вик ну ти на па пир не до ку мен те, где су фор ма 
и са др жај јед но, обич но за др жа ва ју та кав став и кад су 
елек трон ски до ку мен ти у пи та њу. У то ме им по ма жу и 
про грам ски па ке ти код ко јих се то ком уре ђи ва ња до-
ку мен та исто вре ме но ви ди и ње гов ко нач ни из глед. Та-
кви па ке ти се обич но опи су ју ен гле ском скра ће ни цом 
WYSIWYG (What You See Is What You Get – „то што ви диш 
то ћеш и до би ти”) ко ја се из го ва ра ви зи виг. Типичaн 
пред став ник та квих про грам ских па ке та је MS Word.

С дру ге стра не, по сто је про грам ски па ке ти ко ји се 
тру де да одво је са др жај/струк ту ру до ку мен та од на чи-
на на ко ји ће до ку мент би ти при ка зан/фор ма ти ран. То 
се обич но сво ди на то да ко ри сник опи су је струк ту ру 
тек ста не ким ме та-је зи ком, тј. ано ти ра де ло ве тек ста у 
скла ду са њи хо вим зна че њем, а за тим текст пре пу шта 
не ком до дат ном софт ве ру да ње го ву струк ту ру ви зу ел но 
при ка же, од но сно да по је ди нач не еле мен те струк ту ре 
фор ма ти ра пре ма њи хо вом зна че њу. Ти пич ни при ме ри 
је зи ка ко ји се ко ри сте за ано та ци ју струк ту ре су HTML и 
је зик за обе ле жа ва ње ко ји ко ри сте си сте ми за при пре му 
докуменaта, TeX и La TeX. Про грам ски па ке ти ко ји их 
ко ри сте, обич но се са сто је из ви ше мо ду ла (за уре ђи ва-
ње тек ста и ано та ци ју, за пре во ђе ње у ко нач ни об лик, за 
пре глед ко нач ног об ли ка) и опи су ју се ен гле ском скра-

Са же так
У овом члан ку је пред ста вљен Bib TeX, би бли о граф ски фор мат не за ви сан од мо де ла ци ти ра ња, као и пра те ћи софт вер 
за упра вља ње ре фе рен ца ма. Иако се Bib TeX пре те жно ко ри сти са си сте мом за при пре му до ку ме на та La TeX, по сто-
ји и бес пла тан про грам ски пакет за кре и ра ње и одр жа ва ње ба за ре фе рен ци у фор ма ту Bib TeX, Ja bRef. Овај про грам 
омо гу ћа ва да се у до ку мен ти ма фор ма та MS Word и Ope nOf  ce ци ти ра ју ре фе рен це из спо ља шње ба зе ре фе рен ци у 
фор ма ту Bib TeX.

Кључ не ре чи: 
пер со нал на би бли о гра фи ја, Bib TeX, би бли о граф ски фор мат, ци ти ра ње, софт вер

Bib TeX – кре и ра ње пер со нал них  
би бли о гра фи ја

УДК 004.42:012
012

001.818

Мр Ми лош Утвић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет
– Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку
mi sko @matf.bg.ac.rs

м р е ж а
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ће ни цом WYSIWYМ (What You See Is What You Меan – „то 
што ви диш је оно што си хтео”) ко ја се из го ва ра ви зи вим.

У прак си су па ке ти ти па WYSIWYG по пу лар ни ји јер 
су јед но став ни ји за ко ри шће ње и обич но зах те ва ју ин-
ста ла ци ју са мо јед ног про гра ма. Ме ђу тим, ко ри сни ци 
на вик ну ти да ди рект но фор ма ти ра ју де ло ве до ку мен та, 
ни су све сни да се у ин тер ној струк ту ри до ку мен та гу-
бе ве зе из ме ђу еле ме на та, тј. про грам ко ји ко ри сте ни је 
ви ше све стан ве за из ме ђу струк тур них де ло ва тек ста за 
ко је ко ри сник све вре ме под ра зу ме ва да су истог зна че-
ња (нпр. на сло ви, на по ме не и сл). То за по сле ди цу има 
да ако ко ри сник по же ли да про ме ни фор ма ти ра ње свих 
еле ме на та истог зна че ња (нпр. на по ме на), то ће нај ве ро-
ват ни је мо ра ти да ра ди за сва ку по је ди нач ну на по ме ну 
по себ но. С дру ге стра не, иако је ин ста ла ци ја па ке та ти па 
WYSIWYM обич но ком пли ко ва ни ја, а ко ри сник мо ра да 
по зна је ме та-је зик за опис струк ту ре, одр жа ва ње ви зу-
ел ног из гле да до ку мен та је да ле ко јед но став ни је: из ме-
не фор ма ти ра ња за све струк тур не еле мен те са од ре ђе-
ним зна че њем, нпр. свих на сло ва, па су са или на по ме на 
у до ку мен ту се оба вља тре нут но. Сто га су про гра ми ти-
па WYSIWYM по год ни ји за сло же ни је до ку мен те (нпр. 
књи ге, се ми нар ске ра до ве, ма ги стар ске и док тор ске те зе 
и сл), док су про гра ми ти па WYSIWYG нај ко ри сни ји за 
бр зо кре и ра ње крат ких, јед но став них докуменaта.

Ка да су у пи та њу би бли о гра фи је, про гра ми оба 
на ве де на ти па углав ном ко ри сте ре ше ња у ду ху 
WYSIWYM. Јед но та кво ре ше ње је Bib TeX.

Bib TeX2 је на стао 1985. као ре зул тат са рад ње Оре на 
Па та шни ка (Oren Pa tas hnik) и Ле сли ја Лам пор та (Le slie 
Lam port). Мен тор Па та шни ка на док тор ским сту ди ја ма 
је био До налд Кнут (Do nald Knuth), тво рац про грам ског 
си сте ма за при пре му до ку ме на та TeX, док је Лам порт 
аутор си сте ма La TeX3, над град ње си сте ма TeX. Већ те 
чи ње ни це, као и сам на зив Bib TeX, су ге ри шу да је Bib-
TeX уско ве зан за La TeX, и де ли са њим исти кон цепт 
ко ји смо већ опи са ли као WYSIWYM, а ко јим се раз два-
ја са др жај би бли о гра фи је од ње ног мо де ла ци ти ра ња. 
Са др жај би бли о гра фи је се опи су је ко ри шће њем по-
себ ног фор ма та и ре зул тат је тек сту ел на да то те ка ти па 
.bib. Пример 1 илу стру је крат ку би бли о гра фи ју ко ја се 
са сто ји од две је ди ни це.

Пример 1:
@BOOK{lamport86,
    author = {Leslie Lamport},
    title = {LaTeX: A Document Preparation System},
    publisher = {Addison-Wesley},
    year = {1986}
}
@MANUAL{patashnik88,
  title = „BibTEXing. Documentation for general 

BibTEX users”,
  author = „Oren Patashnik”,
  year = „1988”
}

2 Oren Pa tas hnik, Bib TE Xing, Do cu men ta tion for ge ne ral Bib TEX users (1988), 
http://rpm.scl.rs/CTAN/bi blio/bib tex/con trib/doc/btxdoc.pdf (пре у зе то 22. 
8. 2010).
3 Го ран Ненадић, Пре драг Ја ни чић и Алек сан дар Са мар џић, La TeX за 
ауто ре (Бе о град: Ком пју тер би бли о те ка, 2003).

По че так би бли о граф ске је ди ни це се пре по зна је по 
сим бо лу @ иза ког се на во ди на зив ти па је ди ни це (чла-
нак у ча со пи су, рад у збор ни ку, књи га и сл). За на зи вом 
ти па, из ме ђу ве ли ких за гра да (‘{’ i ‘}’) сле ди кључ и опис 
би бли о граф ске је ди ни це. Кључ је пр о из вољ на ни ска ка-
рак те ра (пре по ру чу ју се сло ва и ци фре) ко ја на је дин-
ствени на чин иден ти фи ку је би бли о граф ску је ди ни цу, 
као што ЈМБГ или бр ој лич не кар те и пре би ва ли ште на 
је дин ствени на чин иден ти фи ку ју гра ђа ни на. Кључ се 
ко ри сти при ли ком ука зи ва ња на би бли о граф ску је ди-
ни цу. La TeX у ту свр ху ко ри сти ко ман ду \ci te. Нпр, ако 
би смо у тек сту же ле ли да ре фе ри ше мо на дру гу ре фе-
рен цу (Пример 1), до вољ но би би ло да на од го ва ра ју ћем 
ме сту на ве де мо ко ман ду:

 \ci te {pa tas hnik88}
На кон об ра де до ку мен та по мо ћу не ке им пле мен-

та ци је си сте ма La TeX и Bib TeX (нпр. Mik TeX4), уме сто 
на ве де не ко ман де у тек сту ће се по ја ви ти од го ва ра ју ћа 
ре фе рен ца.

Опис је ди ни це је струк ту и ран, тј. ин фор ма ци је о 
је ди ни ци су ор га ни зо ва не по по љи ма, па се опис је ди-
ни це сво ди на низ опи са по ља ме ђу соб но раз дво је них 
за пе та ма. Опис јед ног по ља се за да је у фор ма ту 

 име_по ља = вред ност_по ља. 

4 Mik TeX, http://mik tex.org/

 тип  
библиографске 
јединице

 обавезна 
поља

значење поља

 @article
 (чланак у  
часопису)

author имена аутора

Title наслов чланка

journal часопис

Year
 година издања/
креирања

@book
(књига)

author/editor аутор/уредник

title наслов књиге

publisher издавач

year
 година издања/
креирања

@proceedings
(зборник)

title наслов зборника

year
 година издања/
креирања

@inproceedings
(рад у зборнику)

author
 аутор рада у 
зборнику

title наслов рада

booktitle наслов зборника

year
 година издања/
креирања

Табела 1: Неки типови библиографских јединица и  
њихових обавезних поља
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Вред ност по ља се на во ди или из ме ђу ве ли ких за-
гра да (Пример 1, прва јединица) или под на вод ни ци ма 
(Пример 1, дру га је ди ни ца). Сва ки тип би бли о граф-
ске је ди ни це зах те ва од ре ђе на по ља као оба ве зна, али 
сем њих се мо же на ве сти и чи тав низ оп ци о них по ља. 
Табела 1 да је при каз не ких ти по ва би бли о граф ских је-
ди ни ца и њи хо вих оба ве зних по ља.

Пред ност на ве де ног Bib TeX-фор ма та је мо гућ ност 
про ши ре ња до да ва њем но вих по ља (нпр. URL елек-
трон ских из во ра, ISBN/ISSN итд), као и не за ви сност од 
мо де ла ци ти ра ња.

Кре и ра не Bib TeX-ба зе би бли о граф ских ре фе рен ци 
мо гу да се ис ко ри сте у до ку мен ти ма на раз ли чи те на-
чи не. Пр во бит но је Bib TeX био на ме њен са мо за ко ри-
шће ње у до ку мен ти ма при пре мље ним по мо ћу си сте ма 
La TeX. Ме ђу тим, да нас се Bib TeX мо же ко ри сти ти и у 
до ку мен ти ма при пре мље ним по мо ћу па ке та Ope nOf fi-
ce (вер зи је 2.4 и 3.x), па чак и у но ви јим вер зи ја ма па ке-
та Mic ro soft Of fi ce (вер зи је 2007 и 2010). Ов де ће украт-
ко би ти опи са на сва три на чи на.

Да би се би бли о гра фи ја при пре мље на у фор ма ту 
Bib TeX „ви зу е ли зо ва ла” у до ку мен ту при пре мље ном 
по мо ћу си сте ма La TeX нео п ход но је не ко ли ко ко ра ка. 
Нај пре је по треб но при пре ми ти ба зу у да то те ци ти па 
.bib, а по том у до ку мен ту за да ти же ље ни мо дел ци ти ра-
ња, тј. ви зу ел ни из глед би бли о гра фи је. Мо де ли ци ти ра-
ња се опи су ју по мо ћу да то те ка у фор ма ту bst (скра ће-
ни ца за „би бли о граф ски стил”) и углав ном већ по сто је 
за све по пу лар не мо де ле ци ти ра ња, та ко да ко ри сник 
не мо ра по себ но да их де фи ни ше, већ са мо да на ве де 
њи хов на зив. Не ке од Bib TeX-би бли о граф ских сти ло ва 
при ка зу је Та бе ла 2. Од го ва ра ју ћа ко ман да за из бор би-
бли о граф ског сти ла (нпр. сти ла dcu, пред став ни ка Хар-
вард ске фа ми ли је сти ло ва) је:

 \bibliographystyle{dcu}
По след њи ко рак је на во ђе ње на зи ва да то те ке у ко-

јој се на ла зе би бли о граф ске је ди ни це по мо ћу ко ман де 
 \bi bli o graphy{назив_да то те ке_без_ек сте нзије}
С об зи ром да се са др жај би бли о гра фи је за да је као 

оби чан текст (уз спе ци јал не ко ман де за при каз ка рак те-
ра ко ји не при па да ју ка рак тер ском ску пу ASCII), ње но 
кре и ра ње је ре ла тив но јед но став но. Ме ђу тим, за ко ри-

сни ке ко ји ни су на вик ну ти на про гра ме ти па WYSIWYM, 
прет ход но об ја шње ње де лу је су ви ше не ра зу мљи во. Та-
ко ђе, број раз ли чи тих на зи ва за ти по ве би бли о граф-
ских је ди ни ца ни је за не мар љив, а не згод но је и пам ти ти 
ко ја по ља су оба ве зна за ко ји тип је ди ни ца. На сре ћу, 
по сто ји до вољ но ква ли тет них про гра ма за кре и ра ње и 
одр жа ва ње ба за ре фе рен ци у фор ма ту Bib TeX, ко ји ну-
де ко ри сни ку да иза бе ре же ље ни тип је ди ни ца из по-
ну ђе не ли сте ти по ва, као и да се кон цен три ше са мо на 
са др жај по ља, док сам про грам во ди ра чу на о то ме ко ја 
су по ља оба ве зна за иза бра ни тип и о то ме оба ве шта ва 
ко ри сни ка. Ти про гра ми омо гу ћа ва ју и да се ба за сни ми 
у фор ма ти ма ко је по др жа ва ју но ви је вер зи је по пу лар-
них WYSIWYG-про гра ма (по пут па ке та Ope nOf fi ce и 
Mic ro soft Of fi ce), та ко да и ти про гра ми мо гу ко ри сти ти 
би бли о граф ске ре фе рен це кре и ра не у Bib TeX-фор ма-
ту5. Је дан од нај по пу лар ни јих бес плат них пред став ни ка 
та квих про грам ских па ке та је Ja bRef6.

Ja bRef ауто мат ски сор ти ра би бли о граф ске је ди-
ни це у ба зи при ли ком сва ког ажу ри ра ња. Та ко ђе, омо-
гу ћа ва њи хо во гру пи са ње у це ли не (раз ли чи те це ли не 
мо гу са др жа ти за јед нич ке ре фе рен це). По др жа но је и 
де фи ни са ње скра ће ни ца за пу на име на ча со пи са, та-
ко да ко ри сник при ли ком уно са не мо ра да на во ди ду-
га име на, већ са мо скра ће ни цу на осно ву ко је про грам 
ауто мат ски по пу ња ва пу но име ча со пи са. Ja bRef омо-
гу ћа ва и пре тра жи ва ње и пре у зи ма ње би бли о граф ских 
ре ферен ци са сај то ва по сто је ћих ба за елек трон ских би-
бли о гра фи ја (Ci te Se er, IEEEX plo re, Me dli ne, Jstor, Spi res). 
Оно што је по себ но бит но за до ма ће ко ри сни ке је и јед-
но став ни ји рад са ка рак те ри ма спе ци фич ним за срп ску 
ла ти ни цу (š, ž, ć, č, đ) у од но су на La TeX, а по го то во је 
олак шан је рад са ћи ри ли цом, по што се ба за би бли о-
граф ских ре фе рен ци мо же са чу ва ти у про из вољ ном 
код ном рас по ре ду (Uni co de, UTF-8, CP-1251, ISO-8859-
5, итд).

На рав но, још увек има не ких не до ста та ка ко ји 
се пре све га од но се на ло ка ли за ци ју. На и ме, Bib TeX 
зах те ва да се у по љу aut hor име на и пре зи ме на ви ше 

5 MS Word 2007: Bi bli o graphy, http://www.youtu be.com/watch?v=6DYuUGP7vLg 
(пре у зе то 14. 9. 2010).
6 Ja bRef, re fe ren ce ma na ger, http://ja bref.so ur ce for ge.net/

Скраћени називи библиографског стила Опис библиографског стила

plain
 Обезбеђује нумеричко означавање библиографских јединица које се 
у библиографији сортирају према алфабетском редоследу

alpha
 Библиографске јединице се означавају комбинацијом слова из 
имена аутора и године публиковања, док се библиографске јединице 
сортирају алфабетски

unsrt
 Обезбеђује нумеричко означавање библиографских јединица које се 
у библиографији сортирају према редоследу појављивања

dcu, agsm, jmr, jphysicsB Представници Харвардске фамилије библиографских стилова

apacite
 BibTeX-стил који подражава стил који користи American Psychological 
Association (APA)

chicago
 Чикаго-стил библиографског цитирања, стил који примењује часопис 
овог чланка

Табела 2: Неки примери BibTeX-библиографских стилова
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ауто ра ме ђу соб но раз два ја ју ре зер ви са ном реч ју and. 
При ли ком при ка за ре фе рен це, име на и пре зи ме на раз-
ли чи тих ауто ра се раз два ја ју за пе том, са мо се по след-
њи аутор одва ја од оста лих ре зер ви са ном реч ју and. У 
слу ча ју до ма ћих ре фе рен ци, по го то во оних за пи са них 
ћи ри ли цом, то ни је при хва тљи во, та ко да је нео п ход на 
руч на ин тер вен ци ја.

Без об зи ра на све на ве де не не до стат ке, Bib TeX је 
де фи ни тив но је дан од нај за сту пље ни јих фор ма та елек-

трон ских би бли о гра фи ја7. Пред но сти ко је пру жа (ла-

ко ћа одр жа ва ња ба зе ре фе рен ци, јед но став не из ме не 

мо де ла ци ти ра ња, ауто мат ско сор ти ра ње ре фе рен ци), 

до во љан су раз лог да сва ко ко се ба ви из ра дом би бли о-

гра фи ја уло жи на пор и са вла да ње го во ко ри шће ње.

7 Цве та на Кр стев и Ду шко Ви тас. „Ин фор ма тич ки по глед на би бли о гра фи-
ју“, у Срп ска би бли о гра фи ја да нас, ур. Алек сан дра Вра неш, 229-241 (Но ви 
Сад: Ма ти ца срп ска, 2008).
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Bib TeX - Cre a ting Per so nal Bi bli o grap hi es

Ab stract
This artic le pre sents a style-in de pen dent bi bli o graphy for mat and cor re spon ding re fe ren ce ma na ge ment soft wa re Bib TeX. 
Alt ho ugh Bib TeX is he a vily used with do cu ment pre pa ra tion system La TeX, the re is a free re fe ren ce Ja bRef. This soft wa re ena-
bles ci ta tion in a MS Word or Ope nOf  ce do cu ment of re fe ren ces fr om ex ter nal Bib TeX da ta ba se.

Кey words: 
per so nal bi bli o graphy, Bib TeX, bi bli o grap hiy for mat, ci ta tion, soft wa re
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Увод

Исто ри ја осни ва ња Би бли о те ке јав ног ин фор ми са-
ња1 у Па ри зу, пре пли ће се са исто ри јом осни ва ња Цен-
тра Жорж Пом пи ду, у окви ру ко јег је за пра во и на ста ла 
1977. го ди не. Иако је у сми слу ор га ни за ци је и функ-
ци о ни са ња ова би бли о те ка пот пу но са мо стал на, ипак 
је по зна та, ако не и по зна ти ја, као Би бли о те ка Цен тра 
Пом пи ду2. Цен тар је, ина че, на зван по Жорж Пом пи дуу, 
ко ји је за свог пред сед нич ког ман да та по кре нуо иде ју о 
ње го вој из град њи. Нај пре је би ло за ми шље но да то бу де 
са мо Му зеј са вре ме не умет но сти и ода бран је пла то Бо-
бур као је ди ни по го дан про стор за ње го ву из град њу. Тај 
про стор је, ме ђу тим, био и је ди ни по го дан за из град њу 
ве ли ке јав не би бли о те ке, та ко да је нај зад од лу че но да 
про јек ти бу ду ује ди ње ни.

Пре ма за ми сли пред сед ни ка Пом пи дуа, би бли о те-
ка је тре ба ло да при ву че по се ти о це ко ји би по том мо гли 
да от кри ва ју оста ле ак тив но сти ко је Цен тар ну ди. „Же-
лео бих“, об ја шња вао је он, „да Па риз до би је кул тур-
ни цен тар, ко ји би био исто вре ме но му зеј и кре а тив ни 
цен тар и у ко ме би рав но прав но оби та ва ла пла стич на 
умет ност са му зи ком, фил мом, књи га ма, ауди о ви зу-
ел ном про дук ци јом и ис тра жи ва њем.“3 Иде ја је, да кле, 
би ла ви ше не го ори ги нал на, под ра зу ме ва ју ћи под јед-
ним кро вом, уз Би бли о те ку јав ног ин фор ми са ња, још 
и На ци о нал ни му зеј мо дер не умет но сти4, Цен тар за 
му зи ку и аку стич на ис тра жи ва ња5, кao и Би бли о те ку 
Кан дин ски6.

Иде ја је би ла ори ги нал на чак и у ар хи тек тон ском 
сми слу. У пи та њу је рад ита ли јан ског ар хи тек те Рен ца 
Пи а на (Ren zo Pi a no) и ње го вог бри тан ског ко ле ге Ри-
чар да Ро џер са (Ric hard Ro gers), ко ји су од лу чи ли да на 
екс те ри јер гра ђе ви не бу ду по ста вље ни еле мен ти ти пич-
ни за ен те ри јер, по пут по крет них сте пе ни ца, лиф то ва и 
це ви. Има ли су, да кле, иде ју „из вр ну те згра де“. Све то 

1 La Bi bli othèque pu bli que d’in for ma tion (La Bpi)
2 La Bi bli othèque du Cen tre Pom pi dou (Be a u bo urg)
3 Mic hel Jac qu es, Ин тер вју Ge or ges Pom pi dou, Le Mon de, Па риз 17. 10. 1972.
4 Musée na ti o nal d’art mo der ne
5 IR CAM (In sti tut de Rec her che et Co or di na tion Aco u sti que/Mu si que)
6 Bi bli othèque Kan dinsky

са ци љем да до би ју на про сто ру у уну тра шњо сти згра де 
на ме ње ном по се ти о ци ма, а кон ци пи ра ном та ко да раз-
бу ђу је људ ски дух. Са гра ђе на у јед ном од нај ста ри јих 
квар то ва Па ри за, ова гра ђе ви на је иза зва ла број на не-
го до ва ња Па ри жа на, ипак, ни је тре ба ло ду го да Цен тар 
Пом пи ду по ста не је дан од глав них сим бо ла гра да. Вре-
ме ном је овој је дин стве ној кул тур ној ин сти ту ци ји град 
Па риз по стао чак и пре те сан, та ко да је не дав но отво ри-
ла огран ке у Ме цу7 и Шан га ју.

Ор га ни за ци ја и функ ци о ни са ње

Ли дер ме ђу јав ним би бли о те ка ма Фран цу ске, ко јих 
је да нас 4.398, Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду има по се-
бан ста тус. На и ме, ова би бли о те ка, а уз њу и Фран цу ска 
на ци о нал на би бли о те ка и Би бли о те ка Гра да на у ке и ин-
ду стри је8 на ла зе се у над ле жно сти Ми ни стар ства кул ту-
ре, у чи јем над ле штву су да нас та ко ђе и сви фран цу ски 
ар хи ви и му зе ји, Ди рек ци ја за из да ва штво, На ци о нал ни 
цен тар за са рад њу би бли о те ка, као и На ци о нал ни цен-
тар за књи жев ност.

Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду је цен трал на би бли о-
те ка гра да Па ри за и за ду же на је за упра вља ње си сте мом 
јав них би бли о те ка на те ри то ри ји гра да. Би бли о те ку фи-
нан си ра Ми ни стар ство кул ту ре у ви си ни од 75% ње них 
по тре ба, а пре о ста лих 25% Би бли о те ка са ма за ра ђу је. 
Сред стви ма до би је ним од Ми ни стар ства Би бли о те ка 
са мо стал но рас по ла же, као што је и пот пу но не за ви-
сна од Цен тра Пом пи ду у во ђе њу по ли ти ке и стра те ги је 
свог раз во ја и функ ци о ни са ња.

Све услу ге на ме ње не ко ри сни ци ма су пот пу но бес-
плат не и оно што, из ме ђу оста лог, ову би бли о те ку чи ни 
је дин стве ном, је сте да не ма ап со лут но ни ка квих фор-
мал но сти око учла ње ња. Упра во из тог раз ло га су, уз 
сту ден те, еми гран ти нај број ни ји ме ђу ко ри сни ци ма. Уз 
то што им ни ко не тра жи до ку мен та, због че га се осе-
ћа ју рав но прав ним са оста лим ко ри сни ци ма, ова гру-
па ко ри сни ка ов де мо же пот пу но бес плат но да на у чи 
фран цу ски је зик. На и ме, оде љак на зван Auto for ma tion, 

7 Metz (град у се ве ро и сточ ној Фран цу ској)
8 Cité des Sci en ces et de l’In du strie

Са же так
У ра ду ће би ти при ка за на Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду, ста тус, ци ље ви, прин ци пи ње ног функ ци о ни са ња, ор га ни за ци ја.

Кључ не ре чи:
Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду, услу га „пи тај би бли о те ка ра“, Qu e sti on Po int, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, 
ко ри сни ци са ин ва ли ди те том

Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду

УДК 027.2(44 Париз)Ми ли ца Цвет ко вић
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад
mi li ca.cvet ko vic@ymail.com
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ну ди пре ко 900 нај са вре ме ни јих ин тер ак тив них ме то-
да за уче ње и уса вр ша ва ње чак 220 је зи ка, уче ње и уса-
вр ша ва ње ра да на ра чу на ру или пак при пре му те сто ва 
за во жњу. Као до пу ну ме то да ма за уче ње је зи ка, овај 
оде љак под ра зу ме ва још и 16 спе ци јал них те ле ви зо ра 

на ко ји ма ко ри сни ци мо гу да пра те про грам на 16 раз-
ли чи тих је зи ка. Овај „под о де љак“ је на зван „Те ле ви зи је 
све та“9.

Гра ђа Би бли о те ке бро ји око 500.000 па пир них до-
ку ме на та, док је оста ли ма те ри јал у елек трон ској фор-
ми. Ова би бли о те ка је, ина че, на че лу Кон зор ци ју ма 
би бли о те ка Фран цу ске за об је ди ње ну на бав ку онлајн 
ча со пи са и ба за по да та ка10. Оно што је ин те ре сант но 
по ме ну ти је сте и да је сва гра ђа у сло бод ном при сту-
пу. То, на рав но, не зна чи да је ко ри сник у пот пу но сти 
пре пу штен са мом се би. На сва ком од 3 ни воа Би бли о-
те ке на ла зе се ин фор ма ци о ни пул то ви на ко ји ма свих 
250 за по сле них про ве ду бар 20% свог рад ног вре ме на, 
да кле, у ди рект ном кон так ту са ко ри сни ци ма, и то без 
об зи ра на сво ју функ ци ју.

По зна то је да тек ма ли про це нат укуп ног струч ног 
ка дра у би бли о те ка ма у Ср би ји чи не ди пло ми ра ни би-
бли о те ка ри, док је у овој, као и у оста лим фран цу ским 
би бли о те ка ма, си ту а ци ја пот пу но дру га чи ја. На и ме, у 
би бли о те ка ма у Фран цу ској не ма ра зно род но сти ка-
дра у сми слу ан га жо ва ња прав ни ка, ма те ма ти ча ра, 
би о ло га, исто ри ча ра, итд. ко ји ће сте ћи струч на зна-
ња на струч ним ис пи ти ма и се ми на ри ма и ра де ћи на 
раз ли чи тим по сло ви ма у би бли о те ци. У би бли о те ка ма 
ове зе мље ра де ди пло ми ра ни би бли о те ка ри, из у зет но 
це ње ни као ин те лек ту ал ци и истин ски за љу бље ни ци у 
сво ју стру ку.

Као би бли о те ка ак ту ел но сти, ка ко је још на зи ва ју, 
Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду пред ња чи у об на вља њу 
сво јих фон до ва. Пле вље ње фон да, ка ко га они на зи ва ју, 
да кле из лу чи ва ње и рас хо до ва ње је ди ни ца, у овој би-
бли о те ци се вр ши чак ви ше пу та го ди шње. Гра ђа је та ко 

9 Télévi si ons du mon de
10 CA REL – Con sor ti um po ur l’ac qu i si ti on de res so ur ces en lig ne

Свакодневни редови испред Библиотеке Центра Помпиду

кон ци пи ра на да за циљ има да, у што је мо гу ће ве ћој 
ме ри, пре зен ту је ка ко лин гви стич ке, та ко и ет нич ке, 
по ли тич ке и ре ли гиј ске раз ли чи то сти и ова би бли о те ка 
је у тој ме ри по пу лар на, да че ка ње у ре ду на ула зу мо-
же по тра ја ти и са ти ма, јер сле де ћа број ка, а то је 6.000, 

го во ри о бро ју по се ти ла ца по да ну, док је ка па-
ци тет Би бли о те ке 2.200 ме ста.

По став ши жр тва соп стве ног успе ха, Би-
бли о те ка Цен тра Пом пи ду се убр зо по отва ра-
њу су о чи ла са овим про бле мом и 1998. го ди не 
би ва за тво ре на на две го ди не ра ди про ши ри ва-
ња и уоп ште про ме не ор га ни за ци је. Би бли о те-
ка по но во отва ра сво ја вра та ко ри сни ци ма 26. 
ја ну а ра 2000. го ди не. Уз уво ђе ње нај мо дер ни-
јих тех но ло ги ја за пре нос по да та ка, ко је ће би-
ти мо гу ће кон сул то ва ти и са дис тан це, за по чи-
ње и про је кат ди ги та ли за ци је гра ђе, док услу га 
„Пи тај би бли о те ка ра“11, ко ја је би ла ак тив на 
и ра ни јих го ди на, уво ди и мо гућ ност chat-а, 
да би 2005. го ди не пре шли на рад у про гра му 
Qu e sti on Po int.

Bi bli oSésa me

Bi bli oSésa me је мре жа ко јом упра вља Би-
бли о те ка цен тра Пом пи ду и ко ју тре нут но 

чи ни 20 би бли о те ка ко је са ра ђу ју на пру жа њу ве о ма 
по пу лар не услу ге од го ва ра ња на пи та ња ко ри сни ка, 
ко ри сте ћи про грам Qu e sti on Po int. На стао је као плод 
са рад ње Кон гре сне би бли о те ке12 и OCLC-а13. Услу га је 
пот пу но бес плат на и да ле ко пре ва зи ла зи окви ре би бли-
о те ке, гра да, па чак и зе мље.

На ко ји на чин ова услу га функ ци о ни ше? Ко ри сник 
по пу ња ва фор му лар до сту пан на сај ту би бли о те ке, ко ја 
га за тим об ра ђу је, осим у слу ча ју да то пре ва зи ла зи ње-
не мо гућ но сти и ком пе тен ци је. У том слу ча ју, у оба ве зи 
је да пи та ње про сле ди јед ној од би бли о те ка са рад ни ца.

Ова услу га не под ра зу ме ва од го во ре на пи та ња ко ја 
се од но се на:

•	 ана ли зу тр жи шта,
•	 екс пер ти зу про це на вред но сти,
•	 ис црп не би бли о гра фи је,
•	 прав не и ме ди цин ске са ве те, итд.
Су о че на са иза зо ви ма но вог вре ме на, ова би бли о те-

ка је на њих од ре а го ва ла из у зет но ефи ка сно, од лу чив-
ши се за мул ти ме ди јал ност услу га и са др жа ја, ак тив-
но уче шће ко ри сни ка у де фи ни са њу тих истих услу га 
и кре и ра њу са др жа ја. У же љи да бу де та мо где и ње ни 
ко ри сни ци, ка ко би им би ла од ко ри сти у њи хо вом про-
сто ру, би бли о те ка је при сут на и ак тив на и на дру штве-
ним мре жа ма.

Alp ha bib14

Про це њу је се да 10% свет ске по пу ла ци је чи не осо-
бе са ин ва ли ди те том, док је у Фран цу ској 5,5 ми ли о на 

11 Répon se à dis tan ce
12 The Li brary of Con gress
13 On li ne Com pu ter Li brary Cen ter
14 Améli o rer l’ac cu eil des per son nes han di capées en Bi bli othèqu es (По бољ-
ша ње услу ге при ла го ђе не по тре ба ма осо ба са хен ди ке пом)
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оних ко ји се сва ко днев но су о ча ва ју са со ци-
јал ним и фи зич ким ба ри је ра ма, као што су 
пред ра су де у ста во ви ма пре ма ин ва лид но сти, 
не при сту пач ност обје ка та и дру ге ар хи тек тон-
ске ин фра струк ту ре, али и не при сту пач ност 
ин фор ма ци ја.

У мно гим зе мља ма ко ри сни ци ма са ин ва-
ли ди те том још увек ни је омо гу ћен при ступ би-
бли о те ци, ни ти се то уско ро оче ку је. Ипак, ско-
ро три де сет го ди на уна зад, је дан од при о ри те та 
Би бли о те ке Цен тра Пом пи ду је су упра во услу-
ге при ла го ђе не по тре ба ма ове гру пе ко ри сни-
ка, као и њи хо во кон ти ну и ра но уна пре ђи ва ње, 
а све то уз укљу чи ва ње Удру же ња ин ва ли да и 
слич них ор га ни за ци ја у про цес вред но ва ња. 
Упра во ова би бли о те ка да нас је на че лу на ци о-
нал не мре же Alp ha bib, ко ју чи ни ви ше од пе де-
сет би бли о те ка ши ром Фран цу ске.

Би бли о те ци цен тра Пом пи ду сва ко има 
при ступ. Окру же ње би бли о те ке, улаз, то а-
лет ни про сто ри и лиф то ви при сту пач ни су осо ба ма с 
раз ли чи тим вр ста ма ин ва ли ди те та. Ова би бли о те ка 
има и пет ка би на по себ но опре мље них за рад сле пих 
и сла бо ви дих осо ба. Сва гра ђа је, да кле, до ступ на свим 
ко ри сни ци ма, а нај са вре ме ни ја тех нич ка опре ма ко ју 
ко ри сте у ра ду, у зна чај ној ме ри до при но си до ступ но-
сти фон да. Би бли о те ка, из ме ђу оста лог, на ба вља звуч-
не књи ге, ви део/DVD књи ге с ти тло ви ма и/или је зи ком 
зна ко ва, књи ге на Бра је вом пи сму, књи ге у уве ћа ној 
штам пи, итд. Ра чу на ри су опре мље ни про гра ми ма за 
чи та ње и по ве ћа ва ње екра на (Zo om Text или 
Re al Player). Уз по ме ну ту тех нич ку опре му, у 
упо тре би су и ми ни Бра је ве та ста ту ре, Бра је ви 
ске не ри и штам па чи, чи та чи днев не штам пе, 
софт вер за пред ви ђа ње ре чи при уно су тек ста, 
као и софт вер за про ве ру пра во пи са. Би бли-
о те ка Цен тра Пом пи ду и, осим ње, још са мо 
На ци о нал на би бли о те ка Фран цу ске, ко ри сни-
ци ма са ин ва ли ди те том ста вља ју на рас по ла-
га ње и елек трон ску лу пу. Реч је о пре но си вом 
апа ра ту ко ји се ко ри сти за уве ћа ва ње тек ста 
ко ји омо гу ћа ва сла бо ви дим ко ри сни ци ма да 
у сло бод ном при сту пу кон сул ту ју на слов не 
стра не или пак са др жај књи ге без упо тре бе 
Zo om Textа.

При сту пач ност је ја сно де фи ни са на као 
од го вор ност упра ве ове би бли о те ке. Од ре ђе на 
је и гру па за по сле них, та ко зва на Mis sion han
di cap15, ко ја има уло гу по сред ни ка из ме ђу Би-
бли о те ке и Удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том. 
Ка ко би се ко ри сник са ин ва ли ди те том осе ћао 
до бро до шлим у би бли о те ку, по жељ но је да се ко му ни-
ци ра ди рект но са њим, а не да се обра ћа ис кљу чи во 
осо би у прат њи и за то се ин си сти ра и на упо зна ва њу 
це ло куп ног осо бља са раз ли чи тим вр ста ма ин ва ли ди-
те та. С тим у ве зи, за по сле ни ма се ре дов но про сле ђу-
је елек трон ска по шта и дру ге ин фор ма ци је о услу га ма 
за по себ не гру пе ко ри сни ка. Ви ше пу та го ди шње, за-

15 Сер вис за ко ри сни ке са ин ва ли ди те том

Необични екстеријер Центра Помпиду

Корисницима је на располагању најсавременија техничка опрема

по сле ни у овој би бли о те ци иду на обу ке и се ми на ре, 
уче ству ју у раз ли чи тим обра зов ним про јек ти ма, а све у 
ци љу што ефи ка сни је при ме не по ме ну тих услу га.

Је дан од про је ка та на ко ји ма тре нут но ра ди осо бље 
Би бли о те ке цен тра Пом пи ду је сте из ра да но ве вер зи је 
ко ла бо ра тив ног сај та ти па wi ki, под на зи вом Alp ha bib 
(http://alp ha bib.bpi.fr/), ко ји за циљ има кре и ра ње мре-
же за по сле них у обла сти кул ту ре ко ји ра де са осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, раз ме ну њи хо вих зна ња и ис ку ста ва. 
То што је овај сајт на зван ко ла бо ра тив ним, зна чи да сви 

они ко ји су умре же ни мо гу да при ло же са др жа је, уме-
сто да са мо јед на осо ба слу жи као пре зен тер.

За кљу чак

Ка ко ова, та ко и оста ле би бли о те ке ове зе мље, 
вред но ва не су на пра ви на чин. Оне, да кле, има ју пра ви 
ста тус и трет ман ко ји су илу стро ва ни, из ме ђу оста лог, 
и кроз не по сто ја ње про бле ма фи нан си ра ња, као и не-
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по сто ја ње про бле ма не до ре че не за кон ске ре гу ла ти ве. 
Успа ва ни би бли о те кар ски по тен ци ја ли су у пот пу но-
сти ре ви та ли зо ва ни, а имиџ кла сич ног би бли о те ка ра 
(бе ла краг ни ца, пун ђа и на о ча ре) одав но уни штен у 
би бли о те ка ма Фран цу ске, у ко јој је да нас ова де лат-

ност јед на од нај а трак тив ни јих. Одав но су уве де ни 
си стем оба ве зног школ ства, но ви имиџ и но ви љу ди, 
истин ски за љу бље ни ци у свој по зив, ко ји су по ди гли 
ни во стру ке и не пре ста но ра де на ука зи ва њу на њен 
дру штве ни зна чај.

The Cen tre Pom pi dou’s Pu blic Re fe ren ce Li brary

Ab stract
The pa per will pre sent The Cen tre Pom pi dou’s Pu blic Re fe ren ce Li brary. It’s sta tus, aims, prin ci ples of fun cti o ning, its or ga ni-
za tion. All things con si de red, The Li brary may be de fi ned as a set of col lec ti ons and encyclo pa e dic do cu men tary ser vi ces on 
all sup ports in te gra ting the most re cent de ve lop ments in clu ded in the in ter na ti o nal net works; of spa ces open to all aimed 
at the sa tis fac tion of the pu blic on si te and re mo tely; of hu man and fi nan cial me ans hardly in pro por tion with the ser vi ces 
pro vi des for the pu blic.

Key words:
The Cen tre Pom pi dou’s Pu blic Re fe ren ce Li brary, Ask а Li bra rian Ser vi ce, Qu e sti on Po int, in for ma tion-com mu ni ca ti o nal tec-
hno lo gi es, users with di sa bi lity
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Uvod

Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka sre di šnja je, ali i ma tič-
na knji žni ca svih fa kul tet skih knji žni ca Sve u či li šta u Ri-
je ci. Sve u či li šte u Ri je ci bro ji de vet fa kul te ta ko ji u svo jim 
okvi ri ma ima ju knji žni ce kao sa mo stal ne je di ni ce. Mi si ja 
Sve u či li šne knji žni ce Ri je ka jest pri ku plja nje, eva lu i ra nje i 
di se mi na ci ja svih vr sta in for ma ci ja po treb nih sve u či li šnoj 
za jed ni ci, od no sno znan stve nom, struč nom i is tra ži vač-
kom ra du.

Dje lat nost knji žni ce oba vlja se unu tar tri od je la: Od-
jel ob ra de i na ba ve, Op ći od jel i Od jel ra da s ko ri sni ci ma. 
Pri ure du rav na te lja oba vlja se dje lat nost ma tič no-raz voj-
ne slu žbe ko ja se od no si na pro gra me raz vo ja knji žnič no-
in for ma cij skog su sta va sve u či li šta. Knji žnič ni fond da nas 
oku plja gra đu pre u ze tu od po vi je snih zbir ki i ri ječ kih knji-
žni ca, cje lo kup nu hr vat sku pu bli ci ra nu gra đu od 1949. 
go di ne do da nas, re fe rent nu gra đu iz svih znan stve nih 
pod ruč ja, te udž be nič ku li te ra tu ru. Sve u či li šna knji žni ca 
svo je fon do ve otva ra u pr vom re du čla no vi ma sve u či li šne 
za jed ni ce: stu den ti ma i znan stve no-na stav nom oso blju, ali 
i svi ma dru gi ma ko ji u svr hu sti je ca nja zna nja ima ju po tre-
bu za nje zi nim uslu ga ma.

Gra đa u fon do ve do la zi uglav nom ob ve znim pri mjer-
kom sve ga iz da nog u Re pu bli ci Hr vat skoj, a u ma loj mje ri 
na ba vom. Sve u či li šna knji žni ca kao ma tič na knji žni ca ne 
ku pu je na slo ve, jer sred stva od dr ža ve ni su pred vi đe na. 

Mi ni star stvo zna no sti, obra zo va nja i špor ta pred vi đa 
u Sve u či li šnim knji žni ca ma sa mo ob ve zni pri mje rak kao 
je di ni na čin pu nje nja fon do va. Da ka ko da je u ovim uvje-
ti ma po sve osob no i sti hi ji pre pu šte no ku po va nje stra nih 
na slo va ili ča so pi sa, te na ba va ba za po da ta ka pre ma osob-
nim že lja ma, is klju ču ju ći ov dje kup nju ba za Cen tra za on-
li ne ba ze po da ta ka.

U eri di gi ta li za ci je i sve ve će pri sut no sti in ter di sci pli-
nar nih stu di ja, otva ra ju ći se Euro pi i pri hva ća ju ći pra vi la 

Bo lonj ske de kla ra ci je (Bo log na pro cess), po tre ba za ko or di-
na ci jom i in te gral nim pri stu pom sve je sna žni ja. Sve u či-
li šna knji žni ca Ri je ka ov dje mo ra ostva ri va ti svo ju mi si ju 
i svo jim uslu ga ma po sta ti cen tral na knji žni ca sve u či li šta, 
ne sa mo for mal no.

Ko ri snič ki ser vi si

Sve uslu ge ko je se ostva ru ju s ci ljem za do vo lje nja ko-
ri snič kih upi ta či ne ko ri snič ke ser vi se jed ne knji žni ce. U 
en gle skom je zi ku user ser vi ces pod ra zu mje va ko ri snič ke 
uslu ge, sve ono što knji žni ca či ni da bi in for ma ci ja sti gla 
do kraj njeg ko ri sni ka.

Ko ri snič ke uslu ge pri tom di je li mo na tra di ci o nal ne i 
elek tro nič ke. Tra di ci o nal ne su sve ono što knji žni čar stvo 
po zna je do po ja ve no vih teh no lo gi ja (upi si, pre tra ži va nja 
ka ta lo ga, upu te za ko ri šte nje fon do va knji žni ca, itd), a 

elek tro nič ke uslu ge, pre ma ISO2789:2006(E) di je le se na:
•	 on li ne ka ta log,
•	 mre žne stra ni ce knji žni ce,
•	 elek tro nič ke zbir ke (e-zbir ke),
•	 elek tro nič ka me đuk nji žnič na po sud ba (do ba va do-

ku me na ta mre žnim pu tem),
•	 elek tro nič ki re fe rent ni ser vis,
•	 edu ka ci ju ko ri sni ka za ko ri šte nje e-uslu ga,
•	 pri stup In ter ne tu.
Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka go to vo u svim seg men-

ti ma udo vo lja va ISO stan dar du, pre ma svim na ve de nim 
pa ra me tri ma.

Što či ni mo?

Ko ri snič ki pro sto ri Sve u či li šne knji žni ce Ri je ka pro-
te žu se na 300 m2 i ona ras po la že sa dvi je či ta o ni ce, po-
sud be nim pro sto rom, te slu žbom in for ma ci ja. Stu dij ska 
či ta o ni ca ima 45 ko ri snič kih mje sta i re fere net nu zbir ku 

Sa že tak
Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka sa stav ni ca je Sve u či li šta u Ri je ci i nje zi na mi si ja jest pro cje na i di stri bu ci ja svih vr sta in for ma ci ja 
va žnih ko ri sni ci ma knji žni ce. Auto ri ce u ovom ra du da ju pri kaz ko ri snič kih ser vi sa Sve u či li šne knji žni ce Ri je ka, stva ra ju ći plat-
for mu za efi ka snu us po red bu i mo gu ću po zi ci ju knji žni ce u okru že nju. Što či ni mo i ku da ide mo u svje tlu di gi tal nog do ba, 
pred met je ovog ra da. Ko ri snič ki ser vi si ni su vi še kla sič ne uslu ge knji žni ce, ko ri snič ki ser vi si zna če upra vlja nje zna njem, ko ri šte-
nje di gi tal nih iz vo ra i upra vlja nje nji ma, vir tu al ni re fe rent ni ser vis i do stup nost uslu ga bi lo gdje u svi je tu. Ko ri snič ki or jen ti ra ne 
uslu ge knji žni ce zna če da ni ti jed na knji žni ca ni je otok za se be.

Ključ ne ri je či: 
sve u či li šna knji žni ca, ko ri snič ki ser vi si, di gi ta li za ci ja, vir tu al ni re fe rent ni ser vis

Ko ri snič ki ser vi si Sve u či li šne knji žni ce Ri je ka

УДК 027.7(497.5 Ријека):024.1/.7
027.7(497.5 Ријека):004.9

Ev ge nia Arh
earh@svkri.hr 

Lea Laz za rich
llazz@svkri.hr
Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka, Hr vat ska
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u otvo re nom pri stu pu. Znan stve no-is tra ži vač ka či ta o ni ca 
ima 32 ko ri snič ka mje sta i na mi je nje na je za htjev ni jim ko-
ri sni ci ma, a nu di i te ku ću hr vat sku pe ri o di ku, te ra ču na-
la s pri stu pom In ter ne tu, na ko ji ma je omo gu ćen pri stup 
svim mre žnim in for ma ci ja ma i ba za ma po da ta ka.

Po sud ba gra đe iz fon da knji žni ce ostva ru je se na po-
sud be nom pul tu, kao i po moć u pru ža nju svih osta lih uslu-
ga knji žni ce (tra di ci o nal ne ko ri snič ke uslu ge): 

•	 fo to ko pi ra nje,
•	 po sud ba gra đe (te melj no po sla nje knji žni ce),
•	 prin ta nje,
•	 me đuk nji žnič na po sud ba,
•	 ske ni ra nje,
•	 iz ra da bi bli o gra fi ja na tra že ni za htjev,
•	 te mat ska pre tra ži va nja,
•	 pre tra ži va nje ba za,
•	 ko ri šte nje ra ču na la.
Ko ri sni ci ma su na ras po la ga nju ra ču na la za pre tra ži-

va nje na slo va iz fon da knji žni ce pu tem on li ne ka ta lo ga, te 
osi gu ra na stal na po moć in for ma cij skih spe ci ja li sta.

Elek tro nič ke uslu ge raz vi je ne su za hva lju ju ći teh no lo-
gi ja ma, ali i na sto ja nju Knji žni ce da omo gu ći ko ri sni ci ma 
br zu, kva li tet nu i jed no stav nu do stup nost in for ma ci ja ma.

On li ne ka ta log knji žni ca raz vi ja od 1996. go di ne. On 
je omo gu ćio kon stant nu do stup nost fon do va ko ri sni ci ma 
u vi du in for ma ci je: po sje du je li knji žni ca od re đe nu gra đu, 
u ko li ko pri mje ra ka, mo že li se po su di ti i je li gra đa već 
za du že na, te mo guć nost re zer va ci je. Ti me je ko ri sni ci ma 
otvo re na mo guć nost da una pri jed pro vje re in for ma ci ju, 
bez do la ska u knji žni cu. 

Knji žni ca već du gi niz go di na su stav no raz vi ja i ra di 
na una pri je đe nju svo jih Web stra ni ca. Ured ni štvo Web 
stra ni ca jest ti je lo ko je bri ne i odr ža va mre žne stra ni ce 
knji žni ce, vo de ći se pri tom že lja ma i po tre ba ma kraj njih 
ko ri sni ka. Kon stant no upu ći va nje ko ri sni ka na ko ri šte nje 
uslu ga pu tem mre žnih stra ni ca, te oba vi je šta va nje sve u-
či li šne za jed ni ce o pro mje na ma i no vo sti ma na mre žnim 
stra ni ca ma, re zul ti ra lo je po ve ća njem bro ja po sje ta mre-
žnim stra ni ca ma u 2008. go di ni (raz do blje pro si nac 2007 
– si je čanj 2008) s pro sječ no 5.000 po sje ta mje seč no, na 
pro sječ no 16.000 po sje ta, a ti po da ci sto je i da nas.

Na ba va pro fe si o nal nog Ze utchel ske ne ra za di gi ta li-
za ci ju sta ri je i vri jed ne gra đe, pre ma svim pra vi li ma o za-
šti ti fi zič kog me di ja, otvo ri la je no vo do ba u knji žnič nom 
po slo va nju, te omo gu ći la su stav nu iz grad nju elek tro nič kih 
zbir ki. Elek tro nič ke zbir ke ko je je knji žni ca raz vi la su:

•	 po vi je sna zbir ka,
•	 zbir ka sa že ta ka dok tor skih di ser ta ci ja Sve u či li šta u 

Ri je ci,
•	 zbir ka po vi je snih no vi na (u cje lo vi tom tek stu).
Ove se zbir ke kon stant no do pu nju ju, pre ma mo guć-

no sti ma ili pro jekt nim ak tiv no sti ma knji žni ce, a s ci ljem 
traj ne i pot pu ne do stup no sti cje lo vi te zbir ke. Iz grad nja 
elek tro nič ke zbir ke ove vri jed ne gra đe osi gu ra la je po hra-
nu iz vor ni ka s jed ne stra ne, te kon stant nu mo guć nost pri-
stu pa kraj njim ko ri sni ci ma s dru ge stra ne, bez ošte će nja 
iz vor ni ka.

Edu ka ci ja ko ri sni ka za ko ri šte nje elek tro nič kih uslu-
ga kon stan ta je po slo va nja Knji žni ce.

Ka ko bi ko ri šte nje on li ne ka ta lo ga bi lo što tran spa-
rent ni je i pri hva tlji vi je, or ga ni zi ra ni su te ča je vi sva kog 
tjed na, ko ji čla no ve upu ću ju na efi ka sno ko ri šte nje ka ta-
lo ga u elek tro nič kom ob li ku, kao i te ča je vi za pre tra ži va-
nje ba za po da ta ka. Una toč us traj no sti knji žni ča ra i mar-
ke tin škoj pri pre mi, te ča je vi ima ju vr lo sla bu po sje će nost. 
Pu tem mre žnih stra ni ca knji žni ce (http://www.svkri.
uni ri.hr) ko ri sni ci mo gu u sva kom ča su do bi ti in for ma ci-
je o svim na šim uslu ga ma, pri stu pi ti ka ta lo gu ili po sta vi ti 
pi ta nje knji žni ča ru. Na mre žnim stra ni ca ma osi gu ran je 
i kra tak vo dič kroz uslu ge pod slo ga nom Do knji žni ce u pa
pu ča ma. Vo dič je pri re đen za br zo i jed no stav no upo zna-
va nje s uslu ga ma knji žni ce, a ko je du go roč no stva ra ju sa-
mo stal nog i in for ma cij ski su ve re nog ko ri sni ka knji žnič nih 
ka ta lo ga i in for ma ci ja.

Knji žni ca je osi gu ra la i e-za htje ve, od no sno ob li ko va la 
elek tro nič ke obra sce ko ji ma ko ri sni ci mo gu po je di ne uslu-
ge za tra ži ti on li ne: za du že nje gra đe, fo to ko pi ra nje, ske ni-
ra nje, za htjev za me đuk nji žnič nu po sud bu, te za htjev za 
na jam pri je no snog ra ču na la. Pri stup In ter ne tu osi gu ran je 
na svim ra ču na li ma u knji žni ci, a mre žne stra ni ce do stup-
ne su sva kom ko ri sni ku ko ji ko ri sti In ter net. Elek tro nič ka 
me đuk nji žnič na po sud ba, od no sno do sta va do ku me na ta 
elek tro nič kim pu tem, uslu ga je knji žni ce ko ja se re do vi to 
oba vlja. Knji žni ca vr ši me đuk nji žnič nu po sud bu sa svim 
knji žni ca ma u RH, te osta lim knji žni ca ma u EU, a raz vi je-
na je i elek tro nič ka apli ka ci ja na ve li ke su sta ve po put Bri-
tish Li brary Supply Cen ter, te sre di šnju slu žbu nje mač kih 
knji žni ca Su bi to. U ove se su sta ve ula zi ši fra ma, pra ti se 
broj za htje va, br zi na nji ho ve ob ra de i do sta va knji žni ci ko-
ja po tra žu je. Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka uve la je i uslu gu 
do sta ve čla na ka iz ča so pi sa ili zbor ni ka u elek tro nič kom 
ob li ku dru gim knji žni ca ma, u ro ku do 48 sa ti od pri mit ka 
za htje va, či me je omo gu ći la ko ri sni ku da pro su di ko li ko 
br zo že li uslu gu i na ko ji na čin.

Elek tro nič ki re fe rent ni ser vis je raz vi jen kroz mre žu 
e-mail ko mu ni ka ci je s ko ri sni ci ma. Ko ri snik mo že po sta-
vi ti upit, a in for ma cij ska slu žba od go vo rit će u ro ku 24 sa-
ta, te omo gu ći ti raz voj i re a li za ci ju uslu ge na ra zi ni ko ju 
ko ri snik oče ku je. Raz voj vir tu al nog in for ma cij skog pul ta 
tek je za da ća po sta vlje na pred knji žni cu.

Od svih na ve de nih elek tro nič kih ko ri snič kih uslu ga, 

pre ma ISO2789:2006(E) je di no vir tu al ni re fe rent ni ser vis 
ni je po sve re a li zi ran. Mo že mo za klju či ti da knji žni ca su stav-
no pra ti po tre be ko ri sni ka i raz vi ja uslu ge, ostva ru ju ći ti me 
mo guć nost za kon tro lu kva li te te, pre ma ISO stan dar du.

Gdje smo sa da?

U kre i ra nju i osmi šlja va nju kva li te te uslu ga, u svi je tlu 
pro mje na di gi tal nog do ba, uslu ge Knji žni ce smo mo di fi-
ci ra li i po bolj ša li uvo de ći ne ke pro mje ne, ali i uka zu ju ći 
na se be ne pre sta no, ka ko stu den ti ma, ta ko i fa kul te ti ma i 
nji ho vim knji žni ca ma.

U či ta o nič kom ra du uve de na je mo guć nost ko ri šte nja 
či ta o ni ce no ću. Is pr va kao pi lot pro jekt, noć ni rad se „udo-
ma ćio“ u stu dent skoj po pu la ci ji, ko ja pri hva ća rad no ću 
i re do vi to ko ri sti knji žni cu. U stu dij sku či ta o ni cu uve de-
na su dva ra ču na la s pri stu pom In ter ne tu. Noć nim ra dom 
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po sta li smo je di na knji žni ca u RH, ko ja u ne na-
mjen skoj zgra di (knji žni ce ko je po sje du ju no ve 
zgra de, pri la go đe ne knji žnič nim po tre ba ma, pro-
vo de noć ni rad) osi gu ra va otvo re nost knji žni ce 
22 sa ta: či ta o ni ca je otvo re na od 9.00 uju tro do 
7.00 uju tro.

U po sud bi gra đe naj če šća i glav na za mjer ka 
Sve u či li šnoj knji žni ci Ri je ka, du gi niz go di na, bi la 
je spo rost i če ka nje na knji ge sa spre mi šta do 30 
mi nu ta. Raz lo zi su za to re al ni: smje štaj gra đe u 
ne a de kvat noj zgra di, na tri ni voa i fi zič ko do no-
še nje u ka ta log (spre mi šta ni su ver ti kal no po ve-
za na). Ova je za mjer ka po sve oprav da na s gle di šta 
ko ri sni ka, ko ji se kroz svo je ško lo va nje su sre ću s 
na rod nom, fa kul tet skom i škol skom knji žni com 
ko je pri pa da ju sku pu knji žni ca s otvo re nim pri-
stu pom. Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka, kao naj ve-
ća re gi o nal na knji žni ca, sa svim si gur no ne mo že 
udo vo lji ti ovom za htje vu, ali mo že pu no uči ni ti 
i či ni u una pri je đe nju svo jih uslu ga (bit no će se si tu a ci ja 
pro mje ni ti kad knji žni ca pre se li u Kam pus na Tr sa tu, či me 
do bi va po sve no vu na mjen sku zgra du).

I ko li ko god su če ka nja na gra đu u ova kvom ti pu knji-
žni ce re al na, lo kal no zbog usa mlje nog pri mje ra u na šem 
gra du, mo ra mo se bo ri ti s vre me nom. S ob zi rom da ni smo 
mo gli mi je nja ti zgra du, pri la go di li smo uslu gu. Za po vrat 
knji ga po sta vljen je knji go mat is pred ula za u zgra du knji-
žni ce, gdje se knji ge mo gu vra ća ti 24 sa ta. Pro midž be nim 
ma te ri ja lom knji žni ce uka za li smo na mo guć nost na rudž-
be knji ga od ku će: on li ne za du žni com, te le fo nom s te le-
fon skom se kre ta ri com, gdje se u sva kom tre nut ku mo že 
osta vi ti po ru ka, e-ma i lom ili fa xom, ta ko da do la zak u 
knji žni cu pred sta vlja sa mo po di za nje na ru če nog i bit no 
skra ću je vri je me. A na čin br že po sud be in te gri ran je i u 
pre zen ta ci ji Do knji žni ce u pa pu ča ma. U mre žnoj ver zi-
ji elek tro nič kog ka ta lo ga soft wa re do zvo lja va da ko ri snik 
mo že u sva kom tre nut ku pro vje ri ti svo je po dat ke: za du že-
nje, broj knji ga i rok po sud be.

Pri upi su ko ri sni ka, u ba zu po da ta ka upi su je se e-mail 
adre sa i nji ma se cir ku lar no ša lju oba vi je sti o svim pro mje-
na ma i no vo sti ma u knji žni ci. E-mail li ste ko ri sni ka na pra-
vlje ne su pre ma pred me ti ma is ka za nih in te re sa pri upi su i 
slo že ne unu tar UDK kla si fi ka ci je, te se ci lja ne oba vi je sti o 
no vim na slo vi ma ili ba za ma po da ta ka ša lju unu tar struč ne 
gru pe. Li ste su na pra vlje ne u svr hu se lek tiv ne di se mi na ci-
je, po seb no mre žnih in for ma ci ja.

Sve u či li šna knji žni ca su stav no ra di na una pri je đe nju 
svo jih uslu ga, po mi ču ći gra ni ce mo gu ćeg s ob zi rom na 
ogra ni če nja ko ja pred su vre me no knji žnič no po slo va nje 
po sta vljaju zgra da, smje štaj, lo ka ci ja.

Ve li ki broj ko ri sni ka je ovom vr stom in for mi ra nja po 
pr vi pu ta sa znao za do stup nost ne kim ba za ma po da ta ka, 
mo guć no sti free trial ula ska u ba ze, či me stje če mo guć-
nost od lu či va nja tre ba li Sve u či li šna knji žni ca ku pi ti ba zu 
po da ta ka ili ne. Ti me je po bolj ša na i kva li te ta uslu ga: če-
ste pro vje re ak tiv nih mre žnih iz vo ra, ci lja na de zi de ra ta u 
na ba vi, uče sta li ja me đuk nji žnič na po sud ba s go to vo svim 
knji žni ca ma Euro pe.

Bez ob zi ra na broj nost in for ma ci ja i do stup nost, ko-
ri sni ci po sta ju pa siv ni, mno štvo in for ma ci ja uvje tu je po-

vr šnost u pri ma nju. S dru ge stra ne, knji žni čar ko ji stal no 
po na vlja na či ne ko ri šte nja svo je knji žni ce, vje ru je da svi 
već sve zna ju. Nu žno je i po treb no kon stant no po na vlja nje 
i ci lja no usmje ra va nje sva ke in for ma ci je, po treb no je bi ti 
us tra jan.

In for ma cij ski ser vis i edu ka ci ja ko ri sni ka

Za htje vi ko ri sni ka za te mat skim pre tra ži va njem naj-
sna žni ja je uslu ga in for ma cij ske slu žbe.

Tu uslu gu ko ri ste stu den ti, ali i ma tu ran ti, uče ni ci za-
vr šnih raz re da sred njih ško la, te post di plo man ti. Za htjev 
se knji žni ča ru upu ću je osob no u kon tak tu, te se is pu nja va 
obra zac u ko ji se uz osob ne po dat ke upi su je na slov te me, 
znan stve no pod ruč je ko jem te ma pri pa da, te svr ha (di-
plom ski rad, se mi nar...), či me se od re đu je ra zi na pre tra ži-
va nja. U obra sce smo uve li i vri je me za pri ma nja za htje va, 
te vri je me iz vr še nja ko ri snič kog za htje va, či me je po stig-
nu ta kon tro la kva li te te, pra će nje br zi ne uslu ge.

Ka ko su ko ri sni ci re la tiv no sla bo upu će ni u ko ri šte nje 
elek tro nič kog ka ta lo ga knji žni ca, una toč svim na po ri ma u 
tra že nju gra đe pu tem on li ne ka ta lo ga, a što je ob ja šnji vo 
či nje ni com da se ti je kom ško lo va nja ni su su sre li s elek tro-
nič kim ka ta lo gom knji žni ce u ko joj su po su đi va li gra đu, 
osmi šljen je plan edu ka ci je u nji ho vim sre di na ma: fa kul-
te ti ma i sred njim ško la ma. Edu ka cij ski plan je na pra vljen 
kao in for ma tiv no upo zna va nje sa stra ni ca ma i elek tro nič-
kim ka ta lo gom Sve u či li šne knji žni ce Ri je ka u tra ja nju od 
45 mi nu ta, a iz vo di se u elek tro nič kim uči o ni ca ma. Edu-
ka ci ja se mo že pro du lji ti na 90 mi nu ta, uko li ko za in te re-
si ra ni že le edu ka ci ju o ko ri šte nju osta lih ka ta lo ga knji žni-
ca na mre ži u Hr vat skoj i iz van nje. Edu ka cij ski plan je 
jed no o bra zan, iz ra đen u for mi pre zen ta ci je, s prak tič nim 
pri mje ri ma pre tra ži va nja, u ci lju bo ljeg sna la že nja, te raz-
vi ja nja kom pe ten ci je sa mo stal nog pre tra ži va nja ka ta lo ga 
knji žni ca.

Edu ka ci ja je u pr vom re du po nu đe na pro fe so ri ma 
sred njih ško la, ka ko bi oni sa mi lak še upo zna li svo je uče-
ni ke, i tu je na pra vljen naj bo lji oda ziv. Oso bi to se do brim 
po ka za lo upo zna va nje pro fe so ra (in di vi du al ne ra di o ni ce), 
jer su oni ci lja no sla li uče ni ke po od re đe ne, pret hod no is-
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tra že ne na slo ve i te me i ti me znat no po mo gli u tra že nju 
gra đe. Ta ko đer je po nu đe no pro fe so ri ma na fa kul te ti-
ma da u okvi ru na sta ve oda be ru je dan ili dva škol ska sa-
ta za upo zna va nje stu de na ta s fon dom knji žni ce i mre-
žnim mo guć no sti ma, da ka ko sat odr ža va ju in for ma cij ski 
spe ci ja li sti.

Oda ziv sa fa kul te ta ta ko đer je do pri neo vi dlji vo sti 
knji žni ce u za jed ni ci, te če šćem i kva li tet ni jem ko ri šte nju 
knji žni ca, ali i bo ljoj su rad nji sa knji žni ca ma pri oda bi ru 
is pit ne li te ra tu re, te pro vje ri do stup no sti iste. Eva lu a ci ja 
stu dij skog pro gra ma nu žno mo ra ob u hva ti ti i do stup nost 
is pit ne li te ra tu re, što je je dan od te melj nih kri te ri ja i u 
pro cje ni, ali i u stra te gi ji Sve u či li šta u Ri je ci.

Sve ove ak tiv no sti i na po ri uči ni li su Sve u či li šnu knji-
žni cu Ri je ka pre po zna tlji vom u sve u či li šnoj za jed ni ci, što 
je bio va žan čim be nik ak ti vi ra nja ko le gi ja Osno ve bi bli o te-
kar stva i in for ma cij skih zna no sti pri Od sje ku za kul tu ral-
ne stu di je Fi lo zof skog fa kul te ta u Ri je ci.

Iz re do va stu de na ta kul tu ro lo gi je, Knji žni ca je or ga ni-
zi ra la stu dent sku prak su u Sve u či li šnoj knji žni ci Ri je ka na 
ba zi 80 sa ti ra da mje seč no, kao pred u vjet za upo zna va nje s 
knji žni čar skim po slo va njem, te s ob zi rom na či nje ni cu da 
Ri je ka ne ma stu dij knji žni čar stva. Stu den ti se iz mje nju ju 
ti je kom aka dem ske go di ne (u pro sje ku ih prak su oba vlja 
6 do 8 isto vre me no), na ra znim knji žni čar skim, struč nim 
po slo vi ma, te se uz re do vi ti stu dij pri pre ma ju za rad ni pro-
ces. Stu dent ska prak sa jed no je od va žnih po la zi šta za uvo-
đe nje stu de na ta u pro ces ra da.

Ko le gij Osno ve bi bli o te kar stva i in for ma cij skih zna-
no sti, ko ji for mi ra stu den te po la zni ke stu dent ske prak se, 
a ko ji ak tiv no su dje lu ju u pro ce su knji žnič nog ra da, od 
akademske godine 2008/2009. predložen je i prihvaćen 
od Od sje ka za kul tu ral ne stu di je kao ko le gij u C-seg men-

tu (iz bor ni ko le gij za sve stu dij ske gru pe), či me je omo gu-
ćen pri stup obra zo va nju za te melj na knji žni čar ska zna nja 
i svim stu den ti ma dru gih od sje ka i stu di ja.

Di gi ta li za ci ja

Znan stve no-is tra ži vač ka či ta o ni ca je ko ri sni ci ma po-
nu di la pre tra ži va nje mre žno do stup nih in for ma ci ja pu tem 
osam ra ču na la, ko ri šte nje no vin ske i ča so pi sne gra đe, te 
tim ski rad u ma njim gru pa ma, kao i mo guć nost sni ma nja 
ili di gi ta li za ci je gra đe. Di gi ta li za ci ja jest stvar nost, i u tom 
smi slu knji žni ca je uči ni la odi sta mno go. Ona se vr ši za 
po tre be vanj skih ko ri sni ka i osob ne po tre be knji žni ce u 
svr hu do stup no sti, za šti te i po hra ne sta re i vri jed ne gra-
đe. Di gi ta li za ci ja za vanj ske ko ri sni ke di je li se na onu za 
in di vi du al ne upi te i in sti tu ci je. In di vi du al ni za htje vi da lje 
se di je le na za htje ve po je di nač nih ko ri sni ka za di gi ta li zi ra-
njem sa dr ža ja, te za htje ve na stav nog oso blja za di gi ta li za-
ci jom is pit ne li te ra tu re (po gla vlja, oda bra nih di je lo va) za 
po tre be e-ko le gi ja.

Za htjev za di gi ta li za ci jom sa dr ža ja do stu pan je u on-
li ne ob li ku, pu tem mre žnih stra ni ca knji žni ce, a unu tar 
knji žni ce uho da no je po slo va nje s di gi ta li za ci jom gra đe za 
za htjev ko ri sni ka.

Ku da ide mo?

Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka si gur no se u svje tlu 
europ skih in te gra ci ja i pro ved bi Bo lonj skog pro ce sa kre će 
pre ma in te gri ra nom knji žnič nom su sta vu ko ji će omo gu-
ći ti i oprav da ti cen tral no mje sto knji žni ce na Sve u či li štu, 
ona ko ka ko mi si ja knji žni ce i na la že.

Sva ka ko tre ba sve ko ri snič ke ser vi se uve sti u do mo-
ve ko ri sni ka, omo gu ći ti pri stup s bi lo ko je lo ka ci je u svi je-
tu i uči ni ti knji žni cu ne za o bi la znom sta ni com u tra že nju 
in for ma ci ja.

Za ostva re nje ovog ci lja neo p hod no je za po če ti:
•	 ko or di ni ra nu na ba vu na ra zi ni Sve u či li šta, je din-

stve nu ak ce si ju za sve i sa mim ti me ra ci o nal ni ju po-
tro šnju no va ca;

•	 iz ra du za jed nič kog (skup nog) elek tro nič kog ka ta lo-
ga svih knji žni ca Sve u či li šta u Ri je ci, či me bi tra-
že nje in for ma ci je bi lo znat no olak ša no kraj njem 
ko ri sni ku;

•	 po kre ta nje vir tu al nog re fe rent nog de ska oda kle bi 
se pi ta nje knji žni ča ru di stri bu i ra lo po je di nim pred-
met nim knji žni ča ri ma i vra ća li od go vo ri kraj njem 
ko ri sni ku, bez ob zi ra da li se taj knji žni čar na la zi u 
sve u či li šnoj ili ne koj fa kul tet skoj knji žni ci;

•	 ko mu ni ka ci ju pu tem dru štve nih mre ža;
•	 on li ne te ča je ve za pre tra ži va nje elek tro nič kih iz vo ra.
Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka ima do volj no pro sto ra za 

dalj nji raz voj svo jih uslu ga:
•	 uvo đe nje ra di o ni ca u ra du s ko ri sni ci ma kao po seb-

nim ob li ci ma ra da s či ta te lji ma; te me ko je su se po-
ka za le neo p hod ne u edu ka ci ji su: obra na te ze pred 
audi to ri jem kao mo guć nost pri pre me za di plom ski 
rad, iz ra da pre zen ta ci je u Po wer Po in tu (pred sta-
vlja nje pi sa nog ra da u pre zen ta cij skoj for mi), par la-
men tar no pre go va ra nje; 

Zgrada Sveučilišne knjižnice Rijeka
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•	 osni va nje Sve u či li šnog či ta telj skog klu ba, či me se 
traj no pro mi če vri jed nost či ta nja, pro mi šlja nja i eva-
lu a ci je tek sta.

Za klju čak
Rav na telj Pu blic li brary New York jed nom je re kao: 

„Do po ja ve In ter ne ta mi bi bli o te ka ri smo mir no ra di li svoj 
po sao, sad se si tu a ci ja mi je nja dnev no go to vo kao na New 
York bur zi“.

U ovoj či nje ni ci pre po zna je mo knji žni ce di ljem svi je ta.
Sve u či li šna knji žni ca Ri je ka mo gla je mi ro va ti do po-

ja ve In ter ne ta, no pro mje ne u okru že nju kon stan ta su, ali 
i pu to kaz na šeg ra da. I knji žni ce su sa da na tr ži štu, i to 
opa snom i osje tlji vom tr ži štu in for ma ci ja. Ko ri snič ki ser-
vi si ni su vi še do stat ni u vi du do bro ure đe nog abe ced nog ili 
UDK ka ta lo ga; da nas in for ma ci ju tre ba te ima ti pri je ne go 
se knji ga po ja vi u knji žni ci.

Ko ri snič ki ser vi si, bez ob zi ra na po dje lu na tra di ci o-
nal ne i elek tro nič ke, da nas zna če:

•	 upra vlja nje zna njem,
•	 upo ra bu di gi tal nih ser vi sa i nji hov raz voj,
•	 edu ka ci ju u svim ob li ci ma.

Ko li ko Sve u či li šna knji žni ca uspje šno ostva ru je svo je 
uslu ge, ko li ko do bro do pi re do ko ri sni ka i omo gu ću je pri-
stup in for ma ci ja ma, mo gu će je va lo ri zi ra ti kon stant nim 
pra će njem kva li te te uslu ga, osla nja ju ći se pri tom na do-
stup ne ISO stan dar de, ali i ima ju ći na umu pro mje nji vost 
ra zi ne ko ri snič kih upi ta.

Knji žni čar je oso ba u stal nom kre ta nju, uro njen u ne-
pre gled no glo bal no mo re in for ma ci ja i in for ma cij skih pro-
mje na. Na knji žni ca ma jest pre po zna ti pro mje ne i pra vo-
vre me no re a gi ra ti, pre tva ra ju ći iza zo ve u svo je pred no sti, 
to je nji ho va naj va žni ja za da ća.

User Ser vi ces in the Uni ver sity Li brary in Ri je ka

Ab stract
Uni ver sity li brary of Ri je ka is a part of Uni ver sity of Ri je ka and it’s mis sion is eva lu a tion and dis se mi na tion onf any in for ma tion 
im por tant for li brary users. Aut hors will pre sent an ac tual user ser vi ces exi sting in Uni ver sity li brary of Ri je ka. What we do, and 
whe re we are go ing in a light of di gi tal era. User ser vi ces are not only clas sic li brary ser vi ces, not anymo re. User ser vi ces are 
know led ge ma na ge ment, di gi tal re so ur ces and edu ca tion how to use them, vir tual re fe rent desk which is ori en ted not only 
for li brary users, but al so for any po ten tial user so mew he re in the world. User ori en ted ser vi ces me an: li brary isn’t an island at 
all.

Key words: 
uni ver sity li brary, user ser vi ces di gi ta li za tion, vir tual re fe rent desk
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I Пла ка ти у би бли о те кар ству

У ни зу де фи ни ци ја пла ка та, ико но граф ски зна чај 
има ју ре чи кла си ка те ди сци пли не, Мо ри са Ри кард са.1 
По Ри кард су, пла кат је ре про дук ци ја, про из вод по тро-
шач ког дру штва и ње гов ин стру мент. Кроз исто ри ју је и 
vox dei, vox po pu li, vox do mi ni. У по чет ку је са мо реч, ко ја 
вре ме ном до би ја и ли ков ни из раз. Же на у бе лом Жи ла 
Ше реа из се дам де се тих го ди на XIX ве ка озна ча ва еру 
мо дер ног пла ка та. Пад пла ка та је ве зан за TВ ко мер ци-
ја ли за ци ју ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ве ка. 
„Пла кат... по но во ожи вљу је и сту па на сце ну, ...у фор ми 
то ли ко но вој да се уоп ште не мо же пре по зна ти“2.

Пре ма „ту ма чи ма“ пла ка та, он мо ра би ти ли ков но 
схва тљив, чи тљив, оп ти мал но са нај ви ше пет ре чи. За 
ко лек ци о на ре су нај а трак тив ни ји по ли тич ки пла ка ти 
и пла ка ти са ли ков ном са др жи ном, ко је нај че шће об ја-
вљу ју ли ков не ма ни фе ста ци је.

Гра ђа ко ја по сво јој при ро ди и де фи ни ци ји не при-
па да ни мо но граф ским ни се риј ским пу бли ка ци ја ма, 
као што је пла кат, по се бан је и спе ци фич но тре ти ран 
би бли о теч ки фонд.

Пла ка ти су нај број ни је и нај а трак тив ни је је ди ни це 
не књи жне би бли о теч ке гра ђе. Ако је, по Ум бер ту Еку, би-
бли о те ка ме мо ри ја чо ве чан ства, „пла кат је под сет ник.“3

Сре ди ном осам де се тих го ди на про шлог ве ка, Ми-
ле ва Ју рић ис ти че да „пу бли ка ци ја не пред ста вља ви ше 
са мо штам па ну ствар кла сич ног про фи ла, већ под ра зу-
ме ва као свој нео дво ји ви део гра мо фон ску пло чу, ге о-
граф ску кар ту или нпр. ди ја филм,...“4.

1 Mo ris Ri kards, Us pon i pad pla ka ta (Be o grad : Bor ba, 1971).
2 Isto, 39
3 Дан ка Нин ко вић-Слав нић, „Про па ган да по но са“, у Ју го сла ви ја: мо ја зе
мља и њен по ли тич ки пла кат: 1969 – 1989 (Љу бља на: KD Co de ep: Tre ta-
ro ka, 2006), 55.
4 Ми ле ва Ју рић, „Оба ве зни при ме рак: за кон ска за шти та или ствар на за-
шти та на ци о нал ног фон да“, у Спо ме ни ца НБС: 18321982 (Бе о град: На-
род на би бли о те ка Ср би је, 1985), 7.

Пре ма ме ђу на род ним би бли о теч ким стан дар ди ма, 
не књи жна би бли о теч ка гра ђа је ма те ри јал „чи ја је при-
мар на на ме на пре нос иде ја, по да та ка и естет ског са др-
жа ја“.5 По ре чи ма Ја сми не Три фу нац, „овај ма те ри јал 
ни је књи га већ гра ђа по себ не вр сте“6, по зна та и под тер-
ми ном не кон вен ци о нал на. Без об зи ра на чи ње ни цу да 
из раз ни је нај а де кват ни ји јер са др жи по чет ну не га ци-
ју, исти је у упо тре би и у ме ђу на род ним стан дар ди ма 
– „Non-bo ok Ma te rial“ (NBM). 

По сво јој основ ној функ ци ји, не књи жна гра ђа оба-
ве шта ва, про па ги ра, скре ће па жњу. Ако је тач но да „за 
пи са ње ве сти, по треб ни су по да ци, а не на дах ну ће“7 он-
да и би бли о те ке по ста ју ин фор ма ци о ни пул то ви, а не 
„са мо“ спре ми ште књи га.

Jeдан од пр вих исто ри ча ра срп ског штам пар-
ства, Алек сан дар Ар на у то вић, ис ти че да је не ду го 
по штам па њу пр ве књи ге у бе о град ској штам па ри-
ји, (Сред ство про тив ко ле ре сеп тем бра 1831. го ди-
не), штам пан и пр ви срп ски пла кат. Овај хро ни чар 
срп ске књи ге ни је про пу стио да на гла си да су Бе о-
гра ђа ни по се ћи ва ли штам па ри ју из да на у дан да би 
се уве ри ли да је „на об ја ва ма био оти сак сло на;...“8. 
Штам па ње про гла са о сло ну ко ји је „та да у Бе о гра-
ду био при ка зи ван ра до зна лој пу бли ци“9 одо брио је 
Ди ми три је Да ви до вић. Из пи сма Адол фа Бер ма на, 
„фак то ра“ Др жав не Књи го пе чат ње кне зу Ми ло шу 
Обре но ви ћу из ју ла 1832. го ди не, да је се на зна ње да 

5 ISBD (NBM): Me đu na rod ni stan dard ni bi bli o graf ski opis ne knji žne gra đe (Be o-
grad: Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 2006), str. 13.
6 Ја сми на Три фу нац, „Ти по ло ги ја и кла си фи ка ци ја не књи жне гра ђе у На-
род ној би бли о те ци Ср би је“, у Ко лек ци је у би бли о те ка ма: фор ми ра ње, за
шти та, бо га ће ње, одр жа ва ње, ре ви зи ја и ко ри шће ње (Бе о град: За јед ни ца 
ма тич них би бли о те ка Ср би је; Кру ше вац: На род на би бли о те ка, 2008), 115.
7 Mi lo rad Ći ri lo vić, „Od ve sti do ko lum ne“, у Sa vre me no no vi nar stvo (Be o grad: 
Fa kul tet po li tič kih na u ka, Či go ja štam pa, 1998), 15.
8 Алек сан дар Ар на у то вић, Штам па ри је у Ср би ји у XIX ве ку (Бе о град: Др-
жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, 1912).
9 Исто, 54

Са же так
Пла кат, про па ганд но сред ство на ста ло се дам де се тих го ди на XIX ве ка, у са вре ме ном би бли о те кар ству је сте ва жан ин-
фор ма ци о ни ка пи тал. Новосадскe ли ков не ма ни фе ста ци је, тра ди ци о нал не (Но во сад ски са лон) и са вре ме не (Свет ско 
би је на ле сту дент ског пла ка та) про мо ви са не су, из ме ђу оста лог, овим је ди ни ца ма не књи жне би бли о теч ке гра ђе. Ви зу-
ел но атрак тив ни ма те ри ја ли, пла ка ти про ши ру ју гра ни це гра фич ког ди зај на, а исто вре ме но су зна чај ни ре сурс по да та-
ка о но во сад ској кул тур ној сце ни.

Кључ не ре чи: 
пла ка ти, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад, ли ков не ма ни фе ста ци је

Пла ка ти но во сад ских  
ли ков них ма ни фе ста ци ја

УДК 766:659.133.1]:027.54(497.113 Нови Сад)Алек сан дар Ра до вић, МА
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад
arad do vic@yahoo.com



49

Панчевачко читалиште 17 (новембар 2010)

Радовић А. „Плакати новосадских ликовних манифестација“, 48–51.

Б и Б Л и о Т е к а

је „слон био вр ло ве ли ки и при 
том та ко па ме тан...“10.

Ни је по зна то да ли је при ме-
рак по ме ну тог пла ка та пре дат на 
чу ва ње као оба ве зни при ме рак. 
Чи ње ни ца је да је на ред ба ма кне за 
Ми ло ша по је дан при ме рак сва ке 
штам па не „ства ри“ (пр ва штам-
па на књи га би ла је Ба сни До си-
те ја Об ра до ви ћа из 1835. го ди не) 
мо рао да бу де пре дат На род ној 
би бли о те ци. Овим чи ном је уста-
но вље на ин сти ту ци ја оба ве зног 
при мер ка у Ср би ји три де се тих 
го ди на XIX ве ка, а не књи жна би-
бли о теч ка гра ђа по ста је исто ри о-
граф ски из вор по знат под на зи вом 
об ја вље ни ја.

Не књи жна би бли о теч ка гра-
ђа у на ци о нал ној кул ту ри оста вља 
па жње вре дан траг, од об ја вље ни
ја до Ин тер не том пре зен то ва ног 
про јек та  Би бли о гра фи ја Ср би је. Не књи жна гра ђа11. Од 
„пла ка та са сло ном“ до уза јам не ба зе по да та ка, ви ше 
сто ти на срп ских би бли о те ка укљу че них у ме ђу на род ни 
про грам CO BISS, пи са ни и елек трон ски ка та ло зи На-
род не би бли о те ке Ср би је и Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
пру жа ју увид у ра зно вр сност и вред ност oве вр сте гра ђе.

Би бли о те ка Ма ти це срп ске је 1989. го ди не пре шла 
на елек трон ску об ра ду би бли о теч ког ма те ри ја ла. До са-
да је у елек трон ску ба зу по да та ка уне то ви ше од два ми-
ли о на за пи са. Ка та ло ги за ци ја пла ка та из фон да Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске по че ла је де цем бра 2001. го ди не.

У елек трон ском ка та ло гу Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске еви ден ти ра но је, за кључ но са апри лом 2010. го ди не, 
9.163 пла ка та.

На осно ву Ме ђу на род ног стан дар да за об ра ду не-
књи жне би бли о теч ке гра ђе – ISBN(NBM)12, Би бли о те-
ка Ма ти це срп ске пре у зе ла је про грам ски па кет CO-
BISS у ко јем се ка та ло ги зи ра ју све вр сте би бли о теч ког 
ма те ри ја ла.

Ка та ло ги за ци ја пла ка та вр ши се у ма ски „N“ CO-
BISS про гра ма. У њој се ка та ло ги зи ра ју и оста ли ма-
те ри ја ли ко ји при па да ју не књи жним би бли о теч ким 
збир ка ма.

Пла кат као сли ков на гра ђа еви ден ти ра се у од го ва-
ра ју ћем по љу 001b-k (дво ди мен зи о нал на гра фи ка), док 
се пла кат као пла кат у исто по ље уно си на сле де ћи на-
чин: 001b-a (тек сту ал на гра ђа, штам па на). Ко ди ра ни 
по да ци бе ле же и „тип гра ђе“ ко ја се на пла ка ту на ла зи.

Ка та ло ги зи ра ни пла ка ти БМС еви ден ти ра ју се у 
ин вен тар ним књи га ма Би бли о те ке, ко ја про пи су је оба-
ве зу на во ђе ња свих нео п ход них по да та ка за ову гра ђу.

Пр ви пла кат у елек трон ској ба зи по да та ка Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске ка та ло ги зи ран је 7. де цем бра 
2001. го ди не. У елек трон ском ка та ло гу БМС за ве ден 

10 А. Ар на у то вић, 54.
11 www.nb.rs
12 ISBN (NBM) – In ter na ti o nal Stan dard Bi bli o grap hic De scrip tion for Non-
Bo ok Ma te rial

је под иден ти фи ка ци о ним бро јем 
ID=174247943. Пла кат је цр но-бе-
ли, ди мен зи је су му 60х42cm (тре-
ћи фор мат пла ка та). Овај пла кат је 
„фо то ме ха нич ка ре про дук ци ја“ (то 
зна чи да је пла кат по CO BISS тер-
ми но ло ги ји), текст пла ка та је срп ска 
ћи ри ли ца. Пла кат је из дат у Бе о гра-
ду, а го ди на из да ња је 2001.

Оба ве за при ку пља ња штам па-
них ства ри ре гу ли са на је за ко ном. На 
сна зи је За кон о би бли о теч кој де лат
но сти до нет 1994. го ди не (Слу жбе ни 
гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 34/94). 
Но ви за кон о би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти ко ји је пред усва-
ја њем, пред ви ђа да ће из да ва чи свих 
пу бли ка ци ја би ти ду жни да до ста вља-
ју оба ве зни при ме рак на ци о нал ним 
би бли о те ка ма, па и при мер ке пла-
ка та. У са да шњој прак си, не до во љан 
број при ме ра ка ка та ло га, пла ка та и 

про спе ка та до ста вља се ин сти ту ци ја ма ко је су за ту гра ђу 
за ду же не. „Кон тро лу“ тог по ступ ка оте жа ва чи ње ни ца да 
је све ви ше штам па ри ја ко је оти ску ју не књи жни би бли-
о теч ки ма те ри јал. О њи ма че сто не ма тра га ни на са мој 
гра ђи, ни у пра те ћим до ку мен ти ма.

Увид у гра ђу ко ја „пла ка ти ра“ ли ков не ма ни фе-
ста ци је у Но вом Са ду, a еви ден ти ра на је у фон ду Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске, дат је на при ме ри ма јед не 
тра ди ци о нал не (Но во сад ски са лон) и јед не ли ков не ма-
ни фе ста ци је но ви јег да ту ма (Сту ден ски би је на ле сту
дент ског пла ка та).

Пла ка ти су ка та ло ги зи ра ни у ма ски „N“ про гра ма 
CO BISS. По да ци на пла ка ти ма омо гу ћа ва ју „чи та ње 
вре ме на“ у ко јем су пла ка ти на ста ли.

Од три де сет и осам до са да одр жа них Но во сад ских 
са ло на, Би бли о те ка Ма ти це срп ске по се ду је се дам пла-
ка та. Пла ка ти су еви ден ти ра ни у сле де ћим го ди на ма: 
1971, 1985, 1986, 1987, 1989, 2006, 2008.

Пр ви но во сад ски са лон из 1971. го ди не je тек сту ал ни 
пла кат и у по љу за „оп шту озна ку гра ђе“ 200b еви ден ти-
ра ни je као: Пла кат. Пла ка ти оста лих шест Но во сад ских 
са ло на су они на ко ји ма до ми ни ра ју гра фич ки са др жа ји 
и сто га су озна че ни као Сли ков на гра ђа.

Пла кат пр вог Но во сад ског са ло на (1971), спе ци фи-
чан је по то ме што је као ор га ни за тор ма ни фе ста ци је 
је ди ни пут еви ден ти ран Му зеј гра да Но вог Са да. Шест 
пу та је, оба ве шта ва елек трон ски ка та лог Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске, ор га ни за тор Кул тур ни цен тар Но вог 
Са да, ко ји је и да нас „на че лу“ Но во сад ског са ло на.

Од се дам по ме ну тих пла ка та, шест је ис пи са но срп-
ском ла ти ни цом, а пла кат из 2006. го ди не је ис пи сан 
срп ском ћи ри ли цом.

На сло ви це лог кор пу са ових пла ка та по чи њу ред-
ним бро јем, ко ји је ну ме рич ка озна ка за сва ку по став ку 
Но во сад ског са ло на. У од го ва ра ју ћем по љу про гра ма CO-
BISS (532а) пред ви ђен је унос тек сту ал ног екви ва лен-
та и на тај на чин се олак ша ва пре тра жи ва ње ба зе по-
да та ка. Пр ви пла кат (1971) „по чи ње“ рим ским бро јем, 
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док оста ли пла ка ти има ју 
арап ску ну ме ра ци ју.

Уз на слов пла ка та, ка-
та ло ги за тор је до дао ме сто 
одр жа ва ња ма ни фе ста ци-
је. На овај на чин, по да ци 
о на зи ву ма ни фе ста ци је и 
ме сту одр жа ва ња об је ди-
ње ни су у по љу у ко јем се 
на во ди „глав ни ствар ни на-
слов“ (200а).

Пла ка ти у Би бли о те ци 
Ма ти це срп ске раз вр ста ни 
су на пет фор ма та. Ди мен-
зи је су од ре ђе не пре ма ме-
ђу на род ним ка та ло шким 
пра ви ли ма и уно се се: ви-
си на пу та ши ри на. Од се-
дам пла ка та Но во сад ског 
са ло на, шест но се сиг на ту-
ру пе тог (V) фор ма та, јер 
су ду жи од се дам де сет цен ти ме та ра (70cm). Је ди ни пла-
кат че твр тог фор ма та из фон да БМС је гра фич ки оти-
сак ма ни фе ста ци је из 2008. го ди не.

Пла кат ва жи за је дан од нај про ми нент ни јих про из-
во да ин ду стри је гра фич ког ди зај на. Ана ли зи ра ни при-
ме ри из елек трон ске ба зе по да та ка Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске до ку мен ту ју чи ње ни цу по зна ту у гра фич ко-ди-
зај нер ским кру го ви ма, да Но ви Сад има ре но ми ра ну 
шко лу гра фич ког ди зај на. Ауто ри по ме ну тих пла ка та 
су Алек сан дар Пе до вић, Ра ду ле Бо шко вић, Иван Лу кић, 
Бра ни слав До ба но вач ки, Мар ко Сто ја но вић, Дар ко Ву-
ко вић и Вла ди мир Страј нић. Њи хо ва име на су еви ден-
ти ра на у по љи ма од го ва ра ју ћег про гра ма у ко ја се уно се 
по да ци о од го вор но сти. У скла ду са ка та ло шким пра ви-
ли ма, став је да унос по да та ка о ко лек тив ном аутор ству 
има пред ност у од но су на ин ди ви ду ал ног ауто ра. Ово 
зна чи да су у од го ва ра ју ћем по љу (710а) за бе ле же ни по-
да ци о ма ни фе ста ци ји, док су по да ци о гра фич ким ди-
зај не ри ма еви ден ти ра ни у по љу 701а.

По да ци за би бли о граф ске је ди ни це уно се се у елек-
трон ски би бли о теч ки ка та лог до след ним пре но ше њем 
са пу бли ка ци је, без би ло ка кве ин тер вен ци је. Од го ва ра-
ју ћим озна ка ма ин фор ми ше се о по да ци ма ко ји на пла-
ка ту не до ста ју. Нај че шће су то по да ци о из да ва чу и ме сту 
из да ња, док се по да ци о штам па ри ји углав ном на во де.

Под руч је пред ви ђе но за на по ме не на ана ли зи ра ним 
пла ка ти ма нај че шће је без при мед би. На јед ном пла ка ту 
је у тим по љи ма (300а, 330а) на зна че но: „Пла кат је де-
ли мич но оште ћен“ и „На пла ка ту су на ве де ни спон зо ри 
ма ни фе ста ци је“. Дру ги пла кат са др жи (330а) сле де ћу 
на по ме ну: „На пла ка ту су на ве де на име на пе де сет и три 
ауто ра ко ји су из ла га ли на Но во сад ском са ло ну.“

Пред мет на и де ци мал на ка та ло ги за ци ја пла ка-
та из фон да Би бли о те ке Ма ти це срп ске из вр ше на је у 
скла ду са ме ђу на род ним ка та ло шким пра ви ли ма. Те ма 
пла ка та од ре ђе на је у од го ва ра ју ћем по љу (606а) – Ли-
ков на умет ност и 606х – Из ло жбе. Кла си фи ка ци ја гра-
ђе ура ђе на је пре ма си сте му Уни вер зал не де ци мал не 
кла си фи ка ци је.

Пр во Свет ско би је на ле сту дент ског 
пла ка та одр жа но је у Но вом Са ду од 23. 4. 
2004. до 15. 5. 2004. го ди не. Из ло жба ра до-
ва ко ја пред ста вља „хра бри вр ли“ пла кат ски 
свет са свих кон ти не на та, одр жа на је у хо лу 
Из вр шног ве ћа Вој во ди не. На слов пла ка та 
је на ен гле ском је зи ку, 1st World bi an nual 
ex hi bi ti on of stu dent po ster, а у од го ва ра ју-
ћем по љу (532а) на слов је „пре ве ден“ ра ди 
лак шег пре тра жи ва ња. Не ма по да та ка ни о 
из да ва чу ни ти о штам па ри ји. На пла ка ту је 
еви ден ти ра но „дво стру ко“ аутор ство. Гра-
фич ки ди зај нер, Вла ди мир Страј нић, аутор 
је и фо то гра фи је на пла ка ту. Аутор ство на 
пла ка ту је озна че но ко до ви ма (410а - гра-
фич ки тех ни чар) и (600а - фо то граф).

II За кљу чак

Увид у не књи жни фонд Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске и елек трон ску ка та ло ги за-
ци ју пла ка та, на ме ће као за кљу чак по тре бу 

да за кон ске од ред ни це о оба ве зном при мер ку мо ра ју да 
се од но се и на ову гра ђу. Ти ме би се фонд кон ти ну и ра но 
по пу ња вао, а по да ци нео п ход ни при ка та ло ги за ци ји ове 
гра ђе би ли би тран спа рент ни ји.

По ста вља се, као све ре ал ни је, и пи та ње да ље бри ге 
о овој, по сво јој ма те ри јал ној при ро ди, ве о ма осе тљи вој 
гра ђи, као и пи та ње ка та ло ги за ци је но вих об ли ка оба ве-
шта ва ња ко ји пре у зи ма ју уло гу  пла ка та.

Пре ма ре чи ма Мо ри са Ри кард са, пла кат је ре про-
дук ци ја, про из вод по тро шач ког дру штва и ње гов ин-
стру мент. „он не по чи ње са Тра ја но вим сту бом, не го са 
Гу тен бер гом...“13

Та чи ње ни ца по кре ће пи та ње суд би не пла ка та ка да 
он „ис ту пи“ из Гу тен бер го ве ере. Пла ка ти су већ пре шли 
на ТВ екра не, бил бор де, ба не ре. Њи хо ве ан га жо ва не 
или со фи сти ци ра не по ру ке по ста ле су са др жај мејлова 
и СМС по ру ка. Пре вас ход но ста ти чан, пла кат је кре нуо 
„у по крет“. С јед не стра не је то пи та ње но вог естет ског 
ту ма че ња, с дру ге, би бли о теч ке, ка ко еви ден ти ра ти и 
ка та ло ги зи ра ти „но ви пла кат“? Јед на од прет по став ки је 
да ће „чу ва ње пла ка та“ пре ћи у ди ги тал не сфе ре.

„Гра фич ки ди зајн“, ка же Гор да на По по вић-Ва сић, 
„прак тич на умет ност, пр во и јеф ти но сред ство про па-
ган де, пра тио је оп шта кре та ња у умет но сти, али не-
што спо ри је... То је умет ност у слу жби ин фор ма ци је, 
ви зу ел на су бли ма ци ја од ре ђе ног про из во да...“14. Упр-
кос број ним те о ре ти ча ри ма, ова ди сци пли на још ни је, 
са по зи ци је фор ме и са др жи не и њи хо вог ме ђу соб ног 
ути ца ја, „про чи та на“, као што ни ње но ар хи ви ра ње још 
ни је до след но и без бед но.

Ипак, умет ност у „слу жби ин фор ма ци је“ још је на 
сна зи. Од ли то гра фи ја Жи ла Ше реа до улич них бил бор-
да, јер “the post is ban ner, an em blem, a sign: in hoc sig no 
vin ces.“15

13 M. Ri karsd, 3.
14 Гор да на По по вић-Ва сић, „Из ме ђу стра ха и оду ше вље ња: при ме ри гра-
фич ког ди зај на у Ср би ји 1950-1970“, у Га ле ри ја Гра фич ки ко лек тив, Бе о
град, 22. јун – 18. јул 2009 (Бе о град: Гра фич ки ко лек тив, 2009), 11.
15 Joan Bar ni co at, Po sters: a con ci se hi story (Lon don: Tha mes & Hud son, 2003). 
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Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо (1884-1968) био је 
све стра на лич ност и не у мор ни на уч ни рад ник. Би-
бли о гра фи ја ње го вих ра до ва ве о ма је бо га та, ка ко ра-
зно ли ко шћу струч них обла сти ко ји ма се ба вио, та ко 
и бро јем је ди ни ца. Био је исто ри чар књи жев но сти, и 
то са по себ ним на гла ском на про у ча ва њу на род них 
умо тво ри на, за тим пре во ди лац, би бли о граф, ар хи ви-
ста, драм ски пи сац и кри ти чар, ди пло ма та, сјај ни фо-
то граф-ама тер, као и стра стве ни ко лек ци о нар књи га. 
Као на уч ник, про фе сор уни вер зи те та и, из над све га, 
би бли о фил, Во ји слав Јо ва но вић је за жи во та офор-
мио лич ну би бли о те ку ко ју је с љу ба вљу ства рао пу них 
шезде сет го ди на. Ову дра го це ну збир ку књи га и ча-
со пи са, за тим сво ју обим ну ру ко пи сну за о став шти ну, 
бо га ту пре пи ску, за вид ну збир ку фо то гра фи ја, као и 
са му по ро дич ну ку ћу у Бир ча ни но вој ули ци, Во ји слав 
Јо ва но вић је те ста мен том за ве штао Уни вер зи тет ској 
би бли о те ци у Бе о гра ду. Та ко је Дом Во ји сла ва Јо ва но-
ви ћа од 1979. го ди не по стао ле гат Уни вер зи тет ске би-
бли о те ке. Ар хив ска гра ђа у окви ру лич ног фон да Во-
ји сла ва Јо ва но ви ћа раз вр ста на је у се дам гру па (лич на 
до ку мен та, имо вин ско-прав на до ку мен та твор ца фон-
да, имо вин ско-прав на до ку мен та по ро ди це Јо ва но вић, 
до ку мен та де лат но сти, пре пи ска, до ку мен та срод ни ка 
твор ца фон да и исеч ци) уну тар ко јих су, на осно ву оп-
штег си сте ма ти за ци о ног пла на за сре ђи ва ње лич них и 

по ро дич них фон до ва при ла го ђе ног спе ци фич но сти ма 
кон крет ног фон да, фор ми ра не под гру пе.

По себ ну це ли ну у окви ру обим не за о став шти не 
Во ји сла ва Јо ва но ви ћа чи ни гра ђа о ве ли ком срп ском 
пи сцу Си ми Ма та ву љу. Овај дра го це ни до ку мен тар ни 
ма те ри јал свр стан је у под гру пу са гра ђом о на род ној 
и пи са ној књи жев но сти ко ја се, уз гра ђу из обла сти ар-
хи ви сти ке, исто ри је и по зо ри шне умет но сти, на ла зи у 
ве ли кој гру пи ко ју чи не до ку мен та де лат но сти. Иако 
је те жи ште Јо ва но ви ће вог ба вље ња исто ри јом књи-
жев но сти би ло кри тич ко ис пи ти ва ње аутен тич но сти 
срп ских на род них умо тво ри на, као и про у ча ва ње ре-
цеп ци је на ше на род не по е зи је у окви ру европ ског ро-
ман ти зма, Јо ва но вић је ве ли ку па жњу по све тио и изу-
ча ва њу жи во та и де ла ве ли ка на срп ске ре а ли стич ке 
про зе Си ме Ма та ву ља (1852-1908).

Ру ко пи сна гра ђа о Си ми Ма та ву љу на ла зи се у 
фа сци кли ко ју је сам Јо ва но вић на сло вио Гра ђа за 
књи гу Ано ним ни Ма та вуљ. Овај на слов не дво сми-
сле но го во ри о на ме ри Во ји сла ва Јо ва но ви ћа да свој 
на уч но-ис тра жи вач ки рад усме ри на про у ча ва ње 
књи жев ног де ла овог ве ли ког срп ског ре а ли сте и да 
пло до ве тог ис тра жи ва ња са бе ре и об ја ви у окви ру 
јед не це ли не. На ве ли ку жа лост про у ча ва ла ца и по-
што ва ла ца жи во та и де ла Си ме Ма та ву ља, Во ји слав 
Јо ва но вић ову сво ју на ме ру ни је за жи во та оства рио. 

Са же так
Текст је по све ћен ар хив ској гра ђи о Си ми Ма та ву љу (1852-1908) ко ја се на ла зи у Оде ље њу за на род ну књи жев ност 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду, а део је обим не ру ко пи сне за о став шти не Во ји сла ва Јо ва-
но ви ћа Ма рам ба (1884-1968). Овај ар хив ски ма те ри јал ко ји чи не 692 ли ста ру ко пи са и ма ши но пи са све до чи о на ме ри 
Во ји сла ва Јо ва но ви ћа да не а у то ри зо ва не тек сто ве Си ме Ма та ву ља, об ја вљи ва не у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма с кра ја 
XIX и с по чет ка XX ве ка, са ку пи и об ја ви у јед ној књи зи под на сло вом Ано ним ни Ма та вуљ. Сво ју на ме ру Јо ва но вић, 
на жа лост, за жи во та ни је оства рио, али је са чу ва на ру ко пи сна гра ђа, са ма по се би, дра го цен из вор за про у ча ва ње 
књи жев ног је зи ка Си ме Ма та ву ља са лек сич ко-се ман тич ког аспек та, као и зна ча јан при лог би о гра фи ји овог ве ли ког 
срп ског ре а ли сте.

Кључ не ре чи: 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, Оде ље ње за на род ну књи жев ност, Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, 
Си мо Ма та вуљ, ар хив ска гра ђа

Гра ђа о Си ми Ма та ву љу у  
Оде ље њу за на род ну књи жев ност 

Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Бе о гра ду
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Чанковић Ј. и др. „Грађа о Сими Матавуљу у УБ у Београду“, 52–55.
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Ар хив ску гра ђу о Ма та ву љу чи не ру ко пи си и ма ши-
но пи си Јо ва но ви ће вих об ја вље них и нео бја вље них 
тек сто ва, би бли о граф ске бе ле шке, исеч ци из но ви на, 
као и оби ље ис тра жи вач ког ма те ри ја ла са чи ње ног од 
ру ко пи сних бе ле жа ка. Ова гра ђа је раз вр ста на у де сет 
ма њих фа сци кли, од ко јих је сва ка на сло вље на пре ма 
те ми на ко ју се од но се бе ле шке ко је се у њој на ла зе, и 
бро ји укуп но 692 ли ста ру ко пи са и ма ши но пи са и три 
исеч ка из но ви на.

Су штин ски, овај ин те ре сан тан и вр ло под сти ца јан 
ис тра жи вач ки ма те ри јал би се мо гао свр ста ти у три 
ве ће це ли не: при ват ни жи вот Си ме Ма та ву ља, ње гов 
књи жев ни рад и ње гов но ви нар ски рад. Сам Во ји слав 
Јо ва но вић у члан ку „Ано ним на про за Си ме Ма та ву ља“ 
об ја вље ном у Ле то пи су Ма ти це срп ске за сеп тем бар 
1954. го ди не, књ. 374, св. 3, го во ри о сво јој на ме ри да 
пре по зна и са ку пи у јед ну књи гу Ма та ву ље ве не пот-
пи са не ра до ве или ра до ве под раз ли чи тим псе у до ни-
ми ма об ја вље не у но ви на ма и ча со пи си ма. То су, ка ко 
Јо ва но вић ка же: „...штам па ни члан ци, есе ји, при ка зи 
па и бе ле три стич ни на пи си... њих ће по мом ра чу ну 
би ти око сто ти не и чи ни ће књи гу од 350 до 400 стра-
на. Сви они оста ли су до са да не по зна ти Ма та ву ље вим 
би о гра фи ма, би бли о гра фи ма и из да ва чи ма... Ја сам 
за дао се би до ста по сла (мо гу до да ти: ве о ма за ни мљи ва 
по сла) да по ста рим на шим ли сто ви ма, углав ном из-
ме ђу 1890. и 1900. го ди не... из на ђем по ме ну те ње го ве 
ра до ве; по се би се раз у ме да ћу за сва ки од њих има-
ти да на ве дем до ку мен тар ни ма те ри јал ко ји све до чи 
о Ма та ву ље вом аутор ству. Ове до ка зе ја сам тра жио у 
би о гра фи ји са мо га Ма та ву ља, у ње го вој пре пи сци, а 
на ро чи то у ње го вим де ли ма“.1 

У фа сци кли ко ју је сам Јо ва но вић на звао На
слов на стра на – пре глед са др жи не на ла зе се ру ко пи-
сне бе ле шке ко је от кри ва ју мо гу ће вер зи је на сло ва 
бу ду ће књи ге о Ма та ву љу (Тај ни Ма та вуљ, Ма та
вуљ без пот пи са, Не пот пи са ни Ма та вуљ, Ми слим да 
је све ово Ма та вуљ, Ма та вуљ но ви нар), као и спи сак 
не пот пи са них тек сто ва – чла на ка из пе ри о дич них пу-
бли ка ци ја у пе ри о ду од 1890. до 1900. го ди не, за ко је 
је Јо ва но вић сма трао да су Ма та ву ље ви. Ови тек сто-
ви су углав ном об ја вљи ва ни у Ма лим но ви на ма чи ји 
је осни вач био Пе ра То до ро вић (1852-1907), по зна ти 
срп ски по ли ти чар и пи сац, са ко јим је Си мо Ма та вуљ 
био у вр ло до брим при ват ним и по слов ним од но си-
ма. У свом члан ку „Ма та вуљ и Пе ра То до ро вић“, об ја-
вље ном у це тињ ском ча со пи су Ства ра ње за мај 1957. 
го ди не, Го луб До бра ши но вић (1925-2008), при зна ти 
про у ча ва лац де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и Си-
ме Ма та ву ља, хва ли рад Во ји сла ва Јо ва но ви ћа на от-
кри ва њу ано ним них Ма та ву ље вих тек сто ва у Ма лим 
но ви на ма и ка же: „Др М. В. Јо ва но вић је на осно ву 
са вје сне и оштро ум не ана ли зе, от крио у Ма лим но-
ви на ма та ко ре ћи чи та ву књи гу Ма та ву ље вих ано ним-
них на пи са.“2 Из овог члан ка се мо же за кљу чи ти да 
је Во ји слав Јо ва но вић во дио усме не раз го во ре са Го-

1 Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, „Ано ним на про за Си ме Ма та ву ља“, Ле то
пис Ма ти це срп ске  књ. 374, св. 3 (1954): 203.
2 Го луб До бра ши но вић, „Ма та вуљ и Пе ра То до ро вић“, Ства ра ње (1957): 
423.

лу бом До бра ши но ви ћем о кон крет ним тек сто ви ма за 
ко је је сма трао да су „из Ма та ву ље вог пе ра“3 (чла нак 
„Ве ли ка вој вод ки ња Ста на Мир ко ва“) али, на жа лост, 
пом но при пре ма ну књи гу о Ма та ву љу, о ко јој све до-
чи оби ље ру ко пи сног ма те ри ја ла, Во ји слав Јо ва но вић 
ни ка да ни је об ја вио. О свом ис тра жи вач ком по ступ ку 
и на чи ну ра да на утвр ђи ва њу Ма та ву ље вог аутор ства 
над по је ди ним тек стов ма, Ма рам бо го во ри у већ по-
ме ну том члан ку „Ано ним на про за Си ме Ма та ву ља“. 
Реч је о тек сту под на сло вом „Сли кар и тр кач“ об ја-
вље ном у Ма лим но ви на ма 12. ја ну а ра 1893. го ди не, 
ко ји у су шти ни пред ста вља не кро лог хр ват ском сли-
ка ру Фер ди Ки кер цу. Ана ли зи ра ју ћи овај текст у ци љу 
утвр ђи ва ња аутор ства, Јо ва но вић у свом на уч но-ис-
тра жи вач ком по ступ ку укр шта не ко ли ко еле ме на та, 
као што су при ли ке у Ма та ву ље вом при ват ном жи-
во ту у вре ме об ја вљи ва ња тек ста и мо ти ви, из ра зи и 
син таг ме ко ји су за сту пље ни у тек сту, а ко ји се, пре ма 
Јо ва но ви ће вим тврд ња ма, ја вља ју и у по је ди ним Ма-
та ву ље вим при по вет ка ма, као и у ро ма ну Ба ко ња фра
Бр не. Јо ва но вић у при лог сво јој те зи на во ди по је ди не 
спе ци фич не из ра зе и фра зе из по ме ну тог тек ста, као 
што су „ва ља ти очи ма“ или „на по пао“ ко је у истом об-
ли ку про на ла зи и у ро ма ну Ба ко ња фраБр не или Би
ље шка ма јед ног пи сца.

У ча со пи су Де ло за де цем бар 1957. го ди не об ја-
вљен је чла нак под на сло вом „Ма та вуљ и Па шић“ ко ји 
пред ста вља све до чан ство о још јед ном зна чај ном Јо-
ва но ви ће вом от кри ћу. На и ме, по дроб но ана ли зи ра-
ју ћи стил ске, је зич ке и ор то граф ске осо би не тек ста, 
као и Ма та ву ље ве лич не раз ло ге, Јо ва но вић увер љи во 
до ка зу је Ма та ву ље во аутор ство тек ста „Пи лу ла Па ши-
ћу“ из Ма лих но ви на од апри ла 1894. го ди не. У овом 
тек сту Јо ва но вић ис ти че вред ност не а у то ри зо ва них 
Ма та ву ље вих тек сто ва и ка же да су не ки од њих „од 
знат ног ин те ре са за на шу књи жев ну, кул тур ну, па и 
по ли тич ку исто ри ју“.4 Јо ва но вић ис ти че да ни је дан 
про у ча ва лац Ма та ву ље вог ра да ни је „овај бе ле три-
стич ко-но ви нар ски на пис“5 увр стио ме ђу ње го ве тек-
сто ве. Иако је овај чла нак био не пот пи сан, тј. ис под 
на сло ва је са мо би ло на пи са но „од јед ног пут ни ка“6, 
Во ји слав Јо ва но вић је, за хва љу ју ћи свом те мељ ном 
по зна ва њу би о гра фи је Си ме Ма та ву ља, као и осо би-
на ње го вог књи жев ног је зи ка, успе шно од бра нио сво ју 
те зу да да је овај текст, ка ко сам ка же „очи глед но и 
нео спор но“7 Ма та ву љев.

По себ ну и на ро чи то за ни мљи ву це ли ну у окви ру 
ру ко пи сне гра ђе о Си ми Ма та ву љу пред ста вља ју бе ле-
шке Во ји сла ва Јо ва но ви ћа под на сло вом Реч ник Ма та
ву ља. У члан ку из Ле то пи са Ма ти це срп ске Јо ва но вић 
от кри ва да је из Ма та ву ље вог де ла „из ву као за сво ју 
упо тре бу чи тав је дан ма ли реч ник ’ма та ву љи за ма’, 
чи тав је дан азбуч ни спи сак спе ци фич них стил ских и 
лек сич ких осо бе но сти Ма та ву ље ве про зе од при бли-

3 До бра ши но вић, „Ма та вуљ и Пе ра То до ро вић“, 424.
4 Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, „Ма та вуљ и Па шић“, Де ло 3, бр. 12 (1957): 
900.
5 Јо ва но вић, „Ма та вуљ и Па шић“, 907.
6 Ibid.
7 Ibid..
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жно 1800 ре чи”, ко је мо гу би ти „...не са мо од лу чу ју-
ћи чи ни лац при ана ли зи ње го вих ано ним них тек сто ва, 
већ по не кад ујед но и кључ ко ји нам ода је мно гу тај ну 
ње го ве при по ве дач ке ве шти не“.8 Упра во овом сво јом 
кон ста та ци јом Јо ва но вић ука зу је на ви ше стру ки сми-
сао сво јих ис тра жи ва ња лек сич ког бо гат ства ко је се 
на ла зи у књи жев ном де лу Си ме Ма та ву ља. 

Жи ве ћи у под не бљи ма у ко ји ма се са чу вао из-
вор ни на род ни го вор, као што су Дал ма ци ја, Хр ват-
ско за гор је или Бо ка Ко тор ска, Ма та вуљ је, ка ко сам 
ка же „сте као нео бич но по зна ва ње на род не фра зе о-
ло ги је и оби ље си но ни ма“.9 Лек сич ко бла го са ко јим 
је био у до ди ру је, са свог из во ра, ди рект но, у об ли ку 
про вин ци ја ли за ма, или ин ди рект но, у ви ду „ма та ву-
љи за ма“, ушло у књи жев но де ло овог кла си ка срп ске 
ре а ли стич ке про зе. Во ји слав Јо ва но вић је сво јим ис-
тра жи ва њи ма Ма та ву ље вог лек сич ког кор пу са и лек-
си ко граф ском об ра дом ма те ри ја ла на пра вио зна ча јан 
ко рак у прав цу лин гви стич ког при сту па ње го вом књи-
жев ном де лу и дао по тку не ким бу ду ћим лек сич ко-
се ман тич ким про у ча ва њи ма књи жев ног је зи ка Си ме 
Ма та ву ља.

Ру ко пи сни ма те ри јал о лек си ци Си ме Ма та ву ља, 
пре ма бе ле шци са мог Јо ва но ви ћа, об у хва та 1.762 лек-
си ко граф ске је ди ни це да те по азбуч ном ре ду. Јо ва но-
вић је као из во ре за овај реч ник ко ри стио књи жев на 
де ла Си ме Ма та ву ља, ње го ве тек сто ве об ја вљи ва не у 
но ви на ма и ча со пи си ма (Но ва искра, Но ви нар, Бо сан
ска ви ла, Отаџ би на, Де ло, Тр го вач ке но ви не, Бран ко во 
ко ло, ка лен дар Ја вор и дру ги), као и Ма та ву ље ва пи сма 
Ар си Па је ви ћу, Ми ла ну Са ви ћу, Ла зи Ко сти ћу, То ми 
По по ви ћу, Мар ку Ца ру, Вал та за ру Бо ги ши ћу, Вељ ку 
Ра до је ви ћу, Јо ва ну Гр чи ћу и бра ту Ђу ри Ма та ву љу, ко-
ја су му, у нај ве ћој ме ри, би ла до ступ на у Ин сти ту ту за 
књи жев ност СА НУ, у ко јем је ра дио од 1950. го ди не. 
Јо ва но вић уз сва ку лек се му на во ди из во ре, а у не ким 
слу ча је ви ма да је и кра ћи ко мен тар или зна че ње ре чи. 
Ма та ву љев реч ник оби лу је спе ци фич ним ре чи ма и 
из ра зи ма као што су: ба ко чи ти се, бје ло југ, бла го у тро-
би је, бо бо њи ти, бра ти ко ви ћу, бра та но ви ћу, ве ни чар 
(ле кар), ва ља ти очи ма, во без ро го ва, гла ва ри ти, до-
бри чак, жа ло ва ње, до че кљи вост, жи во ла зан, за зор љив, 
зве рац, збо јит, зло пи тан, из ни шти ти се, ме ко о бра зни, 
на рав ствен, нај по сли јен кар це, на ши је нац, обли је ко-
ли ти, оштр ља ста, пра во слав њач ки, про глу ши ти, су-
стиг, ша ка ја да или шпаг.

По ред ис тра жи ва ња лек си ке, Во ји слав Јо ва но вић 
се ба вио и ин тер пунк ци јом у тек сто ви ма Си ме Ма та-
ву ља. Он је утвр дио да Ма та вуљ ве о ма че сто ко ри сти 
за гра де у ко је уме ће реч и за кљу чио да је та упо тре ба 
„че шћа но код дру гих пи са ца ње го ве вр сте и вре ме-
на“.10 Та ко ђе, Јо ва но вић је ис та као и че сту упо тре бу 

8 Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, „Ано ним на про за Си ме Ма та ву ља“, Ле то
пис Ма ти це срп ске 
књ. 374, св. 3 (1954): 203.
9 Јо ван Де ре тић, Крат ка исто ри ја срп ске књи жев но сти (Бе о град: БИГЗ, 
1987), http://www.rast ko.rs/knji zev nost/jde re tic_knjiz/ (пре у зе то 19. 9. 
2010).
10. Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо, Ру ко пи сне бе ле шке.

„зна ка чу ђе ња“11 код Ма та ву ља у ко ји свр ста ва знак уз-
ви ка, два зна ка уз ви ка, упит ник и упит ник и уз вич ник 
за јед но. О овој по ја ви у Ма та ву ље вој про зи Јо ва но вић 
ка же: „Ма та вуљ под вла чи нео бич ност сво је (ина че 
тач не) оп сер ва ци је, а још ви ше он се слу жи овим зна-
ком да но ти ра тон ре чи сво га при по ве да ња, усме ног. 
Упо тре ба ово га зна ка из гле да пре те ра на, али она је вр-
ло ка рак те ри стич на за Ма та ву ља. При ре ди го ва њу ње-
го вих тек сто ва ови се зна ци чу ђе ња има ју са чу ва ти“.12 
Та ко ђе, Јо ва но вић ана ли зи ра и Ма та ву ље ву упо тре бу 
зна ка ^ уз ге ни тив мно жи не, за кљу чив ши да „је углав-
ном на ме њен чи та о цу ко ји би текст ре ци то вао на глас 
као што се при по ве да.“13

У окви ру ис тра жи вач ког ма те ри ја ла о Си ми Ма-
та ву љу на ла зе се и ру ко пи сне бе ле шке Во ји сла ва Јо-
ва но ви ћа ко је пред ста вља ју сво је вр сну би бли о гра фи ју 
ли сто ва и ча со пи са ко ји, ка ко сам Јо ва но вић ка же: „...
се има ју узе ти у об зир за да ља тра га ња“.14 Овај по пис 
са др жи на сло ве пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко је су из-
ла зи ле из ме ђу 1884. и 1918. го ди не. По ред већ по-
ме ну тих на сло ва ко ји су Јо ва но ви ћу по слу жи ли као 
из вор, на овом спи ску су се на шли и ча со пи си Срђ, 
Бра ник, Ца ри град ски гла сник, Бор ба, Бо сан скохер це
го вач ки гла сник, Ве ли ка Ср би ја, Глас Цр но гор ца, Да ни
ца, На да и мно ги дру ги. Ова би бли о гра фи ја је по себ но 
ин те ре сант на јер от кри ва и не ке, јав но сти не мно го 
по зна те, на сло ве пе ри о ди ке ко ја је по чет ком XX ве ка 
из ла зи ла на про сто ри ма Ср би је, Цр не Го ре, Хр ват ске 
и Бо сне и Хер це го ви не, као што су Бди но ве но во сти, 
Зу бља или Бе о гра ђа нин. По ред на сло ва но ви на и ча со-
пи са, Јо ва но вић у сво јим бе ле шка ма на во ди и спи сак 
по зна ни ка Си ме Ма та ву ља од око 60 име на за ко је је, 
нај ве ро ват ни је, сма трао да по се ду ју са зна ња или пи са-
на све до чан ства о књи жев ној и пу бли ци стич кој ак тив-
но сти овог пи сца.

Ру ко пи сна гра ђа Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам-
боа о Си ми Ма та ву љу пред ста вља вр ло под сти ца јан 
ис тра жи вач ки ма те ри јал, ка ко за про у ча ва о це ње-
го вог књи жев ног де ла, та ко и за ње го ве би о гра фе и 
би бли о гра фе. Јо ва но вић у сво јим ис црп ним ис тра-
жи ва њи ма, са чу ва ним у ви ду бе ле жа ка, до вр ше них и 
не до вр ше них тек сто ва и би бли о гра фи ја, до но си низ 
зна чај них са зна ња о лек сич ко-се ман тич ким сло је ви-
ма књи жев ног је зи ка Си ме Ма та ву ља, као и мно штво 
дра го це них при ло га о ње го вом лич ном и по слов ном 
жи во ту (бе ле шке и тек сто ви о Ма та ву ље вом од но су 
са Пе ром То до ро ви ћем и Ни ко лом Па ши ћем, о ра ду 
у Прес би роу од 1893-1895. го ди не, или о при ват ном 
жи во ту и ве за ма са љу ди ма из кул тур ног и јав ног ми-
љеа Бе о гра да с по чет ка XX ве ка). Да љи рад би бли о те-
ка ра ле га та Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам ба на ис тра-
жи ва њу и об ја вљи ва њу це ли на ње го вог ру ко пи сног 
фон да био би од из у зет ног зна ча ја за упо зна ва ње јав-
но сти са де лом овог из у зет ног кул тур ног и на уч ног 
рад ни ка.

11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
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Writ ten Ma te rial abo ut Si mo Ma ta vulj in the De part ment of Folk Li te ra tu re,
 Uni ver sity Li brary in Bel gra de

Ab stract
The text is de di ca ted to ar chi val ma te rial abo ut Simо Ma ta vulj (1852-1908) which can be fo und in the De part ment of Folk Li te-
ra tu re of Uni ver sity Li brary „Sve to zar Mar ko vić” in Bel gra de, a part of the ex ten si ve ma nu script le gacy of Vo ji slav Jo va no vić Ma-
ram bo (1884-1968). This ar chi val ma te rial has 692 she ets of ma nu scripts and it is a te sti mony that Vo ji slav Jo va no vić in ten ded 
to col lect and pu blish in a bo ok ti tled Anonymo us Ma ta vulj all un sig ned, and texts that Si mo Ma ta vulj sig ned with his ali a ses, 
pu blis hed in pe ri o di cals from the la te 19th and the early 20th cen tury. His in ten tion Jo va no vić, un for tu na tely, did not ac hi e ve, 
but the ma nu scripts pre ser ved in it self, a va lu a ble so ur ce for the study of li te rary lan gu a ge of Si mo Ma ta vulj with le xi cal and 
se man tic aspects, as well as a sig ni fi cant con tri bu tion to the bi o graphy of the gre at Ser bian re a lists.

Key words: 
Uni ver sity Li brary „Sve to zar Mar ko vić”, De part ment of Folk Li te ra tu re, Vo ji slav Jo va no vić Ma ram bo, Si mo Ma ta vulj, ar chi val 
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- Шта но ви За кон о кул ту ри до но си би бли о те-
кар ству и ко ји га под за кон ски ак ти пра те?

За ко ном о кул ту ри утвр ђе но је да оп шти ин те рес у 
кул ту ри об у хва та из град њу је дин стве ног ин фор ма ци о-
ног си сте ма и ма тич не функ ци је у би бли о теч кој де лат-
но сти. По ред то га, у кон тек сту кул тур них де лат но сти, 
по ми њу се и по сло ви ве за ни за би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ну де лат ност. За кон о кул ту ри да је и оп шти оквир за 
осни ва ње, де лат ност, рад и фи нан си ра ње би бли о те ка. 
По себ ним за ко ни ма ко ји ма се ре гу ли шу по је ди не обла-
сти кул ту ре, укљу чу ју ћи на рав но и би бли о теч ку де лат-
ност, ре гу ли са ће се кон крет ни је и спе ци фич на пи та ња у 
овој обла сти. До са да су, на осно ву За ко на о кул ту ри, са-
чи ње ни пред на цр ти За ко на о ста рој и рет кој би бли о теч-
кој гра ђи и За ко на о оба ве зном при мер ку пу бли ка ци ја.

- Ка ко про це њу је те да еко ном ска кри за ути че на 
би бли о те ке?

Еко ном ска кри за је по го ди ла све аспек те дру штва, 
па са мим тим и кул ту ру, од но сно, би бли о те ке. Ово је 
дру га го ди на за ре дом у ко јој су на ши про грам ски бу-
џе ти ума ње ни за 50% у од но су на 2008. го ди ну. То је 
зна чај но сма ње ње сред ста ва и си гур но је да ће до ве сти, 
у нај бо љем слу ча ју, до озбиљ не стаг на ци је у кул ту ри. 
Ипак, нео п ход но је раз у ме ти да кри за по га ђа све и да је 
ово дра стич но сма ње ње бу џет ских рас хо да део пла на за 
укуп ну фи нан сиј ску кон со ли да ци ју др жав не еко но ми је.

- Да ли сте за до вољ ни де лом бу џе та ко ји је из-
дво јен за кул ту ру?

У бу џе ту Вој во ди не уче шће кул ту ре из но си 3%. То 
је ви ше не го на ре пу блич ком ни воу (уче шће кул ту ре је 
ис под јед ног про цен та), али ма ње не го што је, по на шим 
про це на ма, нео п ход но. Ипак, ве ћи про блем пред ста вља 
чи ње ни ца да се ра ди о тран сфер ним сред стви ма ко ја се 
из ре пу блич ког Ми ни стар ства пре ба цу ју По кра јин ском 
се кре та ри ја ту, а он да ди стри бу и ра ју ко ри сни ци ма. Ра ди 
се о јед ном ана хро ном си сте му ко ји би тре ба ло што пре 
про ме ни ти. Ко нач но, ова кав си стем је про у зро ко вао низ 
про бле ма на ре ла ци ји Ми ни стар ство – Се кре та ри јат и 
озбиљ ну кри зу у 2009. го ди ни, ка да је би ло до ве де но у 
пи та ње фи нан си ра ње по кра јин ских уста но ва кул ту ре.

- Ка ко ви ди те са вре ме не од но се у обла сти кул ту-
ре и ства ра ње но вог кул тур ног амбиjента и по ну де? 
Где је ту ме сто би бли о те ка?

Ком плек сност овог пи та ња пре ва зи ла зи окви ре ин-
тер вјуа. Украт ко – ми слим да тех но ло шке про ме не у до ме-
ну елек трон ских ко му ни ка ци ја сна жно ути чу и на област 
кул ту ре. За хва љу ју ћи Ин тер не ту, ви ше стру ко је по ве ћан 
сте пен до ступ но сти раз ли чи тих кул тур них са др жа ја, а 
ума њен је зна чај те ри то ри јал не уда ље но сти. Ин тер нет 
је ути цао и на „про из вод њу“ и на „по тро шњу“ кул ту ре. У 
том но вом ам би јен ту, мно ге ста ре ин сти ту ци је кул тур ног 
си сте ма  су се су о чи ле са по тре бом да ре де фи ни шу сво ју 
ми си ју. То се сва ка ко од но си и на би бли о те ке. Ми слим да 
ће у бу дућ но сти ти иза зо ви би ти све дра ма тич ни ји.

- Шта Се кре та ри јат чи ни ка ко би уна пре дио и 
мо дер ни зо вао рад би бли о те ка?

о д р а З

Ми ло рад Ђу рић је рођен 1960. го ди не у Из би шту, оп шти на Вр шац. Сред њу еко ном ску шко лу за вр шио је 
1979. го ди не у Вр шцу. Ди пло ми рао је 1986. на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на Од се ку за 

со ци о ло ги ју. Од 1991. до 1994. био је за по слен у Цен тру за со ци јал ни рад у Вр шцу. 
Ра дио је као глав ни и од го вор ни уред ник ма га зи на Ко ша ва од 1993. У пе ри о ду од 1994. до 1997. био је члан 

Из вр шног од бо ра СО Вр шац за ду жен за кул ту ру, обра зо ва ње и спорт. Функ ци је пот пред сед ни ка По кра јин-
ског од бо ра и се кре та ра Из вр шног од бо ра Де мо крат ске стран ке оба вљао је од 1998. до 2000, а 1999. по ста је 
пред сед ник Оп штин ског од бо ра Де мо крат ске стран ке у Вр шцу. Од 2000. пред сед ник је Скуп шти не оп шти не 

Вр шац, а од 2000. до 2003. био је по сла ник у са ве зној Скуп шти ни. Члан је Пред сед ни штва Де мо крат ске стран-
ке од фе бру а ра 2004. Функ ци ју по кра јин ског се кре та ра за ин фор ма ци је оба вљао је од 2004. до 2008. го ди не, 

ка да пре ла зи у По кра јин ски Се кре та ри јат за кул ту ру.

Ин тер вју са Ми ло ра дом Ђу ри ћем

Институције кул ту ре морају да 
редефинишу своју мисију

Ак ту ел ни про блем ста ту са би бли о те ка и би бли о те ка ра у Ср би ји на вео је ре дак ци ју на шег ча со пи са 
да по кре не се ри ју ин тер вјуа са лич но сти ма ко је мо гу да има ју ути цај на про ме ну са да шњег ста ња. 
Наш са го вор ник на ову те му је Ми ло рад Ђу рић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру. У овом ин тер вјуу 
он го во ри о по ло жа ју би бли о те ка у Вој во ди ни у усло ви ма еко ном ске кри зе, њи хо вом фи нан си ра њу 
и по др шци ко ју Се кре та ри јат за кул ту ру пру жа би бли о те ка ма.
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Се кре та ри јат већ не ко ли ко го ди на фи нан сиј ски 
по ма же про је кат „Би бли о теч ка мре жа Вој во ди не“, ко-
ји ре а ли зу је Ино ва ци о ни цен тар за би бли о те ке и ар хи-
ве При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. Про је кат об у хва та при ла го ђа ва ње софт-
вер ског си сте ма спе ци фич но сти ма оних би бли о те ка у 
Вој во ди ни ко је су при хва ти ле но ви софт вер ски си стем 
БИ СИС (ге не ри са ње из ве шта ја о би бли о граф ској гра-
ђи, ста ти стич ки из ве шта ји о ко ри сни ци ма би бли о те ке 
и из ве шта ји о чи та но сти би бли о граф ске гра ђе), као и 
уна пре ђе ње си сте ма за одр жа ва ње софт ве ра у ди стри-
бу и ра ном мре жном окру же њу (ко му ни ка ци о на и софт-
вер ска по ве за ност би бли о те ка у мре жи и, на тај на чин, 
ме ђу соб на раз ме на би бли о граф ских за пи са пу тем Ин-
тер не та). По ред то га, Се кре та ри јат 
сва ке го ди не су фи нан си ра на бав ку 
књи га оп штин ским би бли о те ка ма и 
за то је ове го ди не из дво је но 3 ми-
ли о на ди на ра, а су фи нан си ра се и 
ма тич на де лат ност би бли о те ка. За-
ви сно од мо гућ но сти, омо гу ћа ва се 
и на бав ка ра чу нар ске и дру ге опре ме 
нео п ход не за рад би бли о те ка.

- На ко ји на чин Се кре та ри јат 
по др жа ва ме ђу на род ну са рад њу 
би бли о те ка? Не зна мо да ли Вам је 
по зна то да, због оскуд них ма те ри-
јал них сред ста ва, би бли о те ке те-
шко са ра ђу ју и уну тар окру га?

Се кре та ри јат за кул ту ру је, по-
чет ком 2010. го ди не, рас пи сао кон-
курс чи ји је циљ био под сти ца ње ре-
ги о нал не пре ко гра нич не са рад ње. 
Ко ли ко је ме ни по зна то, ни јед на би-
бли о те ка се ни је ја ви ла на тај кон курс. Да кле, нео п ход-
но је да љу ди ко ји ра де у би бли о те ка ма осми сле про јек-
те и ја ве се на кон курс. Јед но став но.

- Да ли зна те да је и про је кат Пан че вач ког чи та
ли шта при хва ћен од стра не над ле жних те ла ко ја су 
бри ну ла о рас по де ли сред ста ва из НИП-а пр ве го ди-
не ка да је овај фонд фор ми ран? Иако смо про шли 
чи та ву про це ду ру (што ни је би ло ни ма ло ла ко) и 
учи ни ли све што је од нас тра же но, тај но вац до да-
нас ни смо до би ли. Реч је о ми ли он ди на ра за из град-
њу и опре му. Да ли ће Се кре та ри јат не што пред у зе ти 
по овом пи та њу и да ли ће мо тај но вац до би ти?

То пи та ње, ипак, мо ра те по ста ви ти од го вор ни ма у 
НИП-у.

- Да ли је Се кре та ри јат при ли ком ана ли зе си-
сте ма фи нан си ра ња кул тур них институциjа и про-
грам ских манифестациjа до шао до за кључ ка да пре-
те жни део сред ста ва из бу џе та за вр ша ва у Но вом 
Са ду? Да ли Се кре та ри јат на ме ра ва да ово про ме ни 
и шта чи ни по овом пи та њу?

Кул тур не уста но ве чи ји је осни вач По кра ји на 
су, углав ном, сме ште не у Но вом Са ду па оту да, прет-
по ста вљам, и ути сак да је на де лу „но во са ди за ци ја“ у 

кул тур ној по ли ти ци Вој во ди не. Што се фи нан си ра ња 
оста лих про је ка та ти че, од нос је при бли жно 50%:50%. 
Де ме тро по ли за ци ја кул ту ре у Вој во ди ни је сте је дан од 
глав них ци ље ва Се кре та ри ја та. По ку ша ва мо да де фи-
ни ше мо при о ри тет не про јек те ко ји су спе ци фич ни у 
не кој ло кал ној сре ди ни, а с дру ге стра не, до вољ но ква-
ли тет ни и са мим тим „ви дљи ви“ на по кра јин ском ни-
воу. До бри при ме ри ова квих про је ка та су Кре а тив ни 
ате ље Јо жеф Нађ у Ка њи жи, Те ра у Ки кин ди, Га ле ри ја 
на ив ног сли кар ства у Ко ва чи ци, КОВ у Вр шцу, Зе ле но 
зво но у Зре ња ни ну, Му зеј Или ја нум и Га ле ри ја Са ва 
Шу ма но вић у Ши ду, Там бу ра шки фе сти вал у Де ро ња-
ма, Фо кус фон да ци ја у Су бо ти ци, Арт цен тар Хле ба и 
ига ра у Ста рој Па зо ви, итд.

- Да ли сма тра те да из да ва-
чи има ју ве ли ки ути цај на Ми-
ни стар ство и Се кре та ри јат?

Ква ли тет ни про јек ти су је ди-
ни на чин да из да ва чи „ути чу“ на 
Се кре та ри јат за кул ту ру.

- У Воjводини jе од лу ка о из-
бо ру књи га за от куп пре пу ште-
на би бли о те ка ма, а ми то сма-
тра мо до брим ре ше њем (осим 
не ких тех нич ких де та ља). Ка кав 
је Ваш став и за што се раз ли ку је 
при ступ Ми ни стар ства и По кра-
јин ског се кре та ри ја та за кул ту-
ру овом пи та њу? Да ли сма тра те 
да су сред ства ко ја Се кре та ри јат 
из два ја за ове на ме не до вољ на?

Сма тра мо да су са ме би бли-
о те ке у пот пу но сти ком пе тент не 

да вр ше из бор књи га ко је ће от ку пљи ва ти. Не знам 
ко ји су ар гу мен ти Ми ни стар ства што се њи хо вог си-
сте ма от ку па ти че. Сред ства за от куп књи га сва ка-
ко да ни су до вољ на, али то је пи та ње фи нан сиј ских 
ка па ци те та.

- Сеп тем бар је, а уста но ве кул ту ре (ба рем у Пан-
че ву) ни су до би ле ни од Ми ни стар ства ни од Се кре-
та ри ја та ни уго во ре, ни но вац за одо бре не про јек те?

На жа лост, ми слим да не рас по ла же те тач ним по-
да ци ма. До са да је, на и ме, про јек ти ма и уста но ва ма са 
те ри то ри је гра да Пан че ва, Се кре та ри јат за кул ту ру, од 
5.494.000 ди на ра, ко ли ко је пла ни ра но за 2010. го ди ну, 
ис пла тио 4.200.000 ди на ра. Да кле, 80% од пред ви ђе них 
сред ста ва.

- Да ли оби ла зи те би бли о те ке у Вој во ди ни и да 
ли је у Ва шој аген ди и пан че вач ка би бли о те ка?

Кад год имам ор га ни зо ва ну по се ту не кој оп шти ни 
или гра ду оби ла зим и та мо шње би бли о те ке. Пан че вач-
ка би бли о те ка је јед на од нај бо љих би бли о те ка у Вој во-
ди ни и сва ка ко је у пла ну по се та.

Раз го вор во ди ли Го ран Тра и ло вић и  
Гор да на Сто кић Си мон чић
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Сва ко ко се ба вио ис тра жи вач ким ра дом у прет ход ној 
де це ни ји, при ме тио је ра ди кал ну про ме ну у при сту пу на-
уч ној ли те ра ту ри.* Док је пре ви ше од де сет го ди на пр ва 
и је ди на ста ни ца би ла фи зич ка уни вер зи тет ска би бли о те-
ка, да нас на уч ни ци мо ра ју да се осла ња ју ка ко на штам-
па не пу бли ка ци је, та ко и на елек трон ске из во ре. Недавнo 
из вр ше на ана ли за ис тра жи вач ке прак се у САД ис пи ти ва-
ла је чи ме се на став но осо бље фа кул те та ко ри сти ло као 
по чет ном тач ком у ис тра живач ком ра ду, и про на шла да 
је у 2009. го ди ни ви ше од 75% на уч них рад ни ка за по че ло 
свој рад по мо ћу не ког од пре тра жи ва ча, док су оста ли за-
по чи ња ли или ко ри шће њем онлајн би бли о теч ког ка та ло-
га, или са мог фон да кла сич не, фи зич ке би бли о те ке. Бро-
је ви са мо не знат но ва ри ра ју у за ви сно сти од ди сци пли не: 
на уч ни ци ко ји се ба ве при род ним на у ка ма у 90% слу ча-
је ва за по чи ња ли су ис тра жи ва ња по мо ћу пре тра жи ва ча, 
они ко ји се ба ве дру штве ним на у ка ма у 80% слу ча је ва, а 
ху ма ни стич ким у 70%. Шта ви ше, ана ли зе вр ше не у 2003. 
и 2006. го ди ни по ка зу ју да осла ња ње на фи зич ки би бли-
о теч ки фонд и ње гов ка та лог опа да сра змер но све ве ћем 
осла ња њу на пре тра жи ва че. Ко би се оп кла дио да ће се 
овај тренд про ме ни ти? Ко ји уни вер зи тет ски на уч ни рад-
ник (ко ји же ли да се ре зул тат ње го вог на уч ног ра да чи та) 
же ли да бу де не ви дљив за пре тра жи ва че?

Са свим је ја сно да елек трон ска фор ма пред ста вља 
бу дућ ност пу бли ко ва ња ис тра жи вач ких ра до ва у свим 
обла сти ма, али је ма ње ја сно на ко ји ће мо на чин до ла-
зи ти до њих. Мно го на уч ног ма те ри ја ла се већ пре но си 
у елек трон ска сред ства, као ча со пи си ко ји се из да ју и у 
штам па ном и у елек трон ском об ли ку, али ве ћи на ових 
елек трон ских вер зи ја скри ве на је иза си гур но сних зи до ва 
за шти ће них ло зин ком, до ступ на са мо сту ден ти ма и на-

став ном осо бљу, ко ји има ју при ви ле ги ју да им при сту па ју 
док уче или ра де на уни вер зи те ту. Не ко мо же ре ћи да је 
ово од у век би ло та ко: са мо но си о ци члан ске кар те мо гли 
су да по зајм љу ју књи ге у на уч но и стра жи вач кој би бли о те-
ци, ма да је, на рав но, сва ко мо гао до ћи до ча со пи са и књи-
га док су они та мо би ли фи зич ки сме ште ни. Али си ту а-
ци ја са елек трон ским при сту пом је дру га чи ја: из да ва чи 
из најм љу ју би бли о те ка ма го ди шњи при ступ ча со пи си ма, 
чи ји прет ход ни бро је ви не по ста ју вла сни штво би бли о те-
ке и не ма га ран ци је да ће им ча со пис оста ти трај но до сту-
пан. У ства ри, ка ко це на го ди шње прет пла те не пре ста но 
ра сте – мо ја уста но ва, Уни вер зи тет Кан зас, пла ћа ви ше од 
4 ми ли о на до ла ра го ди шње – от ка зи ва ње пе ри о ди ке по-
ста је све не из бе жни је, што до дат но огра ни ча ва при ступ 
на уч ним до стиг ну ћи ма. Ово ни је са мо пи та ње тро шко ва 
ко ји се по ве ћа ва ју са раз во јем на уч них са зна ња. Реч је 
о то ме да се од нос сред ста ва ко ја би бли о те ка утро ши за 
књи ге и ча со пи се пот пу но пре о кре нуо у то ку прет ход не 
три де це ни је: од 80% за књи ге, пре ма 20% за ча со пи се 
у 1986. го ди ни, на 20% пре ма 80% у 2010. го ди ни. Док 
је ин декс по тро шач ких це на у овом пе ри о ду по рас тао за 
64%, це не на уч них ча со пи са по ра сле су за 227%.

Не прав да, ако не и пот пу на из о па че ност си ту а ци је, 
по ста је ја сни ја ка да се еко ном ски ла нац до га ђа ја са гле-
да у це ли ни: уни вер зи тет ски фон до ви са сто је се од шко-
ла ри не ко ју пла ћа ју сту ден ти из јав них из во ра при хо да 
(сти пен ди је за ис тра жи вач ки рад, др жав не суб вен ци је 
са ку пље не кроз по ре зе); из ових фон до ва ис пла ћу ју се 
за ра де на став ног осо бља, обез бе ђу ју ла бо ра то ри је и ма-
те ри ја ли за ис тра жи ва ња; уни вер зи тет ски пре да ва чи да ју 
сво је на уч но и стра жи вач ке ра до ве, уред нич ке и ре цен-
зент ске екс пер ти зе (у нај ве ћем бро ју слу ча је ва без на кна-
де) на уч ним ча со пи си ма, ко ји у за ме ну те ра до ве об ја ве, 
а он да их из најм љу ју уни вер зи те ту, оства ру ју ћи то ком 
овог про це са чист про фит. Елек трон ске из да вач ке тех но-
ло ги је сру ши ле су ста ри ји мо дел, у ко јем су би бли о те ке 
ку по ва ле ча со пи се (и њи хо ву са др жи ну) јед ном и за у век, 
и кре и ра ле но ву си ту а ци ју у ко јој је из да ва чи ма омо гу ће-

Са же так
Овај чла нак има за циљ по ди за ње све сти о По кре ту отво ре ног при сту па и да је при ме ре из ис ку ства Уни вер зи те та Кан зас у 
раз во ју и уна пре ђи ва њу сло бод ног и трај ног јав ног при сту па на уч ној ко му ни ка ци ји ко ја се фи нан си ра јав ним сред стви ма.

Кључ не ре чи: 
отво ре ни при ступ, јав ни уни вер зи те ти, по ли ти ка отво ре ног при сту па, По крет отво ре ног при сту па у САД, ди ги тал на скла ди шта

Про блем на уч не ко му ни ка ци је: 
због че га је отво ре ни при ступ нео п хо дан

Тран са тлант ска пер спек ти ва
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но да из најм љи ва њем са др жи не ча со пи са нео гра ни че но 
оства ру ју про фит. У ства ри, уни вер зи те ти, и јав ност ко ја 
их из др жа ва, пла ћа ју два пу та (и ви ше) за ис тра жи вач ки 
рад: јед ном да га ре а ли зу ју, а за тим по но во, ка ко би им он 
по стао до сту пан. И шта се де ша ва ка да Ме ри Б. Пла ти-
по ре зић, се де ћи у Стар бак ка феу са шо љи цом ка пу ћи на 
и сво јим лап то пом, по же ли да про чи та не што о нај но ви-
јим ис тра жи ва њи ма суп троп ских еко си сте ма или не е у-
клид ској ге о ме три ји? Ко нач но, она је уред но из ми ри ла 
све сво је по ре ске оба ве зе, па је са мим тим фи нан си ра ла 
и на уч но и стра жи вач ке ра до ве. Ако не при па да уни вер зи-
те ту, ре ше ње је јед но став но: ве ћи на ча со пи са при хва ти-
ће ње ну кре дит ну кар ти цу онлајн и за не ко ли ко де се ти на 
до ла ра по ну ди ће јој да при ви ри у је дан од чла на ка. Ме ри 
са да мо ра по но во да пла ти, ка ко би до би ла при ступ на уч-
ном ра ду ко ји је у пр вом ре ду упра во она и фи нан си ра ла.

Ура ган ак тив но сти у Кан за су
Уни вер зи тет Кан зас био је ме ђу пр вим уни вер зи те-

ти ма у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма ко ји су пре-
по зна ли ап сурд ност огра ни ча ва ња при сту па на уч ној 
ко му ни ка ци ји, ка ко за на уч не рад ни ке, та ко и за ши ру 
јав ност. На уч на са зна ња до ко јих се до ђе на уни вер зи-
те ту пред ста вља ју, на кра ју кра је ва, јав но до бро. Као од-
го вор на ову ди ле му, та да шњи про рек тор Уни вер зи те та 
Кан зас, Деј вид Шу лен бер гер, за ми слио је 1998. го ди не 
на ци о нал но скла ди ште за онлајн из да ња свих ис тра жи-
вач ких ра до ва. Док тај уз ви ше ни циљ ни је ре а ли зо ван, 
про рек тор Шу лен бер гер и би бли о те ка Уни вер зи те та 
Кан зас по кре ну ли су 2005. го ди не, ко ри сте ћи софт вер-
ски па кет Dspa ce, ло кал но ди ги тал но спре ми ште На
уч ни ра до ви Уни вер зи те та Кан зас (KU Scho lar Works) 
(http://kuscho lar works.ku.edu), на ме ње но си гур ном 
онлајн сме шта ју и трај ном чу ва њу ис тра жи вач ких ра-
до ва пу бли ко ва них од стра не Уни вер зи те та Кан зас, ка ко 
би се они учи ни ли до ступ ним сва ко ме, без нов ча не на-
кна де, пу тем Ин тер не та. У 2007. го ди ни, ин стру мен ти-
ма за онлајн ди се ми на ци ју Уни вер зи те та Кан зас до дат 
је Си стем отво ре ног ча со пи са (Open Jo ur nal System), чи ји 
је циљ био да пот по мог не ди рект но елек трон ско пу бли-
ко ва ње на уч них ча со пи са, уз отво ре ни при ступ, укљу чу-
ју ћи софт вер ко ји олак ша ва функ ци је упу ћи ва ња, об ја-
вљи ва ња, ар хи ви ра ња и ин дек си ра ња. У го ди на ма ко је 
су усле ди ле, по ли ти ка ко ју је по кре ну ло на став но осо-
бље фа кул те та раз ви ла се, по др жа ва ју ћи ини ци ја ти ву 
да се сви на уч но и стра жи вач ки ра до ви ко је су на пи са ли 
на став ни ци Уни вер зи те та Кан зас учи не до ступ ним јав-
но сти пу тем ди ги тал ног скла ди шта. Овим је Уни вер зи-
тет Кан зас 2009. го ди не по стао пр ви јав ни уни вер зи тет у 
САД ко ји је уста но вио по ли ти ку отво ре ног при сту па на 
це лој те ри то ри ји свог кам пу са, укљу чу ју ћи у њу и је дан 
број при ват них уни вер зи те та (Јејл, Хар вард, Стен форд), 
про цес ко ји је за по че ла ма ла гру па пре да ва ча и би бли о-
те ка ра уну тар си сте ма фа кул тет ске упра ве, а ко ји је ка-
сни је до вр шен ра дом ве ће опе ра тив не гру пе на став ни-
ка, рад ни ка у ад ми ни стра ци ји и би бли о те ка ра.

Шта да ра ди ис тра жи вач?
Има ти по ли ти ку је јед но, а при ме ни ти је, не што са-

свим дру го. На уч но и стра жи вач ки рад ни ци ко ји ра де на 
фа кул те ту су хе те ро ге на вр ста. На уч ни ци ко ји се ба ве 

при род ним на у ка ма у не ко ли ко ди сци пли на већ су за-
по че ли сво ја скла ди шта, ка ко она уско ве за на за јед ну 
дисци пли ну, та ко и она ши ра, у мно гим слу ча је ви ма под-
стак ну ти зах те ви ма за одо бра ва њем сло бод ног при сту па 
ди се ми на ци ји. За ове на уч ни ке су по ли ти ка отво ре ног 
при сту па Уни вер зи те та Кан зас и ди ги тал но спре ми ште 
На уч ни ра до ви Уни вер зи те та Кан зас из ли шни. На уч ни-
ци ко ји се ба ве дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка ма, 
по себ но ови по след њи, по не кад су ве о ма при вр же ни 
књи га ма и за њих онлајн ди се ми на ци ја че сто пред ста вља 
не што стра но, ако не и пот пу но за стра шу ју ће, иако је ова 
гру па, пре ма из ве шта ју Ита ке ко ји смо на ве ли, у ма њи ни 
и из гле да да опа да. Има мно го раз ло га за што се прак-
се раз ли ку ју, али мо же се ре ћи да је из лог ре ле вант ног 
ма те ри ја ла за ху ма ни сте мно го ве ћи не го за на уч ни ке 
ко ји се ба ве при род ним на у ка ма, јер су пр ви ма на рас-
по ла га њу чи та ви ве ко ви ма те ри ја ла, а дру ге ин те ре су ју 
пр вен стве но ра до ви об ја вље ни у ско ри је вре ме, ре ци мо 
у по след њих пет го ди на. Ху ма ни сти се ба ве не са мо са-
др жа јем тек ста, већ и ње го вим кон тек стом, па и са мим 
објек том (од ре ђе на из да ња, па пир и по вез, па лимп се сти, 
на по ме не на мар ги на ма, ауто ри са вре ме ни ци, итд). Иако 
је мо гу ће на ве сти још раз ло га, из ве стан сте пен уте хе за 
ху ма ни сте ле жи у чи ње ни ци да штам па ни из во ри и фи-
зич ке би бли о те ке не ће ни ку да оти ћи у до глед но вре ме.

Мо жда упра во об је ди ња ва ње свих ди сци пли на 
пред ста вља струк ту рал ни ин те рес при пре ла ску са па-
пи ра на отво ре ну, онлајн ди се ми на ци ју. Ме ђу цен трал-
ним пи та њи ма ко ји ма би се тре ба ло по за ба ви ти на ла зи 
се и оп ште не зна ње о при ро ди аутор ских пра ва ко је вла-
да ме ђу на уч но и стра жи вач ким рад ни ци ма свих вр ста. 
Са си гур но шћу би се мо гли оп кла ди ти да ве ћи на ис тра-
жи ва ча сма тра ка ко је у оба ве зи да пре не се аутор ска 
пра ва на свог из да ва ча. У ства ри, ауто ри по се ду ју оно 
што су на пи са ли и мо гу, и тре ба ло би, да за др же сво ја 
аутор ска пра ва, одо бра ва ју ћи са мо пра ва, или још бо ље, 
до зво лу да се њи хов рад об ја ви у од ре ђе ном ча со пи су. 
Из да ва чи ма ни су по треб на сва аутор ска пра ва ко ја су 
ве за на за је дан рад ка ко би га об ја ви ли. Аутор ска пра-
ва су са чи ње на од пре гр шти пра ва ко ја се, на при мер, 
мо гу по де ли ти из ме ђу ауто ра и из да ва ча. Ана лог но то-
ме, на уч ни рад ни ци ко ји су за по сле ни на фа кул те ту и 
чи је пла те обез бе ђу је уни вер зи тет, су мо рал но, ако не 
и за кон ски, оба ве зни да до пу сте об ја вљи ва ње сво јих ра-
до ва у скла ди шти ма са отво ре ним при сту пом, као што 
је ди ги тал но спре ми ште На уч ни ра до ви Уни вер зи те та 
Кан зас. Ипак, ве ћи на њих без бри жно пре пу шта сво ја 
пра ва из да ва чи ма, у ве ли кој ме ри за то што се та ко од у-
век ра ди ло, али још и ви ше за то што из да вач ки уго во ри 
ни су шти во ин те ре сант но за чи та ње. Њи хо во пот пи си-
ва ње пред ста вља фи нал ни ко рак пред пу бли ко ва ње, а у 
све ту у ко јем вла да за кон „пу бли куј-или-про па даш“, на-
гон за оп стан ком обич но пре вла да. Про блем је по себ но 
из ра жен ме ђу осо бљем ко је не ма стал но ме сто на фа-
кул те ту, и ко је се с пра вом при бо ја ва да се су прот ста ви 
по ли ти ци свог из да ва ча, јер би од би ја ње ра да мо гло да 
осла би шан се за стал но по ста вље ње. Док се овај обра-
зац не про ме ни у при лог пра ва уни вер зи тет ских и фа-
кул тет ских на уч них рад ни ка на ра зум на и при сту пач на 
сред ства ефи ка сне на уч не ко му ни ка ци је, од го вор ле жи 
у њи хо вом упо зна ва њу са сво јим пра ви ма. Ва жна алат ка 
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за са вре ме ног на уч ног рад ни ка је Веб сајт Sher pa/Ro meo 
(http://www.sher pa.ac.uk/ro meo), ко ји ар хи ви ра по зна те 
по ли ти ке аутор ских пра ва ра зних из да ва ча. Из да вач ке 
по ли ти ке ве ћи не глав них ча со пи са ар хи ви ра не су на 
овом сај ту, та ко да ис тра жи вач ту мо же да про на ђе ча-
со пис ко ји исто вре ме но од го ва ра ње го вим по тре ба ма за 
ди се ми на ци јом, али и омо гу ћа ва за др жа ва ње аутор ских 
пра ва. Фа кул тет ски на уч но и стра жи вач ки рад ни ци са 
стал ним по ста вље њем мо гли би да ис ко ри сте сво ју до-
не кле ја чу по зи ци ју и зах те ва ју мо ди фи ка ци ју уго во ра 
о пу бли ко ва њу, ко јом би за др жа ли аутор ска пра ва, што 
би им омо гу ћи ло да усту пе ре цен зи ра ну, уре ђе ну, фи-
нал но па ги ни ра ну PDF вер зи ју ди ги тал ном спре ми шту 
сво је ин сти ту ци је.

Из да ва штво са оне стра не ба ре

До са да смо раз ма тра ли кре та ња у обла сти отво ре-
ног при сту па у усло ви ма спе ци фич ним за Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве и За пад ну Евро пу, где од нос из ме-
ђу при ват них из да ва ча и јав них уни вер зи те та има ду гу 
тра ди ци ју. Отво ре ни при ступ мо гао би ла ко да про ђе у 
ма њим зе мља ма у ко ји ма овај од нос ни је стро го утвр-
ђени део кул ту ре, већ се, на про тив, и на уч но и стра жи-
вач ки рад и из да ва чи на ла зе у до ме ну др жав не упра ве. 
У ова квим слу ча је ви ма, на уч на за јед ни ца це ле др жа ве 
мо же бр зо да пре ђе на отво ре ни при ступ јер не ма су-
ко ба ин те ре са: на уч но и стра жи вач ки рад фи нан си ран 
јав ним сред стви ма сма тра се јав ним до бром, и као та-
кав, до сту пан је без нов ча не на кна де сва ко ме ко ме је до-
ступ на од го ва ра ју ћа ин фра струк ту ра. По мом лич ном 
ис ку ству, хр ват ска на уч на за јед ни ца раз ви ла је узор но 
oнлајн скла ди ште по на цр ту на ци о нал ног скла ди шта 
за ми шље ног за САД (и ни кад ре а ли зо ва ног), ко је смо 
по ме ну ли ра ни је, са освр том на рад Деј ви да Шу лен бер-
ге ра. Упу ћу јем на Хр чак: Пор тал на уч них ча со пи са Ре
пу бли ке Хр ват ске (Hr čak: Por tal znan stve nih ča so pi sa Re
pu bli ke Hr vat ske) (http://hr cak.sr ce.hr), ко ји да нас (1. јул 
2010) са др жи ви ше од 200 на сло ва и бли зу 4.000 бро је ва 
на уч них ча со пи са.

У јед ној од обла сти ко је су мо ја спе ци јал ност, лин-
гви сти ци сло ве нач ког је зи ка, мој са рад ник и ко-уред ник 
Мар ко Сној и ја, ра ди ли смо на пре ба ци ва њу на шег ча-
со пи са Сло ве нач ки је зик / Сту ди је из лин гви сти ке сло ве
нач ког је зи ка (Slo ven ski je zik / Slo ve ne Lin gu i stic Stu di es), 
по кре ну тог 1997. го ди не, из ча со пи са штам па ног на па-
пи ру у из да ње ко је исто вре ме но из ла зи и на па пи ру и у 
отво ре ном при сту пу, за по че то 2009. (Ар хи ви ра ли смо 
онлајн прет ход не бро је ве, са јед ном го ди ном за ка шње-
ња, од 2006). Овај до га ђај је за нас пред ста вљао при ро-
дан след ства ри, а ка ко је мо тив про фи та био ис кљу чен 

од са мог по чет ка, оба на ша из да ва ча, Цен тар за на уч на 
ис тра жи ва ња Сло ве нач ке ака де ми је на у ка и умет но сти и 
Цен тар за ху ма ни стич ке на у ке на Уни вер зи те ту Кан зас, 
сло жи ла су се без мно го бу ке са на шим зах те вом за исто-
вре ме ним онлајн об ја вљи ва њем. У ра ду смо ко ри сти ли 
по сто је ћу ин фра струк ту ру На уч них ра до ва Уни вер зи те
та Кан зас за де по но ва ње фи нал но уре ђе них и па ги ни ра-
них PDF вер зи ја чла на ка и раз ви ли соп стве ни пор тал ко-
ји је упу ћи вао на зад на њих (http://www2.ku.edu/~sla vic/
sj-sls). Са уред нич ке стра не, ни шта се ни је про ме ни ло 
у на шем на чи ну ра да: од по чет ка смо до пу сти ли ауто-
ри ма да за др же сво ја аутор ска пра ва и од њих тра жи ли 
са мо до зво лу да пу бли ку је мо њи хо ве ра до ве. Нај ва жни-
јим сма тра мо одр жа ва ње ви со ких уре ђи вач ких стан-
дар да, кроз ре цен зи је чла на ка од стра не од го ва ра ју ћих 
екс пе ра та за раз ли чи те по до бла сти, ко је по кри ва ју на ши 
ауто ри. Је ди ни зах тев ко ји по ста вља мо сво јим ауто ри ма 
је да њи хо ви ра до ви ни су ра ни је об ја вљи ва ни. Де ли мич-
но не на мер на, али сва ка ко по зи тив на, по сле ди ца на шег 
онлајн пу бли ко ва ња би ла је ве ћа ви дљи вост не са мо у на-
шој обла сти, већ и ши ром све та. Пре тра жи ва чи као што 
је Go o gle Scho lar ре ги стру ју на ше члан ке, ста вља ју ћи 
их не по сред но на увид на уч ни ци ма ко ји вр ше пре тра гу 
по од го ва ра ју ћим кључ ним ре чи ма. Ста ти сти ка ко ри-
шће ња На уч них ра до ва Уни вер зи те та Кан зас пра ти број 
по се та и пре у зи ма ња чла на ка по зе мља ма, та ко да мо-
же мо ве о ма ла ко да ви ди мо где нас чи та ју. Наш онлајн 
при ступ је да ле ко бо љи не го чи та ва пре гршт прет пла та 
на па пир на из да ња ко ја обез бе ђу ју (углав ном европ ске) 
би бли о те ке. Иако не ма мо на чи на да си сте мат ски при ку-
пља мо ин фор ма ци је, по сто је за ни мљи ви по ка за те љи да 
се на ши ра до ви ци ти ра ју и ван окви ра сла ви стич ке за-
јед ни це. Још јед но из не на ђе ње би ло је то што је у књи зи 
По ла Ка бер ли ја, ко ја се ба ви сло вен ском лин гви сти ком, 
а ко ју је 2006. у сво јој пре сти жној „зе ле ној се ри ји” из-
дао Cam brid ge Uni ver sity Press, наш ча со пис при знат за 
ауто ри та ти ван ча со пис у обла сти лин гви сти ке сло ве нач-
ког је зи ка.

На ше ис ку ство је ов де из не то не да би смо са ми се бе 
хва ли ли (ма да се, на рав но, по но си мо сво јим до стиг ну ћи-
ма), већ да ука же на то да отво ре ни при ступ, као мо дел 
ди се ми на ци је, по ста вља стан дард за бла го вре ме ност и 
ви дљи вост у на уч ном ис тра жи ва њу са ко јим ће оста ли, 
спо ри ји и за тво ре ни мо де ли ди се ми на ци је, мо ра ти да се 
над ме ћу. Отво ре ни при ступ ће не из бе жно по ста ти им пе-
ра тив и злат ни стан дард у на уч ном пу бли ко ва њу. Про ме-
ном мо де ла, на пре дак на у ке ко ји се оства ру је за јед нич-
ким сред стви ма би ће вра ћен на ме сто ко је му, као јав ном 
до бру, и при па да, да га сви ко ри сте без ика квих пре пре ка.

Пре ве ла с ен гле ског је зи ка Би ља на Жи ва но вић

The Scho larly Com mu ni ca tion Pro blem: Why Open Ac cess is Ne ces sary: A Tran sa tlan tic Per spec ti ve

Ab stract
The ar tic le aims to ra i se awa re ness of the Open Ac cess mo ve ment and gi ves exam ples from the ex pe ri en ce of the Uni ver sity 
of Kan sas in fo ste ring and advan cing free and per ma nent pu blic ac cess to pu blicly fun ded scho larly com mu ni ca tion.

Key words: 
open ac cess, pu blic uni ver si ti es, open ac cess po licy, Open Ac cess mo ve ment in the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, di gi tal re po si to ri es
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Ин сти ту ци о на ли за ци ја

У јед ном при год ном тек сту на ла зи мо по да так ка-
ко је при ли ком отва ра ња Ox ford In ter net Institutа (OII) 
2001. го ди не, на сту па ју ћи ди рек тор Ви љем (Бил) Дју тон 
био упи тан да ли се „Ин тер нет ба лон већ рас пр снуо“1. 
То пи та ње ни је би ло са мо ма што ви то и ин три гант но, 
већ је са др жа ва ло не дво сми сле ну сум њу у сми сао на-
ме ре да се јед на та ко дис пер зив на и ефе мер на по ја ва 
узме као пред мет озбиљ ног ака дем ског из у ча ва ња.

На сај ту2 је опи сан екс пе ди тив ни пут од сме ле по-
чет не ви зи је до пот пу не ре а ли за ци је овог иза зов ног 
про јек та ко јег је 2000. го ди не ини ци рао и aртикулисао 
шеф Све пар тиј ске па р ла мен тар не Ин тер нет ко ми си-
је3 на пре зен та ци ји при ре ђе ној упра во на Окс фор ду, 
за чим је усле ди ла фи нан сиј ска по др шка Ши р ли фон-
да ци је4 у вред но сти од пре ко 10 ми ли о на фун ти, али и 
до дат них 5 ми ло на фун ти од стра не вла ди ног Са ве та за 
ви со ко обра зо ва ње5. Та ко је по чет на за ми сао ре а ли зо-
ва на по сле са мо го ди ну да на, а Oк сфорд Ин тер нет ин-
сти тут, као нај мла ђи окс форд ски од сек, до био је адре су 
у окви ру Ба ли о ла, јед ног од нај ста ри јих окс форд ских 
ко ле џа, осно ва ног 1263. године.

У свим до ку мен ти ма ко ји се ти чу OII, на гла ша ва 
се да је ње гов глав ни циљ био да по ста не „во де ћи свет-
ски не за ви сни мул ти ди сци пли нар ни цен тар за ака дем-
ско ис тра жи ва ње со ци јал них им пли ка ци ја Ин тер не та“, 
та ко да на ње му ра де ис тра жи ва чи из нај ра зли чи ти јих 
ху ма ни стич ких и дру штве них на у ка као што су со ци-
о ло ги ја, по ли тич ке на у ке, пра во, еко но ми ја, ко му ни-
ко ло ги ја, лин гви сти ка, фи ло зо фи ја, пси хо ло ги ја, пе-
да го ги ја, али су у фо ку су та ко ђе и ре ли ги ја, умет ност, 

1 Jen ni fer Darn ley, “The Net is cast ever wi der”, Ox ford To day Vo lu me 21, No 
2 (2009): 14-15. 
2 http://www.oii.ox.ac.uk
3 APIG – All Party Par li a men tary In ter net Gro up
4 http://www.ste ves hir ley.com
5 HEF CE – Hig her Edu ca tion Fun ding Co un cil for En gland

ме ди ји, за ба ва, ту ри зам... Убр зо је овај Ин сти тут про-
ши рио свој ути цај пре ко про јек та под на зи вом Wo rld 
In ter net6 ко ји по ве зу је пре ко 20 на ци о нал них про је ка-
та, и на мет нуо се као јед на од кључ них ме ђу на род них 
ин стан ци.

Про грам и пред но сти

За ве ли ки део све та, да нас је пот пу но уоби ча је но 
што пре ко Ин тер не та мо же да се ку пу је, про да је, гла-
са, де ба ту је, по се ћу ју би бли о те ке, га ле ри је и му зе ји, 
ре зер ви шу пу то ва ња и хо те ли, сту ди ра, по ла жу ис пи-
ти, кон сул ту је адво кат, бан кар, ле кар и све ште ник, тј. 
оства ру ју, на гло бал ном пла ну, ско ро сви об ли ци ме-
ђу људ ске ко му ни ка ци је и ин тер ак ци је. Сам по се би, 
на ме ће се за кљу чак о спек та ку лар ној ко ри сти и исто 
та ко по тен ци јал но не са гле ди вој ште ти и опа сно сти ма 
овог фе но ме на, ако се он не пот чи ни све о бу хват ној на-
уч ној екс пер ти зи, у скла ду са ко јом би се усво ји ли и 
при ме њи ва ли од го ва ра ју ћи тех нич ки, етич ки и прав-
ни стан дар ди. У пу ној са рад њи ши ро ког спек тра екс-
пе ра та ле жи и не у по ре ди ва атрак тив ност про гра ма 
Окс форд Ин тер нет ин сти ту та и ње го ва ком па ра тив на 
пред ност у од но су на ин сти ту ци је ко је се ба ве са мо 
јед ним аспек том функ ци о ни са ња Ин тер не та. Ка да се 
ква ли те ту мул ти ди сци пли нар но сти до да и са рад ња са 
во де ћим свет ским уни вер зи тет ским цен три ма (Стeн-
форд7, Прин стон8, Јејл9, Хар вард10, Ва шинг тон11…), 
он да је ја сно да је реч о па рт нер ству пла не тар не ели те 

6 http://www.worl din ter net.org
7 The Cen ter for In ter net and So ci ety at Stan ford Law School, http://www.cyber-
law.stan ford.edu
8 Prin ce ton Cen ter for In for ma tion Tec hno logy Po licy, http://www.citp.prin ce ton.
edu
9 The Cen ter for In ter net Stu di es at Yale Uni ver sity, http://www.cs.yale.edu
10 Berk man Cen ter for In ter net and So ci ety at Har vard Uni ver sity, http://www.
cyber.law.har wa rd.edu
11 Cen ter for In ter net Stu di es at the Uni ver sity of Was hing ton, http://www.cis.
was hing ton.edu

Са же так
У тек сту се обра зла же ва жност си сте ма тич ног про у ча ва ња дру штве ног ути ца ја Ин тер не та ко ји је еви ден тан у свим 
вр ста ма ме ђу људ ских од но са. На при ме ру Окс форд Ин тер нет ин сти ту та (OII) по ка за на је мо гућ ност све о бу хват ног 
мул ти ди сци пли нар ног ака дем ског из у ча ва ња со ци јал ног ути ца ја Ин тер не та, при че му је на ро чи та па жња по све ће на 
схва та њи ма ње го вог ди рек то ра, про фе со ра Ви ље ма Дју то на.

Кључ не ре чи: 
Ин тер нет, Окс форд Ин тер нет ин сти тут, дру штве ни ути цај

Ака дем ско из у ча ва ње  
дру штве ног ути ца ја Ин тер не та

УДК 004.738.5:316.4 Ву ка Је ре мић
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Ма р ко вић“, Бе о град
je re mic @u ni lib.bg.ac.rs
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оку пље не око про јек та ко ји на ме ра ва да пру жи од го во-
ре на нај ак ту ел ни ја пи та ња ко ја се по ста вља ју у ве зи са 
Ин тер не том.

Из у ча ва ње се за сни ва на ви со ко ква ли тет ном про-
гра му основ них, ма стер и док тор ских сту ди ја, ко је во де 
ви со ко ран ги ра ни екс пер ти, а Веб сајт пру жа ин фор ма-
ци је о на став ним и ис тра жи вач ким про гра ми ма, као и 
мо гућ ност пре у зи ма ња ком плет ног на став но-на уч ног 
ма те ри ја ла. Ча со пи си су пот пу но бес плат ни, а ме ђу њи-
ма и но ви – Po licy and In ter net. 

Пре да ва ња, се ми на ри и кон фе рен ци је бла го вре-
ме но и пре ци зно су опи са ни, са пот пу но сло бод ним 
при сту пом за све сту ден те Окс фор да, ма о ком про ми-
нент ном пре да ва чу да је реч. На сај ту је мо гу ће про-
чи та ти њи хо ва скра ће на или це ло куп на из ла га ња, као 
и ма те ри ја ле са фо ру ма и ди ску си ја, раз не из ве шта је 
и се лек то ва ну ли те ра ту ру из ре ле вант них на уч них и 
струч них обла сти. При том је омо гу ће но не ли ми ти ра-
но ко ри шће ње, пре у зи ма ње и не про фит но умно жа ва ње 
до ку ме на та за свр хе уче ња, ис тра жи ва ња и уна пре ђе ња 
на уч ног про це са.

Глав не ис тра жи вач ке те ме су: ја ча ње гло бал не и 
ло кал не прав не ре гу ла ти ве, обез бе ђе ње при ват но сти и 
по вер љи во сти по да та ка, за шти та ин те лек ту ал не сво ји-
не и аутор ских пра ва, оси гу ра ње од пи ра те ри је и дру гих 
зло у по тре ба, очу ва ње кул тур не ба шти не, пи та ња на ци-
о нал них тј. др жав них гра ни ца, так си и ком плет ног си-
сте ма на пла те. 

Осим то га, раз ма тра се и па р ти ци па ци ја у тзв. ин-
фор ма тич ком дру штву, али и ути цај на јав не се р ви се и 
по ли тич ке кам па ње (где у оп ти цај ула зи по јам ede moc
racy). Од зна ча ја су раз ма тра ња ути ца ја на раз вој на у ке 
(esci en ce) обра зо ва ње (ele ar ning), на здрав стве ну за-
шти ту, бан кар ско по сло ва ње и оп ти цај нов ца (emo ney), 
на раз ли чи те об ли ке умет нич ке кре а тив но сти, пре вас-
ход но му зи ку и филм, па чак и на пи та ња од бра не и 
бор бе про тив те ро ри зма.

И ми мо Ин тер нет ин сти ту та, на Окс фор ду по сто је 
зна чај ни ис тра жи вач ки про гра ми ко ји се ба ве дру штве-
ним ути ца јем Ин тер не та. 

У окви ру Said Bu si ness School ак ту е лан је на ци о-
нал ни ис тра жи вач ки про грам „Ви р ту ел но дру штво“, 
ко ји раз ма тра фун да мен тал не про ме не у по на ша њу, 

ор га ни зо ва њу и ин тер ак ци ји љу ди под ути ца јем но вих 
тех но ло ги ја. На St Pe ter’s Col le ge од ви ја ју се ин тер ди-
сци пли нар не сту ди је са цен трал ном те мом ин те лек-
ту ал ног вла сни штва и аутор ских пра ва у ди ги тал ном 
све ту под на зи вом „Ис тра жи вач ки цен тар за ин те лек-
ту ал ну сво ји ну“. Осим то га, Ox ford-In tel ини ци ја ти ва, 
по кре ну та у окри љу St Cat he ri ne’s Col le ge на Од се ку за 
пе да го шка ис тра жи ва ња, има за циљ на ла же ње но вих 
ти по ва софт ве ра при мен љи вих у ни жем, сред њем и на-
ро чи то ви со ком обра зо ва њу, док се на Де парт ма ну за 
кон ти ну и ра ну еду ка ци ју про у ча ва до при нос Ин тер не-
та про гра ми ма до жи вот ног обра зо ва ња, као и шко ло-
ва ња на да љи ну. У окви ру тзв. Hu ma ni ti es Bo ard, нај а-
трак тив ни ји про је кат ста ци о ни ран је у Ru skin School, 
а ба ви се ути ца јем Ин тер не та на раз вој кре а тив них 
умет но сти и пре зен та ци јом древ них ру ко пи са и дру гих 
ар те фа ка та.

Уна пре ђе ње лич ног и дру штве ног жи во та

Од са мог осни ва ња, на че лу Окс форд Ин тер нет ин-
сти ту та на ла зи се др Ви љем Дју тон чи ји се ра до ви12 фо-
ку си ра ју на спе ци фич не аспек те ин тер ак ци је дру штва 
и Ин тер не та са кључ ним пи та њем ка ко но ве ди ги тал не 
тех но ло ги је омо гу ћа ва ју умре же ним ин ди ви ду а ма да 
уве ћа ју свој ути цај на нај ра зли чи ти јим по љи ма дру-
штве ног жи во та. На при мер, кад је реч о на у ци, Дју тон 
при ме ћу је да уна пре ђе ње ICT тран сфор ми ше на уч но 
ис тра жи ва ње у свим на уч ним ди сци пли на ма „уво де-
ћи нај ра зли чи ти је ино ва ци је у ис тра жи вач ке про це се, 
из осно ва ме ња ју ћи не са мо при ступ ин фор ма ци ја ма, 
већ и при ро ду екс пер ти зе, до но се ћи те мељ не про ме не 
у ти пу, ра зно вр сно сти и оби му оп сер ва ци је, про ши ру ју-
ћи са рад њу и убр за ва ју ћи раз ме ну зна ња до не слу ће них 
раз ме ра“13.

Ипак, глав на Дју то но ва те ма је ути цај Ин тер не та на 
дру штве не, пре вас ход но по ли тич ке про це се. Те о ри ју о 
Ин тер не ту као „пе тој по ли тич кој си ли“14 он пот кре пљу-
је при ме ром пред сед нич ке кам па ње Ба ра ка Оба ме, ко-
ја је по ка за ла по тен ци јал но нео гра ни че ну по ли тич ку и 
со ци јал ну сна гу Ин тер не та. Дју тон под се ћа да су у прет-
ход ној епо хи штам па ни ме ди ји због енорм ног ути ца ја 
на по ли тич ки и дру штве ни жи вот до би ли на зив „че твр-
та си ла“, што је им пли ци ра ло да су по сна зи из јед на че-
ни са тра ди ци о нал на три об ли ка др жав не вла сти – два 
ста ле жа у Го р њем и јед ним у До њем до му бри тан ског 
Па р ла мен та. У ме ђу вре ме ну, штам па ним ме ди ји ма су 

12 Нај ва жни ји ра до ви Ви ље ма Дју то на: Wo rld Wi de Re se arch: Res ha ping the 
Sci en ces and Hu ma ni ti es (The MIT Press, 2010); Tran sfor ming En ter pri se (The 
MIT Press, 2004); Di gi tal Aca de me: New Me dia in Hig her Edu ca tion and Le ar
ning (Ro u tled ge, 2004); So ci ety on the Li ne (Ox ford Uni ver sity Press, 1999); 
The So cial Sha ping of In for ma tion Su per hig hways: Euro pean and Ame ri can Ro
ads to the In for ma tion So ci ety (Pal gra ve Mac mil lan, 1997); Wi red Ci ti es: Sha
ping the Fu tu re of Com mu ni ca ti ons (An nen berg School of Com mu ni ca ti ons, 
1997); In for ma tion and Com mu ni ca tion Tec hno lo gi es: Vi si ons and Re a li ti es (Ox-
ford Uni ver sity Press, 1996); Mo de ling as Ne go ti a ting: The Po li ti cal Dyna mics of 
Com pu ter Mo dels in the Po licy Pro cess (Ablex Pu blis hing, 1985); Com pu ters and 
Po li tics. (Co lum bia Uni ver sity Press, 1982); The Ma na ge ment of In for ma tion 
Systems (Co lum bia Uni ver sity Press, 1981).
13 Wil li am Dut ton,”De moc racy on the li ne: The Fifth Esta te”, Ox ford To day 
Vo lu me 21, No 2 (2009): 12-15.
14 Ibid.

Сајт St Pe ter’s Col le ge-а
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се при дру жи ли ра дио, те ле ви зи ја и оста ли ма сов ни ме-
ди ји, а на пра гу XXI ве ка смо све до ци ка ко ко ри шће-
ње Ин тер не та као „пе те си ле“ до но си но ве мо гућ но сти 
и умно го стру че ну сна гу, јер омо гу ћу је по је дин ци ма и 
ор га ни за ци ја ма да се удру же и осло бо де оно што Бил 
Дју тон на зи ва „сна гом ко му ни ка ци је“. То, ме ђу тим, не 
зна чи да Ин тер нет сам по се би до но си ре ал ну моћ сво-
јим ко ри сни ци ма, јер ни је реч о на су мич ном, већ о си-
сте ма тич ном ко ри шће њу пред но сти ди ги тал них тех но-
ло ги ја, што као прин цип ва жи не са мо у по ли ти ци, већ 
и у свим дру гим обла сти ма, као што су на у ка, умет ност, 
или би ло ко ја де лат ност, стру ка или про фе си ја.

Сви смо све сни чи ње ни це да је, по пут дру гих ме ди-
ја, и Ин тер нет мач са две оштри це. Са јед не стра не, он 
је сам по се би де мо кра ти чан, због че га је на зван „тех-
но ло ги ја сло бо де“, што би тре ба ло да га ран ту је ве ћу 
ин ди ви ду ал ност, сло бо ду из бо ра, али и чвр шће по ве зи-
ва ње не за ви сних по је ди на ца, гру па и ор га ни за ци ја. На 
дру гој стра ни по сто ји та ко ђе убе дљи во ту ма че ње по ко-
јем је Ин тер нет ди зај ни ран и та ко ши ро ко при сту па чан 
упра во са на ме ром да оја ча сна гу ин сти ту ци о нал них 
ор га ни за ци о них струк ту ра ко је су но си о ци ло кал не и 
гло бал не дру штве не и др жав не мо ћи. Ода тле про ис ти-
че при лич но осно ван за кљу чак о про јек то ва ним ви со-
ко со фи сти ци ра ним мо гућ но сти ма мо ни то рин га, као и 
пла ни ра ном сла бље њу ин ди ви ду ал но сти ко ја се ута па 
у без мер ју ин фор ма ци ја и де фор ми ше у спе ци фи чан 
об лик уса мље но сти. Овај про цес не са мо што по је дин-
це кон се квент но уда ља ва од су штин ске мо гућ но сти да 
ути чу на дру штво, већ по губ но ути че на сла бље ње во ље, 
пре у сме ра ва ју ћи енер ги ју на не у та жи во и пот пу но бес-
ко ри сно го ми ла ње ин фор ма ци ја. Та ко се за тва ра овај 
круг, јер на кра ју до би ја мо по је дин це ко ји су иде а лан 
„ма те ри јал“ за ма ни пу ла ци ју и пот пу ну кон тро лу.

Дју тон се на мер но уда ља ва од де ба те у ко јој се схва-
та ње Ин тер не та кре ће из ме ђу ова два та ко дра стич но 
су прот ста вље на по ла и на ла зи сво је те ме у окви ру ње-
го вог стра те шког ко ри шће ња. Та ко схва ћен Ин тер нет 
омо гу ћава умре же ним ин ди ви ду а ма да „ре кон фи гу ри-
шу при ступ стан дард ним и ал тер на тив ним из во ри ма ин-
фор ма ци ја али и дру гим љу ди ма као уче сни ци ма у ко-
му ни ка ци ји, та ко да они не оста ју пу ки кон зу мен ти, већ 
и са ми по ста ју из вор ин фор ма ци ја и део не ког дру штве-
ног про це са“15. Фун да мен тал на пред ност за сва ког по је-
дин ца је сте мо гућ ност уве ћа ња ка па ци те та зна ња, што је 
пред у слов за бо ље раз у ме ва ње све та ко ји нас окру жу је, 
а из че га про ис ти че спе ци фи чан об лик са мо све сти и од-
го вор но сти. Да кле, ни је реч о ко ли чи ни на су мич но на-
го ми ла них ин фор ма ци ја, већ о при сту пу оп ти мал ном 
бро ју ре ле вант них ин фор ма ци ја из кре ди бил них из во ра.

Но ви об ли ци по ве зи ва ња,  
но ви од нос пре ма ин сти ту ци ја ма

Јед на од пред но сти Ин тер не та у од но су на прет ход-
не ма сов не ме ди је, по Дју то ну је у то ме што уво ди но ве 
об ли ке по ве зи ва ња и раз ме не ин фор ма ци ја ко ји пре-

15 Wil li am Dut ton, The In ter net and So cial Tran sfor ma tion: Re con fi gu ring Ac
cess (2009), http://www.so ci o tech.net/wi ki/ima ges/2/2e/Dut ton_text_05.pdf 
(пре у зе то 10. 9. 2010). 

ва зи ла зе ухо да ну тра ди ци о нал ну схе му onetomany16. 
За хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма, мо гу ће су ко нек ци-
је ти па onetoone (пре ко имеј ла и ин стант по ру ка), за-
тим manytoone (кре и ра ње из во ра по пут Ви ки пе ди је) и, 
ко нач но, manytomany (он лајн ди ску си је, че то ва ње...). 
Умре же ни по је дин ци, за хва љу ју ћи ово ме, мо гу пот пу но 
да за о би ђу по сто је ће ин сти ту ци је, али и про би ју стан-
дард не ин сти ту ци о нал не ба ри је ре, ини ци ра ју ћи пот пу-
но но ве на чи не при ти ска на по ли ти ча ре, ме ди је, екс-
пер те и дру ге цен тре мо ћи и ути ца ја. 

На при мер, да нас су ле ка ри и фа р ма це у ти при-
ну ђе ни да про ме не свој при ступ јер су су о че ни са 
па ци јен ти ма ко ји мно го ви ше зна ју о симп то ми ма, 
ди јаг но зи, те ра пи ји, ле ко ви ма и про цен ту из ле че ња, 
по што су снаб де ве ни ин фор ма ци ја ма са из во ра, кре-
и ра них од стра не дру гих ле ка ра и та ко зва них гру па за 
по др шку, ко је са чи ња ва ју ка ко акут ни, та ко и из ле че-
ни бо ле сни ци. На исти на чин про фе со ри се су о ча ва ју 
са сту ден ти ма ко ји су оп скр бље ни ин фо р ма ци ја ма из 
отво ре ног при сту па, а по ли ти ча ри са мно го еман ци-
по ва ни јим и оба ве ште ни јим гра ђа ни ма. То зна чи да 
Ин тер нет омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да удру же сво је 
са знај не ка па ци те те и кре и ра ју ре ла тив но не за ви сну 
ба зу са ко је мо гу успе шно да на те ра ју офи ци јел не 
струк ту ре да уна пре де сво ју де лат ност и ви ше ува жа-
ва ју сво је ко ри сни ке.

Кад се све ово има у ви ду, ни је нео бич но што се Дју-
тон че сто по зи ва на по став ке Ма ну е ла Ка стел са17, ко-
је га на зи ва во де ћим те о ре ти ча рем „не творк дру штва“, 
на ро чи то апо стро фи ра ју ћи ње гов по јам spa ce of flows, 
ко ји је зна чај но раз ли чит од пој ма фи зич ког про сто ра. 
Уме сто да од ла зе у не ки фи зич ки про стор (би бли о те ку, 
ар хив или ад ми ни стра тив ну уста но ву), љу ди ма сов но 
по се ћу ју ди ги тал ни про стор Ин тер не та, би ра ју ћи та ко 
са свим дру га чи ји кон цепт ме ђу соб них од но са, где се 
у иде ал ним усло ви ма по тре бе по је дин ца по ста вља ју у 
сам цен тар мре же. На при мер, сту ден ти би тре ба ло да 
се на ла зе у цен тру еду ка тив не мре же ко ју са чи ња ва ју 
фа кул те ти и би бли о те ке са сво јим ре сур си ма, ло кал ни 
и гло бал ни ре по зи то ри ју ми на уч них ин фор ма ци ја, еду-
ка тив ни и спе ци ја ли зо ва ни по р та ли, за тим про фе со ри, 
уни вер зи тет ска ад ми ни стра ци ја, ко ле ге, и ко нач но це-
ло куп ни Веб са др жај.

У раз го во ру са Го р до ном Сми том18, про фе сор Дју-
тон из но си за ни мљи ву кон ста та ци ју да је Ин тер нет тех-
но ло ги ја уте ме ље на на ис ку ству, а не на об ја шње њу и 
про па ган ди19. На и ме, тек кад не ко поч не да ко ри сти 
Ин тер нет, он по чи ње и да га при хва та, јер раз у ме ка ко 
ње го ве пред но сти, та ко и ње го ва огра ни че ња и мањ ка-
во сти, што зна чи да са мо сти цај окол но сти ко ји до ве де 

16 Оп шир ни је у тек сту: Wil li am Dut ton, Web Ena bled ReUse of Pu blic Sec tor 
In for ma tion (2008), http://www.ap psi.gov.uk/.../Wil li am%20Dut ton%20Di-
rec tor%20Ox ford%20In ter net%20In sti tut (пре у зе то 10. 9. 2010).
17 По гле да ти: Man nuel Ca stells, Spa ce of Flows (2006), http://www.fe lix.open-
flows.com/html/spa ce_of_flows.html (пре у зе то 10. 9. 2010). Та ко ђе: Man-
nuel Ca stells, In for ma tion Tec hno logy, Glo ba li za tion and So cial De ve lop ment 
(1999), http://www.un risd.org/un risd/web si te/do cu ment.nsf/.../dp114.pdf 
(пре у зе то 10. 9. 2010).
18 До ступ но на: http://www.oii.ox.ac.yu
19 Та ко ђе и у тек сту: Wil li am Dut ton, So cial Tran sfor ma tion in the In for ma tion 
So ci ety (2009), http://www.com mu ni ca ti on scon su mer pa nel.org.uk/.../se mi-
nar%201%20Wil li am_Dut ton.pdf (пре у зе то 10. 9. 2010).
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до кон крет ног при сту па мо же да ути че на не ке љу де да 
од ба це сво је пред ра су де. Дју тон са при лич ном ре зиг на-
ци јом за кљу чу је „ка ко је ве ћа ште та што ме ђу они ма 
ко ји га ко ри сте ве о ма ма ли број има свест о це лом спек-
тру ње го вих по тен ци ја ла, па та ко Ин тер нет све ви ше 
по ста је ме диј ко ји се па сив но кон зу ми ра (пре вас ход но 

у до ме ну за ба ве) а у ко ме се све ма ње ак тив но уче ству је 
у сми слу про из вод ње и раз ме не ин фор ма ци ја, уве ћа-
ња ка па ци те та зна ња или де мон стра ци је но вог об ли ка 
кре а тив но сти“20.

20 Ibid.

Aca de mic Re se arch of the So cial Im pact of the In ter net

Ab stract
This pa per ex pla ins the im por tan ce of syste ma tic re se arch the so cial im pact of In ter net which is evi dent in all forms of in ter-
per so nal re la ti on ships. Ox ford In ter net In sti tu te is ta ken as an ex cel lent exam ple to show the pos si bi lity of com pre hen si ve 
mul ti di sci pli nary aca de mic re se arch of the so cial im pli ca ti ons of In ter net. Spe cial at ten tion is payed to the ide as of phd. Wil li-
am Dut ton, Pro fes sor of In ter net Stu di es and Di rec tor of the Ox ford In ter net In sti tu te from its fo un ding in 2001.
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Ино ва ци ја је про цес ства ра лач ке са рад ње. Мно ге 
сјај не иде је су пропалe упра во на ни воу њи хо вог прак тич
ног оства ре ња. Успе шни ино ва то ри ја ко до бро схва та ју 
вред ност до бро осми шље не стра те ги је ре а ли за ци је. Они 
увла че и дру ге у раз ра ду те стра те ги је, јер по и ма ју да је 
сна га у раз ли чи тим иде ја ма на чи на ми шље ња.

Ло ра Е. Кемп бел
(из ин тер вјуа)

Ак си о ма ти ка успе ха

„Зна ње је моћ“ – ова по зна та из ре ка мо гла би да бу-
де ис ко ри шће на као од ре ђе на фор му ла пој мо ва о до-
бро ор га ни зо ва ној на ци о нал ној мре жи би бли о те ка, тј. 
ин сти ту ци ји од го вор ној за фор ми ра ње нај у ти цај ни јег 
дру штве ног ре сур са, ка ко у са да шњо сти, та ко и у бу дућ-
но сти, а то је зна ње.* Мо гу да се на ве ду и дру га чи је фор-
му ла ци је, као, на при мер, „Ко вла да ин фор ма ци јом, тај 
вла да све том“, „Би бли о те ке су мо зак на ци је“ и др. Ме-
ђу тим, чи ни се да су на ве де не фор му ла ци је су ви ше спе-
ци фич не и баш због то га су ма ње по год не за пре ци зан 
нео п хо дан пра вац раз ми шља ња. Ипак ће мо као по ла-
зну те зу раз мо три ти из ре ку Ко вла да ин фор ма ци јом, тај 
вла да све том. По треб но је обра ти ти па жњу на то да је 
по и ма ње ин фор ма ци је као екви ва лен та сна ге јед не др-
жа ве при хва тљи во уз по моћ че ти ри сми са о на пој ма, а 
то су: иде о ло шки, на уч но-тех нич ки, еко ном ски и вој ни.

Што су ве ћи ин фор ма ци о ни ре сур си зе мље, то је и 
тем по ње ног раз во ја бр жи. Да кле, ако зе мља ко ја за о-
ста је у раз во ју ни је у ста њу да по ве ћа тем по аку му ла ци-
је ин фор ма ци о ног по тен ци ја ла, ње но за о ста ја ње мо же 
да по ста не хро нич но. Ме ђу тим, ни ко ме ни је ста ло да 

„ужи ва у ста рој сла ви“. Ин фор ма ци ја и ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је, као што је по зна то, бр зо за ста ре ва ју. Ако се 
то из гу би из ви да, не ми но ван је гу би так кон ку рент ских 
пред но сти.

Те жња ве ли ких др жа ва да уве ћа ју сво је еко ном ске и 
вој не по тен ци ја ле по ја ча ва по тре бу за све ве ћим и ве ћим 
ма те ри јал ним ре сур си ма, зах те ва ја ча ње мо ћи њи хо вог 
по ли тич ког ути ца ја. Дру ге зе мље по ку ша ва ју да ра де то 
исто, тј. да уве ћа ва ју свој еко ном ски и вој ни по тен ци јал, 
те же ћи да за шти те свој су ве ре ни тет. Оне има ју стал ну 
по тре бу за ин фор ма ци јом. Упра во то и је су мо ти ви ко-
ји ин спи ри шу др жа ве да раз ви ја ју сво је би бли о те ке, да 
уве ћа ва ју њи хов ин фор ма ци о ни по тен ци јал, да осво је 
ко ри сно, тј. при ступ ин фор ма ци о ним ре сур си ма дру гих 
зе ма ља. И не чу ди то што се су прот ста вља ње иде ја пре-
тва ра у су прот ста вља ње ин фор ма ци о них по тен ци ја ла. 
На овом ни воу, ин фор ма ци ја мо же да по ста не оруж је за 
ма сов ну дис кри ми на ци ју и по ро бља ва ње, па чак и уни-
ште ње. Ако ова ка ва прет по став ка не ко ме де лу је ап сурд-
но, по треб но је, на при мер, за ми сли ти се над тим за што 
да нас, у вре ме ко смич ких ле то ва, Ин тер не та, на но и 
би о тех но ло ги је, по сто је зе мље и на ро ди ко ји по се ду ју 
огром не при род не ре сур се, а жи ве и ор га ни зу ју при вре-
ду као да су са вре ме ни ци Ису са Хри ста. Ов де је ве о ма 
упут но скре ну ти па жњу на ан ти под ин фор ма ци ји, а то је 
ен тро пи ја. У ки бер не тич ком сми слу то је та ко ђе ин фор-
ма ци ја, али не га тив на, а у са др жај ном је то ме ра не зна-
ња. Не зна њем се та ко ђе мо же упра вља ти.

На ци о нал ни ин те ре си

За сад не ма осно ва за тврд њу да су су ко би ме ђу др-
жа ва ма у све ту осла би ли. На про тив, они су зна чај но 
по ра сли. Про бле ми не не ста ју, већ по ста ју све при мет-
ни ји. Ако се не што и ме ња, то су са мо спо ља шње по ја ве 
и из да ци ко ји од ла зе на бор бу са њи ма. Та ко је тр ку у 
на о ру жа њу за ме ни ла иде о ло шка бор ба, ко ја и ни је би ла 
ни шта дру го до ма ски ра ње еко ном ских ци ље ва. По сто-
је ћим про бле ми ма ме ђу др жав них од но са при дру жи ле 

Са же так
У ра ду се oбразлаже но ва иде ја ор га ни за ци је на ци о нал не мре же би бли о те ка. Ње на кул тур но-про све ти тељ ска ми си ја 
до пу ња ва се ак ту ел ним тен ден ци ја ма – иде о ло шким, на уч но-тех но ло шким, еко ном ским и од брам бе ним. Глав ни циљ 
на ци о нал не мре же би бли о те ка је, по ми шље њу ауто ра, ства ра ње ја ких ин фор ма ци о них ре сур са и за до во ље ње по тре-
ба дру штва у ши ро ком спек тру зна ња.
Раз мо тре не су мо гућ но сти ре а ли за ци је ове иде је у Ру си ји.

Кључ не ре чи: 
би бли о те ка, стра на ис ку ства, ин фор ма ци о ни зах те ви, мре жа би бли о те ка, стра те ги ја, про бле ми, ре фор ме, би бли о теч ки 
си стем, про је кат, је зик опи са

Би бли о те ке Ру си је: ко ји пут иза бра ти

УДК 027.54(100)
02(470)

Ана то лиј Пе тро вич Во лик
Рос си й ская го су дар ствен ная би бли о те ка, Мо сква, Рос сия́

* Ана то лиј Пе тро вич Во лик (Ана то лий Пе тро вич Во лик) ма ги стар тех нич-
ких на у ка, био је ге не рал ни ди рек тор Др жав не би бли о те ке СССР „В. И. 
Ле њин“ (да нас Др жав на би бли о те ка Ру си је) у пе ри о ду 1991-1992.
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су се прет ње не стан ка при род них ре сур са и кли мат ске 
про ме не. И у бу дућ но сти ће слич них про бле ма би ти све 
ви ше. Мо гу се по ја ви ти и не ке но ве прет ње пла не тар-
них, па чак и ко смич ких раз ме ра, а уло га ин фор ма ци је 
као пред у сло ва за раст и упра вља ње но вим зна њи ма ће 
знат но по ра сти. Уло га би бли о те ка ће још ви ше оја ча ти, 
при том ће се мно го про ме ни ти би бли о теч ке тех но ло-
ги је, њи хо во де ло ва ње и ре зул та ти.

На ци о нал не мре же би бли о те ка увек су би ле и би ће 
ори јен ти са не на на ци о нал не ин те ре се. Упра во због то га 
је не мо гу ће чак и за ми сли ти да ће се у бли ској бу дућ-
но сти по ја ви ти оп ше до ступ на Свет ска ди ги тал на на уч
нотех нич ка би бли о те ка, у ко јој ће зе мље – уче сни це 
пред ста ви ти сав свој струч ни ди ги тал ни са др жај. Ме-
ђу на род не ве зе, ини ци ја ти ве и до бро твор ни про гра ми 
би бли о те ка увек су за ви си ли од то га ко ли ко ће та ква 
де лат ност по мо ћи оства ре њу на ци о нал них ци ље ва. При 
том, ху ма ни тар на де лат ност ни кад ни је до сти гла раз-
ме ре ко је би до при не ле оства ре њу до бро твор них про-
гра ма, већ се увек кре та ла у „гра ни ца ма при стој но сти“. 
По не кад је до бро чин ство би ло ре ак ци ја на пред лог ко ји 
је би ло не мо гу ће от ка за ти, углав ном због то га што би 
та ко до шло до сма ње ња ре пу та ци је са мих би бли о те ка, а 
то је мно го не по вољ ни је од ма те ри јал них рас хо да.

По у чан при мер за то ка ко се тре ба од но си ти пре-
ма ин фор ма ци ји, зна њи ма, и, на кра ју кра је ва, пре ма 
би бли о те ка ма, као и увек, да је нам про све ће ни и раз-
ви је ни свет. Про у ча ва ње „та мо шњег“ би бли о те кар ства 
и ње го вих ве за са жи вот ном сре ди ном по мо ћи ће нам 
да убр за мо про дор у све тлу бу дућ ност до ма ћих би бли-
о те ка. На рав но, ни је оба ве зно да се сле по др жи мо пу та 
ко ји је про кр чи ла ино стра на на у ка о би бли о те кар ству. 
Ме ђу тим, оба ве зно је не што дру го – тре ба схва ти ти 
ку да тај пут во ди.

Стра те ги ја би бли о те кар ства у све ту

Ди ги тал не би бли о те ке. По ја ва но вих ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја омо гу ћи ла је ства ра ње елек трон-
ских или ди ги тал них би бли о те ка. Гло бал но ди ги тал но 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о но окру же ње, Ин тер нет, 
до зво ља ва да се гра ни це би бли о те ка отво ре до пла не-
тар них, па и ко смич ких раз ме ра. Ди ги тал ну би бли о-
те ку од ли ку је мо гућ ност ла ког об је ди ња ва ња ре сур са 
по је ди нач них би бли о те ка, а као по сле ди ца то га је си
нер гиј ски ефе кат. Он се из ра жа ва фор му лом 2+2=5, ко ја 
озна ча ва да ће крај њи ре зул тат де лат но сти би бли о те ка 
при ли ком об је ди ња ва ња ре сур са би ти бо љи од оно га ко-
ји је мо гу ће до би ти по је ди нач но, а гу би ци ће би ти знат-
но ма њи. По је ди нач ним би бли о те ка ма за та кве укуп не 
ре зул та те по тре бан је до пун ски при лив ма те ри јал них, 
фи нан сиј ских и ин те лек ту ал них ре сур са.

У де ло кру гу би бли о теч ких услу га ак це нат се ста-
вља на ди ги тал не тех но ло ги је (7). Ди ги тал ни ин фор-
ма ци о ни ре сур си већ су рас по ре ђе ни по це лој зе маљ-
ској ку гли. При ступ њи ма ост ва ру је се пре ко Ин тер нет 
пор та ла, ко ји се та ко ђе мо гу на ла зи ти би ло где. Да нас 
чи та о ни ца по ста је пер со нал ни ра чу нар или но ут бук ко-
ри сни ка. Ди ги та ли за ци ју су за по че ле мно ге ино стра не 
би бли о те ке још пре 10-15 го ди на. Исти на, ови про це си 

се од ви ја ју раз ли чи тим тем пом у ра зним зе мља ма, али 
ни ко ви ше не сум ња у ис прав ност иза бра не стра те ги је 
раз во ја. Уоста лом, број елек трон ских би бли о те ка ра сте. 
По ја вљу ју се при ват не ди ги тал не би бли о те ке ко је ни су 
увек ко мер ци јал не. За њи хов на ста нак је по себ но за ин-
те ре со ва на сфе ра би зни са. Да нас у САД функ ци о ни ше 
око 50 ди ги тал них би бли о те ка раз ли чи тих про фи ла и 
ве ли чи на. Исто вре ме но, тем по ши ре ња ди ги тал них би-
бли о те ка за о ста је за по тра жњом њи хо вих услу га. Узрок 
то ме је дво јак. Пр во, ства ра ње ди ги тал них са др жа ја зах-
те ва ве ће тро шко ве. Та ко ди ги та ли за ци ја јед не књи ге у 
САД ко шта 40 до ла ра, а по треб но је ди ги та ли зо ва ти ми-
ли о не би бли о теч ких је ди ни ца. Кон гре сна би бли о те ка је 
ди ги та ли зо ва ла не што ма ло ви ше од 10 ми ли о на на сло-
ва, што из но си при бли жно 10% по тре ба. Да би сва ка би-
бли о те ка по себ но ство ри ла нео п ход ни ди ги тал ни фонд, 
по ја вљу ју се огром ни про бле ми. На сре ћу, по сто ји ре-
ше ње – об је ди ња ва ње сна га и ре сур са на на ци о нал ном 
и над на ци о нал ном ни воу (16). Дру го, про пи си о за шти-
ти аутор ских пра ва не до зво ља ва ју ко пи ра ње и бес пла-
тан при ступ гра ђи без са гла сно сти вла сни ка тих пра ва. 
То је до дат ни про блем. Све о бу хват но ре ше ње ни је про-
на ђе но ни у јед ној зе мљи, чак ни на на ци о нал ном пла-
ну, а да не го во ри мо о гло бал ном. Ди ги тал не би бли о те-
ке су огра ни че не гра ђом за ко ју је ис те као рок ва же ња 
аутор ског пра ва, или се ни је ни по ста вљао, или су, пак, 
ауто ри да ли са гла сност за ко ри шће ње. Про блем је ве о-
ма сло жен, по што у оп ти цај не ће ући нај ак ту ел ни ји и 
нај тра же ни ји из во ри и на уч но-тех нич ка ин фор ма ци ја.

Кла сич не би бли о те ке. Ни ко не оспо ра ва ми шље-
ње да ће књи га, као и дру ги об ли ци до ку ме на та на па-
пир ним и дру гим но си о ци ма ин фор ма ци ја, још ве о ма 
ду го има ти сво је ко ри сни ке. „Ха ос пре ла зног пе ри о да“ 
у би бли о те кар ству (1), ко ји су при ме ти ли не ки ауто ри, 
по сте пе но ће пре ћи у но во ста ње рав но те же, где ће сва-
ка тех но ло ги ја, кла сич на и ди ги тал на, има ти сво је ме-
сто. Али не ће би ти све та ко јед но став но, јер за то има 
пу но раз ло га. Пре ба ци ва ње де ла чи та лач ког са др жа ја 
на ди ги тал не би бли о те ке иза зва ће пре и спи ти ва ње ор-
га ни за ци о не и ка дров ске струк ту ре кла сич них би бли о-
те ка. Но ви зах те ви за ква ли те том и вр стом услу га зах-
те ва ће су штин ске про ме не у тех но ло ги ји би бли о теч ких 
про це са. Mеђутим, на то ме се ствар не за вр ша ва. И код 
ди ги тал них и код тра ди ци о нал них ви до ва би бли о теч ке 
де лат но сти по ја ви ће се по тре ба за уза јам ним до пу ња-
ва њем. На при мер, очи глед но је да ди ги тал на би бли о-
те ка или ди ги тал ни ар хив не ће же ле ти да чу ва ју ко пи ју 
(је дан при ме рак за оси гу ра ње) нео п ход не гра ђе на тра-
ди ци о нал ним но са чи ма. Али, за то ће те жи ти да са чу-
ва ју тех но ло шку ве зу са оним уста но ва ма ко је по се ду ју 
ори ги нал. То ће омо гу ћи ти ди ги тал ној би бли о те ци да 
опе ра тив но и без мно го бри га до би ја елек трон ске ко пи-
је но вих до ку ме на та или да об на вља из гу бље не. Осим 
то га, увек ће по сто ја ти ин те ре со ва ње за ком би но ва ње 
тра ди ци о нал них и ди ги тал них услу га. За ин тре со ва ност 
за до би ја ње си нер гиј ског ефек та на ла зи се упра во у 
осно ви та квог уза јам ног де ло ва ња. Очи глед но је да ће 
тај ефе кат би ти мак си ма лан, уко ли ко се оства ри функ-
ци о нал на, а мо гу ћа је и ор га ни за ци о на ин те гра ци ја 
кла сич не и ди ги тал не би бли о те ке.
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Ино стра на би бли о теч ка прак са:  
на ци о нал ни ни во

Кон гре сна би бли о те ка САД (Li brary of Con gress) 
– по ве ли чи ни фон до ва ово је нај ве ћа би бли о те ка у све-
ту. Она је на уч на ба за Кон гре са и на ци о нал на би бли о те-
ка САД. У ње ном Ста ту ту пи ше:

Уло га у аме рич ком дру штву. Би бли о те ка во ди на-
ци ју пу тем за га ран то ва ног при сту па зна њу и ин фор ма-
ци ја ма и пру жа мо гућ ност њи хо вог кре а тив ног ко ри-
шће ња за Кон грес и ње го ву за ко но дав ну ми си ју.

Ми си ја. Ми си ја Би бли о те ке са сто ји се у то ме да 
ње ни ре сур си бу ду до ступ ни и ко ри сни  Кон гре су и чи-
та вом на ро ду Аме ри ке, да одр жа ва и чу ва уни вер зал-
ну ко лек ци ју из во ра зна ња и кре а тив но сти за бу ду ће 
на ра шта је.

Вред но сти. Би бли о те ка те жи да сво јом де лат но-
шћу и ак тив но сти ма струч ног ка дра по ка же сво је нај-
ва жни је вред но сти, да обез бе ди ин фор ма ци ју и ева лу-
и ра про грес у до стиг ну ћи ма ње них на сту па, ми си је и 
ци ље ва:

•	 слу же ње – ана ли зи ра ти по тре бе Кон гре са и дру-
гих кли је на та и те жи ти њи хо вом за до во ље њу;

•	 до сто јан ство – га ран то ва ти ви сок ква ли тет сва-
ког сег мен та рад ног про це са Би бли о те ке;

•	 са рад ња – по ја ча ти уво ђе ње ме наџ мен та, пер со-
на ла, кли је на та и дру гих за ин тре со ва них стра на 
у про цес пла ни ра ња, усавр ша ва ња, оце не и по-
бољ ша ња де лат но сти. По др жа ти тран спа рент но 
ко му ни ка ци ју, у су шти ни, отво ре но и бла го вре-
ме но (6).

Ње ну ко лек ци ју чи не 32 ми ли о на књи га, 2,5 ми-
ли о на звуч них за пи са, 12 ми ли о на фо то гра фи ја, 4,5 
ми ли о на ма па и 54 ми ли о на ру ко пи са. Она оп слу жу је 
ор га не Вла де, ис тра жи вач ке уста но ве, на уч не рад ни ке, 
при ват не фир ме, ин ду стриј ске ком па ни је, шко ле. Мно-
ге услу ге су до ступ не пу тем Ин тер не та. Спе ци ја ли зо-
ва на слу жба Би бли о те ке ба ви се аутор ским пра ви ма. У 
Би бли о те ци има око 3.700 за по сле них. Бу џет Кон гре-
сне би бли о те ке из но си 600.417.000 до ла ра го ди шње 
(13). Го ди шњи фи нан сиј ски рас хо ди до ступ ни су на сај-
ту Би бли о те ке (18).

У Кон гре сној би бли о те ци ре а ли зу је се низ про гра-
ма ства ра ња ди ги тал них би бли о те ка на фе де рал ном и 
ме ђу на род ном ни воу (17), као и про гра ми обез бе ђе ња 
и чу ва ња фон до ва (15). Ди ги та ли зо ва но је ви ше од 11 
ми ли о на би бли о теч ких је ди ни ца, што чи ни око 10% 
укуп не гра ђе. Од 1800. го ди не до да нас, Би бли о те ка је 
са ку пи ла 138 ми ли о на до ку ме на та. Нај пре је ди ги та ли-
зо ва на гра ђа да ти ра на до 1923. го ди не, јер не под ле же 
за ко ну о аутор ским пра ви ма.

За ди ги та ли за ци ју до ку ме на та, од 1994. го ди не, 
утро ше но је 198 ми ли о на до ла ра, од че га је 38 ми ли о на 
упо тре бље но за при ват не ко лек ци је. Сва ко днев но се у 
би бли о те ци ске ни ра од 75 до 200 до ку ме на та. Ди ги та-
ли за ци ју де ла гра ђе по мо гао је Go o gle (5 хи ља да књи га 
ко је не под ле жу аутор ским пра ви ма и 18 хи ља да до ку-
ме на та Кон гре са).

Нај ам би ци о зни ји про је кат Кон гре сне би бли о те ке у 
обла сти ди ги тал них би бли о теч ких тех но ло ги ја је про-

грам ства ра ња Свет ске ди ги тал не би бли о те ке /World 
Di gi tal Li brary (WDL) (3), ко ји је одо брио Кон грес, а по-
др жа ли UNE SCO и IFLA. Про цес ре а ли за ци је је у то ку. 
Ру си ја се при кљу чи ла овом про гра му и спрем на је да 
ис ко ри сти ре зул та те по стиг ну те ра ни је у окви ру ру ско-
аме рич ког про гра ма „Су срет на гра ни ци“. Пред ла же 
се да се у WDL укљу че ди ги та ли зо ва не ко пи је гра ђе из 
обла сти исто ри је и кул ту ре ра зних на ро да и ет нич ких 
гру па (ру ко пи си, ма пе, књи ге, му зич ке пар ти ту ре, звуч-
ни за пи си, фил мо ви, штам па на из да ња и фо то гра фи је) 
на се дам је зи ка, из би бли о теч ких де поа не ко ли ко зе ма-
ља. Про то тип пор та ла WDL, ко ји је био пре зен то ван у 
UNE SCO-у у је сен 2007, апри ла 2009. го ди не отво рен 
је за ши ру пу бли ку. Ини ци ја ти ву за фи нан си ра ње овог 
про гра ма по др жа ва круп ни би знис. Та ко је ком па ни ја 
Go o gle на ства ра ње Свет ске ди ги тал не би бли о те ке по-
тро ши ла 3 ми ли о на до ла ра.

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су зе мља ко ја до след-
но и у ши ро ком спек тру ре а ли зу је овај прин цип ко ји би 
се мо гао фор му ли са ти на сле де ћи на чин: „би бли о теч ка 
по ли ти ка је нео дво ји ви део уну тра шње и спољ не по ли-
ти ке др жав них ор га на, а Кон ре сна би бли о те ка је њен 
ли дер“.

Ис тра жи вач ки сер вис Кон гре са/The Con gres si o
nal Re se arch Ser vi ce (CRS) је на уч ни огра нак Кон гре са 
САД у струк ту ри Кон гре сне би бли о те ке, ко ји се ба-
ви ис тра жи ва њи ма у обла сти др жав не по ли ти ке. Као 
спе ци ја ли зо ва ни на уч ни цен тар за ко но дав не вла сти у 
Кон гре сној би бли о те ци, CRS ра ди на по вер љи вој ван-
пар тиј ској осно ви, ис кљу чи во и не по сред но за 535 
чла но ва Кон ре са, њи хо ве ко ми те те и осо бље (5). CRS 
вр ши сво ју ми си ју од 1914. го ди не, нај пре као Цен тар 
за ин фор ма ци је из обла сти за ко но дав ства/Le gi sla ti ve 
Re fe ren ce Ser vi ce, ко ји је по том (1970) пре и ме но ван у 
Con res si o nal Re se arch Ser vi ce за кон ским ак том Le gi sla-
ti ve Re or ga ni za tion Act.

Бу џет CRS у из но су од 100.786.000 до ла ра за фи-
нан сиј ску 2007. го ди ну утвр дио је Кон грес САД. Осим 
то га, до би је ни су по кло ни од до бро твор них фон до ва од 
око 129 хи ља да аме рич ких до ла ра (8).

CRS из да је не ко ли ко ти по ва до ку ме на та ко ји су 
у осно ви из ве шта ји (re ports). До са да је иза шло ско ро 
че ти ри хи ља де све за ка. Циљ из ве шта ја је да се да ја сна 
ка рак те ри сти ка про бле ма у за ко но дав ној обла сти. Из-
ве шта ји мо гу има ти раз ли чи те фор ме као што су по-
ли тич ка ана ли за, еко ном ска ис тра жи ва ња, ста ти стич ки 
пре гле ди, прав на ана ли за и др. Они из да ју или крат ке 
из ве шта је/Short Re ports (RS), обич но до се дам стра на, 
или ду ге/Long Re ports (RL), ко ји су по све ће ни ве ли ким 
ис тра жи ва њи ма сло же них те ма. Го ди шње CRS из да је 
ви ше од 700 но вих из ве шта ја ко ји су за иза бра не гру пе 
ко ри сни ка до ступ ни на Вебу CRS.

Оде ље ње за фе де рал на ис тра жи ва ња/Fe de ral Re se arch 
De part ment (FRD) осно ва но је 1948. го ди не. Да нас функ-
ци о ни ше у са гла сно сти са Фе де рал ним про гра мом ко ји 
је утвр дио Кон грес и дру гим нор ма тив ним до ку мен ти-
ма. FRD оба вља од ре ђе на ис тра жи ва ња и ана ли зе уну-
тра шње и ме ђу на род не те ма ти ке за вла ди не аген ци је 
САД, окру га Ко лум би ја и за овла шће не до ба вља че фе-
де рал них по руџ би на. Ис тра жи ва ња и ана ли зе оба вља ју 
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се у ин те ре су свих 14 оде ље ња вла де САД, укљу чу ју ћи и 
Ору жа не сна ге и вој ну ин ду стри ју. FRD је у 2007. го ди-
ни оп слу жио 43 кли јен та у 34 раз ли чи та уре да ко ји се 
од но се на 13 фе де рал них оде ље ња и не за ви сних фе де-
рал них аген ци ја. По след њи ка та лог ис тра жи ва ња и из-
ве шта ја FRD, оба вље них 1974. го ди не, Ac cess to a World 
of In for ma tion, са др жи 500 про из во да.

На уч ни ци и струч ња ци FRD у свом ра ду ко ри сте 
не са мо огром не фон до ве Кон гре сне би бли о те ке, већ и 
стра не из во ре ин фор ма ци ја. Услу ге вла ди них по руџ би-
на фи нан си ра ју се из бу џе та, а за оста ле се вр ши на кна-
да тро шко ва. Про фит ни је до зво љен.

FRD ула зи у са став Ди рек ци је ко лек ци ја и услу га 
(Col lec ti ons and Ser vi ces Di rec to ra te) ко ја је са став ни 
део Li brary Ser vi ces – јед ног од основ них оде ље ња Кон-
гре сне би бли о те ке.

FRD је ана ло ган CRS и оба вља по сло ве та квог истог 
ка рак те ра, углав ном за из вр шну власт, а по вре ме но и 
за прав не ко ми те те Пар ла мен та или Се на та Кон гре са 
САД. За раз ли ку од CRS и Law Li brary, FRD не вр ши 
ис тра жи ва ња на соп стве ну ини ци ја ти ву, већ ис пу ња ва 
зах те ве кли је на та уз пот пу ну на док на ду сво јих тро шко-
ва. Рад по уго во ру ре а ли зу је се у са гла сно сти са кон-
крет ним зах те ви ма аген ци је-кли јен та.

У мар ту 2008. го ди не FRD је на вр шио 60 го ди на. У 
ју би лар ној све сци Бил те на Кон гре сне би бли о те ке (10) 
на ла зи се де таљ ни опис све га чи ме се ба вио и шта је по-
сти гао у овом пе ри о ду.

У по след ње вре ме, об но вив ши ор га ни за ци ју ис тра-
жи вач ких за да та ка као од го вор на им пе ра тив вре ме-
на, овом оде ље њу ја ко не до ста ју ре сур си на стра ним 
је зи ци ма. А то је озби љан про блем. Шеф FRD Ро берт 
Вар ден ука зу је на ва жност оба вље них ис тра жи ва ња: „...
ис тра жи ва ња се не од но се са мо на на ци о нал ну без бед-
ност, већ и на ме ђу на род ну те ма ти ку ко ја је ин те ре-
сант на раз ли чи тим фе де рал ним аген ци ја ма... Ми смо, 
та ко ђе, из вр ши ли ис тра жи ва ња мо гућ но сти и ци ље ва 
ино стра них ко смич ких про гра ма, оце ну тро шко ва стра-
них др жа ва за та ква ис тра жи ва ња и раз вој на но тех но ло-
ги је, гло бал ну оце ну вла ди них ин ве сти ци ја у ис тра жи-
ва ње и ана ли зу енер гет ских ре сур са...“.

Он не дво сми сле но фор му ли ше пред ло ге за ре ше-
ње тих про бле ма. „...тре ба још јед ном ис та ћи ва жност 
ко ри шће ња гра ђе и на дру гим је зи ци ма. Са ку пља ти та-
кву ин фор ма ци ју и учи ни ти је до ступ ном на су шна је 
по тре ба... Мо ја пре по ру ка је јед но став на – на ста ви ти 
са агре сив ним пре тра жи ва њем и са ку пља њем ин фор ма
ци ја на стра ним је зи ци ма... Им пе ра тив фор ми ра ња ме
ђу на род них ко лек ци ја тре ба да се од но си на ши рок круг 
ди сци пли на... За ре а ли за ци ју ин тер ди сци пли нар них ис
тра жи ва ња нео п ход на нам је ра зно вр сност са др жа ја и 
фор ма та“ (19).

Оце не и пред ло зи ше фа FRD до пу њу ју кул тур тре гер-
ску мо ти ва ци ју ин те ре са Кон гре сне би бли о те ке у од но су 
на ме ђу на род не би бли о теч ке про гра ме. И то је при хва-
тљи во. Кул тур но-исто риј ска ис тра жи ва ња на фо ну гло-
бал ног та ла са су ве ре ни за ци је по ста ју нео бич но ак ту ел на 
и до би ја ју пот пу но дру га чи је зна че ње: не тра ди ци о нал но. 
Чак се, не за ви сно од већ на ве де ног ми шље ња, мо же твр-
ди ти да не у бе дљи во пред ста вља ње очи глед них про грам-

ских ци ље ва иза зи ва не по ве ре ње. Нeопходни праг ма тич-
ни ре зул та ти по сти жу се јед но став ни је и јеф ти ни је ако 
се ин фор ма ци ја по сма тра као пред мет отво ре не и ду го-
роч не са рад ње. Мо жда је ово иде а ли зо ван при ступ, али у 
име учвр шћи ва ња уза јам ног по ве ре ња, ипак би му у сва-
кој згод ној при ли ци тре ба ло да ти пред ност.

Кан це ла ри ја за стра те шке ини ци ја ти ве/ 
Of fi ce of stra te gic ini ti a ti ves (OSI)

Ми си ја Кан це ла ри је за стра те шке ини ци ја ти ве је-
сте по др шка опре де ље њу и стра те ги ји Кон гре сне би-
бли о те ке, а то је упра вља ње це ло куп ним про це сом 
стра те шког пла ни ра ња би бли о теч ких и на ци о нал них 
про гра ма из до ме на обез бе ђе ња ду го трај ног чу ва ња 
кул тур ног на сле ђа у ди ги тал ном об ли ку, кон со ли да ци-
ја ста во ва и на по ра раз ли чи тих ин сти ту ци ја за раз ра ду 
уса гла ше них пла но ва ди ги тал не бу дућ но сти и ин те гра-
ци је ин фор ма ци о них услу га.

Ако узме мо у об зир да IRS и FRD стал но по др жа ва-
ју за ко но дав ну и из вр шну власт на кур су опре де ље ња и 
стра те ги је Кон гре сне би бли о те ке, он да je OSI, у нај ма-
њу ру ку, бар је дан од глав них тво ра ца, а, ве ро ват но, и 
си стем ски ин те гра тор по ме ну тих вред но сти – опре де-
ље ња и стра те ги је Кон гре сне би бли о те ке.

Је дан од ско ра шњих ре зул та та OSI је сте ва же ћи 
Стра те шки план за фи нан сиј ски пе ри од 2008-2013 – 
Stra te gic plan FY 20082013 (14), ко ји мо же да бу де обра-
зац до ку мен та ви со ког ни воа и да де таљ но де фи ни ше 
са да шњост и бу дућ ност глав не на ци о нал не би бли о те ке 
САД и би бли о те кар ства зе мље.

Асо ци ја ци ја ди ги тал них би бли о те ка/Di gi tal Li brary 
Fe de ra tion (DLF) је кон зор ци јум од 26 нај ве ћих на уч них 
би бли о те ка САД (укљу чу ју ћи и јед ну ино стра ну – Бри-
тан ску би бли о те ку), као и ар хи ва ко ји су при хва ти ли 
да са ра ђу ју на то ме шта тре ба учи ни ти за фор ми ра ње 
ди ги тал ног са др жа ја из обла сти исто риј ског и кул тур-
ног на сле ђа САД и обез бе ђе ња ши ро ког јав ног при сту-
па том са др жа ју. Ми си ја DLF је ко ор ди ни ра на по др шка 
но вој ге не ра ци ји би бли о те ка.

Ди ги тал не би бли о те ке, чак и у та ко раз ви је ној зе-
мљи, као што је Аме ри ка, пре жи вља ва ју „бо ле сти раз во-
ја“, свој стве не свим би бли о те ка ма на све ту. Дeниз Ка ви 
(De ni se Troll Co vey), за ме ник ди рек то ра би бли о те ке у 
Car ne gie Mel lon Uni ver sity, ко ја пред ста вља сво ју би-
бли о те ку у DLF, по тре бу би бли о те ка за по др шком фор-
му ли са ла је на сле де ћи на чин (9):

„Да нас су би бли о те ке за и ста си ро ма шне. Не мо гу ће 
је не при ме ти ти сна ла жљи вост и рев ност ко ју оне ма ни-
фе сту ју при су сре ту са не за др жи во ра сту ћим и нео че-
ки ва ним про ме на ма. Оне се би кр че пут, чак и та мо где 
ни је ни био обе ле жен, и па ле све тло та мо где ни је би ло 
ни на го ве шта ја. Оне ја сно про фи ли шу сво ју ин сти ту ци-
о нал ну ми си ју и оба ве шта ва ју о то ме шта им је по треб-
но да би за до во љи ле ко ри сни ке. Ако ни ко не по жу ри да 
ис пу ни ове зах те ве, би бли о те ке ће, ко ли ко је у њи хо вој 
мо ћи, по ку ша ти да са ме се бе обез бе де, и да, углав ном 
за хва љу ју ћи то ме, са чу ва ју функ ци о нал ност. Те же ћи 
да за др же ви сок ни во ква ли те та ис пу ње ња зах те ва, оне 
зна ју где тре ба при ме ни ти кри те ри јум ’да ли је до вољ но 
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до бро?’: да ли су до вољ но до бри по да ци, да ли су до-
вољ но до бре ме то де ана ли зе и ода би ра ин фор ма ци ја, 
да ли ће до вољ но до бра би ти еко ном ска ефи ка сност, 
да ли ће услу ге ко ри сни ци ма би ти до вољ но ефи ка сне. 
Услед не до стат ка стан дар да, ру ко вод ства, ба зе за по ре-
ђе ње оства ре них ре зул та та, узи ма ју ћи у об зир не а де-
ква тан бу џет, би бли о те ке чи не све ра ди то га да по др же 
оп слу жи ва ње и при ступ ре сур си ма у ди ги тал ном окру-
же њу на од го ва ра ју ћем ни воу. Са рад ња и ди се ми на ци ја 
ин фор ма ци ја су кључ не ре чи за успех би бли о те ка, ка ко 
да нас, та ко и у бу дућ но сти“.

По моћ би бли о те ка ма, ко ја се за сни ва на ви со ко-
про фе си о нал ној ана ли зи ве ли ког оби ма ауто мат ски 
ре ги стро ва них ста ти стич ких по да та ка и ан ке ти ра ња за-
по сле них и ко ри сни ка са од ре ђе ним ци љем, те шко је 
пре вред но ва ти.

Основ ни прав ци де лат но сти DLF су: ди ги тал не ко-
лек ци је, ди ги тал на об ра да из во ра ин фор ма ци ја, ди-
ги тал но чу ва ње и це ло ви тост, услу ге и ко ри сни ци и 
ар хи тек ту ра ди ги тал не би бли о те ке. Де таљ не и ве о ма 
ко ри сне ин фор ма ци је о ово ме на ла зи се на сај ту http://
www.di glib.org.

На ци о нал на пар ла мент ска би бли о те ка Ја па на/
The Na ti o nal Di et Li brary.

На ци о нал на пар ла мент ска би бли о те ка Ја па на 
осно ва на је 1948. го ди не по пре по ру ци Би бли о теч ке 
ми си је САД. У про це су ре кон струк ци је по ли тич ког си-
сте ма Ја па на по сле Дру гог свет ског ра та, чла но ви Пар-
ла мен та Ја па на (Na ti o nal Di et) пред ло жи ли су да се 
осну је Би бли о те ка Пар ла мен та са ис тра жи вач ким и ин-
фор ма ци о ним слу жба ма и јав ним при сту пом, има ју ћи 
у ви ду Кон гре сну би бли о те ку као мо дел. Нај че шће су 
на ци о нал не би бли о те ке вла ди не уста но ве или су ство-
ре не при вла ди. Та ко обич но по сту па ју у оним зе мља ма 
где би бли о те ка пар ла мен та не вр ши функ ци ју на ци о-
нал не. НПБ Ја па на, као и Кон гре сна би бли о те ка, осно-
ва на је за по тре бе за ко но дав них ор га на, али је исто вре-
ме но и на ци о нал на (12).

У са ста ву На ци о нал не пар ла мент ске би бли о те ке 
Ја па на, као огра нак, по сто ји Ме ђу на род на деч ја би бли
о те ка (The In ter na ti o nal Li brary of Chil dren s Li te ra tu re). 
Ма да је ILCL пр во бит но би ла на ме ње на са мо де ци, она 
са да оп слу жу је и ис тра жи ва че деч је књи жев но сти и са-
ра ђу је са дру гим деч јим и школ ским би бли о те ка ма и 
дру штве ним ор га ни за ци ја ма.

У са ста ву НПБ на ла зи се и Би бли о те ка Кан саи (The 
Kan sai Li brary) у гра ду Кјо то, отво ре на ок то бра 2002. го-
ди не. Са ра ђу ју ћи са глав ном би бли о те ком у То ки ју, она 
вр ши све ви до ве услу га и цен тар је си сте ма за ме ђу би-
бли о теч ку по зај ми цу.

Оба ве зе НПБ као на ци о нал не би бли о те ке су: при-
ма ње и чу ва ње оба ве зног при мер ка, ства ра ње на ци о-
нал не ко лек ци је и из ра да на ци о нал не би бли о гра фи је. 
На ци о нал на пар ла мент ска би бли о те ка Ја па на је исто-
вре ме но и на ци о нал на би бли о гарф ска аген ци ја Ја па на. 
До пун ска оба ве за је по пу на фон да из во ра за на уч но-
тех нич ке ин фор ма ци је и раз ра да на ци о нал них пла но ва 
ње ног раз во ја (11).

НПБ кон ти ну и ра но оства ру је раз ме ну ин фор ма ци-
ја и ко ор ди на ци ју ак тив но сти са спе ци јал ним би бли о те-
ка ма у Вла ди Ја па на и Вр хов ном су ду, са На ци о нал ним 
ин сти ту том за ин фор ма ти ку (Na ti o nal In sti tu te of In for-
ma tics – NII) и Ја пан ском на уч но-тех нич ком кор по ра-
ци јом (Ja pan Sci en ce and Tec hno logy Cor po ra tion – JST).

Основ ни са др жај ди ги тал не би бли о те ке НПБ – је 
Веб-OPAC, тек сту ал на ба за по да та ка ко ја са др жи про то-
ко ле сед ни ца Пар ла мен та, пред ста вља ње рет ких књи га 
(око 29 хи ља да на сло ва), и при руч ник Ја пан ска на уч
нотех нич ка пе ри о ди ка: би бли о гра фи ја. Спе ци јал ни би-
ро НПБ, ство рен је за ин фор ми са ње чла но ва Ја пан ског 
Пар ла мен та и има за то на ме њен сајт. Про је кат ди ги-
тал не би бли о те ке ре а ли зу је се као и у глав ној би бли о те-
ци у То ки ју и Кан са и ју (20).

Ар хи ви ра ње Веб са др жа ја. За кон о оба ве зном при-
мер ку до ку ме на та омо гу ћу је НПБ да до би ја бес плат не 
ко пи је елек трон ских из да ња. Сле де ћи циљ је сте по се-
до ва ње до зво ле за до би ја ње оба ве зног при мер ка онлајн 
пу бли ка ци ја. За да так ни је јед но ста ван: вре ме бр зо про-
ла зи, а ствар ни је са мо у ва жно сти њи хо вог са др жа ја, 
ко ли ко у то ме што су те пу бли ка ци је до ступ не на сај то-
ви ма огра ни че но вре ме, а за тим за у век не ста ју.

Дру ге на ци о нал не би бли о те ке све та. Тре ба ло 
је на да ље пред ста ви ти про грам Европ ске ди ги тал не 
би бли о те ке, ин те ре сант не као при мер спо ја мул ти на-
ци о нал них ин те ре са, као и на ци о нал ни про грам ин те-
гра ци о ног раз во ја кла сич них и ди ги тал них би бли о те-
ка Ко ре је. Ме ђу тим, вре ме је да се за у ста ви мо. Ли мит 
члан ка у ча со пи су је већ пре ко ра чен.

Ко ри сна за па жа ња и за кључ ци

Раз ма тра ни при ме ри би бли о теч ке ар хи тек ту ре у 
ино стран ству не са мо да по твр ђу ју ак си о ме на ве де не 
на по чет ку члан ка, већ и от кри ва ју њи хо ву су шти ну. 
Они де мон стри ра ју свет ски до ми нан тан по глед на би-
бли о те ке, а то је да су оне ин сти ту ци је дру штва ко је 
ства ра ју по вољ но окру же ње за не го ва ње ин те лек та на ци
је, му дрих од лу ка, но вих иде ја и зна ња у нај ши рем зна че
њу по и ма ња те ре чи. У це ли ни, то је ис прав но и пре ци-
зно уоп шта ва ње, ко ри сно за од ре ђе ње прав ца кре та ња. 
Ме ђу тим, са мо ис ку ство, тј. кон крет ни ко ра ци, има ће 
прак тич ну вред ност би ло као обра зац ко ји би тре ба ло 
сле ди ти, би ло као упо зо ре ње.

Раз мо тре не при ме ре ско ро да ни је ни по треб но ко-
мен та ри са ти. Они го во ре са ми за се бе. Је ди но што би 
тре ба ло ис та ћи је сте да се сви при ме ри од но се на на-
ци о нал ни ни во ин те ре са. Ово од ра жа ва ак ту ел ни ру ски 
про блем, а он се са сто ји у то ме ка ко се из бо ри ти са уло-
гом и ме стом би бли о те ка у про ме ње ним дру штве ним 
усло ви ма ко ји су под ло жни све бр жим про ме на ма. Он 
је нај о чи глед ни ји на при ме ру на ци о нал них би бли о те-
ка. У знат ној ме ри, на овом ни воу се и фор ми ра оп шти 
по глед на да ти про блем. Од нос др жа ве пре ма би бли о те-
ка ма нај бо ље се, у су шти ни, очи ту је у ње ним оба ве за ма 
пре ма њи ма.

Ди рект но др жав но упра вља ње те ку ћом де лат но шћу 
би бли о те ка у осно ви се не прак ти ку је. Чак не по сто ји 
ни та ква син таг ма као што је „на ци о нал на би бли о теч ка 
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мре жа“. Др жав ни ор га ни у од но су на би бли о те ке вр ше 
функ ци је ре гу ли са ња и по др шке:

•	 од ре ђу ју ми си ју, ци ље ве и бу џет др жав них би-
бли о те ка (би бли о те ка ко је има ју ста тус др жав них 
уста но ва), обез бе ђу ју им све ви до ве ре сур са;

•	 кон тро ли шу про грам ске ци ље ве и по тро шњу 
ре сур са; 

•	 за ко но дав но утвр ђу ју пра ва и оба ве зе би бли о те ка 
и њи хо вих кли је на та;

•	 до но ше њем стан дар да и дру ге нор ма тив не до ку-
мен та ци је де фи ни шу по тре бе за вр стом и ква ли-
те том би бли о теч ких услу га; 

•	 раз ма тра ју и до но се про гра ме раз во ја др жав них 
би бли о те ка; 

•	 пру жа ју по др шку би бли о те ка ма у обла сти ме ђу-
на род не раз ме не ис ку ста ва и ин фор ма ци ја и у 
до ме ну при сту па ино стра ним ин фор ма ци о ним 
ре сур си ма.

Опе ра тив но упра вља ње на ни воу би бли о те ка ре гу-
ли ше се за ко но дав ним ак ти ма и уну тра шњим ин струк-
ци ја ма ор га на вла сти/или уста но ва у чи јем се са ста ву 
на ла зе.

Ап стракт ни по глед на ре фор му  
ру ског би бли о те кар ства

У овом де лу члан ка оба ве зан сам да го во рим у пр-
вом ли цу, јер све што ћу да ље из ло жи ти пред ста вља 
мо је лич но ми шље ње. У Ло гич ком реч ни купри руч ни
ку Н. И. Кон да ко ва мо же се на ћи сле де ћа де фи ни ци-
ја ап стракт но сти (у не га тив ном сми слу) – „рас кид са 
кон крет ним усло ви ма, рас пли ну тост, нео д ре ђе ност 
тер ми на и де фи ни ци је“ (2). Ма да сва ки по ку шај опи-
са оно га, без по треб не при пре ме, шта да нас у ру ском 
би бли о те кар ству „ни је та ко“ и шта би тре ба ло чи ни ти 
да бу де „та ко“ да ће ре зул тат ко ји се у пот пу но сти мо-
же при ме ни ти на прет ход но на ве де ну де фи ни ци ју. Два 
раз ло га су за то. Пр ви – од су ство је зи ка опи са, тј. јед но-
знач но схва ће не тер ми но ло ги је и од го ва ра ју ћег си сте-
ма број ча но пред ста вље них по ка за те ља и кри те ри ју ма 
оце не (4). Дру ги раз лог са сто ји се у то ме да ци ље ви у 
фор ми ко ја им омо гу ћа ва да се фак тич ки уста но ве њи-
хо ва до стиг ну ћа, ни су по ста вље ни ни од стра не би бли-
о те ка, ни од стра не би бли о теч ке мре же. На тај на чин, 
не мо гу ће је не са мо ко рект но опи са ти по сто је ће или 
же ље но ста ње си сте ма би бли о те ка, већ и пред ста ви ти 
про цес ње го вог по бољ ша ња, јер не по сто ји осно ва за 
упо ре ђи ва ње. На рав но, све ово ће би ти мо гу ће, али у 
сво је вре ме.

По твр да да је ру ско би бли о те кар ство зре ло за про-
ме не не мо же се до би ти на осно ву упо ре ђи ва ња же ља 
и оства ре них ре зул та та. Ме ђу тим, по сто је и дру ги нео-
спор ни раз ло зи. 

Пр во – пот пу на не са гла сност си сте ма и струк ту ре 
би бли о теч ке мре же још из вре ме на по сто ја ња СССР, 
не са гла сност у при сту пу упра вља њу ње ним функ ци-
о ни са њем и обез бе ђе њу ре сур са са са вре ме ним по ли-
тич ким и еко ном ским усло ви ма и стра те шким те жња-
ма Ру ске Фе де ра ци је. Дру го – нео д ло жна по тре ба да се 
„из бег не еко ном ски ми ни мум“ и пре ђе, нај зад, у ка те-

го ри ју раз ви је них зе ма ља. Ово је очи гле дан им пе ра тив. 
Свет ска фи нан сиј ска кри за већ се у осно ви за вр ши ла и 
у све ту је на сту пи ло ста ње но ве рав но те же, не го ре од 
прет ход ног. Ре фор ми са ње би бли о те кар ства ни је ме де-
њак ко јим ће се за сла ди ти би бли о те ке тек он да ка да на-
ста ну бо ља вре ме на, већ нео д ло жан услов до ла ска но ве 
ре ал но сти.

Да би се от по че ло са ре ал ним пре о кре том ка по-
и ма њу за да та ка ре фор ми са ња, по треб но је, по на шем 
ми шље њу, фор му ли са ти два прин ци пи јел на ста но ви-
шта: 1) ре де фи ни са ти уло гу и ме сто ру ских би бли о те ка 
уоп ште, а де ли мич но и на ци о нал них, у жи во ту ру ског 
дру штва и 2) де фи ни са ти уло гу др жа ве у сфе ри упра-
вља ња би бли о те кар ством. Оба прин ци па при па да ју ка-
те го ри ји по ли тич ких ре ше ња. У до глед но вре ме они ће 
се ис кри ста ли са ти. Што се ти че пр во га прин ци па, би-
ло би не у ме сно и не про фе си о нал но уна пред ства ра ти 
би ло ка кве прет по став ке. Тре ба са че ка ти. Што се ти че 
дру го га, по сто је осно ве за рад не хи по те зе. Аме рич ки 
при ступ упра вља њу, ка да др жа ва огра ни ча ва прав но ре-
гу ли са ње де лат но сти би бли о те ка, у ру ским усло ви ма и 
са ру ским мен та ли те том, не ће би ти ефи ка сан. Исто вре-
ме но, ру ске би бли о те ке има ју ду гу тра ди ци ју да са ме 
упра вља ју те ку ћом де лат но шћу и вр ло успе шно се но се 
са тим. На тај на чин из гле да да ће оп ти ма лан при ступ 
би ти онај у ко јем ће др жа ва са чу ва ти функ ци је прав-
не ре гу ла ти ве и стра те шког упра вља ња би бли о те ка ма, 
и мо гу ће је да ће за ње га ство ри ти спе ци јал ни вла дин 
ор ган и/или пре не ти део упра вљач ких функ ци ја на на-
ци о нал не би бли о те ке.

Стра те шке функ ци је упра вља ња мо гу би ти:
1. по ста вља ње ци ља и кон тро ла до сти гу ћа, 
2. упра вља ње пра ви ма би бли о те ка,
3. упра вља ње по тен ци ја ли ма би бли о те ка.
Да ље, мо гу ће је на пра ви ти сле де ћи ко рак ко ји ће 

да ти пред ста ву о це ло куп ном про це су ре фор ми са ња 

Ре фор ми са ње си сте ма ру ских би бли о те ка:  
прин ци пи јел на схе ма
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би бли о теч ке мре же као ак тив ног си сте ма са од ре ђе ним 
ци љем.

Фа зе про це са ре фор ми са ња:
I На уч но-ис тра жи вач ки ра до ви:
 - раз ра да је зи ка опи са си сте ма и про је ка та би бли-

о теч ких ин ве сти ци ја;
 - ци ље ви би бли о те ка, ме то ди за да та ка и де ком по-

зи ци је, кри те ри ју ми оце не;
 - ин фор ма ци о не по тре бе: по ка за те љи и ме то ди 

оце не.
II Прет про јект ни ра до ви:
 - раз ра да ор га ни за ци о не струк ту ре си сте ма 

би бли о те ка;
 - де фи ни са ње ци ље ва си сте ма би бли о те ка на нај-

ви шем ни воу и из град ња ста бла ци ље ва;
 - раз ра да кон цеп ци је ре фор ми са ња би бли о теч ког 

си сте ма и си сте ма упра вља ња;
 - ства ра ње ими та ци о ног мо де ла си сте ма би бли о-

те ка и ими та ци о ни екс пе ри мен ти.

III Раз ра да про јек та си сте ма би бли о те ка и ка лен-
дар ског пла на ње го ве ре а ли за ци је.

IV Ре а ли за ци ја про јек та и екс пе ри мен тал на 
екс пло а та ци ја.

Гра фич ко пред ста вља ње про це са ре фор ми са ња си-
сте ма ру ских би бли о те ка по ка за но на да тој схе ми је сте 
ап страк ци ја (али у по зи тив ном сми слу). Она омо гу ћа ва 
да се уви де основ ни прав ци про це са и да се схва ти њи-
хо ва уза јам на усло вље ност већ при по ста вља њу са мог 
за дат ка ре фор ми са ња, ка да не по сто ји ин фор ма ци ја о 
мно гим по је ди но сти ма, па чак ни у фор ми ве ро до стој-
них прет по став ки.

Би бли о те ко ве де ние: жур нал Рос си йской го су-
дар ствен ной би бли о те ки 4 (Мо сква, 2009): 16-25.

Пре ве ла са ру ског
Сла ви ца Не сто ро вић-Пе тров ски

Ана то лий Пе тро вич Во лик

Би бли о те ки Рос сии: вы бор пу ти 

Ан но та ция
Обо сно вы ва ет ся но вая идея ор га ни за ции на ци о на ль ной се ти би бли о тек. Ее ку ль тур но-про све ти те ль ская 
мис сия до пол ня ет ся ак ту а ль ны ми на пра вле ни я ми – иде о ло ги че ским, на уч но-тех ни че ским, эко но ми че ским 
и обо рон ным. Глав ная це ль на ци о на ль ной се ти би бли о тек, по мне нию ав то ра – со зда ние до ста точ ных ин-
фор ма ци он ных ре сур сов и удо вле тво ре ние по треб но стей общ е ства в ши ро ком спек тре зна ний. Рас смо тре-
ны во змо жно сти ре а ли за ции этой идеи в Рос сии.

Клю че вые сло ва: 
би бли о те ка, за ру бе жный опыт, ин фор ма ци он ные по треб но сти, се ть би бли о тек, стра те гия, про бле мы, ре фор-
ми ро ва ние, си сте ма би бли о тек, про ект, язык опи са ния.

Ана то лий Пе тро вич Во лик, ге не ра ль ный ди рек тор Го су дар ствен ной Би бли о те ки СССР име ни В. И. Ле ни на в 1991—1992 гг., кан ди дат тех ни че ских на ук

A. Vo lik

Li bra ri es of Rus sia: Cho i ce of Path

Ab stract
The sub stan ti a tion of a new idea – the or ga ni za tion of the na ti o nal net work of li bra ri es. Its cul tu ral and edu ca ti o nal 
mis sion is sup ple men ted with ac tual di rec ti ons – ide o lo gi cal, sci en ti fic, tec hni cal, eco no mic and de fen si ve. The 
main pur po se of the na ti o nal net work of li bra ri es, ac cor ding to the aut hor, is the cre a tion of suf  ci ent in for ma tion 
re so ur ces and the sa tis fac tion of re qu i re ments of so ci ety in a wi de spec trum of know led ge. The aut hor con si de red 
the pos si bi li ti es of the re a li za tion of this idea in Rus sia.

Key words: 
Li brary, Fo re ign Ex pe ri en ce, In for ma tion De mands, Net work of Li bra ri es, Stra tegy, Pro blems, Re for ming, System of 
Li bra ri es, Pro ject, Lan gu a ge of the De scrip tion.

A. Vo lik, Di rec tor Ge ne ral of the „V. I. Le nin” Sta te Li brary of the US SR in 1991-1992, Cand. Sc. (Tec hno logy)
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Увод

До но ше ње за ко на ко јим се обез бе ђу је за шти та 
ауто ра, већ на са мом по чет ку ство ри ло је мно ге про бле-
ме. На и ме, за шти та ко ја се обез бе ђу је ауто ри ма на ци-
о нал ним за ко ни ма ни је до вољ на јер се од но си са мо на 
до ма ће др жа вља не. За то се, не сум њи во, већ на са мом 
по чет ку аутор ско-прав не ја вља по тре ба за ме ђу на род-
ном за шти том, тј. за шти том ауто ра ко ји ни су др жа вља-
ни др жа ве у ко јој жи ве, има ју бо ра ви ште у њој, или у 
ко јој на ме ра ва ју да об ја ве сво ја де ла. Тај про блем је у 
по чет ку ре ша ван за кљу чи ва њем би ла те рал них уго во ра 
из ме ђу по је ди них др жа ва. Овим уго во ри ма уре ђи ва ла 
су се и дру га пи та ња, а аутор ско-прав на за шти та би ла је 
спо ред ног ка рак те ра. Због све га на ве де ног, по ја ви ла се 
по тре ба да се у Бер ну 1886. го ди не усво ји Ме ђу на род на 
кон вен ци ја о за шти ти књи жев них и умет нич ких де ла, 
по зна ти ја као Берн ска кон вен ци ја (БК)1, ко ју је та да пот-
пи са ло де сет европ ских зе ма ља. До да нас су 164 зе мље 
при сту пи ле овој кон вен ци ји.

Берн ска кон вен ци ја

Берн ска кон вен ци ја је, од свог до но ше ња до да нас, 
до жи ве ла не ко ли ко ре ви зи ја. По чи ва на три фун да мен-
тал на прин ци па:

1. На ци о нал ни прин цип – пре ма Берн ској кон вен-
ци ји, све зе мље пот пи сни це оба ве зу ју се да тре ти ра ју 
аутор ско пра во ауто ра из свих зе ма ља на исти на чин 
као и аутор ско пра во на ци о нал них. Кра ље ви на Ју го сла-
ви ја пот пи са ла је ову кон вен ци ју још дав не 1930. го ди-

1 Берн ска кон вен ци ја, http://www. yupat.sv.gov.yu/sr/pdf_ap/bern.pdf (пре у-
зе то 9. 9. 2010). Берн ска кон вен ци ја о за шти ти књи жев них и умет нич ких 
де ла, од 9. сеп тем бра 1886. го ди не, до пу ње на у Па ри зу, 1896. го ди не, из-
ме ње на у Бер ли ну, 1903. го ди не, до пу ње на у Бер ну 1914. го ди не, из ме ње-
на у Ри му 1928. го ди не, у Бри се лу 1948. го ди не, у Сток хол му 1967. го ди не 
и у Па ри зу 1971. го ди не.

не, те се За кон о аутор ском пра ву Ср би је при ме њу је на 
сва де ла об ја вље на у Ср би ји, уко ли ко су ауто ри из би ло 
ко је од зе ма ља пот пи сни ца кон вен ци је.

2. Прин цип не за ви сно сти – за шти та аутор ског пра-
ва под јед на ко при па да и до ма ћем и стра ном ауто ру, чак 
иако тај рад ни је за шти ћен аутор ским пра вом зе мље из 
ко је је по те као. На при мер, ако је не ки ро ман на пи сао 
бо ли виј ски др жа вља нин ко ји ни је за шти ћен пре ма бо-
ли виј ском за ко ну, он ће ипак би ти за шти ћен у Ср би ји 
ако ис пу ња ва усло ве за за шти ту пре ма ње ном за ко ну.

3. Ауто мат ска за шти та – за шти та аутор ског пра-
ва спро во ди се ауто мат ски мо мен том на ста ја ња аутор-
ског де ла, без ика кве прет ход не ре ги стра ци је аутор ског 
де ла.

Берн ском кон вен ци јом шти те се штам па на де ла и 
она пред ви ђа ми ни мал ни пе ри од за шти те аутор ских 
пра ва, а то је за жи во та ауто ра и још 50 го ди на по сле 
ње го ве смр ти. Де ла при ме ње не умет но сти ми ни мал но 
су за шти ће на 25 го ди на. Овом кон вен ци јом пред ви ђе-
на је за шти та свих де ла, осим фо то гра фи ја и фил мо ва.

Кон вен ци ја омо гу ћа ва зе мља ма пот пи сни ца ма 
оквир за при хва та ње из у зе та ка од за шти те аутор ских 
пра ва. Та ко ђе, пред ви ђа број не спе ци фич не зах те ве за 
сво је зе мље чла ни це. Та ко зва ни „тро сте пе ни тест“, ко-
ји је са др жан у чла ну 9(2) до зво ља ва сло бо ду зе мља ма 
чла ни ца ма да кре и ра ју из у зет ке и огра ни че ња од уоби-
ча је не за шти те аутор ских пра ва. По след њом ре ви зи јом, 
у Па ри зу 1971. го ди не, зе мље чла ни це при хва ти ле су 
и До да так ко ји се ти че зе ма ља у раз во ју. У прак си то 
зна чи да оне мо гу да да ју не ис кљу чи ве и не пре но си ве 
оба ве зне ли цен це за пре во ђе ње де ла за по тре бе на ста-
ве, обра зо ва ња, на у ке и ис тра жи ва ња и да умно жа ва ју 
де ла у ве зи са ак тив но сти ма у обра зов ном про це су. Ова 
кон вен ци ја не са др жи ме ха ни зме при ну де. Да кле, зе-
мље чла ни це не мо гу да ка зне дру ге зе мље ко је се не 
при др жа ва ју упут ста ва Берн ске кон вен ци је.

Са же так
Oвај рад ба ви се ме ђу на род ним окви ри ма на ко ји ма по чи ва за шти та аутор ских пра ва. Учи њен је по ку шај да се об ја сни 
ка ко би се тре ба ло по на ша ти пре ма де ли ма ко ја су за шти ће на аутор ским пра вом. Где су у све му то ме би бли о те ке? На 
ко ји на чин оне шти те пра ва ауто ра, а у исто вре ме и пра ва ко ри сни ка на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма? Шта се 
сме ко пи ра ти у би бли о те ка ма, на ко ји на чин и под ко јим усло ви ма? Из у зе так од аутор ског пра ва ко ји се при ме њу је у 
би бли о те ка ма по стао је ва жан дав не 1956. го ди не, ка да је ен гле ски пар ла мент ре ви ди рао бри тан ски за кон о аутор ском 
пра ву и озва ни чио пр ви из у зе так ис кљу чи во за би бли о те ке. 

Кључ не ре чи: 
аутор ско пра во, би бли о те ке, WI PO, TRIPS

Аутор ско пра во и би бли о те ке

УДК 347.78
347.78:02

Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић, MA
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, Бе о град
br zu lo vic @u ni lib.bg.ac.rs
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Уни вер зал на кон вен ци ја о аутор ском пра ву

У Же не ви је 1952. го ди не усво је на и Уни вер зал на 
кон вен ци ја о аутор ском пра ву, по зна ти ја као Уни вер
зал на кон вен ци ја (УК). Она је мно го флек си бил ни ја од 
Берн ске кон вен ци је и та ко ђе са др жи прин цип на ци о-
нал ног трет ма на и за бра њу је дис кри ми на ци ју пре ма 
стра ним ауто ри ма, али са др жи ма ње зах те ва ко је зе мље 
чла ни це мо ра ју да ис по шту ју. На ша зе мља је чла ни ца 
од 1966. го ди не.

Зна чај ове кон вен ци је је са да ма њи, јер је ве ћи на 
зе ма ља или при хва ти ла Берн ску кон вен ци ју, или су 
чла ни це Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је WТO, (или и 
јед но и дру го). Оба ве зе о за шти ти аутор ских пра ва чла-
ни ца Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је за сно ва не су на 
Спо ра зу му о пра ви ма из обла сти ин те лек ту ал не сво ји не 
по ве за ним са аспек ти ма ве за ним за тр го ви ну. Ср би ја је 
пот пи сник од 2001. го ди не.

Свет ска ор га ни за ци ја за  
ин те лек ту ал ну сво ји ну WI PO

Свет ска ор га ни за ци ја за ин те лек ту ал ну сво ји ну – WI-
PO осно ва на је 1967. го ди не и по све ће на је иде а лу под-
сти ца ња ства ра ла штва и обез бе ђи ва њу да се пра ва ства ра-
ла ца и вла сни ка шти те ши ром све та и да се про на ла за чи 
и ауто ри при зна ју као та кви и на гра ђу ју за сво ју ге ни јал-
ност. Ова ме ђу на род на за шти та де лу је као под сти цај људ-
ском ства ра ла штву по ме ра ју ћи гра ни це на у ке и тех но ло-
ги је и обо га ћу ју ћи свет књи жев но сти и умет но сти.

Но ва сту ди ја Свет ске ор га ни за ци је за ин те лек ту-
ал ну сво ји ну (WI PO) го во ри о из у зе ци ма од аутор ског 
пра ва за би бли о те ке и ар хи ве ши ром све та. Из у зе так 
од аутор ског пра ва при мен љив на би бли о те ке по ста је 
ва жан дав не 1956. го ди не, ка да је ен гле ски пар ла мент 
ре ви ди рао бри тан ски за кон о аутор ском пра ву и озва-
ни чио пр ви из у зе так ис кљу чи во за би бли о те ке2. Ке нет 
Кру (Ken neth Crews), ди рек тор Са ве то дав ног би роа за 
аутор ска пра ва на Ко лум би ја уни вер зи те ту у Њу јор ку 
при ку пио је ис тра жи ва ња за 149, од укуп но 184 зе мље 
чла ни це (по да так је из но вем бра 2008), и за кљу чио да у 
128 зе ма ља има бар је дан из у зе так ко ји се ти че би бли-
о те ка. Нај че шћи је ко пи ра ње ра ди лич не упо тре бе, или 
ра ди очу ва ња кул тур не ба шти не.

Из у зе ци утвр ђе ни за ко ном ко ји ва же за би бли о те ке 
и ар хи ве су нај че шће: до зво ље но је ко пи ра ње де ла за-
шти ће них аутор ским пра вом у свр ху ис тра жи ва ња, уче-
ња и у лич не свр хе, ко пи ра ње ра ди за шти те де ла и кон-
зер ва ци је, за ме не до тра ја лог или оште ће ног при мер ка 
и за ме ђу би бли о теч ку по зај ми цу. У то ку ис тра жи ва ња 
утвр ђе но је да 21 зе мља не ма ни је дан из у зе так ко ји се 
ти че би бли о те ка у свом За ко ну о аутор ском пра ву, а чак 
три зе мље не ма ју уоп ште За кон о аутор ском пра ву3 (Ав-
га ни стан, Ла ос, Мал ди ви).

Свет ска би бли о теч ка за јед ни ца пред ста вља без број 
раз ли чи тих си ту а ци ја у ко ји ма се би бли о те ка ри су о-
ча ва ју са за ко ном о аутор ском пра ву по ку ша ва ју ћи да 

2 ”Pho to du pli ca tion of Copyrig hted Ma te rial by Li bra ri es”, у Stu di es on 
Copyright No. 15 (1963), 49-67.
3 Crews, SCCR/17/2 (2008), 14.

при ла го де сво је услу ге зах те ви ма на ци о нал ног за ко на. 
Вр ло че сто успе шно шти те за кон, ра де ћи у скла ду са 
ње го вим од ред ба ма, а по не кад про блем ко ји се по ја ви 
не мо гу да ре ше на пра ви на чин, јер је за кон огра ни чен.

Спо ра зум о тр го вин ским аспек ти ма пра ва  
ин те лек ту ал не сво ји не TRIPS

TRIPS је ме ђу на род ни спо ра зум ко јим упра вља 
Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја. Она има 153 зе мље 
чла ни це и 30 зе ма ља по сма тра ча, ме ђу ко ји ма је и Ср-
би ја. Ван си сте ма свет ске ор га ни за ци је на ла зи е са мо 
14 зе ма ља и 3 те ри то ри је (из Евро пе са мо Мо на ко, Сан 
Ма ри но и те ри то ри ја Ко со ва). Овај спо ра зум за кљу чен 
је 1994. го ди не. Он ус по ста вља ми ни мал не стан дар де 
за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не у ра зним об ли ци ма, 
укљу чу ју ћи и за шти ту аутор ских пра ва у зе мља ма ко је 
су чла ни це Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је.

Овај спо ра зум вр ло је сли чан Берн ској кон вен ци ји. 
Глав на раз ли ка је да TRIPS тра жи од зе ма ља чла ни ца 
да обез бе де за шти ту ра чу нар ских про гра ма и ком пи ла-
ци је ба за по да та ка. Не тра жи за шти ту мо рал них пра ва 
ауто ра. Зах те ва обез бе ђи ва ње за штит них ме ра и тра жи 
санк ци је за оне ко ји кр ше аутор ска пра ва. Та ко ђе, има 
и ме ха ни зам ко ји му омо гу ћа ва да ре ша ва спо ро ве и 
мо гућ ност да на те ра дру ге чла ни це да по шту ју за кон и 
пра ви ла у скла ду са уго вор ним оба ве за ма. Флек си би-
лан је у по гле ду зе ма ља у раз во ју ко ји ма до зво ља ва да 
ускла де им пле мен та ци ју оп штих про пи са Спо ра зу ма у 
скла ду са про бле ми ма еко ном ског раз во ја.

Ка ко је при ме на За ко на о аутор ским пра ви ма ве-
о ма ком плек сан про блем у ве ћи ни слу ча је ва, у прак-
су свих зе ма ља пот пи сни ца Берн ске кон вен ци је уве ден 
је тзв. Берн ски тро сте пе ни тест, за сно ван на од ред ба ма 
ове кон вен ци је. При ме њу је се у слу ча је ви ма зах те ва за 
по зај ми цу или ко пи ра ње до ку ме на та, и на осно ву ње га 
се у сва ком по је ди нач ном слу ча ју до но си од лу ка да ли 
ко пи ра ње пред ста вља кр ше ње за ко на или не. Овај тест 
укљу чен је у члан 13. Спо ра зу ма о тр го вин ским аспек-
ти ма из обла сти ин те лек ту ал не сво ји не – TRIPS. Он ка-
же да чла ни це ко је су пот пи са ле спо ра зум де ле из у зе ћа 
и огра ни ча ва ња аутор ских пра ва на:

•	 по себ не слу ча је ве,
•	 ко ји ни су у ко ли зи ји са нор мал ном екс пло а та ци-

јом де ла и
•	 ко ји не оште ћу ју пре те ра но ле ги тим не ин те ре се 

но си о ца пра ва.
Не из бе жни из у зе ци су ци та ти, рас про дат ти раж, 

ко ри шће ње у би бли о те ка ма и обра зов ним ин сти ту ци-
ја ма, пру жа ње услу га хен ди ке пи ра ним ко ри сни ци ма и 
из ра да ди ги тал не ко пи је. Би бли о те ке мо гу да ди стри бу-
и ра ју ко пи је де ла ко ри сни ци ма у не ко мер ци јал не свр-
хе, да на пра ве ко пи је за за ме ну оште ће них и до тра ја лих 
при ме ра ка, јед ну ко пи ју члан ка за ме ђу би бли о теч ку 
по зај ми цу и це лог де ла ако се оно ко ри сти за уче ње и 
ис тра жи ва ње. По вре дом пра ва сма тра се др жа ње у ко-
мер ци јал не свр хе при ме ра ка де ла за шти ће них аутор-
ским или срод ним пра вом ако др жа лац зна или има 
осно ва да зна да је реч о нео вла шће но про из ве де ном 
при мер ку.



75

Панчевачко читалиште 17 (новембар 2010)

Брзуловић Станисављевић Т. „Ауторско право и библиотеке“, 73–77.

о д р а З

Би бли о те ке и аутор ска пра ва

Ми си ја би бли о те ке је да са ку пља, ор га ни зу је, чу ва 
и чи ни до ступ ном кул тур ну и на уч ну гра ђу свим са да-
шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Оне ни су са мо по ли це 
књи га, ни ти ко лек ци је ба за по да та ка. Је дин стве на уло га 
би бли о те ка је да ко ри сни ку омо гу ће да про на ђе же ље ну 
ин фор ма ци ју и да од го во ре на све ин ди ви ду а ле по тре-
бе. Ак тив ни су уче сни ци дру штве них про ме на и свих 
про це са ко ји се де ша ва ју у јед ној дру штве ној за јед ни-
ци. У да на шњем све ту, ка да се до га ђа ји ме ња ју бр зи ном 
све тло сти, од би бли о те ка се оче ку је да се при ла го де 
свим дру штве ним про ме на ма и од го во ре на све зах те ве 
ин фор ма тич ког до ба. Ве о ма је ва жно да би бли о те ка ри 
по зна ју За кон о аутор ском и срод ном пра ву и да оба-
вља ју свој по сао у скла ду са њим. То је нео п ход но ка ко 
за њих, та ко и за са ме ко ри сни ке. Сва ки би бли о те кар 
је ду жан да об ја сни ко ри сни ку ка ко се ко ри сти од ре ђе-
ни ма те ри јал у би бли о те ци, да ли се мо же умно жа ва ти, 
шта се мо же и у ком оби му фо то ко пи ра ти. Цео про цес 
ко ри шће ња би бли о теч ке гра ђе мо ра да се од ви ја у скла-
ду са по што ва њем аутор ских пра ва.

Прин цип уни вер зал не до ступ но сти пу бли ка ци ја, 
као део оп ште људ ског пра ва на ин фор ма ци је, угро жен 
је да нас зах те ви ма из да ва ча да се уве ду мно го број на 
огра ни че ња у ко ри шће ње елек трон ских пу бли ка ци ја и 
њи хо во ис кљу чи ва ње из си сте ма ме ђу на род не ме ђу би-
бли о теч ке по зај ми це. Као што је по зна то, да нас је до бар 
део би бли о теч ког фон да у елек трон ском об ли ку. Овај 
фонд ни је вла сни штво би бли о те ка, већ се мо же ко ри-
сти ти на од ре ђе ни на чин, у скла ду са ли цен цом за ко-
ри шће ње. До зво ла за ко ри шће ње скла па се са вла сни-
ци ма аутор ских пра ва, у овом слу ча ју са из да ва чи ма. 
Ли цен ца тач но про пи су је усло ве, на чин, вре ме и це ну 
ко ри шће ња. Од ред бе ли цен цног уго во ра мо ра ју се по-
што ва ти, јер по вла че ве о ма оштре ка зне.

За шти та аутор ског пра ва у би бли о те ка ма нај че шће 
се од но си на ме ру при умно жа ва њу штам па них ма те ри-
ја ла, као и на за шти ту из во ра на Ин тер не ту. Би бли о те ке 
на чел но по шту ју аутор ска пра ва са мим чу ва њем гра ђе. 
По што ва ње ин те лек ту ал не сво ји не и за шти та аутор ских 
пра ва ни ка ко не сме ју да бу ду ре стрик тив ни, ни ти да 
оста вља ју та кав ути сак. Да не би би ло не до у ми ца, по-
треб но је да све би бли о те ке на свом сај ту ис так ну пра-
ви ла ко ри шће ња би бли о теч ке гра ђе, као и пра вил ник о 
ре про граф ским пра ви ма.

У мно гим ме ђу на род ним до ку мен ти ма о би бли о те-
ка ма ко је су об ја вљи ва ли IFLA,UNE SCO, EBLI DA, ис ти-
че се да би бли о те ке у свом ра ду мо ра ју да се ру ко во де 
за кон ским про пи си ма ко ји ва же у њи хо вим зе мља ма. У 
смер ни ца ма за би бли о теч ко за ко но дав ство из 2000. го-
ди не, ко је је до не ло Ве ће Евро пе - EBLI DA, још се из ри-
чи ти је ин си сти ра да се ре про ду ко ва ње у би бли о те ка ма 
мо ра ускла ди ти са на ци о нал ним за ко ном о аутор ским 
пра ви ма.

Ауто ро во пра во је да сло бод но рас по ла же сво јим 
де лом и то му је га ран то ва но за ко ном. Он сти че фи нан-
сиј ску до бит ко јом се на гра ђу је за свој рад и вре ме ко је 
је уло жио у ства ра ње де ла. Ти ме се под сти че на да љи 
кре а тив ни рад. Би бли о те ке ко је су вла сни ци при ме ра ка 

де ла и дру ге гра ђе мо ра ју да зна ју да је њи хо во пра во 
вла сни штва огра ни че но аутор ским пра вом кад та гра-
ђа са др жи за шти ће на аутор ска де ла. Ауто ро во пра во да 
сло бод но ко ри сти сво је де ло, од но сно да до пу сти или не 
до пу сти ње го во ко ри шће ње, у су прот но сти је са же љом 
и те жњом друш тва да сви ма обез бе ди сло бо дан при ступ 
гра ђи.

Да на шње дру штво обе ле же но је раз ли чи тим ин-
те ре си ма ко је на сто ји да по ми ри: с јед не стра не сто је 
ин те ре си и по тре бе ко ри сни ка де ла, а са дру ге за шти та 
пра ва ауто ра. Са вре ме но до ба и раз вој ди ги тал не тех-
но ло ги је озбиљ но то на ру ша ва ју. Ди ги тал на тех но ло ги-
ја омо гу ћа ва тре нут но умно жа ва ње при ме ра ка ла ко и 
бр зо. Сва ко ко има ком пју тер, ви део или ком пју тер ску 
опре му, у мо гућ но сти је да умно жа ва де ла за при ват-
ну упо тре бу, и од „по тен ци јал ног куп ца“ по ста је „про-
из во ђач“ соп стве них при ме ра ка де ла. Раз вој ра чу на ра 
и њи хо ва ма сов на упо тре ба до ве ли су до то га да ра чу-
нар са пра те ћом опре мом по ста је ефи ка сно сред ство 
за ма сов но умно жа ва ње де ла за при ват не по тре бе. Ова-
кав раз вој тех но ло ги је про у зро ко вао је ве ли ки гу би так 
ауто ра у при хо ди ма од про да је де ла. Они се удру жу ју у 
ор га ни за ци је за ко лек тив но оства ри ва ње пи са них пра ва 
да би за шти ти ли сво је ин те ре се.

Про блем и да ље по сто ји, јер ко ри сни ци би бли о те ка 
и би бли о те ка ри упо зо ра ва ју да су ви ше стро га за шти та 
умно жа ва ња де ла угро жа ва сло бо дан при ступ гра ђи ко-
ја се га ран ту је и као основ но људ ско пра во. Пре ви ше 
строг си стем за шти те фа во ри зу је раз ви је не зе мље на 
уштрб зе ма ља у раз во ју, ко је су при мо ра не да уво зе де-
ла ко ја су им по треб на за да љи раз вој. Ве ли ка нов ча на 
сред ства из два ја ју за пла ћа ње стра них ча со пи са и ба за 
по да та ка, а исто вре ме но њи хо во тра ди ци о нал но зна ње 
ни је за шти ће но и мо же га сва ко ко ри сти ти.

Би бли о те ке су ве о ма за ин те ре со ва не за аутор ско 
пра во, јер у сво јим ко лек ци ја ма ко је да ју на ко ри шће ње 
има ју пу но де ла ко ја су за шти ће на њиме. При да ва њу 
на ко ри шће ње, че сто и умно жа ва ју, ко пи ра ју и ске ни ра-
ју за сво је ко ри сни ке. Са ма чи ње ни ца да је би бли о те ка 
вла сник на ба вље ног при мер ка де ла не да је јој пра во да 
са тим при мер ком чи ни шта јој је во ља. Да ва ње до пу-
ште ња за умно жа ва ње основ но је пра во ауто ра и за то 
би бли о те кар, као по сред ник из ме ђу ауто ра и ко ри сни-
ка, мо ра до бро да по зна је раз ли чи те од ред бе ко је уре ђу-
ју под руч је аутор ских пра ва.

Умно жа ва ње спа да у из у зет ке од аутор ског пра ва у 
ко рист би бли о те ка. У на шем ва же ћем За ко ну о аутор
ском и срод ним пра ви ма, у чла но ви ма 44, 45 и 46 пре-
ци зи ра се да се без до зво ле ауто ра и пла ћа ња на кна де 
мо гу ко пи ра ти од лом ци де ла за по тре бе на ста ве, на уч-
ног ис тра жи ва ња у при ват не и не ко мер ци јал не свр хе. 
То мо гу да чи не би бли о те ке, ар хи ви, му зе ји, обра зов не 
уста но ве и фи зич ка ли ца. Но те се не мо гу умно жа ва ти. 
За по тре бе осо ба са ин ва ли ди те том, до зво ље но је, без 
до зво ле ауто ра и пла ћа ња на кна де, умно жа ва ње и ста-
вља ње у про мет де ла ако то ни је у ко мер ци јал не свр хе.

Прак са је дру га чи ја. Сва ко днев но се фо то ко пи ра 
све, це ле књи ге, док тор ски и ма ги стар ски ра до ви, члан-
ци из ча со пи са. У скрип тар ни ца ма фа кул те та про да ју 
се тзв. „ри де ри“ ко ји су са ста вље ни из ода бра них по гла-
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вља и де ло ва раз ли чи тих књи га ра зних ауто ра, а са др-
же за пра во све што је по треб но за при пре му и по ла га ње 
од ре ђе ног ис пи та. За ко ном је до зво ље но фо то ко пи ра-
ње у при ват не и не ко мер ци јал не свр хе и за по тре бе на-
ста ве. Све што се умно жа ва у ви ше при ме ра ка зах те-
ва до зво лу ауто ра и пла ћа ње на кна де. У овом слу ча ју, 
ауто ру при па да пра во на по себ ну на кна ду ко ју мо же да 
оства ри са мо пре ко ор га ни за ци је за ко лек тив но оства-
ри ва ње пи са них пра ва ауто ра. На жа лост, та ква ор га ни-
за ци ја код нас још ни је фор ми ра на. Ове го ди не (2010), 
би ла су два са стан ка на ту те му, пр ви по чет ком го ди-
не, а дру ги у ма ју у Рек то ра ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
Ди рек тор ка За во да за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не, 
Бран ка То тић, ре кла је на том са стан ку: „По сто је ћим 
за ко ном пред ви ђе на је на пла та аутор ских пра ва, али се 
она не при ме њу је у прак си. За кон пред ви ђа на пла ћи-
ва ње на док на де за пи са на аутор ска пра ва уво зни ци ма 
уре ђа ја за фо то ко пи ра ње, ске ни ра ње и дру гих апа ра та 
за умно жа ва ње пи са ног ма те ри ја ла, као и вла сни ци ма 
фо то ко пир ни ца, др жав ним ин сти ту ци ја ма, обра зов ним 
уста но ва ма и јав ним би бли о те ка ма. За ор га ни зо ва ње 
на пла те би ће за ду же на бу ду ћа ор га ни за ци ја за за шти-
ту пи са них аутор ских пра ва, ко јој За вод да је ли цен цу, 
а та ри фе ће би ти утвр ђе не у до го во ру са об ве зни ци ма“.

Про блем нео вла шће ног фо то ко пи ра ња Уни вер зи-
тет та ко ђе по ку ша ва да ре ши Пра вил ни ком о ди сци-
плин ској од го вор но сти сту де на та. Члан 9. овог ак та ме-
ђу те же ди сци плин ске по вре де тре ти ра „нео вла шће но 
умно жа ва ње ма те ри ја ла за при пре ма ње ис пи та (фо то-
ко пи ра ње уџ бе ни ка и слич но) ра ди ста вља ња у про мет 
и сти ца ња ма те ри јал не до би ти“. Ме ђу тим, ко пи ра њем 
се ба ве са ме фо то ко пир ни це, а не сам сту дент, та ко да 
пра вил ник не ма не ку ве ли ку сна гу.

Све че шће се нео вла шће но пра ве збир ке ра до ва за 
по тре бе на ста ве ко је се ске ни ра ју и по ста вља ју на Вебу. 
На став ник ко ји би же лео да об ја ви ова кву ди ги тал ну 
збир ку, ко ју би сту ден ти мо гли да ко ри сте пу тем Ин тер-
не та или ин тра не та, мо ра прет ход но да до би је пи сме но 
одо бре ње свих ауто ра. „Не дав но су три углед на из да ва-
ча Cam bri ge Uni ver sity press, Ox ford Uni ver sity press и 
Sa ge Pu bli ca ti ons по кре ну ли ту жбу про тив че тво ро слу-
жбе ни ка са Др жав ног Уни вер зи те та Ge or gia јер су на 
свом web-у нео вла шће но умно жа ва ли и ди стри бу и ра-
ли ве ли ки број за шти ће них де ла. Уни вер зи тет ски слу-
жбе ни ци по зи ва ли су се на пра во фер ко ри шће ња, ’fa ir 
use’, спе ци фич но за аме рич ко за ко но дав ство, слич но 
огра ни че њи ма за при ват но ко ри шће ње у евоп ским зе-
мља ма. Спор је још увек у то ку и не стр пљи во се оче ку је 
пре су да“4.

Ка ко би бли о те кар мо же да пре по зна да је де ло  
за шти ће но аутор ским пра вом?

Сва ко аутор ско де ло но си по да так о ауто ру и го ди-
ну кад је де ло пр ви пут из да то, и озна ку ©. И ка да не ма 
те озна ке, де ло је за шти ће но. Сло бод на де ла су она за 
ко је је ис те као пе ри од за шти те и мо гу сло бод но да се 

4 Алек сан дра Хор ват и Да ни је ла Жив ко вић, Књи жни це и аутор ско пра во 
(За греб: Хр ват ска све у чи ли шна на кла да, 2009).

ко ри сте. У на шем ЗАПСП-у пре ци зи ра се рок тра ја ња 
за шти те, за жи во та ауто ра и још 70 го ди на по сле смр ти. 
Де ла ко ја на ста ју у би бли о те ка ма: би бли о гра фи је, ка-
та ло зи, бил те ни при но ва, не тре ти ра ју се као аутор ска 
де ла, осим ако је рас по ред ка та ло шких је ди ни ца та кав 
да чи ни ин те лек ту ал ну тво ре ви ну ко ја се од ли ку је ори-
ги нал но шћу и ин ди ви ду ал но шћу.

Ко ји је рок за шти те код елек трон ског ча со пи са? 
Сва ки при лог је за шти ћен по себ но. Код елек трон ских 
де ла тре ба во ди ти ра чу на ка да се пре у зи ма ју или штам-
па ју члан ци, ли цен ца не до зво ља ва да се пре у зме цео 
ча со пис од ко ри ца до ко ри ца, већ по је ди нач но не ко ли-
ко чла на ка. Код ко ри шће ња елек трон ских де ла ва жи за-
кон зе мље ко ри сни ка, а не зе мље из да ва ча или ди стри-
бу те ра. Де ла на Ин тер не ту су та ко ђе за шти ће на.

Ци ти ра ње је је дан од из у зе та ка од аутор ског пра ва 
у ко рист фи зич ког ли ца. Мо же се ци ти ра ти без до зво ле 
ауто ра. Увек се пре ци зно на во ди име ауто ра, на зив де ла, 
ме сто и го ди на из да ва ња. Исто ва жи и ако је у пи та њу 
елек трон ски из вор, на во ди се адре са стра ни це. Ва жно је 
за пам ти ти да се ци ти ра ју са мо об ја вље на де ла. Усме но 
са оп ште ње са кон фе рен ци је та ко ђе се мо же ци ти ра ти. 
Сма тра се да је об ја вље но по што је јав но са оп ште но.

Ако же ли те ви ше ин фор ма ци ја, мо же те по гле да ти 
„Аутор ска пра ва за би бли о те ка ре“, за јед нич ки про је-
кат Берк ман цен тра Ин тер нет и дру штво Уни вер зи те-
та Хар вард (Berk man Cen ter for In ter net & So ci ety) и 
кон зор ци ју ма Elec tro nic In for ma tion for Li bra ri es eiFL, 
ко ји чи не би бли о те ка ри из 50 зе ма ља Афри ке, Ази је и 
Евро пе. Циљ је да би бли о те ка ри ма из земаљa у раз во-
ју и тран зи ци ји обез бе ди нео п ход не ин фор ма ци је ко је 
се од но се на за ко не о аутор ском пра ву. Курс се мо же 
ко ри сти ти на три на чи на. Пр во, ма те ри јал би бли о те кар 
мо же са мо стал но да чи та. Дру го, мо же се ко ри сти ти 
тра ди ци о нал но у учи о ни ци. Тре ће, мо же се ко ри сти ти 
за уче ње на да љи ну. Са др жи де вет мо ду ла, а ма те ри-
јал је по де љен на пет ни воа: ни во 1 – од го ва ра ју ћи за 
ко ри сни ке ко ји же ле основ на са зна ња о то ме ка ко за-
кон о аутор ским пра ви ма ути че на рад у би бли о те ка ма 
зе ма ља у раз во ју; ни во 2 – од го ва ра ју ћи за ко ри сни ке 
ко ји су за ин те ре со ва ни за те о ри ју на ко јој се за сни-
ва ју за ко ни; ни во 3 – од го ва ра ју ћи за ко ри шће ње као 
јед но се ме страл ни до ди плом ски курс о овој те ми; ни во 
4 – од го ва ра ју ћи за ко ри шће ње на по сле ди плом ском 
кур су о овој те ми; ни во 5 – од го ва ра ју ћи за пре да ва ча 
на фа кул те ту ко ји се при пре ма да пре да је ову област. 
Ма те ри ја ли за овај курс при пре мље ни су и за шти ће ни 
у окви ру Cre a ti ve Com mons At tri bu tion li cen se и сло бод-
но су до ступ ни на адре си: http://cyber.law.har vard.edu/
copyrightfor li bra ri ans/.

Би бли о те ка ри и сви за ин те ре со ва ни мо гу сло бод но 
да ко ри сте курс, ши ре га, пре во де и мо ди фи ку ју.

Ан ке та

Као ко ор ди на тору за аутор ска пра ва, оба ве за ми је 
да упо знам ко ле ге би бли о те ка ре са За ко ном о аутор-
ским пра ви ма и да их еду ку јем за при ме ну у прак си. 
Ин те ре со ва ло ме је ка ко би бли о те ка ри спро во де за кон, 
па сам ан ке ти ра ла ви со ко школ ске би бли о те ке. Ан ке та 



77

Панчевачко читалиште 17 (новембар 2010)

Брзуловић Станисављевић Т. „Ауторско право и библиотеке“, 73–77.

о д р а З

је са др жа ла осам нај о снов ни јих пи та ња. Од 73 би бли о-
те ке у Бе о гра ду, ан ке ту је по пу ни ло и вра ти ло 16, што је 
20% од укуп ног бро ја. Ана ли за ан ке те сле ди:

1. Да ли зна те ко ја су огра ни че ња аутор ских пра ва 
про пи са на За ко ном о аутор ском и срод ним пра ви ма у ко
рист би бли о те ка?

Се дам би бли о те ка од го во ри ло је да не зна ко ја 
су огра ни че ња аутор ских пра ва, шест је упо зна то са 
огра ни че њи ма, а две би бли о те ке де ли мич но по зна ју 
огра ни че ња.

„За бра ње но ко пи ра ње књи га, до зво ље но ко пи ра ње 
јед ног члан ка из ча со пи са.”

2. На ко ји на чин се у ва шој би бли о те ци при ме њу ју 
огра ни че ња аутор ских пра ва у ко рист би бли о те ка?

Ве ћи део од го во ра од но сио се на то да се огра ни че-
ња не при ме њу ју ни на ко ји на чин. Ево не ких ин те ре-
сант них од го во ра:

„За бра ном ко пи ра ња књи га.“
„Не из но се се: док тор ске те зе, ма ги стар ски и ди-

плом ски ра до ви.“
„Са мо ако про фе сор не до зво ља ва ко пи ра ње свог 

уџ бе ни ка.“
„Ни је до зво ље но ко пи ра ње ори ги нал них 

пу бли ка ци ја.“
3. Да ли је спро во ђе ње ре гу ли са но не ким ин тер ним 

пи са ним ак том или не?
Све би бли о те ке су од го во ри ле да ни је ре гу ли са но 

пи са ним ак том.

4. Да ли се до зво ља ва ко пи ра ње би бли о теч ког ма те
ри ја ла из ва шег фон да?

Ве ћи на би бли о те ка до зво ља ва ко пи ра ње ма те ри ја-
ла (11), са мо че ти ри би бли о те ке не до зво ља ва ју.

„До зво ље но је ко пи ра ње ко пи ја пу бли ка ци ја.“
5. Ко ји ма те ри јал се мо же ко пи ра ти?
Фо то ко пи ра ње је до зво ље но све га у пет би бли о те ка, 

де ло ве књи га ко пи ра ју три, у три би бли о те ке ко пи ра ју 
се са мо члан ци, а јед на до зво ља ва ко пи ра ње уџ бе ни ка 
и чла на ка.

„Фо то ко пи је пу бли ка ци ја ко је су по треб не за при-
пре ма ње ис пи та, CD-е и DVD-е са тек сто ви ма и ре про-
дук ци ја ма са мо у свр ху при пре ма ња ис пи та.“

6. Да ли ко ри сник ко пи ра сам или уз при су ство 
би бли о те ка ра?

Ко ри сни ци углав ном ко пи ра ју са ми ско ро у свим 
би бли о те ка ма, са мо у јед ној ко пи ра се уз при су ство 
би бли о те ка ра.

7. Ко ли ко про це на та књи ге до зво ља ва те да се ко пи ра?
Че ти ри би бли о те ке до зво ља ва ју ко пи ра ње це лих 

књи га, 30-50% мо же се ко пи ра ти у јед ној, 10-25% та ко-
ђе у јед ној. Пет би бли о те ка од го во ри ло је да про це нат 
ко пи ра ња ни је ре гу ли сан.

8. Да ли по сто ји огра ни че ње у по гле ду ко пи ра ња исте 
књи ге?

Нај ве ћи број од го во ра (9) је да ни је ре гу ли са но у 
њи хо вим би бли о те ка ма. Три би бли о те ке од го во ри ле су 
да не ма ју ни ка ква огра ни че ња у по гле ду ко пи ра ња исте 
књи ге.
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Copyrights and Li bra ri es

Ab stract
This pa per will deal with the in ter na ti o nal fra me work as the ba sis for copyright pro tec tion. We will try to ex pla in the way to 
tre at works pro tec ted by copyrights. But, in all of this, what is the po si tion of li bra ri es? How do the li bra ri es pro tect the aut hors’ 
rights, si mul ta ne o usly with the rights of the user to free ac cess to in for ma tion? What may be co pied in the li bra ri es, how and 
un der what con di ti ons? The ex cep ti on form the copyrights ap plied in li bra ri es has be co me im por tant in dis tant 1956, when 
En glish par li a ment re vi sed the Bri tish law on copyrights and ma de pu blic the first ex cep ti on ex clu si vely for li bra ri es. 

Key words: 
copyrights, li bra ri es WI PO, TRIPS, li mi ta ti ons  and ex cep ti ons
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У По жа рев цу је 2. и 3. ју на 2010. го ди не одр жан 
че твр ти по ре ду струч ни скуп За јед ни це ма тич них би-
бли о те ка Ср би је под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је. У окви ру ску па отво ре на је 
из ло жба под на зи вом Скри ве но бла го би бли о те ка Ср би је: 
нај дра го це ни ји екс по на ти из за ви чај них збир ки би бли о
те ка Ср би је.

При сут не су по здра ви ли Не бој ша Бра дић – ми ни-
стар кул ту ре у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Сре тен Угри чић 
– управ ник На род не би бли о те ке Ср би је и пред сед ник За-

јед ни це ма тич них би бли о те ка, Ми о драг Ми ло са вље вић 
– гра до на чел ник По жа рев ца и Бе ба Стан ко вић – ди рек-
тор ка На род не би бли о те ке „Или ја М. Пе тро вић“ у По жа-
рев цу, а ујед но су отво ри ли и скуп и из ло жбу. Ми ни стар 
Бра дић је на отва ра њу ис та као да је ово бит на го ди на за 
срп ску кул ту ру, с об зи ром да је 2010. го ди на про гла ше на 
за Го ди ну књи ге и је зи ка. На гла сио је да је уве рен да ће 
Скуп шти на ове го ди не усво ји ти за ко не о Ста рој и рет кој 
књи зи, За кон о би бли о те ка ма, За кон о из да вач кој де лат-
но сти и За кон о оба ве зном при мер ку. Го во ре ћи о би бли-
о те ка ма, ис та као је њи хо ву ва жност у очу ва њу и пред-
ста вља њу кул тур ног бла га и на сле ђа, као и по тре бу за 
па жљи ви јим тра га њем за аутен тич ним вред но сти ма на-

ше из вор не кре а тив но сти. На из ло жби је пред ста вље но 
26 нај зна чај ни јих при ме ра ка гра ђе по из бо ру ма тич них 
би бли о те ка. Об ја вљен је и ка та лог ове из ло жбе, а сва ка ко 
све по хва ле иду и вир ту ел ној из ло жби, ко ја у про ши ре-
ној фор ми пред ста вља по је дан при ме рак гра ђе из за ви-
чај них збир ки свих јав них би бли о те ка у Ср би ји.

Те ма ово го ди шњег ску па би ле су за ви чај не збир ке, 
њи хо во фор ми ра ње, об ра да, во ђе ње, чу ва ње и пре зен-
то ва ње. Пре да ва ња су би ла иза бра на по по зи ву, а пр вог 
да на ску па, у по по днев ној се си ји, пре да ва ње под на зи-

вом „Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја: на ста нак и 
раз вој срп ске збир ке у Бри тан ској би бли о те-
ци“, одр жао је мр Ми лан Гр ба, ру ко во ди лац 
збир ке ју го и сточ не Евро пе у Бри тан ској би-
бли о те ци у Лон до ну. У ис црп ном из ла га њу, 
али и од го ва ра ју ћи на пи та ња, пред ста вио је 
рад овог оде ље ња. На кон то га, уче сни ци ску-
па су има ли при ли ку да по се те Га ле ри ју Ми-
ле не Па вло вић – Ба ри ли. Би бли о те ка ри су у 
ве чер њим са ти ма при су ство ва ли пред ста ви 
Ход ни ци жу ти, пур пур ни, пла ви, а при ход од 
про да тих ула зни ца био је на ме њен би бли о-
те ци „Или ја М. Пе тро вић“ у По жа рев цу за 
ку по ви ну опре ме за сле пе и сла бо ви де ко-
ри сни ке би бли о теч ких услу га. Пред ста ву је 
при пре ми ла Ра ди о ни ца за ин те гра ци ју из 
Бе о гра да, а глум ци у пред ста ви су сле па и 
сла бо ви да ли ца.

Дру гог да на ску па одр жа на су сле де ћа 
пре да ва ња: „Ка ко са чу ва ти исто ри ју“(Ми-
ле Та сић – Град ска би бли о те ка Су бо ти ца), 
„Кри те ри ју ми утвр ђи ва ња за ви чај не гра ђе у 
би бли о те ка ма“ (Та тја на Жив ко вић – На род-

на би бли о те ка По жа ре вац), „Ви зу ел на и фо то граф ска 
гра ђа у за ви чај ним фон до ви ма – ди ги та ли за ци ја, об-
ра да, стра те ги ја на бав ке и пре зен та ци ја“ (Дра ган Стој-
ме но вић – На род на би бли о те ка Бор) и „Од за ви чај них 
збир ки до Срп ске ди ги тал не би бли о те ке“ (Ве сна Ињац-
Мал ба ша – На род на би бли о те ка Ср би је).

На ску пу је до де ље на и на гра да „Ђу ра Да ни чић“ 
За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је за до при нос 
раз во ју би бли о те кар ства и кул ту ре у Ср би ји за 2009. го-
ди ну. Ово го ди шњи до бит ник је Ве сна Ињац-Мал ба ша, 
за ме ник управ ни ка На род не би бли о те ке Ср би је. На гра-
ду је уру чио ака де мик Ми ро Вук са но вић, управ ник Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске.

Би бли о нет 2010
Че твр ти го ди шњи струч ни скуп За јед ни це  

ма тич них би бли о те ка Ср би је

Иван Сто ја но вић
Град ска би бли о те ка у Вр шцу
ivan sto ja no vic76@gmail.com

Предавање Весне Ињац Малбаша у Свечаној сали  
Скупштине града Пожаревца
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Мр Са ња Ан то нић
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“,  Бе о град
an to nic @u ni lib.bg.ac.rs

Ми ли ца Сте ва но вић
На род на би бли о те ка Кру ше вац
mi li cas04@yahoo.com

Мул ти кул ту рал ност и ре ги о нал на са рад ња
Го ди шња кон фе рен ци ја Удру же ња би бли о те ка ра Ма ђар ске 

Ба ја, 15-17. јул 2010.

Као удру же ње ко је има ду гу и бо га ту исто ри ју 
(осно ва но 1935. го ди не) и за ви дан број чла но ва (око 
2.200 по је ди на ца и 60 ин сти ту ци ја), Удру же ње би бли о-
те ка ра Ма ђар ске има узор ну тра ди ци ју у успе шном ор-
га ни зо ва њу сво јих го ди шњих струч них кон фе рен ци ја.

Ове го ди не, скуп ма ђар ских ко ле га одр жан је од 
15-17. ју ла у по гра нич ном гра ду Ба ји. Под окри љем 
те ме Су срет кул ту ра: Би бли о те ке и би бли о те ка ри као 
цен три узајм ног раз у ме ва ња, скуп се од ви јао у зна ку 
мул ти кул ту рал но сти и ре ги о нал не са рад ње. У скла ду 
с на зна че ном те мом, ода бра но је и ме сто одр жа ва ња 
кон фе рен ци је – се вер но бач ки мул ти на ци о нал ни град, у 
ко јем по ред ма ђар ског ста нов ни штва, жи ви и не мач ка, 
хр ват ска и срп ска ма њи на. По зи ви ор га ни за то ра упу ће-
ни пред став ни ци ма би бли о теч ких удру же ња су сед них 
зе ма ља на тро днев но го сто ва ње, ме ђу соб но упо зна ва-
ње и дру же ње, би ли су жи во твор на пот по ра основ ној 
иде ји ску па. Оту да су се на кон фе рен ци ји, по ред око 
три ста до ма ћих би бли о те ка ра, на шли и пред став ни ци 
би бли о теч ких дру шта ва Хр ват ске, Сло вач ке и Ср би је. 
Би бли о те кар ско дру штво Ср би је за по че ло је са рад њу са 
ма ђар ским ко ле га ма пру жа ју ћи по др шку про јек ту ко-

јим су они кон ку ри са ли код фон до ва ЕУ, од но сно ко-
ре спон ден ци јом ко ју је с њи ма во ди ла се кре тар БДС-а 
Ве сна Цр но го рац. За хва љу ју ћи то ме, Би бли о те кар ско 
дру штво Ср би је је на овом ску пу има ло два сво ја пред-
став ни ка: мр Са њу Ан то нић, чла на УО БДС (Уни вер-
зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“) и Ми ли цу 
Сте ва но вић, чланa Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу 
БДС из На род не би бли о те ке Кру ше вац. Сло вач ке би-
бли о те ка ре пред ста вља ла је пред сед ни ца њи хо вог удру-
же ња Сил ви ја Ста се ло ва, док су де ле га ци ју Хр ват ског 
књи жни чар ског дру штва (ХКД) чи ни ла че ти ри чла на: 
Та ма ра Крај на, пред сед ни ца Струч ног од бо ра, бла гај-
ни ца Ве сна Го лу бо вић, струч на се кре та ри ца Са ња Жу-
нић и Ма ри на Ви нај – пред сед ни ца ХКД по дру жни це за 
Сла во ни ју и Ба ра њу. Уз ово тре ба ре ћи да је тро шко ве 
бо рав ка за оба срп ска и јед ног хр ват ског пред став ни-
ка сно си ло ма ђар ско Дру штво, док је бо ра вак за оста ла 
три чла на ХКД фи нан си ра ло хр ват ско Ми ни стар ство 
кул ту ре.

Че тр де сет дру га го ди шња кон фе рен ци ја ма ђар ског 
би бли о теч ког дру штва од ви ја ла се на „Етвош Јо жеф“ 
уни вер зи те ту. Све ча ном отва ра њу го ди шње скуп шти-

не при су ство ва ло је око 300 би бли о те ка ра 
из це ле Ма ђар ске, а пред се да ва ли су пред-
сед ни ца Дру штва проф. Ба кош Кла ра, пред-
став ник Ми ни стар ства кул ту ре Ма ђар ске, 
не ко ли ко де ла га та из упра ве Дру штва, као 
и пред став ни ци ло кал не упра ве и би бли о-
те ка Ба је. По зва ни го сти из су сед них зе ма-
ља би ли су по себ но пред ста вље ни и ср дач но 
по здра вље ни.

По сле увод не це ре мо ни је, на ко јој је 
пред ста вље но и рас ко шно фол клор но ства-
ра ла штво зе мље до ма ћи на, от по чео је рад-
ни део кон фе рен ци је, ко ји је тра јао два да-
на и од ви јао се у ви ше сек ци ја: сек ци је за 
ко ри снич ке сер ви се, за на уч не и му зеј ске 
би бли о те ке, за на пред но ко ри шће ње ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја и раз ви ја ње ин фор-
ма ци о ног дру штва, за би бли о гра фе и др. У 
исто вре ме, за стра не го сте био је пред ви ђен 
бо гат кул тур ни про грам. У окви ру тог де ла 
про гра ма, нај зна чај ни ја је би ла по се та јав ној Све ча ност отва ра ња кон фе рен ци је
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Л и н к

би бли о те ци ко ја но си име зна ме ни тог пе сни ка Ен дре 
Ади ја, сме ште ној у згра ди си на го ге, ве ле леп ном зда њу 
по диг ну том по ло ви ном XIX ве ка. По се ти о ци ма је по-
себ но пред ста вље на ње на нај ве ћа зна ме ни тост – ко лек-
ци ја од око 4.300 ста рих и рет ких књи га, ме ђу ко ји ма 
и из у зет но вред на ин ку на бу ла – пр во це ло ви то из да-
ње Ве ли ке Ди дро о ве и ДÁ Аламберове ен ци кло пе ди је. 
Кул тур ни про грам ове кон фе рен ци је об у хва тао је још 
не ко ли ко оби ла за ка и до га ђа ња ко ји су има ли за циљ 
упо зна ва ње при род них, исто риј ских и кул тур них од ли-
ка ово га кра ја. Срп ски пред став ни ци ни су про пу сти ли 
при ли ку да по се те и ло кал ну пра во слав ну цр кву, у чи јој 
пор ти се на ла зи и би ста нај зна ме ни ти јег Ба ја ни на, пи-
сца и дра ма тур га Јо а ки ма Ву ји ћа. За вр шна све ча ност 
при ре ђе на је у Не мач ком кул тур но-обра зов ном цен-
тру, на ко јој је из во ђе њем ма ђар ских, не мач ких, бу ње-
вач ких и срп ских на род них ига ра, за о кру же на при ча о 
мул ти кул ту рал но сти, су жи во ту, ме ђу соб ном ути ца ју и 
пре пли та њу раз ли чи тих кул ту ра. По след њег да на ску-
па, уче сни ци ма су би ле по ну ђе не две екс кур зи је: јед на 
до чу ве не Ге менц шу ме у окви ру Ду нав-Дра ва на ци о-
нал ног пар ка и дру га до на шег Сом бо ра.

По се бан ути сак са овог до га ђа ја ве зан је за из у зет ну 
па жњу и љу ба зност до ма ћи на. То се пре све га од но си 
на про фе сор ку Уни вер зи те та у Се ге ди ну Ба рат не Хај ду 
Аг неш, ко ја је као ува же ни струч њак ове го ди не пред се-
да ва ла Ко ми си јом за Упра вља ње зна њем на IFLA-иној 
кон фе рен ци ји у Ге те бор гу. За хвал ност за пред у сре тљи-

вост и го сто прим ство срп ски пред став ни ци сва ка ко ду-
гу ју и до а је ну ма ђар ског би бли о те кар ства, го спо ђи Еви 
Ја ки из На ци о нал не га ле ри је у Бу дим пе шти.

Бо ра вак у Ма ђар ској био је још јед на по твр да да, 
упр кос пер ма нент ном уви ду у свет ска де ша ва ња и мо-
гућ но сти ма нео гра ни че не дру штве не ко му ни ка ци је пу-
тем гло бал не мре же, жи ви кон такт, ствар ни увид (или 
увид у ствар но) и не по сре до ва ни до жи вљај – оста ју не-
за мен љи ви на чи ни про фе си о нал ног са зна ва ња, раз у ме-
ва ња и са рад ње. У то ме увек и тре ба тра жи ти сми сао, 
ка ко у гран ди о зним оку пља њи ма по пут IFLA-ине или 
ALA-ине го ди шње кон фе рен ци је, та ко и у ре ги о нал ним, 
на ци о нал ним или не ким дру гим ма њим ску по ви ма. У 
то ме је био сми сао и ле то шње кон фе рен ци је ма ђар ских 
би бли о те ка ра у Ба ји.

За срп ске пред став ни ке, ово го сто ва ње би ло је 
сјај на при ли ка за ус по ста вља ње ве за са ко ле га ма из 
зе ма ља у окру же њу. Вра тив ши се са по зи ви ма за за-
по чи ња ње не са мо лич не, не го и зва нич не са рад ње на 
ни воу ин сти ту ци ја и дру шта ва, од стра не ма ђар ских и 
хр ват ских ко ле га, те пред сед ни це сло вач ког би бли о-
теч ког удру же ња, мо же се ре ћи да су они ту при ли ку и 
ис ко ри сти ли на нај бо љи мо гу ћи на чин. У том сми слу, 
по чет ком про це са чвр шћег про фе си о нал ног по ве зи-
ва ња у ре ги о ну мо же се сма тра ти и не дав но го сто ва ње 
пред сед ни ка БДС-а на Го ди шњој скуп шти ни хр ват ских 
би бли о те ка ра и по зив за пот пи си ва ње уго во ра о са рад-
њи два ју дру шта ва.

Даниела Морариу
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Уче шће Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
на Ме ђу на род ном би бли о граф ском  

кон гре су у Санкт-Пе тер бур гу
Ме ђу на род ни би бли о граф ски кон грес 

(Ме жду на род ный би бли о гра фи че ский кон-
гресс), у орга ни за ци ји Ру ског би бли о те кар-
ског удру же ња, За јед ни це би бли о те ка Евро-
а зи је, Ру ске на ци о нал не би бли о те ке, Ру ске 
др жав не би бли о те ке, Би бли о те ке Ру ске 
ака де ми је на у ка и Пред сед нич ке би бли о те-
ке „Бо рис Јељ цин“, одр жан је у Санкт-Пе-
тер бур гу у пе ри о ду од 21. до 23. сеп тем бра, 
2010. го ди не. Оку пио је пре ко 500 уче сни ка 
из во де ћих би бли о те ка у Евро пи. Нај ви ше 
пред став ни ка би ло је из Ру ске Фе де ра ци-
је и бив ших со вјет ских ре пу бли ка, за тим, 
из Пољ ске, Бу гар ске, Изра е ла, Сло ве ни је, 
Фран цу ске. Пред став ни ци Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да су би ли је ди ни из Ср би је.

Пле нар но за се да ње Кон гре са под на зи-
вом Би бли о гра фи ја да нас и су тра: ди ску си је 
и пр ог но зе одр жа но је у кон церт ној дво ра ни 
„Кар не вал“ Двор ца ства ра ла штва мла дих у 
цен тру Санкт-Пе тер бур га. На це ре мо ни ји 
отва ра ња Кон гре са го во ри ли су Вла ди мир Ни ко ла је вич 
Зај цев, ге не рал ни ди рек тор Ру ске на ци о нал не би бли о-
те ке и пред став ни ци Ми ни стар ства кул ту ре Ру ске Фе-
де ра ци је. Спе ци јал ни го сти би ли су Жу ма бек Ко жа је-
вич Кен ши мов, ге не рал ни кон зул Ре пу бли ке Ка зах стан 
и Орин ба сар Иса хо вич Иса хов, ди рек тор На ци о нал не 
би бли о те ке Ка зах ста на са пре зен та ци јом пр о јек та „До-
ку мен тар на ме мо ри ја Ка зах ста на у Ру ској на ци о нал-
ној би бли о те ци“ (До ку мен та ль наяпа мя ть Ка зах ста на в 
Рос сий ской на ци о на ль ной би бли о те ке).

На Кон гре су је раз ма тран ши рок спек тар пи та ња 
и пр о бле ма у ве зи са би бли о гра фи јом: би бли о гра фи-
ја као со ци о кул ту ро ло шки фе но мен, би бли о гра фи ја и 
обра зо ва ње, би бли о гра фи ја као на у ка, исто ри ја и ета пе 
раз во ја, по зна ти би бли о гра фи, би бли о гра фи ја на елек-
трон ским ме ди ји ма, би бли о граф ски и архе о граф ски 
из во ри, на ци о нал не би бли о гра фи је (те ку ће и ре тро-
спек тив не), би бли о гра фи ја и дру ге на уч не ди сци пли-
не и др. Сва пре да ва ња би ла су по де ље на на те мат ске 
це ли не: 

•	 Те о риј ски и ме то до ло шки пр о бле ми би бли о-
граф ске на у ке и прак се;

•	 На ста ва, обу ка, струч не пу бли ка ци је;
•	 На ци о нал на и др жав на би бли о гра фи ја. Би бли о-

граф ска де лат ност на ци о нал них би бли о те ка;
•	 Би бли о гра фи ја као по моћ но сред ство у на уч ним 

ис тра жи ва њи ма;
•	 Би бли о граф ска ис тра жи ва ња у ху ма ни стич ким 

на у ка ма;
•	 За ви чај на би бли о гра фи ја;
•	 Пре по ру че на би бли о гра фи ја. Би бли о гра фи ја 

деч је књи жев но сти;
•	 Хр о но ло ги ја у би бли о гра фи ји;
•	 Би бли о граф ски ре сур си: оп шти те о риј ски пр о-

бле ми и тех но ло ги ја фор ми ра ња и ко ри шће ња;
•	 Ин фор ма ци о но-би бли о граф ска слу жба;
•	 Би бли о граф ски аспек ти пр о у ча ва ња кул ту ре 

књи ге;
•	 Исто ри ја би бли о гра фи је.
По ме ну те сек ци је су одр жа не на ви ше ло ка ци ја у 

гра ду, у глав ној и но вој згра ди Ру ске на ци о нал не би бли-
о те ке, на Др жав ном уни вер зи те ту кул ту ре и умет но-
сти, у Би бли о те ци Ру ске ака де ми је на у ка, Пред сед нич-
кој би бли о те ци „Б. Н. Јељ цин“, Др жав ној по зо ри шној  

Стан ка Јо ви чић
stan ka@bgb.rs

Mр На да Арбу ти на
na da.arbu ti na@g mail.com
Би бли о те ка гра да Бе о гра да

Представнице Србије испред Библиотеке правне и економске литературе
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би бли о те ци и у Би бли о те ци прав не и еко ном ске ли те-
ра ту ре Цен тра ли зо ва ног би бли о теч ког си сте ма Мо-
сков ског окру га.

Рад пред став ни ка БГБ-а, На де Арбу ти не и Стан ке 
Јо ви чић под на зи вом „При ме на ста ти стич ке ме то де у 
ана ли зи би бли о граф ске гра ђе“ (Ap pli ca tion of sta ti sti cal 
met hods in bi bli o grap hic struc tu re analysis; При ме не ние 
ста ти сти че ских ме то дов в ана ли зе би бли о гра фи че ско-
го ма те ри а ла) пред ста вљен је у окви ру под сек ци је „Би-
бли о граф ска ис тра жи ва ња у ху ма ни стич ким на у ка ма“ 
у Би бли о те ци прав не и еко ном ске ли те ра ту ре ЦБС Мо-
сков ског окру га. 

Рад се са сто ји из два де ла. У пр вом де лу је дат по-
глед на мо гу ће раз ло ге из о стан ка ква ли тет не те о риј ске 
об ра де и ну жно сти упо тре бе ста ти стич ке ме то де при 
ана ли зи би бли о граф ске гра ђе, док је у дру гом, прак-
тич ном де лу, да та но ва и је дин стве на мо гућ ност при-
ме не ове ме то де. Пред ста вљен је по се бан на чин упо-
тре бе ста ти стич ке ме то де, тзв. ин вер зив ни при ступ, 
кр оз при мер од но са срп ских пре во да књи жев них де-
ла у Фран цу ској и фран цу ских у Ср би ји. Пре да ва ње 
са пре зен та ци јом одр жа но је на ен гле ском је зи ку ко-
ји је, по ред ру ског, био зва нич ни је зик Кон гре са. На-

кон из ла га ња, усле ди ла је кон струк тив на ди ску си ја са 
при сут ни ма.

У име Би бли о те ке гра да Бе о гра да, НБР је да ро ва-
на књи га Бе о град над Ду на вом – пре ма кар то граф ским 
из во ри ма XVIXIX ве ка (из да ње Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да) док то ру На та ли ји Кон стан ти нов ној Ле ли ко вој, 
на чел ни ку Би бли о граф ског и За ви чај ног оде ље ња Ру-
ске на ци о нал не би бли о те ке. За хва љу ју ћи на по кло ну, 
го спо ђа Ле ли ко ва је обе ћа ла да ће се ова вред на књи га 
вр ло бр зо на ћи пред ру ским ко ри сни ци ма би бли о те ке. 
Та ко ђе је за хва ли ла на уче шћу и до при но су срп ских би-
бли о те ка ра и прет по ста ви ла је мо гућ ност са рад ње на ше 
две ку ће. Пред став ни ци БГБ-а су до би ли по зи тив не оце-
не, а за је дин стве ну, но ву те му из обла сти би бли о гра-
фи је, по себ но су се за ин те ре со ва ле ко ле ге из Бу гар ске 
и Фран цу ске.

Одр жа но је, та ко ђе, и не ко ли ко окру глих сто ло ва 
„Но ве ин фор ма ци о не тех но ло ги је и би бли о граф ска де-
лат ност би бли о те ка“, „Пе ри о дич на из да ња о умет но сти 
у прак си са вре ме них би бли о те ка исто ри је умет но сти“ 
и др.

Штам па ње збор ни ка ра до ва са Кон гре са оче ку је се 
уско ро.

Доминика Морариу
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Др Мир ја на Бр ко вић
Уни вер зи те т у Но вом Са ду - Централна библиотека
mbr ko vic @uns.ac.rs

Open Ac cess to Sci en ce In for ma tion
Хањa, Крит, 6–8. ав густ 2010. го ди не 

Кон фе рен ци ја Open Ac cess to Sci en ce In for ma tion: 
Trends, Mo dels and Stra te gi es for Li bra ri es ко ја је прет хо-
ди ла го ди шњој скуп шти ни IFLA-e одр жа на је 6–8. ав гу-
ста у Ха њи (Χανιά), дру гом по ве ли чи ни гра ду на Кри ту 
у Грч кој, у ор га ни за ци ји Ме ђу на род не асо ци ја ци је би-
бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја (In ter na ti o nal Fe-
de ra tion of Li brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons – IFLA) 
и Ме ђу на род ног дру штва за при ме ње не сто ха стич ке 
мо де ле и об ра ду по да та ка (Ap plied Stoc ha stic Mo dels 
and Da ta Analysis In ter na ti o nal So ci ety – ASMDA In ter-
na ti o nal) у про сто ри ја ма Ме ди те ран ског ин сти ту та за 
агро но ми ју (The Me di ter ra nean Agro no mic In sti tu te of 
Cha nia).

При ступ ни го вор одр жа ла је пред се да ва ју ћа Кон-
фе рен ци је, Ан ти Кат си ри ку (Ant hi Kаtsirikou), из Би-
бли о те ке Уни вер зи те та у Пи ре ју. Она је ис та кла да је 
сми сао ор га ни зо ва ња кон фе рен ци је о отво ре ном при-
сту пу (ОП) на уч ним ин фор ма ци ја ма да се кроз ди ја лог 
би бли о те ка ра, на уч ни ка и из да ва ча до при не се про на-
ла же њу ефи ка сних ре ше ња за пу бли ко ва ње на уч них 
ра до ва.

Пр ва се си ја но си ла је на зив „Нај бо љи при ме ри из 
прак се и ме наџ мент“. Ка та лин Ми шо ри (Ka ta lin Mis-
zo ri), са Уни вер зи те та у Сент Иштва ну у Ма ђар ској, 
на ве ла је у сво јој пре зен та ци ји као до бар при мер рад 
на ства ра њу ре по зи то ри ју ма при Би бли о те ци Ве те ри-
нар ског фа кул те та. Ко ри шћен је ePrints си стем у ко-
јем је ре шен про блем чу ва ња и за шти те ком плек сних 
ди ги тал них обје ка та, а аутор ка је ис та кла чи ње ни цу да 
би сва ка ака дем ска би бли о те ка тре ба ло да на чи ни свој 
ре по зи то ри јум.

Из у зет но пре да ва ње одр жа ла је Ло ра Ба у е ринг Му-
лен (La u ra Bo we ring Mul len), Би бли о те ка Рат герс уни-
вер зи те та из Њу Џер си ја у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, ко ја је по ста ви ла пи та ње уло ге отво ре ног 
при сту па у ра ду са ко ри сни ци ма у ака дем ским би бли о-
те ка ма, ис ти чу ћи чи ње ни цу да се рет ко го во ри о на чи-
ни ма ин те гра ци је, про мо ци је и ко ри шће ња ових до ку-
ме на та ко ји су че сто не до вољ но ви дљи ви и не ма ја сног 
ста ва о њи хо вом ква ли те ту, те се ко ри сни ци од лу чу ју за 
тра ди ци о нал не из во ре ин фор ма ци ја. Аутор ка је по ста-
ви ла пи та ње обра зо ва ња бу ду ћих би бли о те ка ра за ко-
ри шће ње ових из во ра.

Ко а у то ри, Ма но лис Ку ку ра кис (Ma no lis Ko u ko u ra-
kis) из Би бли о те ке Крит ског уни вер зи те та, Грч ка, и Ан-
ђе ла Ре па но вић (An ge la Re pa no vi ce) са Тран сил ван ског 
уни вер зи те та у Бра шо ву, Ру му ни ја, го во ри ли су о тран-
спа рент но сти на уч них ис тра жи ва ња из пер спек ти ве 

ре по зи то ри ју ма са аспек та мар ке тин шких прин ци па и 
тех ни ка, при че му се ре по зи то ри јум тре ти рао као про-
из вод. Као при ме ри ко ри шће на су два нај ста ри ја ре по-
зи то ри ју ма – у Бра шо ву и на Кри ту.

На та ша Чу бра ка ку (Na tas sa Tso u bra ka kou) из Ати-
не и Па но реа Гај та ну (Pa no rea Ga i ta nou) са Јон ског уни-
вер зи те та на Кр фу, пре зен то ва ле су рад на те му упра-
вља ња вир ту ел ним све том у би бли о те ка ма – Se cond Li fe 
про гра ма и ин фор ма ци о не пи сме но сти ко ри сни ка. Оне 
су при ка за ле кра так филм ко ји се мо же ко ри сти ти као 
во дич кроз би бли о теч ке фон до ве у ко јем се елек трон-
ски из во ри ви де као по моћ, а не као пре пре ка.

Члан Про грам ског ко ми те та и пред се да ва ју ћи дру-
ге се си је би ла је Гор да на Сто кић Си мон чић са Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду, што је пру жи ло мо гућ ност 
да се ме ђу на род ној јав но сти при ка же ста ње би бли о те-
кар ства у Ср би ји. При ја вље ни уче сни ци из Ср би је би ли 
су Мир ја на Бр ко вић, Ана Ив ко вић и Зо ран Здрав ко вић.

У увод ном го во ру, Гор да на Сто кић Си мон чић ис-
та кла је чи ње ни цу да је На ци о нал на стра те ги ја за раз
вој ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу бли ци Ср би ји до не та 
2006. го ди не, али да ни је би ло мо гу ће пред ви де ти у 
ка кву ће кри зу до спе ти еко но ми ја у чи та вом све ту и у 
Ср би ји. Прем да се у на ве де ном до ку мен ту би бли о те ка-
ри ма не до де љу је зна чај ни ја уло га у ин фор ма тич ком 
опи сме ња ва њу, ипак се срп ско би бли о те кар ство да нас 
раз ви ја у дру штву ко је је стра те шки ори јен ти са но на 
на уч ни раз вој, у ко јем се по ве ћа ва ју ула га ња у на у ку, 
обра зо ва ње и кул ту ру, а би бли о те ка ри очи глед но пре-
по зна ју сво ју уло гу у ин фор ма ци о ном опи сме ња ва њу. 
Иде ал сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма и иде ја ма, 
сва ко ме, у сва ко до ба и сву где, ка ко је аутор ка ис та кла, 
во ди до отво ре ног при сту па, а отво ре на ко му ни ка ци ја 
ра ђа сло бо дан ум, те је се си ју на зва ла: Оpen your li ne, 
open your mind, open your so ci ety.

Мир ја на Бр ко вић, из Цен трал не би бли о те ке Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду, раз мо три ла је раз ли чи те ста во-
ве ака дем ских ауто ра пре ма по ли ти ци ОП. По ста ви ла 
је пи та ње за што се до са да ни је отво рио при ступ на уч-
ној ли те ра ту ри, ако би то до при не ло укла ња њу свих ба-
ри је ра од мах, али је ја сно да по сто је ар гу мен ти и за и 
про тив по ли ти ке отво ре ног при сту па. У пре зен та ци ји 
су при ка за ни ре зул та ти до би је ни на осно ву ан ке ти ра ња 
на уч них рад ни ка са Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ана Ив ко вић из Би бли о те ке Ин сти ту та за он ко ло-
ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је из Бе о гра да ре фе ри са ла је 
на те му но вих тех но ло ги ја у на уч ном све ту, го во ре ћи 
о пор та ли ма са отво ре ним при сту пом, дру штве ним 
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мре жа ма као из во ри ма на уч них ин фор-
ма ци ја. ОП ру ши све тех нич ке и фи нан-
сиј ске пре пре ке у на уч ном све ту, ста ри 
мо де ли об ја вљи ва ња чла на ка у па пир ној 
фор ми за ме њу ју се елек трон ским, огра-
ни ча ва ње при сту па на уч ним ин фор ма-
ци ја ма је пре ску по и ути че ди рект но 
на раз вој на у ке, док су сло бод на раз ме-
на ин фор ма ци ја, њи хо во пу бли ко ва ње, 
ди ску си ја о њи ма и ре ви ди ра ње ра до ва 
са мо не ке од до бро би ти отво ре ног при-
сту па. Ства ра ју се но ви на уч ни пор та ли, 
на уч ни бло го ви и дру штве не мре же ко је 
по кре ћу на уч ни раз вој.

У тре ћој се си ји, ко ја је но си ла на-
зив „Ре по зи то ри јум“, пред ста вље но је 
пет ра до ва. Пр во пре да ва ње одр жа ле 
су ко ле ги ни це из Шпа ни је, Ксан тал Ро-
ма ге ра (Xan tal Ro ma gu e ra) и Кар мен Ре вер те (Car men 
Re verté) из ин сти ту та IR TA из Бар се ло не. При ка за ле су 
ка ко је осно ван ре по зи то ри јум за њи хо ву ин сти ту ци-
ју то ком 2010. го ди не као кључ на по лу га за про ме не у 
ран ги ра њу и ви дљи во сти ис тра жи ва ња на са мом ин сти-
ту ту IR TA. Про је кат из ра де ре по зи то ри ју ма имао је три 
фа зе – сту ди ја кон тек ста, об ра да до ку ме на та и при ме-
на. Пла ни ра ју да про на ђу објек тив не алат ке за про ве-
ру ква ли те та ре по зи то ри ју ма и да са ра ђу ју са слич ним 
ре по зи то ри ју ми ма.

Управ ник би бли о те ке Пе тра хри шћан ског уни вер-
зи те та у Су ра ба ји, Ин до не зи ја, Лио Тонг Тјек (Li a uw To-
ong Tji ek, Aditya Nu gra ha), је дан од пи о ни ра у из ра ди 
ре по зи то ри ју ма, го во рио је о Ме мо ри јал ном ре по зи-
то ри ју му на ци о нал ног бла га Су ра ба је ко ји је кре и ра ла 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка у са рад њи са раз ли чи тим 
де парт ма ни ма Уни вер зи те та. Ре по зи то ри јум је са да 
на став но сред ство за пре да ва ња о ло кал ној исто ри ји и 
из вор за ис тра жи ва ње, али је ис так ну та и ве за ко ја је 
пре ко ње га ус по ста вље на са дру штве ном за јед ни цом.

Ве о ма ко ри сно би ло је и пре да ва ње Клер Бан ди 
(Cla i re Bundy), ме на џе ра за по слов ни раз вој из Bi o Med 
Cen tral, Ен гле ска, ко ја је пред ста ви ла нај но ви ја до стиг-
ну ћа у раз во ју ди ги тал них ре по зи то ри ју ма и на ко ји 
на чин се они у све ту ко ри сте. Од го во ри ла је на пи та-
ња за што су ин сти ту ци ја ма нео п ход ни ре по зи то ри ју ми, 
на ко ји на чин их је мо гу ће мак си мал но ис ко ри сти ти, а 
при ка за ла је и две сту ди је слу ча ја – Ме тро по ли тен уни-
вер зи те та из Ман че сте ра и Ле ка ра без гра ни ца.

Дру гог да на Кон фе рен ци је би ло је че ти ри се си је, а 
пр ва ме ђу њи ма но си ла је на зив „Ча со пи си“. Аб дел ма-
шид Бу а за (Ab del ma jid Bo u az za) и ко а у тор Ах мед бин 
Ха мед Ал-Си на ни (Ah med bin Ha med AL-Si na ni) са Де-
парт ма на за би бли о те кар ство и ин фор ма ци о не на у ке 
са Сул тан Ка бус уни вер зи те та, Оман, ис пи та ли су ко ри-
шће ње ча со пи са и ре по зи то ри ју ма са отво ре ним при-
сту пом на фа кул те ти ма у зе мља ма у раз во ју. Ис пи ти ва-
ње је ура ђе но на при ме ру Сул та на та Оман и за кљу чи ли 
су да је на уч ни зна чај ча со пи са био од лу чу ју ћи фак тор 
да ли ће га на уч ни ци ко ри сти ти. Са мо у не ким слу ча-
је ви ма, исто вре ме но по ја вљи ва ње члан ка у отво ре ном 
при сту пу са из вор ним ча со пи сом има ло је ути ца ја на 

чи та ност. При ступ овим ча со пи си ма ни је играо зна чај-
ну уло гу, а по ка за ло се да не ма зна ча ја ни прет ход но ис-
ку ство на уч ни ка са сте пе ном ко ри шће ња ин фор ма ци ја 
у отво ре ном при сту пу.

Аге ли ки Ико но му (Age li ki Oiko no mou) из Би бли о-
те ке Уни вер зи те та у Пи ре ју, го во ри ла је о прет пла ти на 
на уч не ча со пи се у ака дем ским би бли о те ка ма и пи та њу 
отво ре ног при сту па, те о раз во ју по кре та за ОП, као и о 
са вре ме ним трен до ви ма у овој обла сти.

На та ли ја Ти ми ра ос (Na ta lia Ti mi ra os), пред став-
ник Bi o Med Cen tral, ис та кла је у свом ра ду да од го вор 
ака дем ских ин сти ту ци ја и на чин ор га ни зо ва ња на уч не 
ко му ни ка ци је ди рект но ути чу на пу бли ко ва ње на уч них 
чла на ка у отво ре ном при сту пу, да ин сти ту ци је мо ра ју 
да се при ла го ђа ва ју но вом трен ду бла го вре ме но. При-
ка за ни су при ме ри и по сле ди це при хва та ња ОП у по је-
ди ним ин сти ту ци ја ма (Макс Планк ин сти тут у Не мач-
кој, Bi o Med Cen tral).

Сле де ћи рад ба вио се ути ца јем по ли ти ке за шти те 
аутор ских пра ва на ча со пи се са отво ре ним при сту пом, 
по себ но у грч ком из да ва штву. Из ла га ње на ту те му има-
ла је Аси ми на Н. Вла ча ки (As si mi na N. Vlac ha ki), а рад 
је ура ђен са ко а у тор ком Кри сти ном Ур ку харт (Chri sti ne 
Ur qu hart) са Од се ка за ин фор ма тич ке на у ке Уни вер зи-
те та у Вел су.

У окви ру се си је „Пу бли ка ци је и пу бли ко ва ње“, 
пр во пре да ва ње одр жа ле су Рок са на Те о до ру (Ro xa na 
The o do rou) са Јон ског уни вер зи те та и Ура ни ја Кон ста 
(Oura nia Kon sta) из Би бли о те ке Јон ског уни вер зи те та у 
Грч кој. Го во ри ле су о кре и ра њу ре по зи то ри ју ма у срод-
ним на уч ним ди сци пли на ма. С об зи ром на то да се це-
не прет пла те на на уч не ча со пи се по ве ћа ва ју, као и број 
на уч них ча со пи са, док се би бли о теч ки бу џе ти или не 
по ве ћа ва ју, или се сма њу ју, чи ме се по тре бе ака дем ске 
јав но сти не за до во ља ва ју, еко ном ски је оправ да но ства-
ра ње пред мет них ре по зи то ри ју ма. Овај став аутор ке су 
пот кре пи ле ана ли зом тро шко ва прет пла те на ча со пи се 
у по ре ђе њу са пу бли ко ва њем у отво ре ном при сту пу.

Ауто ри сле де ће пре зен та ци је би ли су Кри стос Х. 
Ски а дас (Chri stos H. Ski a das) и Ји а нис Ди мо ти ка лис 
(Yian nis Di mo ti ka lis) са Тех нич ког уни вер зи те та на Кри-
ту, Грч ка. Пре зен та ци ја се раз ли ко ва ла од оста лих, јер 

Учесници Конференције
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су ауто ри раз мо три ли на уч ну ко му ни ка ци ју са аспек та 
ис тра жи ва ча на осно ву ис ку ства до би је ног то ком прет-
ход них де це ни ја.

Усле ди ло је об у хват но и ин спи ра тив но пре да ва-
ње Majкла Кол ма на (Mic hiel Kol man), пот пред сед ни ка 
за на уч не од но се El se vi er-a, Хо лан ди ја, ко ји је твр дио 
да је циљ сва ког из да ва ча да обез бе ди трај ни при ступ 
ре зул та ти ма на уч них ис тра жи ва ња, да се ко ри шће њем 
раз ли чи тих пу те ва мо же до сти ћи тај циљ, а по том је 
при ка зао раз ли чи те вр сте отво ре ног при сту па – зе ле ни 
пут, злат ни пут, пут за ка сне лог при сту па, а ука зао је и 
на мо гу ће не до стат ке пу бли ко ва ња са ОП за по је ди не 
чи ни о це у на уч ном све ту.

Де спи на Ко ку (De spo i na Gkog kou), би бли о те кар на 
Уни вер зи те ту у Па тра су, Грч ка, пре зен то ва ла је рад на 
ко јем су ко а у то ри би ли Па нос Ге ор гиу (Pa nos Ge or gi-
ou) и Ца ко нас Ги ја нис (Tsa ko nas Gi an nis). Ра ди ло се о 
сту ди ји слу ча ја отво ре ног при сту па елек трон ским из-
во ри ма у ака дем ским би бли о те ка ма, са на гла ском на 
њи хо ву прак су да пре у зму во де ћу уло гу у про мо ци ји 
прин ци па ОП. На Уни вер зи те ту у Па тра су кре и ра не су 
Pa sit hee (елек трон ска плат фор ма за на уч не ча со пи се) и 
De xa me ni (ди ги тал на ар хи ва грч ких на уч них ча со пи са), 
а ства ра се ин фра струк ту ра за ин дек си ра ње и пре зен то-
ва ње свих вр ста ди ги тал них ини ци ја ти ва, са ци љем да 
пре ра сте у фор мал ни ре ги стар ди ги та ли зо ва них грч ких 
на уч них из во ра.

Прет по след ња се си ја но си ла је на слов „Услу ге и 
тех но ло ги ја“, а при ка за но је не ко ли ко сту ди ја слу ча ја. 
До ми ник Тејт (Do mi nic Ta te) са Уни вер зи те та у Но тин-
ге му, ис црп но је при ка зао уза јам но умре жа ва ње ре по-
зи то ри ју ма ка кво по сто ји у Ве ли кој Бри та ни ји, ка ко је 
по ве зи ва ње струк ту ри ра но, ка ко функ ци о ни ше и ка ко 
се слич не мре же мо гу ство ри ти и у дру гим зе мља ма. 
Под ву као је да умре жа ва ње слу жи по ве ћа њу ви дљи во-
сти на уч них ре зул та та чи та вих под руч ја и во ди стан-
дар ди за ци ји ре по зи то ри ју ма.

Сту дент са Уни вер зи те та у Чу ку би Шо Са то (Sho Sa-
to), са још пет ауто ра, при ка зао је Про је кат ZS – ка ко 
би се про це нио сте пен ци ти ра но сти чла на ка из Zo o lo gi
cal Sci en ce (на уч ни ча со пис ран ги ран као 83/127 у сво јој 
обла сти). Исти члан ци об ја вље ни су и у ин сти ту ци о нал-
ним ре по зи то ри ју ми ма, те се про це њи ва ла ци ти ра ност 
на осно ву пре гле да ре по зи то ри ју ма и на осно ву чи та ња 
е-ча со пи са, као и раз ли ка из ме ђу ци ти ра но сти у го ди-
на ма ка да је по сто јао и ре по зи то ри јум. За кљу чак је да 
ре по зи то ри јум ни је ума њио ко ри шће ње ча со пи са, али 
и то да иако је ча со пис сте као но ве чи та о це, број ци та та 
се ни је по ве ћао.

Две би бли о те кар ке из Уган де, Ма ри ја Г. Н. Му шке 
(Ma ria G. N. Muscke) и Са ра Мба га са Ма ке ре ре уни-
вер зи те та из Кам па ле, го во ри ле су о уна пре ђе њу ни воа 
ра да у уда ље ним здрав стве ним уста но ва ма у Уган ди пу-
тем оја ча ва ња при сту па ин фор ма ци о ним ре сур си ма. 
Здрав стве ни рад ни ци у уда ље ним се о ским под руч ји ма 
ни су ко ри сти ли ин фор ма ци о не из во ре из Ме ди цин ске 
би бли о те ке Уни вер зи те та у Ма ка ре реу, спро ве де на је 
њи хо ва обу ка кроз кур се ве ко је су во ди ли би бли о те ка-
ри, уче сни ци су по зи тив но оце ни ли курс, а по ве ћао се и 
број на руџ би на ко пи ја до ку ме на та.

Па на ги о тис Ста то пу лос (Pa na gi o tis Stat ho po u los) 
пре зен то вао је ана ли зу ура ђе ну са ко а у то ри ма Ни ко-
сом Ху со сом (Ni kos Ho us sos) и Ге ор ги о сом Ста вру ом 
(Ge or gi os Sta vrou) из На ци о нал ног до ку мен та ци о ног 
цен тра Грч ке о тех но ло шким трен до ви ма, тех нич-
ким зах те ви ма и мо де ли ма за обез бе ђе ње одр жи во сти 
тех но ло шке по др шке би бли о те ка ма у про мен љи вом 
окру же њу у ко јем је нео п ход но бри ну ти и о еко ном-
ском аспек ту. Раз мо три ли су сле де ћа пи та ња: да ли је 
оправ да но при ме њи ва ти отво ре ни при ступ, ка ко ко ри-
сти ти ре ше ња у ви ду cloud com pu ting-а, да ли би тре-
ба ло пру жа ти софт вер ске услу ге и да ли је по треб на 
вир ту ели за ци ја у ком би на ци ји са ди ги тал ним би бли о-
теч ким ка та ло зи ма. На гла си ли су да се у би бли о те ка-
ма увек мо ра има ти у ви ду за до во ље ње по тре ба крај-
њег ко ри сни ка.

Гу ле да Ду зјол (Gu le da Duzyol), Зeхра Та скин (Ze hra 
Ta skin) и Ја шар Тон та (Yasar Ton ta) са Ха че те пе уни-
вер зи те та у Ан ка ри, Тур ска, ана ли зи ра ли су уза јам но 
ци ти ра ње ко јим је мо гу ће от кри ти ма пе ин те лек ту-
ал них струк ту ра на по љу отво ре ног при сту па. Они су 
про це ни ли зна чај чла на ка о отво ре ном при сту пу као 
ис тра жи вач ком под руч ју ко ри сте ћи би бли о ме триј ске 
тех ни ке и на уч ну ви зу е ли за ци ју, те сти ра ју ћи узо рак од 
281 члан ка об ја вље них од 2000. до 2010. го ди не. Ауто-
ри су ство ри ли ма пу ко ја по ка зу је нај ва жни ја пи та ња на 
том под руч ју, нај по зна ти је и нај у ти цај ни је на уч не члан-
ке, нај зна чај ни је ауто ре и ча со пи се са под руч ја ОП.

По след ња се си ја Кон фе рен ци је, „Ква ли тет и ева-
лу а ци ја“, има ла је два уче сни ка. Пр ви, Ари јел Глен 
(Ariel Glenn), за ду жен за раз вој софт ве ра у Ви ки пе ди ја 
за ду жби ни у Сан Фран ци ску, САД, при ка зао је те шко-
ће кон тро ле ква ли те та у ин тер ак тив ном и отво ре ном 
Ин тер нет окру же њу, са сту ди јом слу ча ја ме ди цин ских 
тек сто ва у Ви ки пе ди ји. Ко ри сник се пи та да ли је мо-
гу ћа кон тро ла тач но сти и ква ли те та у ен ци кло пе ди ји у 
ко јој сва ко мо же би ти уред ник. Ди ску то вао је о пој му 
ква ли те та и упу тио на исто ри ју уре ђи ва ња члан ка у Ви-
ки пе ди ји, он лајн-ви ки ди ску си је о са др жа ју, ве ли чи ни и 
при ро ди гру па уред ни ка, као и да по сто ји суд о то ме да 
ли је чла нак ви шег или ни жег ква ли те та. Ис та као је да 
се раз ми шља о то ме ка ко да се у бу дућ но сти обез бе ди 
ме наџ мент ква ли те та овог про јек та.

Дру ги на се си ји, а по след њи го вор ник на Кон фе-
рен ци ји, био је Ари сти дис Ме ле тиу (Ari ste i dis Me le ti ou) 
са Тех нич ког уни вер зи те та на Кри ту, ко ји је раз ма трао 
пи та ње ства ра ња и по пу ња ва ња књи жних збир ки, узи-
ма ју ћи у об зир аспек те ко ји се не сме ју за не ма ри ти, а то 
су це на, за до во ље ње по тре ба чи та ла ца и њи хо вих зах-
те ва, та ко да се у ра ду пре по ру чу ју пра ви ла за оне ко ји 
од лу чу ју о на бав ци у би бли о те ка ма.

Сви уче сни ци су при хва ти ли Из ја ву о отво ре ном 
при сту пу за отво ре но дру штво (Sta te ment on Open ac cess 
for Open So ci ety) ко ја је упу ће на Ге не рал ној скуп шти ни 
IFLA-e. На Kонференцији је би ло уче сни ка из 16 зе ма-
ља са 4 кон ти нен та, а не ки од на ја вље них го вор ни ка би-
ли су од сут ни. При сут ни ауто ри има ли су при ли ку да 
по се те Ар хе о ло шки и По мор ски му зеј у Ха њи, ар хе о ло-
шко на ла зи ште у Кно со су и глав ни град Кри та Хе ра кли-
он са Ар хе о ло шким му зе јом. 
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Ка да би овај текст био при лог за не ку 
од ру бри ка ко је зах те ва ју на во ђе ње кључ-
них ре чи, оне ко је бих си гур но на ве ла су 
– ефи ка сност, сми ре ност, ра ци о нал ност, 
љу ба зност. И при том не ми слим са мо на 
стру ку, ни ти на Кон грес ко јем сам при-
су ство ва ла, већ на ат мос фе ру ко ја се на-
мет ну ла од мо мен та ка да сам иза шла из 
SAS-овог ави о на на аеро дром Лан два тер 
у Ге те бор гу.

Под сло га ном „Сло бо дан при ступ 
зна њу”, 76. кон грес IFLA-е ове го ди не се 
одр жа вао ав гу ста ме се ца у Швед ској, у 
Ге те бор гу. Швед ска је зе мља ко ја ни је у 
Европ ској уни ји, тре ћа је по ве ли чи ни у 
За пад ној Евро пи. Има 9.300.000 ста нов-
ни ка. У њој про се чан жи вот ни век код 
же на из но си 83, а код му шка ра ца 79 го-
ди на (www.swe den.se). У овој зе мљи на ве ро ват но нај е-
фи ка сни ји на чин уви ђа те шта све не ма те и не мо же те у 
соп стве ној. И си гур на сам да то не ва жи са мо за нас, са 
Бал ка на, већ и за мно ге дру ге ста нов ни ке зе ма ља Евро-
пе. До ду ше, те шко да ће те на и ћи на гра ђе ви не од ко јих 
за ста је дах, као што је то мо гу ће у Ита ли ји, Фран цу ској 
или Шпа ни ји, на при мер, на ону вр сту ле по те ко ја је, не 
рет ко, са ма се би циљ. Но, пред но сти ко је на чин жи во та 
у овој скан ди нав ској зе мљи но си са со бом, пред но сти 
јед ног за и ста раз ви је ног де мо крат ског дру штва, ни су 
ма ле. Ви ше од две сто ти не го ди на без ра та на сво јој те-
ри то ри ји, о че му вр ло ре чи то го во ри спо ме ник у са мом 
цен тру гра да, у ули ци Кра ља Гу ста ва – ре вол вер чи ја је 

цев са ви је на у чвор, и му дро, еко но мич но и ра ци о нал но 
упра вља ње зе мљом, да ју сли ку др жа ве ко ја ну ди ви сок 
жи вот ни стан дард, вр ло ујед на чен за све сво је гра ђа не.

Кон грес је ор га ни зо ван у Из ло жбе ном и кон гре-
сном цен тру, им по зант ној гра ђе ви ни ко ја је без ика квих 
про бле ма при хва ти ла све де ле га те (а би ло нас је пре-
ко 3.300 из ви ше од 140 зе ма ља све та). У њој се, стро го 
по шту ју ћи пред ви ђе ну сат ни цу, одр жа ло 159 се си ја. За 
сва ко га, а на ро чи то за оне ко ји су по пр ви пут до шли на 
IFLA кон грес, то је био ве ли ки иза зов. Иако сам при су-
ство ва ла са стан ку на ко јем је но во до шав шим ко ле га ма 
об ја шње но ка ко је нај бо ље пра ти ти и ка ко иза ћи на крај 
са ова ко број ним до га ђа њи ма, ни је ми би ло ни ма ло ла-

ко да се од лу чим на ко ју од по ну ђе них се-
си ја да идем, јер се ве ли ки број па ра лел но 
од ви јао.

По де ље не по ди ви зи ја ма (Ти по ви би-
бли о те ка, Би бли о теч ке ко лек ци је, Ре ги о ни, 
Би бли о теч ке услу ге…), те ме Кон гре са од но-
си ле су се на при сту пе ди ги тал ним из во ри-
ма, стра те ги ју и за сту па ње стру ке, тех ни ке 
и ала те у по сло ва њу, иде је, ино ва ци је, при-
хва та ње но ви на у стру ци. На оба ве зној по-
стер пре зен та ци ји, уз под се ћа ње да је Ср би ја 
2007. го ди не у Дур ба ну, у Ју жној Афри ци, 
има ла нај бо љи по стер (Би бли о те ка гра да Бе-
о гра да), ми смо, и ове го ди не, би ли од лич но 
пред ста вље ни по сте ри ма би бли о те ка из Бе о-
гра да (Би бли о те ка гра да Бе о гра да и Уни вер-
зи тет ска би бли о те ка) и Сом бо ра. Ина че, што 
се би бли о те ка ра из Ср би је ти че, ове го ди не у 

Сло бо дан при ступ зна њу
76. кон грес IFLA-е у Ге те бор гу

Бе ба Стан ко вић
На род на би бли о те ка „Или ја М. Пе тро вић“, По жа ре вац
be ba po za re vac@yahoo.com

Улаз у Конгресни центар 

Пратећи програми у граду
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Ге те бор гу би ло нас је је да на е сто ро (НБС, БГБ, 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка, Би бли о те ка „Кар-
ло Бје лиц ки” из Сом бо ра, На род на би бли о те ка 
„Или ја М. Пе тро вић” По жа ре вац, Фи ло ло шки 
фа кул тет).

Без об зи ра на то што ни сам ус пе ла да стиг-
нем на ор га ни зо ва ни оби ла зак би бли о те ка у 
Ге те бор гу и нај бли жим на се љи ма (а по ну да је 
би ла ви ше не го бо га та), са мо стал но сам об и-
шла две би бли о те ке у гра ду – Град ску би бли-
о те ку Ге те бор га и Уни вер зи тет ску би бли о те ку 
гра да.

Сме ште на на по чет ку цен трал не аве ни је 
гра да, Карл Гу став ули це, у, на рав но, на мен ски 
зи да ној згра ди, на три спра та и са су те рен ским 
и дво ри шним про сто ром, Град ска би бли о те ка 
Ге те бор га, на пр ви по глед, а по го то во по сле те-
мељ ног оби ла ска, ја сно ста вља до зна ња за што 
су би бли о те ке у Швед ској ин сти ту ци је у ко је Шве ђа ни 
нај ви ше има ју по ве ре ња! На и ме, ан ке та ко ја је спро-
ве де на 2008. го ди не, а у ко јој су ис пи та ни ци мо гли да 
ис ка жу сво је ми шље ње о то ме у ко га у сво јој др жа ви 
има ју нај ви ше по ве ре ња – уни вер зи те те, би бли о те ке, 
сред ства ин фор ми са ња, јав не сер ви се… по ка за ла је да 
гра ђа ни ове зе мље, њих 66%, нај ви ше по ве ре ња има ју 
упра во у би бли о те ке! (На по след њем ме сту су днев не 
но ви не, од мах до њих град ске вла сти. А вр ло ви со ко, 
дру го ме сто, за у зи ма ме ди цин ски сек тор!!!) По ред ово-
га, њих 85% сма тра да су би бли о те ке ве о ма ва жне за 
успе шно функ ци о ни са ње дру штва, 68% Шве ђа на ми-
сли да би у би бли о те ке тре ба ло још ви ше ула га ти и та ко 
да ље, и та ко да ље, ни жу се про цен ти и ста во ви у ко рист 
на ше про фе си је и на по нос ста нов ни ка ове зе мље. А 
чи ње ни ца да је 98% ста нов ни штва у не ком тре нут ку из 
не ких раз ло га по се ти ло би бли о те ку, мо жда нај ви ше го-
во ри. И ма да број ке, ипак, ни су увек нај бо љи по ка за-
тељ ква ли те та, не мо же те да пре не брег не те ста ти сти ку 
ко ја ка же да су у 2008. го ди ни, нпр. јав не би бли о те ке, 
а има их 1.300, за бе ле жи ле ско ро 68.000.000(!) по се-
та, да је број ак тив них чла но ва јав них би бли о те ка од 
69.000 по рас тао на 2.700.000 то ком две го ди не (до 
2008). И још ма ло број ки: по ред, као што је већ ре че но, 
1.300 јав них би бли о те ка, у Швед ској има 40 уни вер-
зи тет ских, око 60 спе ци јал них, 90 мо бил них (са 7.250 
ме ста на ко ји ма се за у ста вља ју, по вр ши на Швед ске је, 
ина че, 450.000км2) 115 би бли о те ка у бол ни ца ма и око 
3.000 школ ских.

Нај че шћи по се ти о ци би бли о те ка су мла ди, уз ра-
ста 9-14 го ди на, а то ком јед ног про сеч ног да на, Шве-
ђа ни обич но сво је вре ме тро ше на: 20 ми ну та чи та ња 
књи га, 42 ми ну та чи та ња но ви на и 68 ми ну та упо тре бе 
Ин тер не та.

Све ово је до вољ но ине ре сант но са мо по се би, али 
је по се бан ку ри о зи тет да се ова кво фун ци о ни са ње и ва-
жност би бли о те ка по сти же у др жа ви ко ја не ма на ци о-
нал ну стра те ги ју за раз вој би бли о те кар ства! Од 2008. 
го ди не (по ме ну та ста ти сти ка је и ра ђе на упра во те 
го ди не, да би зах те ви ко је стру ка има би ли што бо ље 
пот кре пље ни), Би бли о те кар ско дру штво Швед ске во ди 
вр ло ак тив ну и вр ло озбиљ ну кам па њу за до но ше ње на-

ци о нал не стра те ги је за раз вој би бли о те кар ства. На и ме, 
став ове асо ци ја ци је је да Швед ска још ни је у пот пу но-
сти раз ви ла сво је по тен ци ја ле и мо гућ но сти ка да је би-
бли о те кар ство у пи та њу. Усва ја ње на ци о нал не стра те-
ги је би, на рав но, још ви ше уна пре ди ло стру ку. Ка ко ће 
би бли о те ке из гле да ти и ко ли ко ће се у њих ула га ти ка да 
ови ци ље ви бу ду по стиг ну ти – те шко је и прет по ста ви-
ти, јер оно што већ сад има ју, ка да су про стор, опре ма и 
услу ге у пи та њу, по ста вља вр ло ви со ке стан дар де.

Услу ге у Град ској би бли о те ци Ге те бор га су бес плат-
не, је ди ни услов је члан ство. А ну ди се мно го. До вољ но 
је ре ћи да ова ин сти ту ци ја с пра вом пре тен ду је на то да 
бу де цен тар дру штве ног и јав ног жи во та гра да.

Та ко ђе, Уни вер зи тет ска би бли о те ка у Ге те бор гу 
пру жа сли ку мак си мал ног тру да да се мла дим љу ди ма 
ко ји сти чу ака дем ска зва ња омо гу ћи што ква ли тет ни ји 
и удоб ни ји рад. Ди рек тор ка ове уста но ве, Аг не та Ол сон, 
би ла је и пред се да ва ју ћа Кон гре са IFLA-е. У тој би бли о-
те ци ра ди ла је и Спе ци јал на жен ска би бли о теч ка ин те-
ре сна гру па, на жа лост, још увек не и сек ци ја, али, ка ко 
је обе ћа ла пред сед ни ца IFLA-е Елен Ти се, то ће се уско-
ро про ме ни ти. То је би ла гру па у ко јој сам про ве ла нај-
ви ше вре ме на и чи ји ми је рад био по себ но за ни мљив, 
као и по знан ства са ко ле ги ни ца ма из Хо лан ди је, Тур-
ске, Ја па на, Фин ске, Ен гле ске, Ја мај ке, Ју жне Афри ке, 
САД-а, са ко ји ма сам у про сто ри ја ма Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке – Оде ље ња за род не сту ди је, ра ди ла и раз-
ме њи ва ла ис ку ства.

Мно го ви ше па жње сам, као што се ви ди у овом тек-
сту, по кло ни ла би бли о те кар ству у Швед ској (а мо гло би 
да се на пи ше још мно го, мно го, ви ше) не го са мом Кон-
гре су. Кон гре си су ва жни, на ро чи то ова ко ви со ко про-
фе си о нал но и ква ли тет но ор га ни зо ва ни, раз ме њу ју се 
зна ња и ин фор ма ци је, упо зна ју се ко ле ге. Би ло би ле-
по да сва ко ко же ли да се озбиљ но ба ви сво јом стру ком 
мо же да при су ству је ова квом јед ном до га ђа ју. Али, оно 
што се кон крет но ви ди у са мим уста но ва ма, у би бли-
о те ка ма, од не про це њи вог је зна ча ја. При ме ри до бре 
прак се, до брог функ ци о ни са ња, па гле да ли их ма кар и 
то ком са мо не ко ли ко да на, че сто вас на у че нај ви ше и 
нај бо ље оном што је нај бит ни је у нај ва жни јој од свих 
про фе си ја.

Зграда Градске библиотеке у Гетеборгу
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У Ге те бор гу, на 76. IFLA-иној кон фе рен ци ји, од 10-
16. ав гу ста 2010. при су ство ва ла је ше сто чла на еки па 
би бли о те ка ра из Би бли о те ке гра да Бе о гра да, пред во ђе-
на Ива ном Авж нер, се кре та ром за кул ту ру Скуп шти не 
гра да Бе о гра да и ди рек то ром Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, Ја сми ном Нин ков.

Уто рак 10. ав густ
На кон сле та ња, на аеро дро му у Ге те бор гу до че ка-

ли су нас сјај ни во лон те ри, на ин фор ма тив ном де ску, 
од ко јих смо до би ли све по треб не ин фор ма ци је. Од мах 
на кон сме шта ња у хо тел, оти шли смо до Кон гре сног 
цен тра, ка ко би смо се ре ги стро ва ли за пред сто је ћу кон-
фе рен ци ју, а за тим смо об и шли Град ску би бли о те ку у 
Ге те бор гу.

Сре да 11. ав густ
Кон фе рен ци ју је отво рио ми ни стар спољ них по-

сло ва Швед ске, Jaн Ели а сон. Тра ди ци о нал на це ре мо-
ни ја отва ра ња про те кла је ре ла тив но бр зо. На кон офи-
ци јел ног де ла, по здрав них го во ра, са же ља ма да се ле по 
про ве де мо, сме је мо и још ви ше ис ку ста ва раз ме ни мо 
и стек не мо мно го но вих зна ња, на оп ште из не на ђе ње 
и оду ше вље ње свих при сут них, отва ра ње ово го ди шње 
Кон фе рен ци је ис пра ти ла је сво јом му зи ком гру па 
AB BA.

Ка ко је број ни ји део еки пе пр ви пут при су ство вао 
Кон фе рен ци ји, и иако су нам ко ле ге ука за ле на по-
тре бу да се уна пред од лу чи мо за се си је ко ји ма ће мо 
при су ство ва ти, као и за би бли о те ке и кул тур не уста-
но ве ко је не из о став но тре ба по се ти ти, по зва ни смо на 
Сек ци ју но во при до шлих, од но сно оних ко ји пр ви пут 
при су ству ју IFLA-и. Овом при ли ком по здра ви ли су 
нас Џе ни фер Ни кол сон, Џе сус Лоу, Ба ле Мам бо Та та 
и Ло и да Гар си ја-Фе бо, од ко јих смо до би ли не ко ли-
ци ну ко ри сних са ве та о то ме шта је све по треб но ви-
де ти и слу ша ти на Кон фе рен ци ји. Оно што је сва ка-
ко обе ле жи ло Се си ју су ре чи Џе су са Ло уа, ко ји ма смо 
се пот пу но при кло ни ли „да осим оно га што ви ди мо 
и чу је мо, сва ка ко мо ра мо днев но раз го ва ра ти са нај-
ма ње де сет но вих ко ле га са ра зних стра на све та, ка ко 
би смо раз ме ни ли што ви ше ис ку ста ва“. Ово би ујед-
но мо гло да бу де и ге сло ово го ди шње Кон фе рен ци је 
– ин тер ак тив ност.

Че твр так, 12. ав густ
Се си ја Би бли о те ке ме тро по ла са јав ним 
би бли о те ка ма.

Оно што се у овој Се си ји мо же из дво ји ти је за јед-
нич ки рад син га пур ских јав них би бли о те ка, на два, др-

жав но по др жа на про јек та, Qu est и Ra re & Re ap. Пр ви је 
об у хва тио мла ђу по пу ла ци ју, док се дру ги од но сио на 
ста ри је од 12 го ди на.

Qu est је про је кат ко јим се код де ча ка мла ђих од 12 
го ди на, кроз игру, ко ја је у овом уз ра сту још увек нај-
зна чај ни ја, а уз по моћ спе ци јал но штам па них ка ра та 
са ју на ци ма цр та них фил мо ва, зма је ви ма, по бу ђи ва ла 
же ља за чи та њем. Са пред ње стра не на ла зи ла се илу-
стра ци ја, а на по ле ђи ни об ја шње ње и бо до ви ка ра та. 
Уз сва ку про чи та ну књи гу у Би бли о те ци до би ја ла се по 
јед на кар та. Ка ко би што бр же ску пи ли шпил, де ча ци 
су се оку пља ли у ма ње или ве ће гру пе, а исто вре ме но 
су се у би бли о те ка ма одр жа ва ли тур ни ри. Осим у би-
бли о те ка ма, кар те су се игра ле и на дру гим ме сти ма, а 
отво ре ни су бло го ви ко ји ма су сви има ли при суп, чак и 
ро ди те љи, ко ји су мо гли да оста вља ју сво је ко мен та ре. 
Осим при бли жа ва ња би бли о те ка де ци, овај про је кат је 
био и еду ка тив ног ка рак те ра, а исто вре ме но је зна чај но 
про бу дио и ко лек тив ни дух код де це.

Ra re & Re ap про је кат об у хва тио је ти неј џе ре, а за 
циљ је имао ис тра жи ва ње чи та лач ких ин те ре со ва ња 
на осно ву ап страк та ко јег су сви уче сни ци по пу ња ва ли 
на кон про чи та них књи га. На осно ву по ста вље них пи та-
ња из ра жа ва ли су сво је кри тич ко ми шље ње. Ин тер ак-
ци ја и ме ђу соб на са рад ња та ко ђе је зна ча јан сег мент и 
овог про јек та. Осим ап страк та, уче сни ци су из ра ђи ва-
ли и про јек те, по сте ре, а на бло го ви ма су раз ме њи ва на 
ми шље ња.

Пе так, 13. ав густ
На Се си ји за ге не а ло ги ју и ло кал ну исто ри ју у Град-

ској би бли о те ци у Ге те бор гу по твр ди ли смо сво ја са зна-
ња о ге не а ло шким ис тра жи ва њи ма, ко ји ма се у свим 
скан ди нав ским би бли о те ка ма и ар хи ви ма по све ћу је 
зна чај на па жња од са мог осни ва ња. Оно што је нај ва-
жни је је да ове две ин сти ту ци је на овим про јек ти ма ра-
де пот пу но ком плек сно. Град ска би бли о те ка по се ду је 
опре му, чи та че ми кро фил мо ва и ми кро фил мо ве ко ји 
се на ла зе у сло бод ном при сту пу Би бли о те ке. Сви чла-
но ви пот пу но су са мо стал ни у сво јим ис тра жи ва њи ма, 
а обра зо ва ни, об у че ни и љу ба зни би бли о те ка ри су ту да 
им по мог ну у сва ком мо мен ту.

Пре да ва ње о др жав ним ар хи ви ма од но си ло се на 
струк ту ру ар хи ва ко ја се са сто ји од два глав на и осам 
ма њих ар хи ва у ко ји ма за ин те ре со ва ни мо гу да до би-
ју све по треб не ин фор ма ци је, ко је се на ла зе у пи са-
ном, штам па ном или ди ги тал ном об ли ку. Из глед ар хи-
ва ни смо мо гли да са гле да мо у пра вом сми слу, јер је 
у ре кон струк ци ји, али смо има ли од лич ну Ин тер нет 
пре зен та ци ју.

Днев ник из Ге те бор га

Мр Бран ка Дра го са вац 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
be ba drag@g mail.com
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Су бо та 14. ав густ
Исто ри ја би бли о те ка – СИГ

Се си ја за Исто ри ју би бли о те ка об у хва ти ла је ви ше 
за ни мљи вих пре да ва ња, од ко јих се из дво јио рад Ике 
Ма ки не на, са уни вер зи те та Там пе ра у Фин ској. Пре-
да ва ње се од но си ло на за јед нич ки рад на по љу књи-
га и исто ри је би бли о те ка у нор диј ским и бал тич ким 
зе мља ма. Из ла га њем је пред ста вљен про је кат чи ји је 
ре зул тат књи га са на сло вом Li brary Spi rit in the Nor
dic and Bal tic co un try: hi sto ri cal per spec ti ves. Ре а ли зо ван 
је за јед нич ким нор диј ско-бал тич ко-ру ским ис тра жи-
ва њем на по љу исто ри је књи га, би бли о те ка и чи та ња 
(скра ће но HI BO LI RE), ко је су оба ви ли ис тра жи ва чи 
ра зних ака дем ских и про фе си о нал них ин сти ту ци ја, 
док то ран ти, би бли о те ка ри нор диј ских и бал тич ких 
зе ма ља. За о би ла зе ћи по ли тич ке, ге о граф ске и је зич ке 

ба ри је ре у овом про јек ту, ко ји је зах те вао мно го ра-
да и ис тра жи ва ња јав них би бли о те ка, сво је ме сто су, 
осим ве ли ких др жа ва, на шле и Грен ланд, као и Фар ска 
остр ва.

Не де ља, 15. aвгуст
Осим се си ја на ко ји ма смо сва ко днев но про во ди-

ли по цео дан, про на шли смо, на рав но, ма ло ме ста за 
ужи ва ње и раз го вор. Сва ке ве че ри оку пља ли смо се у 
Град ској би бли о те ци, ка ко би смо мо гли да раз ме ни мо 
ис ку ства о се си ја ма ко ји ма смо при су ство ва ли, али и да 
би смо се ви де ли са ко ле га ма из це лог све та. По се ти ли 
смо Град ску га ле ри ју сли ка, Град ски му зеј, при су ство-
ва ли бор би бро до ва, об и шли Лу на парк, во зи ли се на 
Точ ку, са ко јег смо гле да ли Ге те борг као на дла ну, али је 
вре ме на ипак би ло пре ма ло за још не ке по се те.

То ком бо рав ка у Швед ској, има ли смо при ли ку 
да се из бли за упо зна мо са ра дом мо бил них би бли о-
те ка – би бли о бу са, ко ји су ов де ја ко рас про стра ње ни. 
Они да нас пред ста вља ју нај но ви ја тех нич ка до стиг ну-
ћа. Пот пу но опре мље ни, пре ма зах те ви ма ко ри сни ка, 
сво јим спо ља шњим, а на ро чи то уну тра шњим из гле-
дом, де фи ни тив но су нас оча ра ли.

Ово су во зи ла те жи не од 3,5-18 то на, у за ви сно-
сти од об ли ка и ве ли чи не, мо гу би ти ком би, ауто бус 
или ка ми он пре у ре ђен за ове по тре бе. Нај че шће оп-
слу жу ју све ста ро сне гру пе за јед но, али има и оних ко-
ји су са мо за де цу. Тех нич ки су са вр ше но опре мље ни, 
од рам пи за осо бе са по себ ним по тре ба ма, тен ди да 
се за шти ти те од че стих ки ша, до нај ра зли чи ти је гра ђе 
ко ја се у њи ма на ла зи. Осим књи га, днев них нови на, 
књи га за де цу, у би бли о бу си ма се мо гу на ћи играч ке 
ко је мо же те по зај ми ти на од ре ђе но вре ме, аудио-ви-
зу ел на гра ђа, CD-ови, ви део игри це, књи ге на Бра је вој 

азбу ци, али у њи ма по сто ји и мо гућ ност ко ри шће ња 
Ин тер не та.

Усло ви ко ри шће ња би бли о бу са су, јед ном реч ју, 
исти као и код ко ри шће ња би ло ког пунк та би бли о те ке 
или Град ске јав не би бли о те ке. У њи ма се про сеч но на-
ла зи око 3.000 књи га и дру гог би бли о теч ког ма те ри ја ла, 
а број пунк то ва ко је оби ла зе за ви си од ве ли чи не гра-
да, бро ја ста нов ни ка и ин те ре со ва ња. Ка ко би бли о те-
ке има ју са рад њу са свим обра зов ним ин сти ту ци ја ма у 
гра до ви ма, то је ко ри шће ње би бли о бу са ве о ма рас про-
стра ње но у об да ни шти ма, шко ла ма, али и у цен три ма за 
ре кре а ци ју, ба зе ни ма, пла жа ма, јед ном реч ју, на свим 
ме сти ма на ко ји ма се оку пља ју де ца и мла ди. Осим то га, 
бол ни це, ре ха би ли та ци о ни цен три, па чак и за тво ри, не-
рет ко ко ри сте ове услу ге. Ве ли ка по год ност је мо гућ ност 
ре зер ва ци је књи га пре ко за јед нич ке он лајн ба зе по да-
та ка, ко је мо же те пре у зе ти на би ло ком пунк ту у гра ду. 
Та ко ђе, по зајм ље не књи ге мо же те вра ти ти у би бли о бу су.

Би бли о бу си



Спе ци јал на ин те ре сна гру па за 
исто ри ју би бли о те ка ба ви ла се, на 76. 
кон гре су IFLA-e у Ге те бор гу, скан ди-
нав ском би бли о теч ком прак сом, ње ном 
исто ри јом и раз во јем. Ве ру јем да је, сво-
јом по све ће но шћу исто ри ји би бли о те-
ка, раз у ме ва њем про бле ма са ко ји ма се 
сре ће ова не ве ли ка област ис тра жи ва ња 
и тра си ра њем пу та за ин тер на ци о нал ну 
про фе си о нал ну са рад њу, при сут ни ма 
био на ро чи то ин спи ра ти ван текст „Са-
рад ња нор ди ји ских и бал тич ких зе ма ља 
у обла сти исто ри је књи ге и би бли о те ка“ 
фин ског ауто ра Ил ке Ма ки не на1. Рад 
је пред ста вио ре зул та те пе то го ди шњих 
ак тив но сти Мре же нор диј ско-бал тич-
ко-ру ских ис тра жи ва ча на по љу исто-
ри је књи ге, би бли о те ка и чи та ња (Nor dic-Bаltic-Russiаn 
Reseаrch Net work on the Hi story of Bo oks, Librаries аnd 
Reаding – HI BO LI RE), ме ђу ко ји ма је и мо но гра фи ја Дух 
би бли о те кар ства у нор диј ским и бал тич ким зе мља ма: 
исто риј ска пер спек ти ва.

Са рад ња 18 ауто ра ре зул ти ра ла је збор ни ком не ве-
ли ког оби ма, али из ван ред ног зна ча ја. На 188 стра на тек-
ста, уз јед ну упо ред ну хро но ло шку схе му, на ла зи се 16 ра-
до ва ко ји осве тља ва ју исто ри ју јав ног би бли о те кар ства на 
Ислан ду, Грен лан ду, Фар ским остр ви ма, Оланд ским остр-
ви ма, код Са ми на ро да, те у Нор ве шкој, Дан ској, Швед-
ској, Есто ни ји, Ли тва ни ји и Ле то ни ји. Кра так пред го вор 
и ком па ра тив на ана ли за уокви ру ју ову књи гу, ко ја зра чи 
„ду хом би бли о те ка и би бли о те кар ства“.

Крат ки исто риј ски пре гле ди раз во ја би бли о те кар ства 
у по је ди ним ре ги о ни ма или др жа ва ма има ју за чи та о це 
ка ко са знај ну, та ко и ме то до ло шку вред ност. Они от кри-
ва ју не са мо до га ђа је зна чај не за по је ди на „на ци о нал на“ 
би бли о те кар ства, не го и на чин на ко ји се из ма се по да-
та ка о на о ко сит ним и ме ђу соб но не по ве за ним по ја ва-
ма из два ја оно што зна чи ква ли та тив не по ма ке у раз во ју 
би бли о те кар ства ма где у све ту. Исто ри чар би бли о те ка 
пре по зна је ка рак те ри стич не раз вој не фа зе, али до би ја и 
по твр ду за став да би бли о те ке не на ста ју у дру штве ном 
ва ку у му, већ да су про из вод кул тур не и обра зов не кли ме 
у окру же њу, те да се пун ефе кат њи хо вог ра да мо же са-
гле да ва ти тек у кон тек сту ре фор ми обра зо ва ња, де мо кра-
тич но сти дру штва и по зи тив ног ге не рал ног ста ва пре ма 
кул ту ри и ин фор ми са њу.

1 Ilk ka Mäkinen, De part ment of In for ma tion Stu di es and In ter ac ti ve Me dia, 
Uni ver sity of Tam pe re, Tam pe re, Fin land.

Дан ска је пр ва ус по ста ви ла си-
стем би бли о те кар ског обра зо ва ња, још 
1918. го ди не, а про фе си о нал но би-
бли о те кар ско удру же ње има од 1905. 
Фин ска има нај ве ћу по зај ми цу књи-
га по гла ви ста нов ни ка: из ме ђу 19 и 
20 го ди шње, али има и нај ра зви је ни ју 
слу жбу би бли о бу са, са да нас ак тив них 
180 во зи ла. На Ислан ду, где се кул ту-
ра руч ног пре пи си ва ња књи га чу ва ла 
до пре по ла ве ка, На ци о нал на би бли-
о те ка по се ду је пре ко 15.000 ру ко пи са 
на ста лих из ме ђу 1250. и 1960. го ди не. 
На Грен лан ду, мре жу јав них би бли о те-
ка чи ни Цен трал на јав на би бли о те ка у 
гра ду Ну у ку, 17 оп штин ских и 55 се о-
ских би бли о те ка, а њи хов уку пан фонд 

из но си око 400.000 је ди ни ца гра ђе. На Фар ским остр ви-
ма, са 48.000 ста нов ни ка, по сто ји са мо око 5.000 на сло-
ва књи га на ма тер њем, фар ском је зи ку. У Нор ве шкој се 
јав но би бли о те кар ство раз ви ја већ ви ше од 200 го ди на: 
за по че ло је осни ва њем чи та ли шта за ло кал но се о ско 
ста нов ни штво око 1800. го ди не, а већ 1901. у зе мљи је 
по сто ја ло 650 јав них би бли о те ка ко је је до ти ра ла др жа-
ва. Вал фрид Пал мгрен би ла je пи о нир јав ног би бли о те-
кар ства у Швед ској, а су штин ски је раз ра ди ла кон цепт 
јав них би бли о те ка по ме ра ју ћи те жи ште са би бли о те ка 
за си ро ма шне на би бли о те ке за све сло је ве ста нов ни-
штва. На Оланд ским остр ви ма, пр ве би бли о те ке осно-
ва не су из ме ђу 1920. и 1930. го ди не, а би бли о теч ко за-
ко но дав ство углав ном пра ти фин ски мо дел. Есто ни ја је 
1935. има ла јав ну би бли о те ку на сва ких 1.500 ста нов ни-
ка, за раз ли ку од Дан ске, где је јав на би бли о те ка ра ди ла 
на сва ких 2.000, и Швед ске, где је јав на би бли о те ка ра-
ди ла на сва ких 4.000 ста нов ни ка. У то вре ме, Ко ми си ја 
за би бли о те ке при ми ни стар ству про све те из ра ђи ва ла је 
ли сте пре по ру че них књи га и ди рект но ути ца ла на на бав-
ну по ли ти ку јав них би бли о те ка у Есто ни ји. Нај ста ри ја 
ле тон ска јав на би бли о те ка осно ва на је још 1524. го ди-
не, у вре ме ре фор ма ци је, а 40.000 је ди ни ца гра ђе из ове 
збир ке (ко ја је бро ја ла око 400.000 је ди ни ца и ко ја је нај-
ве ћим де лом уни ште на 1941) чу ва се да нас у Ле тон ској 
ака де ми ји на у ка. Ли тва ни ја је у XX ве ку би ла из ло же на 
раз ли чи тим ути ца ји ма: на ње ном тлу да нас се пре по зна-
ју ути ца ји ка ко ру ске, та ко и ан гло а ме рич ке те о ри је и 
прак се јав ног би бли о те кар ства. Са ми по пу ла ци ја, ко ја 
бро ји ма ње од 100.000 љу ди на се ље них у Фин ској, Швед-
ској и Ру си ји, има у ове три зе мље и овла шће не би бли о-
те ке за из ра ду на ци о нал не би бли о гра фи је.

Дух би бли о те кар ства у нор диј ским и бал тич ким зе мља ма
Li brary Spi rit in the Nor dic and Bal tic Co un tri es: Hi sto ri cal per spec ti ves. Еdited by Mar tin Dyrbye, Ilk ka 
Mäkinen, Ti iu Re i mo and Mar kus Tor sten sson. Tam pe re: HI BO LI RE, 2009.

Проф. др Гор да на Сто кић Си мон чић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет
– Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку
gor da na.sto kic@yahoo.com 
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На ве де ни и дру ги по да ци пру жа ју бо га ту сли ку о мо-
де ли ма раз во ја јав ног би бли о те кар ства. Сли ка је ша ро ли-
ка, а ни во раз ви је но сти би бли о те кар ства вр ло не у јед на-
чен. Ујед на чен је, ме ђу тим, и за сва ку по хва лу, ква ли тет 
ра до ва у овој књи зи, сту ди о зност у при сту пу те ми, по све-
ће ност свих ауто ра и њи хо во ви зи о нар ство.

„Тач но је да ова књи га још за и ста не пред ста вља ин-
тер на ци о нал ну исто ри ју би бли о те ка јер сва ки текст у њој 
опи су је јед ну зе мљу или ре ги он, пред ста вља ју ћи мно го 
по зна ти ју на ци о нал ну исто ри ју би бли о те ка. Али, она је 
ко рак на пред. На рав но да нај пре тре ба да са чи ни мо до-

бро до ку мен то ва не исто ри је би бли о те ка у по је ди ним 
земља ма или ре ги о ни ма, ко је са да не ма мо. Он да те исто-
ри је би бли о те ка, по пут оп ште исто ри је јав них би бли о те ка 
у Фин ској, об ја вље не 2009, тре ба пре ве сти на до ступ ни ји 
је зик. За тим ће би ти мо гу ће на пи са ти нор диј ско-бал тич-
ку исто ри ју би бли о те ка, европ ску исто ри ју би бли о те ка и, 
нај зад, исто ри ју би бли о те ка у све ту.“2

2 Co o pe ra tion in the fi elds of bo ok and li brary hi story in the Nor dic and Bal tic 
co un tri es,  http://www.ifla.org/fi les/hq/pa pers/ifla76/136-ma ki nen-en.pdf, 
(преузето 5. септембра 2010).

Уче сни ке ово го ди шњег кон-
гре са IFLA-e у Ге те бор гу (на ро чи то 
оне ко је до ла зе из јав них би бли о-
те ка), ме ђу кон фе рен циј ским ма-
те ри ја лом по себ но је об ра до ва ла 
пу бли ка ци ја ко ју ћу пред ста ви ти у 
крат ким цр та ма.

Nor dic Pu blic Li bra ri es 2.0 је пу-
бли ка ци ја на ста ла као плод са рад-
ње ви ше нор диј ских ин сти ту ци ја: 
Дан ске аген ци је за би бли о те ке и 
ме ди је, Ми ни стар ства обра зо ва-
ња и кул ту ре Фин ске, Нор ве шке 
за јед ни це ар хи ва, би бли о те ка и 
му зе ја као и Швед ског умет нич-
ког са ве та. На ве де не ин сти ту ци-
је пот пи су ју из да ва ње на ма већ 
до бро по зна те се риј ске пу бли ка ци је Scan di na vian Pu
blic Li brary Qu ar terly. Да кле, опро бан ре цепт за до бар 
про из вод.

При ре ђи ва чи су при ку пи ли 28 ра до ва раз ли чи тих 
ауто ра ко је су гру пи са ли у три по гла вља по ве за на за јед-
нич ким над на сло вом уво да “Agen da for the new li brary” 
(„Днев ни ред за но ву би бли о те ку“). У до ба гло ба ли за ци-
је и про ме не обра сца кул тур ног по на ша ња, ја сно су де-
фи ни са на три но ва иза зо ва (за дат ка) ко ја се по ста вља ју 
пред јав не би бли о те ке: ин те гра ци ја би бли о те ке у сва ко-
днев ни жи вот за јед ни це, уво ђе ње но вих услу га (тра ди-
ци о нал них и вир ту ел них) и ис ко рак ка ко ри сни ци ма, ма 
где се они на ла зи ли.

По гла вље “Web Ser vi ces 2.0“ („Услу ге пре ко Ве ба“) 
до но си осам тек сто ва ко ји за те му има ју но ве услу-
ге ко је јав не би бли о те ке пру жа ју ко ри сте ћи Ин тер нет. 

Гра ђа нин у дру штву зна ња, ди ги та ли за-
ци ја кул тур не ба шти не, сер ви си за де цу, 
елек трон ске услу ге при ла го ђе не осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, са мо су не ке од те ма 
ко ји ма се ауто ри ба ве кроз при ме ре раз-
ли чи тих нор диј ских би бли о те ка.

Дру го по гла вље “The Phi si cal Li brary 
2.0“ („Фи зич ки про стор би бли о те ке“) 
ба ви се би бли о теч ким про сто ром и ње-
го вом уло гом у но вој па ра диг ми јав не 
би бли о те ке. Би ло да се гра де но ве, или 
адап ти ра ју ста ре згра де за би бли о те ке, 
оне се са да ви ше усред сре ђу ју на ко ри-
сни ка и услу ге не го на ко лек ци је. Ова-
кви про сто ри омо гу ћа ва ју и под сти чу 
со ци јал ну ко му ни ка ци ју. На рав но, ово 
по гла вље до но си и при че о пла но ви ма 

за из град њу но вих, ве ле леп них би бли о теч ких згра да у 
ве ли ким скан ди нав ским гра до ви ма, њи хо вом осве тља-
ва њу са ар хи тек тон ске и ур ба ни стич ке тач ке гле ди шта. 
Ин те ре сант не су и при че о уво ђе њу све ви ше ко ри снич-
ких са мо у слу га, на чи ни ма от вара ња би бли о теч ких про-
сто ра и ме сти ма за „геј ме ре“ (игра че ком пју тер ских/
ви део ига ра).

По сле дње по гла вље “The Li brary Mo ves with the Pe-
o ple 2.0“ („Би бли о те ке су та мо где су љу ди“) до но си де-
сет тек сто ва ко ји се ба ве по тре бом по сто ја ња би бли о те-
ка сву да где љу ди жи ве, ра де или се кре ћу. Та ко ђе, ба ве 
се про бле ма ти ком по на ша ња ко ри сни ка у би бли о те ци, 
по тра гом за не-ко ри сни ци ма, но вим ти по ви ма би бли о-
те ка и про мо ци јом уло ге и услу га би бли о те ке ван ње них 
зи до ва, парт нер стви ма са дру гим ин сти ту ци ја ма, као и 
уло гом би бли о те ке у не фор мал ном обра зо ва њу гра ђа-

Nor dic Pu blic Li bra ri es 2.0
Lar sen, Jon na Hol mga ard and Mats Han sson. Nor dic Pu blic Li bra ri es, 2.0. Kø ben ha ven: Da nish Agency for 
Li bra ri es and Me dia, 2010.

Пре драг Ђу кић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
pre dragd@bgb.rs
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У не пре глед ном мо ру но вих на сло-
ва и у све у куп ној бо га тој из да ва ча кој 
де лат но сти да на шњи це, јед на књи га 
се из два ја, нај пре сво јим из у зет но по-
ет ским на сло вом, а за тим и сво јим са-
др жа јем. Реч је о збор ни ку Би бли о те ка 
као огле да ло ва се ље не, чи ји је при ре ђи-
вач и пре во ди лац До бри ло Ара ни то-
вић, је дан од нај у глед ни јих би бли о-
те ка ра и би бли о гра фа у на шој зе мљи, 
ина че би бли о те кар са вет ник у Би бли о-
те ци ша бач кој. Да ни је реч са мо о су-
бјек тив ном ми шље њу, по твр ђу је и по-
да так да су овај збор ник огле да и ње гов 
при ре ђи вач, Д. Ара ни то вић, на гра ђе ни 
пре стижном На гра дом Сто јан Но ва ко
вић (за 2009. го ди ну) ко ју до де љу је Би-
бли о те кар ско дру штво Ср би је по је дин-
цу или гру пи ауто ра за об ја вље но де ло 
од из у зет ног зна ча ја у обла сти би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти.

Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не је збор ник огле да из 
са вре ме не ру ске на у ке о би бли о те кар ству ко је је, као што 
смо већ на по ме ну ли, иза брао, при ре дио и пре вео До бри-
ло Ара ни то вић. Ре цен зент и аутор од лич ног пред го во ра, 
„Би бли о те кар ство на раз ме ђи ми ле ни ју ма“ је др Жељ ко 
Вуч ко вић, во де ћи те о ре ти чар би бли о те кар ства код нас и 
про фе сор на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру. Књи га је 
пр во за јед нич ко из да ње Слу жбе ног гла сни ка РС (Бе о град) 
и Би бли о те ке „Др Ђор ђе На то ше вић“ из Ин ђи је и об ја-
вље на је 2009. го ди не. Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не 
на шла је сво је ме сто у „мла дој” би бли о те ци Le xis (еди ци ја 
Сло во) Слу жбе ног гла сни ка, по ред ве ли ког бро ја лек си ко-
граф ских из да ња, реч ни ка, лек си ко на и ен ци кло пе ди ја, 
би бли о гра фи ја, на уч них и есе ји стич ких ра до ва са вре ме-

них и ауто ра из ра ни јих пе ри о да. Са мо 
на пр ви по глед мо же се учи ни ти да је 
те ма ти ка збор ни ка ве за на ис кљу чи во за 
струч ну би бли о те кар ску про бле ма ти ку 
и да је, са мим тим, усме ре на на огра ни-
чен чи та лач ки круг. Дру ги и па жљи ви-
ји по глед, као и де таљ но чи та ње књи ге, 
по ка зу ју не што са свим дру го. Пре ма ре-
чи ма Жељ ка Вуч ко ви ћа, тек сто ви ко је 
са др жи књи га Би бли о те ка као огле да ло 
ва се ље не „мо гу би ти под сти цај ни и ши-
рем ин те лек ту ал ном кру гу, књи жев ним 
кри ти ча ри ма, пе да го зи ма, пси хо ло зи-
ма, фи ло зо фи ма, со ци о ло зи ма, сви ма 
они ма ко је за ни ма ју фе но ме ни књи ге и 
чи та ња, али и про ме не епо хал не па ра-
диг ме у кон тек сту ин фор ма тич ког дру-
штва и пост мо дер не као ње го вог ду хов-
ног екви ва лен та“.

При ре ђи вач је чи та о ци ма пред ста вио 46 огле да из 
са вре ме не ру ске на у ке о би бли о те кар ству по зна тих ру-
ских те о ре ти ча ра би бли о те кар ства, а огле ди су рас по ре-
ђе ни у де вет те мат ских це ли на:

-  „По е ти ка и фи ло зо фи ја би бли о те кар ства“,
-  „Би бли о теч ка ми то ло ги ја и про фе си о нал на 

са мо свест“, 
-  „Етич ке ди ле ме би бли о теч ке про фе си је“,
-  „Ин сти ту ци о нал на и ко му ни ка тив на ра ци о нал ност 

би бли о те кар ства“,
-  „Би бли о те ке пред иза зо ви ма ин фор ма тич ке 

ци ви ли за ци је“,
-  „Би бли о гра фи ја и ор га ни за ци ја зна ња“,
- „Би бли о те ке и кул ту ра чи та ња“,
- „Би бли о те ке у огле да лу шко ле“ и
- „Би бли о те ка као ме ди ци на ду ше“.

Би бли о те ка као ва се ље на
Ара ни то вић, До бри ло, прир. и прев. Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не: огле ди из са вре ме не 
ру ске на у ке о би бли о те кар ству. Бе о град: Слу жбе ни гла сник РС; Ин ђи ја: Би бли о те ка „Ђор ђе 
На то ше вић“, 2009.

Мр На та ша Бе лић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет
– Се ми нар ска би бли о те ка за срп ски је зик и лин гви сти ку
na ta sam@f.uns.ac.rs
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на. На кра ју се на ла зи текст о не из о став ним мар ке тин-
шким ак тив но сти ма без ко јих би све ак тив но сти би бли-
о те ке би ле ма ње дру штве но ви дљи ве. Са мо агре сив ни 
при ступ и бор ба за ме диј ски про стор су пра ви на чи ни 
на ко је би бли о те ка мо же да се на мет не гра ђа ни ма и има 
не за мен љи ву уло гу у ово но во до ба, до ба ко му ни ка ци је 
и зна ња.

Пу бли ка ци ја оби лу је сјај ним фо то гра фи ја ма ко је на 
нај бо љи на чин илу стру ју до стиг ну ћа скан ди нав ских јав-
них би бли о те ка у тех но ло шком, ар хи тек тон ском, со ци-
јал ном и на да све би бли о теч ком по гле ду. Мо же по слу жи-
ти као из вор про ве ре них при ме ра из прак се, ин спи ра ци ја 
или зве зда во ди ља у тран сфор ма ци ји у но ву би бли о те ку, 
ори јен ти са ну ка корис ни ку.



По ме ну те те мат ске це ли не или те мат ски кру го ви 
ни жу се од нај оп шти јег, фи ло зоф ског при сту па би бли о-
те кар ству ка по себ ним, уско струч ним те ма ма по пут би-
бли о гра фи је, чи та ња, би бли о те ра пи је, етич ких ди ле ма 
би бли о теч ке про фе си је и др.

Чи ни нам се да тек сто ви из пр ве це ли не, на сло вље не 
„По е ти ка и фи ло зо фи ја би бли о те кар ства“ нај бо ље об ја-
шња ва ју на слов овог збор ни ка. Огле ди из пр вог де ла по-
све ће ни су про бле ми ма би бли о теч ке фи ло зо фи је и ба ве 
се раз ли чи тим фи ло зоф ским при сту пи ма књи га ма и би-
бли о те ка ма. Чу ва ју ћи се да не пре те ра мо у де та љи ма, по-
ме ну ће мо са мо ис так ну тог ру ског ми сли о ца, „иде ал ног 
би бли о те ка ра“, Ни ко ла ја Фјо до ри ви ча Фјо до ро ва и ње гов 
фи ло зоф ски при ступ раз ма тра њу би бли о те кар ства. У ни-
зу сво јих ра до ва, „иде ал ни би бли о те кар“ при ка зу је иде-
ал ну би бли о те ку као сли ку све та, ви дљи ве и не ви дљи ве 
ва се ље не, умр лог и оног што је још жи во, про шло сти и са-
да шњо сти. Ми си ја би бли о те ке је, пре ма ње го вом ми шље-
њу, да са ку пља, чу ва и чи ни до ступ ним де ла ауто ра ра ди 
раз гле да ња, по што ва ња, чи та ња, а по себ но ис тра жи ва ња, 
чи ји је циљ да на осно ву де ла вас кр сне ње го вог ауто ра, за-
то што се иза књи га, на пр ви по глед мр твих ства ри, увек 
скри ва ју жи ва би ћа ко ја су их пи са ла.

По сле пр вог те мат ског бло ка, ко ји се, као што смо 
већ ис та кли, ба ви оп штим, фи ло зоф ским при сту пи ма 
би бли о те кар ству, сле де дру ги, ко ји за пред мет ис тра-
жи ва ња има ју струч не те ме. У дру гом те мат ском кру гу, 
„Би бли о теч ка ми то ло ги ја и про фе си о нал на са мо свест“, 
кроз огле де три ру ска те о ре ти ча ра би бли о те кар ства чи-
та мо при чу о раз во ју би бли о те кар ства у Ру си ји до рас-

па да Со вјет ског Са ве за и на кон то га. Тре ћа це ли на се 
ба ви етич ким ди ле ма ма са вре ме ног би бли о те кар ства, 
по пут мо бин га и фе ми ни за ци је про фе си је би бли о те-
ка ра, као и опи си ва њем и ре ша ва њем не га тив них по-
ја ва у би бли о те кар ској прак си. Те мат ске це ли не ко је 
сле де до но се ин те ре сант не огле де (и ве о ма за ни мљи-
ве по гле де) у ко ји ма се ауто ри ба ве ва жним пи та њи ма 
би бли о теч ке де лат но сти, го во ре ћи о су штин ским обе-
леж ји ма би бли о те ке као со ци о кул тур не ин сти ту ци је, 
пе да го шким и пси хо ло шким функ ци ја ма би бли о теч ке 
де лат но сти, о по ве за но сти кул ту ре и књи ге, о од но си-
ма би бли о те ка ра и чи та ла ца, о при сту пу чи та о ци ма, о 
школ ским и деч јим би бли о те ка ма, о ра ду би бли о те ка ра 
са де цом и омла ди ном „ри зич не гру пе“ и др. По се бан 
те мат ски део, на са мом кра ју књи ге, „Би бли о те ка као 
ме ди ци на ду ше“, до но си три див на и ве о ма за ни мљи ва 
тек ста о би бли о те ра пи ји, на уч ној ди сци пли ни на ста лој 
на раз ме ђи пси хи ја три је, пси хо ло ги је и на у ке о би бли-
о те кар ству. Би бли о те ра пи ја спа да у ве о ма ак ту ел не об-
ли ке пси хо те ра пи је за то што ве о ма ефи ка сно и јед но-
став но по ма же осо ба ма са емо ци о нал ним про бле ми ма 
и мен тал ним бо ле сти ма.

Књи гу Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не мо же мо 
опи са ти као отво ре но де ло, по чи јим ће се стра ни ца ма 
бу ду ћи чи та о ци кре та ти сло бод но, чи та ју ћи огле де ре дом 
и по рет ком у за ви сно сти од соп стве них ин те ре со ва ња и 
из бо ра. Пре ма ре чи ма ауто ра пред го во ра, књи га „не на-
ме ће је дан по глед и не на ме ће ни ка кав за тво ре ни или 
иде о ло ги зо ва ни сми сао, већ ини ци ра и про во ци ра раз-
ми шља ње и ди ја лог“.

Књи жни це и аутор ско пра во из да то је, кра јем про-
шле го ди не, као пр во де ло у хр ват ској ли те ра ту ри ко је 
об ра ђу је про бле ма ти ку аутор ских и срод них пра ва на 
под руч ју би бли о те ка. Књи га ве о ма јед но став ним реч ни-
ком об ја шња ва аутор ско пра во и на чин при ме не. Пр вен-
стве но је на ме ње на би бли о те ка ри ма ко ји се са про бле-
ми ма аутор ско-прав не за шти те и не до у ми ца ма сре ћу 
сва ког да на оба вља ју ћи сво ју де лат ност.

Пи та ње по што ва ња аутор ског пра ва по след њих го-
ди на на ла зи се у жи жи ин те ре со ва ња. Пре мет ис тра жи-
ва ња ове књи ге је при ме на аутор ског пра ва у би бли о те-
ка ма и ка ко се за шти та аутор ских пра ва ре флек ту је на 
ко ри сни ке и ко ри шће ње би бли о теч ке гра ђе. Иде ја о овој 
књи зи на ста ла је пре де се так го ди на, ка ко су об ја сни-

ле аутор ке у пред го во ру књи ге. Ауто ри су про фе со ри др 
Алек сан дра Хор ват и др Да ни је ла Жив ко вић са Од се ка 
за ин фор ма циј ске зна но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у 
За гре бу.

Књи га је те мат ски по де ље на на 14 по гла вља и по чи-
ње де фи ни са њем сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма и 
за шти те аутор ског пра ва.

У сле де ћем по гла вљу об ја шња ва се по јам аутор ског 
де ла. Оно мо же би ти књи жев на, умет нич ка или на уч на 
ин те лек ту ал на тво ре ви на из ра же на у би ло ком об ли ку 
(па пир ном, маг нет ном, елек трон ском).

Тре ће по гла вље пре ци зно де фи ни ше ко све мо же 
би ти аутор и ко ја све пра ва он има. Ауто ром се сма тра 
сва ко фи зич ко ли це ко је је ство ри ло не ко де ло. Ње му 

Књи жни це и аутор ско пра во
Хор ват, Алек сан дра и Да ни је ла Жив ко вић. Књи жни це и аутор ско пра во. За греб: Хр ват ска 
све у чи ли шна на кла да, 2009.

Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић, MA
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, Бе о град
br zu lo vic @u ni lib.bg.ac.rs
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при па да ју од ре ђе на пра ва ко ја мо гу 
би ти мо рал на и имо вин ска. Мо рал на 
пра ва шти те ауто ро ве лич не ин те ре се. 
Ту спа да ју пра во пр вог об ја вљи ва ња, 
пра во на при зна ва ње аутор ства (пра-
во па тер ни те та), пра во на по што ва ње 
аутор ског де ла, част и углед ауто ра и 
пра во на по ка ја ње (аутор мо же да од-
лу чи да већ из да то де ло по ву че из про-
ме та). Имо вин ска пра ва омо гу ћа ва ју 
ауто ру да до би је од го ва ра ју ћу на кна ду 
за свој рад. Ауто ру при па да ис кљу чи во 
пра во на умно жа ва ње и ста вља ње де ла 
у про мет.

Сле де ће по гла вље је ве о ма зна чај-
но за би бли о те ке, јер го во ри о из у зе ћи-
ма и огра ни че њи ма од аутор ског пра ва 
ко ја су у ин те ре су би бли о те ка и ко-
ри сни ка. Уво ђе њем из у зе та ка и огра-
ни че ња на под руч је аутор ске за шти те 
по сти же се рав но те жа из ме ђу пра ва ауто ра и пра ва ко-
ри сни ка. Пре ма хр ват ском За ко ну о аутор ским пра ви-
ма1, из у зе ћа и огра ни че ња су сле де ћа: ре про ду ко ва ње 
де ла за при ват не свр хе до зво ље но је без до зво ле ауто ра 
и без пла ћа ња на кна де. То се мо же ура ди ти за по тре бе 
би бли о те ка, ар хи ва и слич них јав них уста но ва, за на ста-
ву и на уч на ис тра жи ва ња, за по тре бе ин ва лид них ли ца, 
за по тре бе суд ских, управ них и слич них слу жбе них по-
сту па ка, у свр ху ин фор ми са ња јав но сти, ци ти ра ња.

Пе то по гла вље ту ма чи на чи не оства ри ва ња аутор-
ског пра ва, ко ји мо гу би ти ин ди ви ду ал ни и ко лек тив-
ни. Ин ди ви ду ал но оства ри ва ње аутор ских пра ва је ка да 
аутор лич но оства ру је пра ва, нпр. сам скла па уго вор са 
из да ва чем. Ко лек тив но оства ри ва ње пра ва је оства ри ва-
ње пре ко ор га ни за ци ја ко је за сту па ју ви ше ауто ра и до-
го ва ра ју на чи не ко ри шће ња аутор ских де ла.

У сле де ћем по гла вљу го во ри се о јав ној по зај ми-
ци књи га. Уво ђе ње на кна де прав да се чи ње ни цом да се 
ти ме обе ште ћу ју ауто ри за фи нан сиј ски гу би так про у-
зро ко ван сма ње ном про да јом књи ге ко ја се мо же по зај-
ми ти у би бли о те ци. Пра во на на кна ду за по зај ми цу од-
но си се са мо на де ла об ја вље на у ма те ри јал ном об ли ку, 
а аутор га оства ру је пре ко ко лек тив них ор га ни за ци ја. 
Пра во на на кна ду за јав ну по зај ми цу хр ват ско за ко но-
дав ство уве ло је пр ви пут За ко ном о аутор ском и срод-
ним пра ви ма из 2003. го ди не. Ка ко до ула ска Хр ват ске 
у Европ ску уни ју ни је до шло, од ло же на је и при ме на 
овог за ко на.

На ред на по гла вља ба ве се раз ли чи тим вр ста ма гра-
ђе и на чи ном за шти те аутор ских пра ва. Го во ри се о не-
књи жној гра ђи у ко ју спа да ју му зич ка и ауди о ви зу ел на 
де ла. Пре ма хр ват ском за ко ну, аутор мо же да до зво ли 
ко ри шће ње му зич ких де ла у би бли о те ка ма, али му при-
па да на кна да за њи хо во ко ри шће ње ко је оства ру је пре ко 
ко лек тив них ор га ни за ци ја. Прет по ста вља се да ће си-
стем на кна де за јав ну по зај ми цу, ко ји се тек уво ди у хр-
ват ске би бли о те ке, укљу чи ти и звуч не сним ке у гра ђу за 
ко ју се на пла ћу је на кна да за по зајм љи ва ње.

1 „Za kon o autor skom i srod nim pra vi ma“, Na rod ne no vi ne 167 (2003); „Za kon 
o iz mje na ma i do pu na ma Za ko na o autor skom i srod nim pra vi ma“, Na rod ne 
no vi ne 79 (2007).

Де се то по гла вље ба ви се ди-
ги та ли за ци јом. Ске ни ра ње сли-
ке из вор ног штам па ног до ку мен-
та – елек трон ско умно жа ва ње или 
ре про дук ци ја де ла ис кљу чи во је 
пра во ауто ра. За кон не до зво ља ва 
умно жа ва ње без до зво ле ауто ра и 
без на кна де. При сва ком по ступ ку 
ди ги та ли за ци је нео п ход но је про-
ве ри ти да ли је по треб на до зво ла 
ауто ра. По сто је не ке си ту а ци је за 
ко је ни је по треб но тра жи ти до зво-
лу ауто ра. Аутор ско де ло мо же да 
се ко пи ра у при ват не свр хе. Но те 
и кар то граф ска гра ђа не мо гу да 
се умно жа ва ју. Ди ги та ли за ци ја це-
ле књи ге до зво ље на је са мо ако је 
рас про да та нај ма ње две го ди не. За-
кон до зво ља ва умно жа ва ње де ла на 
би ло ко ју под ло гу у свр ху за шти те 

и чу ва ња гра ђе. Не за шти ће на де ла и де ла за ко ја су ис те-
кла пра ва сва ко мо же да ди ги та ли зу је.

Сле де ће по гла вље об ја шња ва по јам оба ве зног при-
мер ка. Оба ве за до ста вља ња од ре ђе ног бро ја при ме ра ка 
пу бли ка ци ја об ја вље них у зе мљи у јед ну или ви ше би-
бли о те ка је дан је од нај ста ри јих на чи на да др жа ва оси гу-
ра сло бо дан при ступ гра ђи. У Хр ват ској, про пи си о оба-
ве зном при мер ку део су За ко на о би бли о те ка ма. За кон 
про пи су је ко је оба ве зан да до ста вља оба ве зне при мер ке 
штам па них пу бли ка ци ја, име ну је уста но ве ко је их при-
ма ју и од ре ђу је број при ме ра ка. Оба ве зу до ста вља ња 
има ју из да ва чи, штам па ри је и ауто ри. До ста вља се де вет 
при ме ра ка. На ци о нал на и све у чи ли шна књи жни ца у За-
гре бу је уста но ва ко ја при ма оба ве зне при мер ке и да ље 
их ди стри бу и ра.

У прет по след њем по гла вљу раз ма тра се отво ре ни 
при ступ ин фор ма ци ја ма. Пр ве на уч не ча со пи се из да ва-
ла су на уч на дру штва, а да нас ко мер ци јал ни из да ва чи. 
Уво ђе ње ди ги тал не тех но ло ги је ство ри ло је усло ве за бр-
же об ја вљи ва ње на уч них ра до ва. 

Нај ва жни ја про ме на је ства ра ње елек трон ских ар-
хи ва ра до ва. Пр ви су би ли те мат ски ар хи ви (http://
www.аrxiv.org) 1991. го ди не. Уло га ар хи ва би ла је да 
чу ва ра до ве и оси гу ра њи хо ву до ступ ност. Пред ност 
ар хи ви ра ња у отво ре ном при сту пу за на уч не рад ни ке 
је бр зи на ко јом рад по ста је до сту пан, а за ко ри сни ке 
бес пла тан при ступ. У Хр ват ској, Ми ни стар ство зна но-
сти, тех но ло ги је и шпор та пру жа фи нан сиј ску по др шку 
Све у чи ли шном ра чун ском цен тру (SR CE) за одр жа ва ње 
пор та ла до ма ћих на уч них ча со пи са. На пор та лу Hr čak 
до сту пан је ар хив у ко јем се чу ва ју бро је ви 176 до ма ћих 
ча со пи са.

Књи га за вр ша ва пи та њи ма и од го во ри ма из би бли-
о теч ке прак се ве за ним за не до у ми це око оства ри ва ња и 
за шти те аутор ског пра ва.

Литературe из обла сти аутор ског пра ва и при ме не 
на би бли о те ке не ма у Ср би ји. Сма трам да је Аутор ско 
пра во и књи жни це ве о ма ко ри сна струч на ли те ра ту ра 
са аспек та аутор ско-прав не за шти те на под руч ју би бли-
о те ка и пре по ру чу јем је сва ком ко же ли да се еду ку је 
о аутор ском пра ву и о ефек ти ма при ме не на де лат ност 
би бли о те ка.
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На род на би бли о те ка Ср би је је, 2009. 
го ди не, у окви ру Еди ци је Са вре ме на би
бли о те ка, об ја ви ла пу бли ка ци ју Јав не 
би бли о те ке и слу жбе за мла де аутор ке 
Сју зан И. Хи гинс. Пу бли ка ци ју је пре-
ве ла Ве сна Глу шче вић, док је ре дак ту ру 
пре во да ура ди ла Ве сна Ињац.

Сју зан И. Хи гинс је чи тав свој про-
фе си о нал ни жи вот по све ти ла деч јим 
би бли о те ка ма, ра де ћи, нај пре као деч ји 
би бли о те кар, а по том као пре да вач на 
ви ше аме рич ких уни вер зи те та. Обла сти 
ње них ин тер о со ва ња су раз вој би бли о-
те кар ства и ин фор ма ци о них на у ка, ме-
ђу на род на деч ја књи жев ност и естет ско 
ис ку ство чи та ња у мла до сти.

Пу бли ка ци ја Јав не би бли о те ке и 
слу жбе за мла де са ви ше аспе ка та раз ма тра пи та ње раз-
ви ја ња би бли о теч ке слу жбе за мла де. Схва та ју ћи дру-
штве ну уло гу деч јих оде ље ња јав них би бли о те ка као 
је дан од сто же ра за укљу чи ва ње мла дих у дру штве не 
то ко ве у сми слу со ци ја ли за ци је, обра зо ва ња и бу ду-
ћег де ло ва ња мла дих као здра вих по је ди на ца, аутор ка 
успе ва да пру жи смер ни це за прак су ко ја ће по што ва ти 
тра ди ци о нал не ци ље ве у вре ме ну раз ви је них ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја. Пу би ка ци ја мо же да се ту ма чи 
као скуп на че ла, али и као во дич, илу стро ван мно го-
број ним при ме ри ма до бре прак се. Пр вен стве но је на-
ме ње на би бли о те ка ри ма јав них би бли о те ка, али мно ги 
из не ти по сту ла ти мо гу и тре ба ло би да ко ри сте и школ-
ским би бли о те ка ри ма, као и дру гим струч ња ци ма ко ји 
ра де са де цом и омла ди ном.

Пу бли ка ци ја је си сте ма ти зо ва на у три по гла вља. У 
пр вом, „Прин ци пи би бли о теч ке слу жбе“, из не ти су сег-
мен ти: исто ри јат раз во ја слу жби за рад са де цом, њи-
хо ве уло ге при ус по ста вља њу кул ту ре пи сме но сти и 
до жи вот ног уче ња, раз вој и уло га деч је књи жев но сти 
и, они ве о ма ва жни, ко ји се ти чу деч јих пра ва и за сту-
па ња ин те ре са де це. По себ но је ис так ну та ва жност раз-
у ме ва ња пој ма пи сме но сти у са вре ме ном све ту, ко ји 
да нас, по ред еле мен тар не пи сме но сти, под ра зу ме ва и 
ру ко ва ње свим рас по ло жи вим сред стви ма ко му ни ка ци-
је, пре тра жи ва ње ин фор ма ци ја, њи хо во се лек то ва ње и 
вред но ва ње. Уте ме љи ва ње ду хов них вред но сти, об у ча-
ва ње мла дих за сна ла же ње у све ту пре пла вље ном ин-
фор ма ци ја ма, раз ви ја ње деч јих ин ди ви ду ал них спо соб-
но сти, по сло ви су за об у че но би бли о теч ко осо бље и они 
су опи са ни у дру гом по гла вљу, „Прак са“. Мо гу успе шно 
да се оба вља ју је ди но уз па жљи во осми шље ну по ли ти ку 
ко ја се про те же од ма те ри јал них ре сур са до ин те лек ту-

ал них на по ра. Хи гинс по себ но ис ти че 
да би ти до бар деч ји би бли о те кар зна-
чи би ти би бли о те кар ко ји ослу шку је 
и пра ти дру штве на кре та ња, при ме-
њу је са вре ме не тех но ло ги је, и би ти 
у не по сред ном кон так ту са мла ди ма 
и раз у ме ти њи хо ве по тре бе и на чи не 
на ко је нај јед но став ни је усва ја ју но ва 
зна ња. То су око сни це ко је би тре ба-
ло да бу ду во ди ље при кре и ра њу на-
бав не по ли ти ке, се лек ци ји гра ђе, раз-
ви ја њу по себ них про грам а за де цу са 
спе ци фич ним зах те ви ма, раз ви ја њу 
ин ди ви ду ал них и груп них про гра ма, 
оспо со бља ва њу де це за функ ци о ни-
са ње у ди ги тал ном све ту и раз ви ја њу 
осе ћа ја при пад но сти за јед ни це. Тре ће 

по гла вље, „Про фе си о на ли зам“, ба ви се пи та њи ма од но-
са би бли о теч ких рад ни ка са нај мла ђим ко ри сни ци ма. 
Ста вља ју ћи осо бље у сам цен тар, аутор ка на гла ша ва да 
кључ успе ха пред ста вља усва ја ње ста ва „да је би бли о-
те ка јав на слу жба и пред ста вља им пе ра тив, по себ но 
ка да је реч о де ци и мла ди ма“. Рад са мла ди ма у би-
бли о те ка ма пре ва зи ла зи пи та ње би бли о те кар ства, ка да 
је реч о мла ди ма, би бли о те ке су са мо ме сто на ко јем 
се спро во ди нај ве ћи дру штве ни ин те рес. Раз ви ја ње до-
жи вот ног ин те ре со ва ња за чи та ње и уче ње тре ба ло би 
да бу де основ ни циљ сва ког би бли о те ка ра ко ји ра ди са 
де цом. За ис пу ње ње тог ци ља осо бље мо ра да ко ри сти 
сва рас по ло жи ва сред ства, као на при мер про фе си о-
нал но умре жа ва ње, у ци љу раз ме не ис ку ста ва и у ра ду 
на за јед нич ким про јек ти ма, као и са рад њи са срод ним 
ин сти ту ци ја ма. За вр шни део по гла вља ба ви се мар ке-
тин гом, по зи ци о ни ра њем у дру штве ној за јед ни ци и ева-
лу а ци јом би бли о теч ких про гра ма.

Пу бли ка ци ја Јав не би бли о те ке и слу жбе за мла де мо-
гла би да пред ста вља оба ве зну лек ти ру за све ко ле ге ко-
је ра де са де цом. При до би ја ње ко ри сни ка би бли о те ке, а 
по себ но њи хо во за др жа ва ње у са вре ме ном све ту, пред-
ста вља све ве ћи иза зов, ко ји мо же да се са вла да са мо 
до жи вот ним уче њем осо бља и њи хо вом отво ре но шћу за 
про ме не. Би бли о те кар ко ји је све стан све га што га окру-
жу је, мо ћи ће и да на ме т не би бли о те ку као ва жно ме-
сто за раз вој дру штве ног по тен ци ја ла. За оства ри ва ње 
успе ха, по ред по зна ва ња ло кал них при ли ка, не по ход но 
је и упо зна ва ње са те о риј ским осно ва ма и ис ку стви ма 
дру гих. Пу бли ка ци ја Јав не би бли о те ке и слу жбе за мла
де пред ста вља оно што је, мо жда, не до ста ја ло на овим 
про сто ри ма – си сте ма тич но раз ло же на про бле ма ти ка са 
ши ро ко при мен љи вим ре ше њи ма.

Јав не би бли о те ке и слу жбе за мла де
Хи гинс, Сју зан И. Јав не би бли о те ке и слу жбе за мла де. Прев. Ве сна Глу шче вић. Бе о град: 
На род на би бли о те ка Ср би је, 2009.

Та ња Та сић
На род на би бли о те ка Ср би је, Београд
tаnjа.tаsic@nb.rs
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Ова, за све би бли о те ка ре ко ји ра де са де цом, из у зет-
но дра го це на књи га, про ши ре на је и при ре ђе на вер зи ја 
ма ги стар ске те зе „Ко ри сни ци де чи јих би бли о те ка и њи-
хо ва чи та лач ка ин те ре со ва ња“, од бра ње не 2006. го ди не 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Но, 
она је пре све га за ви дан ре зул тат ду го го ди шњег аутор ки-
ног ба вље ња про бле ма ти ком уна пре ђе ња чи та лач ких на-
ви ка и ин те ре со ва ња код де це.

Тај ре зул тат си сте ма тич но је пре зен то ван на де ве-
де се так стра на у де сет по гла вља, ко ја об у хва та ју и вр ло 
оби ман спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре, као и де таљ но из-
ра ђен ин декс пој мо ва.

Већ у пред го во ру, аутор ка обра зла же мо ти ве, на ме-
ре и окви ре свог ис тра жи ва ња. Ука зу ју ћи на опа да ње чи-
та лач ког ин те ре со ва ња код нај мла ђих, от кри ва на ме ру 
ис тра жи ва ња да би бли о те ка ма, ло кал ној упра ви, ра зним 
кул тур ним уста но ва ма и удру же њи ма пру жи на уч но уте-
ме ље не ре зул та те и пред ло ге ка ко ме ња ти по сто је ће ста-
ње и пру жи по моћ у пре ва зи ла же њу сти хиј ске си ту а ци је 
на пре ла зу од тра ди ци о нал ног ка са вре ме ном мо де лу.

У уво ду се се де фи ни шу ко ри сни ци деч јих би бли о-
те ка и ана ли зи ра ју њи хо ва чи та лач ка ин те ре со ва ња, по-
тре бе и на ви ке. У увод ном по гла вљу се по ја вљу је и глав ни 
мо тив овог ра да, ко ји се ка сни је че сто по на вља, а то је да 
ства ра ње усло ва и охра бри ва ње де те та да ко ри сти би бли-
о те ку од нај ра ни јег уз ра ста по ве ћа ва мо гућ ност да оно и 
као од ра сло бу де ко ри сник би бли о те ке. С дру ге стра не, 
ти и та кви, зах тев ни и ди на мич ни ко ри сни ци, по ста вља ју 
но ве зах те ве пред на шу про фе си ју.

Пр ви део сле де ћег по гла вља сво је вр сна је при пре-
ма ана ли зе ства ра ња прет по став ки за успе шно кре и ра ње 
од но са деч јих би бли о те ка и ко ри сни ка. Та при пре ма се 
са сто ји у пре гле ду и опи су нај ва жни јих ме ђу на род них и 
до ма ћих за ко на и дру гих про пи са о би бли о теч кој де лат-
но сти и пра ви ма де те та. У овом де лу са зна је мо ко ја све 
до ку мен та шти те пра во де те та на при ступ ин фор ма ци-
ја ма, а пр вен стве но на при ступ књи зи. Аутор ка иде да-
ље, и упо зна је нас и са раз во јем пра ва ли те рар них ства-
ра ла ца за де цу, као и ор га ни за ци ја ма ко је их шти те и 
уна пре ђу ју. Да ље, у истом по гла вљу, са зна је мо ка кве све 
вр сте деч јих би бли о те ка да нас по сто је, ко ји су њи хо ви 
за да ци да нас, ко је су њи хо ве функ ци је, ка ко се оства ру је 
до бра са рад ња са ро ди те љи ма, на став ни ци ма, пе да го зи-
ма. Мо жда је нај ин те ре сант ни ји део ове зна чај не сту ди-
је упра во де фи ни са ње ко ри сни ка и ме то да мо ти ви са ња 
за ко ри шће ње услу га би бли о те ке од нај ра ни јег уз ра ста. 
Ис ку ство пр ве књи ге за сва ког од нас је не про це њи во. 
Из овог де ла ће мо са зна ти и ко ји су па сив ни и ак тив ни 
фак то ри ко ји ути чу на то ис ку ство. Аутор ка нас у овом 
по гла вљу упу ћу је и на ак тив но сти IFLA-е на раз во ју би-
бли о те ка за де цу, а та ко ђе нам на во ди и низ до брих при-

ме ра из прак се деч јих би бли о те ка у све ту и код нас, ко ја 
су ве о ма дра го це на у сми слу но вих са зна ња и по ре ђе-
ња са соп стве ном прак сом. По след њи део овог по гла вља 
ана ли зи ра зна чај би бли о те ка ра, ко ји је из све га прет-
ход но из не тог не сум њи во ве лик. По себ ни зах те ви ко ји 
се по ста вља ју пред би бли о те ка ра у деч јој би бли о те ци, 
ко ји укљу чу ју и нео п ход ност ди на мич ног пра ће ња и по-
др жа ва ња свих ета па у раз во ју чи та лач ке кул ту ре де те та 
чи та о ца, а као крај њи ре зул тат има ју ак ти ви ра ње ин ди-
ви ду ал них по тен ци ја ла сва ког де те та, на ме ће укљу чи ва-
ње спе ци ја ли ста из ра зних обла сти као по тре бу ра да у 
деч јим би бли о те ка ма.

У сле де ћем по гла вљу под на сло вом „Ко ри сни ци у 
На род ној би бли о те ци ’Пе тар Ко чић’ на Вра ча ру“, де таљ-
но је пред ста вљен рад у овој оп штин ској би бли о те ци, као 
и у деч јем оде ље њу „Пин ки“ и ме шо ви тим оде ље њи ма у 
огран ци ма „Фи лип Кља јић“, „Ве се лин Ма сле ша“ и „Ла за 
Ла за ре вић“. Ов де би тре ба ло ука за ти на ве о ма ре пре зен-
та ти ван из бор би бли о те ке ко ја се на ла зи у ужем град ском 
је згру и има број не мо гућ но сти са рад ње са ло кал ним ин-
сти ту ци ја ма кул ту ре и обра зо ва ња, као и са уста но ва ма 
за бри гу о де ци. На чин на ко ји је пред ста вље на ана ли за 
чи та лач ких на ви ка де це пред школ ског, основ но школ-
ског уз ра ста и де це са по себ ним по тре ба ма, учи нио је да 
ове гру пе бу ду пре ци зни је иден ти фи ко ва не и ви дљи ви је, 
што до са да ни је био та ко чест слу чај у на шој струч ној 
ли те ра ту ри. По се бан део овог по гла вља по све ћен је од-
ра сли ма у деч јој би бли о те ци, што та ко ђе ни је чест слу чај 
ана ли зе.

У по гла вљу под на сло вом „Сли ка де чи јих би бли о те ка 
у јав но сти“, са зна је мо и да рас ки да ње са тра ди ци о нал ним 
мо де лом по сло ва ња до но си и до дат ни на пор ко ји за по-
сле ни у би бли о те ци мо ра ју да учи не да осво је на кло ност 
и раз у ме ва ње сво јих ко ри сни ка. Упо зна ти сво је ко ри сни-
ке, омо гу ћи ти њи ма да упо зна ју нас, про на ћи за јед нич ки 
је зик, уна пре ди ти сво је услу ге у скла ду са по тре ба ма сре-
ди не и учи ни ти их ефи ка сним и ефек тив ним, осно ва је за 
про фе си о нал но де ло ва ње деч јих би бли о те ка.

У за кључ ку, аутор ка при лич но оштро да је сли ку ста-
ња у ко јем се на ла зи рад са де цом у оп штин ским би бли о-
те кама Бе о гра да. Вр ло де таљ но су пред ста вље ни мо гу ћи 
раз ло зи за ова кво ло ше ста ње и ука за но је на нај бит ни је 
чи ни о це ко ји су ус по ри ли и оне мо гу ћи ли бр жи раз вој и 
успе шни је по сло ва ње. Та ко по ста вље на сли ка не слу жи 
јој за жа ло пој ку, већ као осно ва за пред ло ге ка ко ста ње 
про ме ни ти што пре и што ефи ка сни је.

Струч на вред ност ове књи ге пре по ру ка је за ње-
но укљу чи ва ње у фон до ве свих деч јих би бли о те ка, ка ко 
школ ских, та ко и јав них. Истин ска страст ње не аутор ке у 
за сту па њу про фе си је ко јом се ба ви мо још је ве ћа пре по-
ру ка за све ко ји зна ју о че му го во ри мо.

Чи та о ци у деч јој би бли о те ци
Јан ко вић, Сла ви ца. Чи та о ци у де чи јој би бли о те ци. Бе о град: За ду жби на Ан дре је вић, 2009.

Ми ли ца Ма ти је вић
Би бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић“, Ла за ре вац
mi li ca.bi bli o te ka@g mail.com
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Цен трал на на род на би бли о те ка Цр не 
Го ре „Ђур ђе Цр но је вић“, у окви ру сво јих ис-
тра жи вач ких про гра ма и ре дов них, за ко ном 
пред ви ђе них ак тив но сти, има и соп стве ну 
ду го го ди шњу из да вач ку про дук ци ју са пре по-
зна тљи вим еди ци ја ма (фо то тип ска из да ња, 
по себ на из да ња, би бли о гра фи је, био-би бли-
о гра фи је, се риј ске пу бли ка ци је и ка та ло зи), 
у до ме ну би бли о теч ко-ин фор ма ци о них на у-
ка, би бли о гра фи је и кул тур не исто ри је Цр не 
Го ре. У на ве де ним еди ци ја ма об ја вљен је за-
вид но ве ли ки број ве о ма ква ли тет них из да ња, 
об ја вље них као са мо стал не пу бли ка ци је или 
пу бли ка ци је у ни зу, ко је су нај че шће ре зул-
тат би бли о граф ских ис тра жи ва ња на ста лих у 
окви ру зна чај них на ци о нал них про је ка та.

По себ но зна чај ну из да вач ку цје ли ну чи ни еди ци ја 
Би бли о гра фи је, гдје сва ка ко до ми ни ра нај ве ћи и нај зна-
чај ни ји про је кат цр но гор ске кул ту ре, Цр но гор ска би бли о
гра фи ја 14941994. го ди не. Цен трал на фи гу ра око ко је су 
се од ви ја ли сви до га ђа ји око ре а ли за ци је овог про јек та 
био је не дав но пре ми ну ли ака де мик Ду шан Мар ти но вић 
(1933-2010). Ве ли ку од го вор ност и те рет у ор га ни за ци ји 
цје ло куп ног при ку пља ња гра ђе и пре го во ра са бу ду ћим 
при ре ђи ва чи ма, сно сио је др Мар ти но вић лич но, без об-
зи ра на Уре ђи вач ки од бор, ко ји се ре ла тив но че сто са ста-
јао. За ло жив ши свој углед, струч ност и ши ро ко обра зо ва-
ње, био је енер ги ја без ко је овај про је кат не би имао свој 
ток и по стиг ну те ре зул та те, ко ји су да нас ви ше не го очи-
глед ни. Од 1984. го ди не до да нас, об ја вље но је 29 све са ка 
са ско ро 200.000 би бли о граф ских за пи са, а у по след њим 
при пре ма ма на ла зе се пре о ста ли то мо ви, пред ви ђе ни као 
цје ли на у про јек ту Цр но гор ска би бли о гра фи ја 14941994. 
го ди не.

У овом про јек ту на ве де ни су кри те ри ју ми и пра ви ла 
на осно ву ко јих је тре ба ло ода бра ти и би бли о граф ски по-
пи са ти штам па ну про дук ци ју ко ја је на ста ја ла у ра спо ну 
од 500 го ди на. Као основ при из бо ру гра ђе узет је те ри то-
ри јал ни, на ци о нал ни и пред мет ни прин цип.

Уну тар че ти ри цје ли не (I-IV том) пред ви ђе но је да 
се би бли о граф ски по пи шу мо но граф ске пу бли ка ци је (I 
том), се риј ске пу бли ка ци је (II том), члан ци об ја вље ни у 
се риј ским пу бли ка ци ја ма и збор ни ци ма ра до ва (III том) 
и књи ге и члан ци о Цр ној Го ри и Цр но гор ци ма (IV том).

Цр но гор ска би бли о гра фи ја. Т. III, књ. 15:  
Рас пра ве члан ци и књи жев ни ра до ви у се риј ским  
пу бли ка ци ја ма (19821985)

У то ку 2009. го ди не об ја вље на је и 15. књи га III то-
ма: Рас пра ве члан ци и књи жев ни ра до ви у се риј ским пу

бли ка ци ја ма (19821985), ко ју је при-
ре ди ла Љи ља на Ли по ви на. От ка ко 
је 1998. го ди не об ја ви ла сво ју пр ву 
би бли о гра фи ју из ове еди ци је, Љи-
ља на Ли по ви на се из го ди не у го ди ну 
по ја вљу је са но вим пу бли ка ци ја ма. 
До са да је об ја ви ла 7 књи га би бли-
о граф ског ка рак те ра, гдје се по твр-
ди ла као вр стан би бли о граф. Ње на 
нај но ви ја би бли о гра фи ја за чу ђу је 
сво јим оби мом и бро јем об ра ђе них 
чла на ка. На 1.150 стра на по пи са но 
је 17.153 би бли о граф ске је ди ни це, 
што је, чи ни се, до са да нај ве ћи број 
је ди ни ца ко је су об ја вље не у не ком 
од то мо ва Цр но гор ске би бли о гра фи је. 

Би бли о граф ска гра ђа је сре ђе на по УДК, а уну тар гру па 
по азбуч ном рас по ре ду ауто ра или на сло ва чла на ка. Уз 
би бли о гра фи ју су ура ђе ни „Ре ги стар ауто ра и пре во ди-
ла ца“, „Пред мет ни ре ги стар“ и „Ре ги стар ко ри шће них 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја“. Ва жно је на по ме ну ти да је 
цр но гор ска пе ри о ди ка ана ли тич ки об ра ђе на de vi su, а 
члан ци об ја вље ни из ван Цр не Го ре нај ве ћим ди је лом 
су пре у зе ти из се ри ја А, Б, Ц, ко је су из ла зи ле у окви ру 
те ку ће Би бли о гра фи је Ју го сла ви је, ко ју је до 2002. го ди не 
из да вао ЈУ БИН.

Те ку ћа Цр но гор ска би бли о гра фи ја

По чет ком ра да на про јек ту Цр но гор ска би бли о гра фи ја 
14941994. осам де се тих го ди на, од лу че но је да Цен трал на 
на род на би бли о те ка за поч не рад на Те ку ћој би бли о гра фи
ји мо но граф ских пу бли ка ци ја, ко ја би би ла те мељ на гра ђа 
за бу ду ћу, ре тро спек тив ну би бли о гра фи ју. При мје њи ва-
ни су исти кри те ри ју ми – те ри то ри јал ни, на ци о нал ни и 
пред мет ни. По пи са на гра ђа је ку му ли ра на на го ди шњем 
ни воу и об ја вљи ва на у све ска ма Би бли о граф ског вје сни ка, 
а по том и као по себ ни оти сци. За пе ри од од 1980-1987. 
го ди не, об ја вље но је осам све за ка. Ра ди ин тен зив них при-
пре ма и би бли о граф ске об ра де гра ђе за по тре бе об ја вљи-
ва ња пр вих то мо ва Цр но гор ске би бли о гра фи је, пре ки нут је 
рад на те ку ћој би бли о гра фи ји.

На кон 13 го ди на, у Би бли о граф ском одје ље њу, 2000. 
го ди не, ре ак ти ви ран је рад на те ку ћој би бли о гра фи ји 
књи га, по чев од 1999. го ди не. Ра ђе на је по ме ђу на род-
ним би бли о граф ским стан дар ди ма, али за пи си ни су 
кре и ра ни у ба зи не го на ли сти ћи ма ко ји су би ли основ-
на гра ђа азбуч но сре ђе на, за пу бли ко ва ње го ди шњих 
би бли о гра фи ја.

То ком 2002. го ди не, Цен трал на на род на би бли о те ка 
на Це ти њу по чи ње при пре ме за рад на го ди шњим те ку-

Нај но ви је би бли о гра фи је у из да њу Цен трал не  
на род не би бли о те ке „Ђур ђе Цр но је вић“ на Це ти њу

Мр Здрав ка Ра ду ло вић
На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град
zdrav ka.ra du lo vic@nb.rs
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ћим би бли о гра фи ја ма, чи ји ће се би-
бли о граф ски ис пис ра ди ти у CO BISS 
про гра му и из ло кал не елек трон ске 
ба зе ЦНБ. За из бор гра ђе ко ри сти се 
ком би но ва ни те ри то ри јал ни, на ци о-
нал ни и пред мет ни кри те ри јум. Би-
бли о гра фи ја се ра ди на осно ву уза-
јам ног елек трон ског ка та ло га CO BIB.
CG., у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма ISBD(M) (In ter na ti o nal Stan-
dard Bi bli o grap hic De scrip tion for Mo-
no grap hi es), ISBD(ER) (In ter na ti o nal 
Stan dard Bi bli o grap hic De scrip tion for 
Elec tro nic Re co ur ces), ко му ни ка ци о-
ним фор ма том за ма шин ско чи тљи во 
ка та ло ги зи ра ње и раз мје ну би бли о-
граф ских ин фор ма ци ја – CO MARC/B 
(Mac hi ne Re a da ble Ca ta lo gu ing For-
mat) и Пра вил ни ком и при руч ни ком за из ра ду абе цед них 
ка та ло га, I и II, Еве Ве ро не. Ова би бли о гра фи ја, по ред 
књи га, са др жи и по пис не књи жне гра ђе (кар те, атла си и 
му зи ка ли је) у штам па ном и елек трон ском об ли ку. Пе-
ри о дич ност из ла же ња ових све за ка тре бала је би ти го-
ди шња. Гра ђа се кла си фи ку је и рас по ре ђу је пре ма си-
сте му Уни вер зал не де ци мал не кла си фи ка ци је (УДК). 
У окви ру УДК гру па, је ди ни це су раз вр ста не азбуч ним 
ре до сље дом.

До 2008. го ди не, за вр ше не су и об ја вље не у штам па-
ној фор ми те ку ће би бли о гра фи је мо но граф ских пу бли-
ка ци ја за 2002, 2003 и 2004 годину.

У пе ри о ду 2009-2010. иза шле су 2 све ске те ку ће Цр
но гор ске би бли о гра фи је мо но граф ских пу бли ка ци ја, и то за 
гра ђу об ја вље ну 2005. и 2006. го ди не. Би бли о граф ску гра-
ђу за обје све ске са ку пио је и ре ди го вао у ло кал ној ба зи 
Ми ло рад Ми ло вић, ру ко во ди лац Би бли о граф ског одје ље-
ња. У „Пред го во ру за 2005. го ди ну“, при ре ђи вач на во ди 
основ не по дат ке ко ји се од но се на ме то до ло ги ју ра да на 
овој би бли о гра фи ји. Ве о ма је бит но на по ме ну ти да те ку-
ћа Цр но гор ска би бли о гра фи ја не ма ис кљу чи во те ри то ри-
јал ни прин цип као нпр. Би бли о гра фи ја Ср би је. У овој гра-
ђи при сут ни су и за пи си пу бли ка ци ја ко је су об ја вље не 
и об ра ђе не у CO BISS-у из ван Цр не Го ре (кри те ри ју ми 
ре тро спек тив не Цр но гор ске би бли о гра фи је 14941994). Је-
дан број за пи са пре у зет је из елек трон ских CO BISS ба за 
бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, а да се, при том, пу-
бли ка ци ја не на ла зи у фон до ви ма би бли о те ка укљу че них 
у Уза јам ну ба зу Цр не Го ре. По сту пак из бо ра и ме то до ло-
ги је ра да ве ли ким ди је лом од го ва ра ме то до ло ги ји ра да 
на Би бли о гра фи ји Сер би ка, ко ја се од 2005. го ди не ра ди у 
На род ној би бли о те ци Ср би је.

Гра ђа је рас по ре ђе на пре ма УДК, а уз би бли о гра фи ју 
су ура ђе ни и „Ре ги стар на сло ва“, „Имен ски ре ги стар“ и 
„Пред мет ни ре ги стар“. За годину 2005. (штам па на и об-
ја вље на 2009) би бли о граф ски је об ра ђе но 1.504 пу бли ка-
ци је, а за 2006. (об ја вље на 2010) 1.843 пу бли ка ци је.

С об зи ром на чи ње ни цу да Би бли о граф ско оде ље ње, 
по ред сво је пре ђа шње основ не дје лат но сти ра да на ре-
тро спек тив ној би бли о гра фи ји, ак тив но ра ди и на те ку ћој 
би бли о гра фи ји ка ко књи га, та ко и чла на ка об ја вље них у 
пе ри о ди ци, из ли шно је го во ри ти о њи хо вом ква ли те ту, 
за ла га њу и успје шно сти. Јак те мељ и енер ги ја нај зна-
чај ни јих цр но гор ских би бли о гра фа на че лу са Ду ша ном 

Мар ти но ви ћем, још уви јек се осје ћа у ра ду 
тог оде ље ња. Но ве ге не ра ци је не ће пре ви-
ше за о ста ја ти за сво јим учи те љи ма. Би бли-
о гра фи Цен трал не на род не би бли о те ке ЦГ 
„Ђур ђе Цр но је вић“ мо гу би ти по но сни на 
сво је ре зул та те. Они су нај бо љи при мјер 
да ја ка мо ти ва ци ја, на гла шен ис тра жи-
вач ки по рив и вје ра у ко ри сност оно га чи-
ме се ба ве, уви јек до но се пра ве и нај бо ље 
ре зул та те.

Пор тре ти у еди ци ји Биоби бли о гра фи је

Биоби бли о гра фи је на ста ле су као еди-
ци ја у ко јој се об ја вљу ју би о граф ски и 
би бли о граф ски по да ци о зна чај ним лич-
но сти ма за исто ри ју, кул ту ру, на у ку и 
умјет ност Цр не Го ре. У окви ру ове еди ци је, 

под на зи вом Пор тре ти, ака де мик Ду шан Мар ти но вић је 
об ја вио 10 то мо ва ве о ма дра го цје них био-би бли о граф-
ских лек си ко на ко ји пру жа ју оби ље ко ри сних би о граф-
ских и би бли о граф ских по да та ка о лич но сти ма ко је су 
сво јим ства ра ла штвом да ле из у зе тан до при нос раз во ју 
на у ке и кул ту ре у Цр ној Го ри.

У Пор тре ти ма об ја вље ним у пе ри о ду од 1983-2009. 
го ди не, об ра ђе но је ви ше де се ти на (159 име на) био-би-
бли о гра фи ја углед них лич но сти ко је су, сва ка на свој 
на чин, у цр но гор ској кул тур ној исто ри ји оста ви ле не за о-
би ла зне тра го ве. Пр ву књи гу Пор тре та, об ја вље ну 1983. 
го ди не, по све тио је за чет ни ци ма би бли о граф ског ра да у 
Цр ној Го ри и зна ме ни тим би бли о гра фи ма то га вре ме на, 
о ко ји ма се ве о ма ма ло зна ло. Тру де ћи се да за до во љи пр-
ви кри те ри јум по ко јем је вр шио из бор лич но сти (на уч ни 
и кул тур ни рад ни ци ко ји су се ба ви ли и би бли о граф ским 
ис тра жи ва њи ма), ни је из о ста вљао ни из вањ це ко ји су се 
у окви ру свог на уч но-ис тра жи вач ког ра да ба ви ли Цр ном 
Го ром. Ра де ћи на би бли о гра фи ја ма и ујед но при ку пља ју-
ћи по дат ке за ли те ра ту ру о тим лич но сти ма, Мар ти но вић 
је, уз би бли о гра фи је, уви јек об ја вљи вао и вр ло ква ли тет-
не увод не тек сто ве би о граф ског ка рак те ра.

Пор тре ти X, об ја вље ни у ЦНБ „Ђур ђе Цр но је вић“ 
2009. го ди не, по све ће ни су чла но ви ма Ре дак ци је Цр но
гор ске би бли о гра фи је 14941994. и са рад ни ци ма ко ји су 
уче ство ва ли у ра ду на овом зна чај ном про јек ту. Иако се 
је дан број лич но сти на шао у не ким од ра ни јих то мо ва, 
аутор је у знак за хвал но сти и при зна ња за ви ше го ди шњу 
са рад њу, са дје ли мич но из ми је ње ним и до пу ње ним био-
би бли о граф ским по да ци ма, увр стио и њи хо ва име на. У 
по след њи том Пор тре та ака де мик Ду шан Мар ти но вић 
увр стио је 25 име на, тру де ћи се да њи хов би бли о граф ски 
до при нос пре зен ту је што ис црп ни је, ка ко би ко ри сни-
ци има ли пот пу ни ји увид у ре зул та те њи хо вог на уч ног и 
струч ног ра да.

И овај, де се ти том Пор тре та за мно ге ће по ста ти 
нео п хо дан ре фе рал ни при руч ник, ба за и из вор нај дра-
го цје ни јих по да та ка. Иду ћи уви јек за ко рак ис пред са-
вре ме них тех но ло ги ја елек трон ског ти па, при мје њи вих 
у ра ду на из ра ди би бли о гра фи ја у Цр ној Го ри, за сво га 
жи во та, ака де мик Ду шан Мар ти но вић по сти гао је за чу-
ђу ју ће ве ли ке ре зул та те, сра змјер не ра ду и не ких ин сти-
ту ци ја, ко је се ду гим ни зом го ди на ба ве би бли о граф ско-
ис тра жи вач ким ра дом.
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ко је но ви учи тељ ни је мо гао да сту пи на ду жност. Школ-
ски од бо ри, учи те љи и цр кве но-школ ске оп шти не про-
ти ви ли су се ово ме, као и би ло ка квом над зо ру у ра ду 
срп ских шко ла.

Пр ве ини ци ја ти ве у ве зи са по бољ ша њем ста ња 
школ ства по кре нуо је ар хи ман дрит Са ва Ко са но вић. 
За ла гао се за отва ра ње срп ске гим на зи је у Са ра је ву, бо-
го сло ви је, као и по бољ ша ње ста ња срп ског школ ства 
уоп ште.

Мо ра се ис та ћи и ве о ма пло дан рад про свет но-кул-
тур ног дру штва „Про све та“, ко је је де ло ва ло на це лом 
под руч ју Бо сне и Хер це го ви не. При пре ме око ње го вог 
осни ва ња тра ја ле су ви ше го ди на, а ње гов рад био је ду-
бо ко про жет на ци о нал ним ду хом и осе ћа њем. „Про све-
та“ је пру жа ла по моћ ка ко шко ла ма, та ко и ђа ци ма и 
сту ден ти ма. Ње но де ло ва ње иза зи ва ло је не по ве ре ње и 
не при ја тељ ски став код зе маљ ске вла де, а 1914. про гла-
ше на је „ог њи штем ве ле и зда је“.

Срп ски на род се од у пи рао ства ра њу на мет ну те „бо-
сан ске“ на род но сти ис по ља ва њем сна жног ин те ре со ва ња 
за на род ну књи жев ност и кул тур но на сле ђе. У бор би за 
цр кве но-школ ску ауто но ми ју, при ре ђи ва не су све то сав-
ске про сла ве, бе се де, го ди шњи це, осни ва на су пе вач ка 
дру штва, до бро твор не за дру ге и ра зна дру га удру же ња.

У Бо сни и Хер це го ви ни је под аустро у гар ском упра-
вом по кре ну то пре ко 150 ли сто ва, ча со пи са и дру гих пе-
ри о дич них пу бли ка ци ја. Аустро у гар ска је во ди ла ра чу на 
о штам пи, те су до зво лу за из да ва ње до би ја ли са мо ре-
жим ски ли сто ви и ча со пи си, ко ји су због то га на и ла зи ли 
на не ра зу ме ва ње и од бој ност код чи та ла ца. Од ли ка срп-
ске пра во слав не пе ри о ди ке у овом пе ри о ду би ла је чвр-
ста на ци о нал на свест, те жња ка ус по ста вља њу што ја чих 
ве за са Ср би јом. Пр ви на ци о нал ни ча со пи си ја ви ли су се 
у Са ра је ву.

На кон зи сто ри јал ној сед ни ци од 15. ма ја 1887. Да-
бро-бо сан ски ми тро по лит Ђор ђе Ни ко ла је вић упу тио је 
пред став ку Ви со кој зе маљ ској вла ди за до зво лу по кре-
та ња ли ста срп ско-пра во слав ног све штен ства у Бо сни и 
Хер це го ви ни. У пред став ци се на во ди да ће се лист ис-
кљу чи во ба ви ти цр кве но-про свет ним са др жа ји ма, да ће 
би ти вер ски тр пе љив и да се не ће ме ша ти у по ли тич-
ке ства ри. За уред ни ка је пред ло жен Ни ко ла Г. Ла лић 
(1860-1889), а вла сник ли ста би би ла Ми тро по лит ска 
кон зи сто ри ја. У про гра му ли ста пре ци зи ра но је да ће до-
но си ти по уч не члан ке за на род и све штен ство, цр кве не 
про по ве ди и бе се де, цр кве не ста ри не, оби ча је и исто риј-
ске по дат ке, на ред бе и кон зи сто ри јал не окру жни це, као 
и др жав не, ко је се до ти чу све штен ства, цр кве, шко ле и 
оп шти не, цр кве не ве сти, књи жев не ве сти, раз не бе ле шке, 
жи во то пи се све ти те ља и глав не пра зни ке у крат ком из-
во ду и пра ви ло цр кве но.

Упр кос не по вољ ним из ве шта ји ма о уред ни ку Ла ли-
ћу (ко ји је за вр шио бо го сло ви ју у Бе о гра ду и про вео две 
го ди не на сту ди ја ма на Ду хов ној ака де ми ји у Ки је ву), 
Зе маљ ска вла да је пре по ру чи ла мол бу, па је За јед нич ко 
ми ни стар ство фи нан си ја 13. ју на 1887. одо бри ло кон це-
си ју за из да ва ње овог ча со пи са. Уз одо бре ње за по кре та-
ње ли ста, ми ни стар ство је по ста ви ло и сле де ће уоби ча-
је не усло ве: да у сва ко до ба мо же од у зе ти по вла сти цу за 
из да ва ње, да се лист под врг не пре вен тив ној цен зу ри, да 
се цен зу ри са на ме ста у ли сту не сме ју оста вља ти пра-

зна и да сва ка про ме на у про гра му или на сло ву ли ста 
мо ра би ти при ја вље на Зе маљ ској вла ди и од ње тра же на 
до зво ла.

Пр ви број Да бробо сан ског Ис точ ни ка иза шао је у ју-
лу 1887. го ди не. Ње гов про грам био је за пра во про грам 
до та да шњег де ло ва ња срп ског све штен ства. По зи ва ју ћи 
чи та о це на од зив и са рад њу, уред ни ци ис ти чу да се та-
квог по сла не би при хва ти ли да ни су оче ки ва ли и до-
би ли мо рал ну и ма те ри јал ну по др шку од ми тро по ли та 
Ђор ђа Ни ко ла је ви ћа. У пр вом огла ша ва њу, уред ни штво 
се обра ћа Са ви Ко са но ви ћу с на дом да ће „из сво је бо-
га те ри зни це ко је зр но зна ња по да ри ти“, а ми тро по лит 
Ђор ђе Ни ко ла је вић је по звао све штен ство на прет пла-
ту, пре по ру чу ју ћи мла дим све ште ни ци ма да са ра ђу ју у 
ли сту.

У дво бро ју 11/12 за 1888, охра бре но успе хом, Уред-
ни штво оба ве шта ва чи та о це да ће про ши ри ти обим ча-
со пи са и да ће, осим цр кве не те ма ти ке, об ја вљи ва ти и 
при ло ге ве за не за про све ту и школ ство.

За вре ме уред ни штва Ђор ђа Пе тро ви ћа, лист је до-
но сио и дру штве не и кул тур не ве сти, по у ке, пу то пи се, 
ра до ве из ет но гра фи је и ет но ло ги је, слич но Бо сан ској ви
ли. Од бр. 4/1894. го ди не уред ник је по стао Ва си ли је С. 
По по вић, та да шњи про то је реј, а ква ли тет ли ста по чео је 
на гло да опа да.

Нај ве ћи број књи жев них ра до ва об ја вљен је у пр вим 
го ди на ма из ла же ња ча со пи са. Ђор ђе Пе тро вић је об ја-
вљи вао ре ли ги о зно-по уч не члан ке, бе се де, опи се ста рих 
ма на сти ра, нат пи са и слич но. Ипак, тре ба на гла си ти да 
је нај ве ћи део у ства ра њу кон цеп ци је имао сам ми тро по-
лит, Ђор ђе Ни ко ла је вић.

На кон име но ва ња Ва си ли ја По по ви ћа за при вре ме-
ног упра ви те ља Ре љев ске бо го сло ви је, но ви уред ник по-
стао је Сте во Н. Да ви до вић, ко ји је ту ду жност оба вљао 
све до кра ја 1897. го ди не. Уре ђи вао је Ис точ ник уз без-
број те шко ћа, у пу ном је ку бор бе за цр кве но-школ ску 
ауто но ми ју. Обим ли ста се по ве ћао, број са рад ни ка по-
рас тао, али је ча со пис за пао у кри зу. При ло зи су би ли 
сла би, а све је ви ше би ло чла на ка све ште ни ка у ко ји ма 
се кри ти ко вао на род. По ста ло је очи глед но да је ча со пис 
из гу био по др шку и на ро да и са мог све штен ства, и све је 
ма ње би ло све ште ни ка рас по ло же них за уре ђи ва ње ча-
со пи са ко ји је био у слу жби ми тро по ли та ло јал них оку-
па тор ском ре жи му. Бо сан скохер це го вач ки Ис точ ник био 
је та ко стро го кон тро ли сан, да је нај кри тич ни ји пе ри од 
бор бе за ауто но ми ју про шао без зна чај ни јег ко мен та ра 
у овом ча со пи су. У два на е стој го ди ни из ла же ња, ча со пис 
је по стао слу жбе ни ве сник и ор ган срп ско-пра во слав не 
цр кве у Бо сни и Хер це го ви ни. До био је но во име – Ис
точ ник, но во уред ни штво и ма њи фор мат, као и не што 
из ме њен под на слов: ду хов ни ча со пис за цр кве но-про-
свет не по тре бе срп ско-пра во слав ног све штен ства и на-
ро да у Бо сни и Хер це го ви ни.

По чет ком 1900. уред ни штво Ис точ ни ка пре у зи ма 
та да шњи је ро мо нах Ила ри он Ра до нић, ко ји је од 1898. 
ра дио као про фе сор у Ре љев ској бо го сло ви ји. Уред нич ке 
по сло ве оба вљао је од 1. ја ну а ра 1900. до 30. сеп тем бра 
1907. го ди не. Као уред ник, Ра до нић је и сам до ста пи сао. 
Ње го ви нај број ни ји ра до ви би ли су кри тич ки при ка зи и 
освр ти на књи ге и ча со пи се, нај че шће де ла из исто ри је 
пра во слав не цр кве, књи жев но сти, из да ња Ма ти це срп-
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ске. Об ја вљен је и од ре ђен број бе се да, при год них про-
по ве ди и по уч ни члан ци из па стир ске прак се. За вре-
ме ње го вог уре ђи ва ња, осет но је по рас тао број пре во да 
струч них и те о ло шких рас пра ва ру ских ауто ра.

Због ма лог бро ја прет плат ни ка, у 25. го ди ни из ла же-
ња, Ис точ ник је пре стао да из ла зи. Пре стан ку из ла же-
ња до при не ло је по кре та ње Вје сни ка, зва нич ног ор га на 
срп ско-пра во слав них цр кве но-школ ских вла сти у Бо сни 
и Хер це го ви ни.

Те шке при ли ке у Бо сни и Хер це го ви ни ни су ишле у 
при лог про цва ту кул тур ног жи во та, ме ђу тим, по тре ба за 
књи гом и пе ри о ди ком ра сла је, те је по ја ва ли сто ва на 
на род ном је зи ку иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње. За ве ли-
ку за ин те ре со ва ност за са ку пља ње на род них умо тво ри на 
тре ба за хва ли ти та да шњем ми тро по ли ту Са ви Ко са но-
ви ћу. За сам Ис точ ник, ње го во по кре та ње, кон цеп ци ју 
и за ла га ње на при ку пља њу на род не књи жев но сти за слу-
жан је и Ђор ђе Ни ко ла је вић. Са ку пља ње и об ја вљи ва ње 
на род не књи жев но сти, ра до ва из исто ри је, про све те, ор-
га ни зо ва ње ра зних при ред би – све је би ло под ре ђе но бу-
ђе њу на ци о нал не све сти. Књи жев ност у Ис точ ни ку има 
мно го сла бо сти и не до ста та ка – скром ни и ква ли те том 
и бро јем, об ја вље ни ра до ви на ста ја ли су на те ме љу на-
род не књи жев но сти и про же ти су ре ли ги о зним ду хом. 
У по чет ку се, као по др шка ли сту, пе снич ким при ло зи ма 
ја вља ју по зна ти ја име на, а ка сни је углав ном све ште ни ци 
и учи те љи. Пи са ли су нај че шће из па три от ских по бу да 
и углав ном при год не пе сме, те се о њи хо вој умет нич кој 
вред но сти не мо же го во ри ти. На по љу са ку пља ња на род-
них умо тво ри на, ре зул та ти су да ле ко ве ћи. Об ја вљи ва не 
су на род не пе сме, при че, из ре ке и ми сли, оби ча ји и пре-
да ња, чи ме је Ис точ ник сте као ве ли ки углед, на ро чи то у 
пр вим го ди на ма сво га из ла же ња. Нај ве ћи број са рад ни ка 
на овом по љу са ра ђи вао је и у Бо сан ској ви ли, Гла сни ку 
Зе маљ ског му зе ја и дру гим ли сто ви ма.

Вид Ву ле тић Ву ка со вић се у Ис точ ни ку ба вио ста ри-
на ма у Бо сни и Хер це го ви ни, опи си ма нат пи са, сте ћа ка, 
пра во слав них оби ча ја и об ре да, ико на. Уред ни ке ча со пи-
са је нај ви ше за ни ма ло по ре кло ста рих цр кве них књи га, 
цр ка ва, на се ља, ма на сти ра, ра зних ре ли кви ја и др. На 
опи су ста рих књи га и ру ко пи са ра ди ла су ве ћи ном све-
ште на ли ца, док то ри те о ло ги је, про фе со ри, ми тро по ли-
ти, уред ни ци, по зна ва о ци ста ро сло вен ског и ста ро грч ког 
је зи ка: Ђор ђе Ни ко ла је вић, Ха џи Са во Ко са но вић, Ила-
ри он Ра до нић, Мар ко С. По по вић, Вид Ву ле тић Ву ка со-
вић, Ва со Зр нић и мно ги дру ги, а ве ли ки број тек сто ва 
је остао ано ни ман. При ло зи из Ис точ ни ка ове те ма ти ке 
че сто су ци ти ра ни и на во ђе ни као по да ци у ко је се ни је 
сум ња ло.

Чест са рад ник Ис точ ни ка био је и Ди о ни си је Ми ко-
вић (1861-1942), ро до љуб, пе сник, на уч ник и кул тур ни 
рад ник, фол кло ри ста, исто ри чар, уред ник и из да вач.

О дру гим ли сто ви ма и ча со пи си ма у Ис точ ни ку на-
ла зи мо са мо ве сти по во дом њи хо вог по кре та ња, про ме на 
уред ни штва, по во дом из ла ска но вих го ди шта, на во ђе ни 
су и са др жа ји но вих бро је ва (Гла сник Зе маљ ског му зе ја).

Зва нич не об ја ве и окру жни це са ми тро по ли то вим 
пот пи сом нај че шће су се од но си ле на од лу ке ко је су се 
ти ца ле устрој ства епар хи ја, по што ва ња пра ви ла цр кве не 
слу жбе, раз ре ше ња, на и ме но ва ња, од ли ко ва ња и пре ме-
шта ја све ште ни ка.

У Ис точ ни ку је за бе ле же но и осни ва ње но вих чи та-
о ни ца (Ба ња Лу ка, Фо ча, Чај ни че), као и штам па ри ја, го-
ди шњи ца Обод ске штам па ри је и осни ва ње Му зе ја Ђ. Ни
ко ла је ви ћа у Ста рој цр кви у Са ра је ву, 1890. го ди не.

Би о граф ски члан ци нај че шће су об ја вљи ва ни по во-
дом усто ли че ња но во и за бра них ми тро по ли та, по во дом 
на гра ђи ва ња или смр ти не ке ис так ну те лич но сти. Зна-
чај не су би о гра фи је Ђор ђа Ни ко ла је ви ћа, Са ве Ко са но-
ви ћа, Ни ко ле Ман ди ћа, Ила ри о на Ру вар ца, Пе тра Зи мо-
њи ћа, Бог да на Зи мо њи ћа и дру гих. Не кро ло зи су да ти са 
вр ло оп шир ним би о гра фи ја ма са по смрт ним го во ри ма и 
опи си ма са хра не. На ве шће мо не ке ха ги о гра фи је: Жи ти-
је све тог Ва си ли ја Отро шког, Ска за ње жи ти ја кне за Ла-
за ра (Гер бла но ви ћа) и Кра ћи –жи во то пис све те пр во му-
че ни це и рав но а по стол не Те кле, чи ји је аутор Ха џи Са ва 
Ко са но вић.

На кра ју мо же мо ре ћи да су за вре ме аустро у гар-
ске оку па ци је пра ва ко ја су Ср би ужи ва ли од тур ских 
ре фор ми 1856. до шла у пи та ње. Кон вен ци јом скло пље-
ном из ме ђу Аустро у гар ске и Ца ри град ске па три јар ши је, 
уки ну та је вер ско-про свет на са мо у пра ва Ср ба. Од пре-
да је Пр вог цар ског ме мо ран ду ма 1896, све до до но ше ња 
Уред бе о ор га ни за ци ји Пра во слав не цр кве у Бо сни и Хер-
це го ви ни 1905. тра је не пре кид на бор ба Ср ба за цр кве но-
школ ску ауто но ми ју.

По сле остав ке Са ве Ко са но ви ћа, као и смр ти ми тро-
по ли та Ђор ђа Ни ко ла је ви ћа, на че ло ми тро по ли ја до-
ла зи ли су љу ди ко ји су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва би ли 
ода ни ре жи му. 

Вла ди ке око Ни ко ла ја Ман ди ћа при ма ле су ре дов не 
ме сеч не и го ди шње суб вен ци је, а они ко ји су же ле ли да 
ста ну уз на род, стра да ли су као на ци о на ли сти. У пр вим 
го ди на ма из ла же ња, Ис точ ник је од и грао вр ло зна чај ну 
уло гу у ши ре њу кул ту ре и по ди за њу ни воа вер ског и про-
свет ног жи во та на ро да. Ме ђу тим, ка ко је но ви ре жим све 
ви ше упра вљао цр квом, шко лом, при вред ним и кул тур-
ним жи во том, ен ту зи ја зам Ис точ ни ка је спла снуо. На 
кра ју свог из ла же ња био је кон зер ва тив ни све ште нич ки 
ча со пис, али је увек оста јао на ви си ни свог основ ног за-
дат ка – да бу де све ште ни лист за цр кве не по тре бе, ко ји је 
об у хва тао и дра го це не ма те ри ја ле за кул тур ну исто ри ју 
на шег на ро да.

Би бли о гра фи ја са др жи 4.721 је ди ни цу – из о ста вље-
ни су је ди но од ре ђе ни едик ти по во дом огла ша ва ња по-
тра ге за од бе глим су пру жни ци ма.

Би бли о граф ски опис је ра ђен по стан дар ду ISBD(CP). 
Ве ли ки број ини ци ја ла, ши фа ра и псе у до ни ма раз ре шен 
је, ка ко на во ди аутор у „На по ме на ма уз би бли о гра фи ју“, 
а у би бли о граф ској гра ђи мо гу се на ћи и по да ци о фо-
то гра фи ја ма сле де ћих лич но сти: Никoле Ман ди ћа, Бог-
да на Зи мо њи ћа, Пе тра Зи мо њи ћа, Ди о ни си ја Ми ко ви ћа, 
Ђор ђа Ни ко ла је ви ћа и др, као и ико но ста са Пра во слав-
не срп ске цр кве у Ро га ти ци. Рас по ред гра ђе је по УДК 
гру па ма, а уну тар по је ди них гру па, азбуч но по пре зи-
ме ни ма ауто ра или по на сло ви ма. Ви ше је ди ни ца истог 
ауто ра рас по ре ђе но је по азбуч ном ре до сле ду на сло ва. 
Би бли о гра фи ју пра ти ви ше ре ги ста ра: имен ски, ре ги-
стар пре во ди ла ца, ре ги стар раз ре ше них ини ци ја ла, ши-
фа ра и псе у до ни ма, ре ги стар не раз ре ше них ини ци ја ла, 
ши фа ра и псе у до ни ма, као и ре ги стар ме ста, а на ве де ни 
су и из во ри и ли те ра ту ра.
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У еди ци ји Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске иза шла је књи га 
Но мо ка но ни епи ти миј ни (Но ви Сад, 2009, 
књ. XIV, стр. 104, са 32 при ло га), ауто ра Ду-
ши це Гр бић, Ка ти це Шко рић и Ра до ма на 
Стан ко ви ћа (опис во де них зна ко ва).

Сред њо ве ков на ћи рил ска ру ко пи сна 
књи га Но мо ка нон (грч. ка нон=пра ви ло) је-
сте збор ник цр кве них пра ви ла и гра ђан ских 
за ко на ко ји се ти чу цр кве. 

Епи ти миј ни но мо ка нон пред ста вља 
при руч ник све ште ни ку при ли ком ис по ве-
да ња вер ни ка. По сто је ста ри ји и мла ђи Епи
ти миј ни но мо ка нон. Ста ри ји је на стао у Ви-
зан ти ји, нај ра ни је у XII ве ку. Сло ве ни су се у 
ве ли кој ме ри њи ме слу жи ли и умно жа ва ли 
га пре пи си ва њем или штам па њем. Мла ђи 
пред ста вља ком пи ла ци ју раз ли чи те цр кве но прав не гра ђе 
и Син таг ме Ма ти је Вла ста ра, а на стао је нај ве ро ват ни је 
на Све тој го ри у пр вој по ло ви ни XV ве ка. Сма тра се да су 
га на срп ско сло вен ски је зик пре ве ли срп ски све то гор ски 
мо на си, нај ка сни је по чет ком XVI ве ка. Имао је ши ро ку 
при ме ну код Ср ба, о че му све до чи ве ли ки број пре пи са.

У књи зи ко ја је пред на ма, ар хе о граф ски су об ра ђе не 
че ти ри ру ко пи сне књи ге Но мо ка но на епи ти миј на ко је се 
чу ва ју у Би бли о те ци Ма ти це срп ске. По нај но ви јој да та-
ци ји, ко ју је ура дио наш по зна ти фи ли гра но лог Р. Стан-
ко вић, овe рукописнe књигe пи са не су то ком XVII ве ка.

Књи га о ко јој је ов де реч по де ље на је у две те мат-
ске це ли не. У пр вом де лу под на сло вом „Ка та лог“ дат је 
ис цр пан ар хе о граф ски опис тих ру ко пи сних књи га ко ји 
са др жи: а) ко ди ко ло шки опис; б) опис хар ти је и во де них 
зна ко ва; в) ана ли зу пи сма и пра во пи сних зна ко ва; г) опис 
је зи ка (срп ско сло вен ског и срп ског на род ног); д) опис са-
др жа ја; ђ) за пи се; е) исто ри јат књи ге и ж) ли те ра ту ру.

По свом са др жа ју и струк ту ри, три Но мо ка но на епи
ти миј на (РР I 17, РР I 18 и РР I 19) од го ва ра ју мла ђем 
Епи ти миј ном но мо ка но ну и са ста вље на су из два де ла: 
пр ви чи ни Чи но по сле до ва ни је ис по ве ди са пра те ћим упут-
стви ма на ме ње ним ду хов ни ку за ис по ве да ње вер ни ка, а 
дру ги део је сте но мо ка нон у ужем сми слу. Че твр ти Но
мо ка нон епи ти ми јни (РР I 20) са др жи из во де из пра ви ла 
Јо ва на По сни ка, све тих са бо ра и све тих ота ца.

Ове че ти ри ру ко пи сне књи ге ис пи са не су „по лу у став-
ним пи смом уз ре ђе при су ство бр зо пи сних еле ме на та“1, 

1 Ду ши ца Гр бић и др., Но мо ка но ни епи ти миј ни (Но ви Сад: Би бли о те ка 
Ма ти це срп ске, 2009), 84.

а њи хов пра во пис је ре сав ски, не нор-
ма ли зо ван. Је зик тих Но мо ка но на је сте 
срп ско сло вен ски, ко ји на фо нет ском 
пла ну ка рак те ри ше а из го вор ум. не-
ка да шњег по лу гла сни ка и ека ви зам. У 
тек сту по ме ну тих ру ко пи сних књи га, 
ко ји је нај ве ћим де лом пи сан тим ста-
рим срп ским цр кве ним и књи жев ним 
је зи ком, при сут не су и по је ди не осо би-
не срп ског на род ног је зи ка. Ди ја ле кат-
ске цр те као што су: а) упо тре ба Л. мн. 
уме сто Г. мн. и обрат но; б) на ста вак 
-ому у Л. једн. при де ва и пар ти ци па; в) 
при де ви са за ме нич ком осно вом на -y; 
г) и об лик им пер фек та са су фик сом –е 
код гла го ла са ин фи ни тив ном осно вом 
на -u-, у пу ној ме ри су од ли ка да на-

шњег зет ско-сје нич ког ди ја лек та, а у ма њој и при зрен ско-
ти моч ког го вор ног ти па.

Дру ги део, под на сло вом „На уч ни при ло зи“, до но си 
два ра да Ду ши це Гр бић: „О но мо ка но ни ма“ (стр. 77-86) 
и „Осврт на три све то гор ска ру ко пи са из 17. ве ка“ (стр. 
87-104).

При ме њу ју ћи вр ло успе шно, из ме ђу оста лог, и ме-
тод атри бу ци је, Д. Гр бић је уста но ви ла да су ру ко пи сне 
књи ге Но мо ка нон епи ти миј ни по па Оре ста (стр. 26-43), 
Но мо ка нон епи ти миј ни и Маг нит ду хов ни (стр. 54-70), 
део вр ло бо га те пре пи си вач ке и пре вод не де лат но сти на 
Све тој го ри то ком XVII ве ка. По ње ним ре чи ма, у XVII 
ве ку на ро чи то је жи ва пре пи си вач ка де лат ност у ски то ви-
ма Све те Ане и Све тог Па вла и у ма на сти ру Хи лан да ру2. 
У то вре ме срп ски мо на си све че шће до ла зе на Све ту го ру 
и на ру чу ју пре пи си ва ње и илу ми ни ра ње књи га за сво је 
ма на сти ре: За ва лу, Ми ле ше ву, Це тињ ски ма на стир, ма на-
стир Пи ву, Ра чу, Хо по во, Ши ша то вац...

Ре зул та ти ис тра жи ва ња Д. Гр бић за сно ва ни на па ле-
о граф ском ис пи ти ва њу ру ко пи сне књи ге Но мо ка нон епи
ти миј ни по па Оре ста из 1625/1635. г. и ње го во по ре ђе ње 
са ру ко пи сом Ле стви це (збир ка Ра до сла ва Гру ји ћа, Му зеј 
Срп ске пра во слав не цр кве бр. 187) хо пов ског пи са ра је-
ро мо на ха Оре ста, ука зу ју на ис прав ност ми шље ња да је 
реч о ис тој лич но сти. И по ред ма њих не сла га ња ко ја су, 
при род но, не ми нов на у пи са ре вом дук ту су, не на ру ша ва 
се овај вр ло ва жан за кљу чак. Ти ме је аутор ка упот пу ни ла 
сли ку о жи во ту и ра ду је ро мо на ха Оре ста, ко ји је по сле 
свог бо рав ка у Хо по ву оти шао на Све ту го ру и у ски ту хи-

2 Ibid., 88.

Ути цај све то гор ских скрип то ри ја на  
цр кве но–прав ни жи вот Ср ба

Гр бић, Ду ши ца, Ка ти ца Шко рић и Ра до ман Стан ко вић. Но мо ка но ни епи ти миј ни. Но ви Сад: 
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2009.

Др Ја сми на Не дељ ко вић
На род на би бли о те ка Ср би је
ja smi na.ne delj ko vic@nb.rs



То ком обе ле жа ва ња 60 го ди на по-
сто ја ња ли ста Про свјет ни рад, об ја вље-
на је 2009. го ди не Би бли о гра фи ја „Про
свјет ног ра да“ за пе ри од 1998-2008. 
го ди не, ауто ра Пе тра Кри во ка пи ћа и 
На де Дра шко вић, вр сних  би бли о граф-
ских зна ла ца, струч ња ка Цен трал не на-
род не би бли о те ке „Ђур ђе Цр но је вић“ 
са Це ти ња. Би бли о гра фи ја пред ста вља 
на ста вак струч ног и ис тра жи вач ког про-
у ча ва ња Про свјет ног ра да,1 пре ко ко јег 
до би ја мо увид у це ло ви то про у ча ва ње 
раз во ја школ ства Цр не Го ре. Про свјет
ни рад је по чео да из ла зи 1949. го ди не и 
има зна чај ну уло гу у раз во ју про све те и 
кул ту ре Цр не Го ре, јер је не за о би ла зан у све стра ном ин-
фор ми са њу ко ри сни ка, пре све га про свет них рад ни ка. 
Због свог са др жа ја и зна ча ја увек је при вла чио па жњу 
на уч них рад ни ка и дру гих ис тра жи ва ча. У пе ри о ду од 
1998-2008. го ди не, штам па но је го ди шње по де вет или 
де сет бро је ва ли ста, укуп но око сто ти ну бро је ва (че сто је 
из ла зио у фор ми дво бро ја).

Би бли о гра фи ја са др жи 9.609 би бли о граф ских је-
ди ни ца раз вр ста них пре ма Уни вер зал ној де ци мал ној 
кла си фи ка ци ји – УДК, што под ра зу ме ва раз вр ста ва-
ње гра ђе на 9 основ них гру па (уну тар сва ке гру пе са 
ве ћим бро јем сук це сив них под гру па). У окви ру јед не 
УДК гру пе, би бли о граф ске је ди ни це су си сте ма ти зо-

1 Пр ву би бли о гра фи ју Про свјет ног ра да при пре ми ли су Ми ро слав Лу ке-
тић, Ол га-Ца на Вук ми ро вић, Ва си ли је Јо во вић и За гор ка Ђу ро вић (за пе-
ри од од 1949-1967, об ја вље но 1969), а дру гу Пе тар Кри во ка пић и др Но вак 
Јо ва но вић (за пе ри од од 1968-1997, об ја вље но 1999).

ва не пре ма пре зи ме ну ауто ра тек ста, или 
по чет ној ре чи тек ста (ако је при лог ано-
ним ног аутор ства). Уко ли ко не ки аутор 
има ви ше на сло ва у окви ру јед не гру пе, 
при ло зи су рас по ре ђе ни хро но ло шки, а у 
окви ру јед не го ди не, пре ма азбуч ном ре ду 
на сло ва. Ско ро сва ка би бли о граф ска је ди-
ни ца са др жи кра ће об ја шње ње из ко га се 
до дат но ви ди те ма ти ка при ло га. Нај ви ше 
је при ло га из обла сти обра зо ва ња (исто-
ри ја школ ства, пред школ ско, основ но, 
сред ње и ви со ко школ ско обра зо ва ње, ин-
фор ма тич ко обра зо ва ње, про фе си о нал на 
ори јен та ци ја, да ље обра зо ва ње на став-
ни ка и вас пи та ча, се ми на ри, обра зо ва ње 

од ра слих и дру го), око 4.700 би бли о граф ских је ди ни-
ца. Пре ма за сту пље но сти, сле де при ло зи из обла сти 
умет но сти, лин гви сти ке и књи жев но сти, на у ке и зна ња 
уоп ште, би бли о те кар ства, би о гра фи је, не кро ло зи. По-
ред струч но ура ђе ног основ ног опи са би бли о граф ске 
је ди ни це, Би бли о гра фи ја са др жи све зна чај не ре ги стре: 
„Ре ги стар ауто ра“, „Ре ги стар раз ри је ше них ини ци ја-
ла“, „Ре ги стар пре во ди ла ца“ и „Пред мет ни ре ги стар“, 
ко ји до пу ња ва ју би бли о гра фи ју и чи не је ком плет ним 
и дра го це ним из во ром ин фор ма ци ја за сва ког ко ри-
сни ка. Ова ко до бро ура ђе на би бли о гра фи ја са свим 
ре ги стри ма, пру жа мо гућ ност до дат ног ис тра жи ва ња 
упо ре ђи ва њем за сту пље но сти по је ди них обла сти (нпр. 
из обла сти обра зо ва ња, ин фор ма тич ко обра зо ва ње или 
про фе си о нал на ори јен та ци ја) кроз це ло ку пан век из-
ла же ња Про свјет ног ра да од 1949-2008, пре зен то ва ног 
у го ре на ве де ним би бли о гра фи ја ма.

Би бли о гра фи ја ча со пи са Про свјет ни рад 1998-2008
Кри во ка пић, Пе тар и На да Дра шко вић. Би бли о гра фи ја „Про свјет ног ра да“ 1998-2008. Под го ри ца : 
НИУ „Про свјет ни рад“, 2009.

Љи ља на Дра ги че вић
На род на би бли о те ка Ср би је, Београд
lji lja na.dra gi ce vic@nb.rs
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лан дар ском 1648. го ди не пре пи сао ру ко пи сну књи гу Ле
стви цу. Не ко ли ко го ди на ка сни је (1654), ње го вим на сто-
ја њем и тро шком, у ка реј ској ће ли ји на пи сан је, та ко ђе за 
по тре бе ма на сти ра Хо по ва, и Три од.

Дру га лич ност ко ја је пред мет ин те ре со ва ња Д. Гр бић 
је сте је ро мо нах Ан то ни је. На осно ву до са да по зна тих чи-
ње ни ца, овај пи сар је ства рао у пе ри о ду од 1643. до 1674. 
го ди не у Хра му Све тог Пре о бра же ња у ски ту Све те Ане на 
Све тој го ри. При ме њу ју ћи и овом при ли ком па ле о граф-
ску ана ли зу, аутор ка је до шла до вр ло зна чај ног за кључ ка: 
је ро мо нах Ан то ни је, пи сар бо га тог опу са, та ко ђе је и пи-
сар Ма тичи ног Но мо ка но на епи ти миј ног из 1655/1675. г.

Ру ко пи сна књи га Маг нит ду хов ни из 1690. го ди не, 
за јед но са ов де по ме ну тим Но мо ка но ном епи ти миј ним 

је ро мо на ха Ан то ни ја, чи ни кон вулт. Иако не ма аутен тич-
них по да та ка о то ме ка да су и где та два ру ко пи са по ве за-
на у јед ну књи гу, Д. Гр бић је, ба ве ћи се жи во том и ра дом 
Укра јин ца Са му и ла Ба ка чи ћа на Све тој го ри, уста но ви ла 
да је ње гов Маг нит ду хов ни из 1690. на стао у ски ту Све те 
Ане.

Овим сво јим зна чај ним ис тра жи ва њи ма Д. Гр бић је 
обо га ти ла на ше са зна ње о срп ској пре пи си вач кој, пре во-
ди лач кој и цр кве но-прав ној де лат но сти у све то гор ским 
скрип то ри ју ми ма то ком XVII ве ка.

За вр ша ва ју ћи пред ста вља ње ове књи ге, же ли мо још 
јед ном да ис так не мо да ће она би ти не за о би ла зна ли те-
ра ту ра не са мо за ар хе о гра фе, већ и за све оне ко ји се ин-
те ре су ју за вер ски, за ко но дав ни и кул тур ни жи вот Ср ба.



На кон Во де них зна ко ва хи лан дар ских 
срп ских ру ко пи са XIV–XV ве ка из 2007, 
во де ћи срп ски фи ли гра но лог Ра до ман 
Стан ко вић об ја вио је и пот пу ни фи ли-
гра но ло шки опис и ал бум во де них зна-
ко ва ру ко пи сних књи га XVI ве ка из исте 
збир ке.

У по гле ду струк ту ре, ова књи га ско-
ро да се не раз ли ку је од прет ход не. Не до-
ста је јој је ди но пред го вор на фран цу ском 
је зи ку. Оста ли са став ни де ло ви се по ду да-
ра ју и рас по ре ђе ни су истим ре до сле дом: 
„Пред го вор“ (стр. 9-28), „Фи ли гра но ло-
шки опис“ (стр. 29-102), „Скра ће ни це и 
ли те ра ту ра“ (стр. 103-109), „Фи ли гра но-
ло шки ал бум“ (стр. 111-264), ре ги стри „Ру ко пи си са во-
де ним зна ци ма да тим у ал бу му“ (стр. 267-273), „Во де ни 
зна ци по азбуч ном ре ду на зи ва“ (стр. 274-291) и „Хро но-
ло шки ре ги стар“ (стр. 292-297). Књи га се за вр ша ва ре зи-
ме и ма на фран цу ском и ру ском је зи ку (стр. 299-302).

У „Пред го во ру“ се на ла зи ауто ро ва ана ли за во де них 
зна ко ва на хар ти ји хи лан дар ских ћи рил ских ру ко пи са 
XVI ве ка. Из ње га са зна је мо да је нај за сту пље ни ји во де ни 
знак на том па пи ру ко тва, фи ли гран ка рак те ри сти чан за 
хар ти ју ита ли јан ског по ре кла. Већ то је до вољ на по твр да 
да је па пир за хи лан дар ски скрип то ри јум, али и за дру га 
срп ска пи сар ска сре ди шта (бу ду ћи да је део књи га ма на-
сти ру по кла њан или у ње га скла њан из ско ро свих кра је ва 
на ста ње них Ср би ма) и то ком овог сто ле ћа на ба вљан пре-
вас ход но из Ита ли је.

Истом за кључ ку во ди и при су ство кон тра мар ки као 
ско ро оба ве зног пра те ћег еле мен та во де них зна ко ва у 
на ве де ном пе ри о ду. Ова, нај круп ни ја про ме на у из ра ди 
хар ти је од по ја ве фи ли гра на, под ра зу ме ва до дат но обе ле-
жа ва ње та ба ка хар ти је, обич но оти ски ва њем ини ци ја ла. 
У по чет ку обе леж је ве не ци јан ских мли но ва хар ти је, овај 
вид до дат не за шти те роб не мар ке јед ног про из во ђа ча и 
га ран ци је ква ли те та ње го вог про из во да, то ком XVI ве ка 
ра ши рио се и уста лио и у оста лим мли но ви ма па пи ра у 
се вер ној и сред њој Ита ли ји, а ка сни је и ван Апе нин ског 
по лу о стр ва.

Стан ко вић је ко пи рао и да то вао чи тав низ фи ли гра на 
ко ји ни су би ли од ра ни је по зна ти у срп ским ру ко пи сним 
књи га ма или се у њи ма рет ко ја вља ју. До са да не по зна-
те ва ри јан те по је ди них во де них зна ко ва при па да ју пр вој 
(сло во P, сло во Т у кру гу, за пре жна ко ла и то чак) и пе тој 
де це ни ји XVI ве ка (ва за са цве ћем, гло бус у ру ци, сло во P 
са кр стом и пу та чом, ма ска, ве пар, ду пла ко тва са јед но
стра ним кра ци ма и ал ком). Аутор их је да ти рао по мо ћу 
ал бу ма у ко ји ма је за сту пље на гра ђа при ку пље на ши ром 

европ ског кон ти нен та (тру дом Бри кеа, 
Пи ка ра, Тро мо ни на и Ла у це ви чи ју са, као 
и Ли ха чо ва, Гспа на, Кле пи ко ва, Буд ке, 
Ма ре ша, итд). Осим то га, чи тав низ во де-
них зна ко ва пред ста вље них у књи зи ма ло 
је за сту пљен у срп ским ру ко пи си ма. Ме-
ђу њи ма су по је ди не ва ри јан те фи ли гра на 
ан ђео у кру гу са зве здом и кон тра мар ком В, 
ко тва, круг са кр стом и ини ци ја ли ма МАТ, 
орао у кру гу, ру ка ви ца са цве том и дру ги.

У „Пред го во ру“ аутор из но си и пре-
глед ру ко пи сних књи га и за њих ка рак-
те ри стич них во де них зна ко ва пре ма де-
це ни ји на стан ка. Сва ка од тих це ли на 
про пра ће на је илу стра ци јом са во де ним 

зна ци ма из ру ко пи са од го ва ра ју ћег пе ри о да.
„Фи ли гра но ло шки опис“ са др жи фи ли гра но ло шку 

ана ли зу и да та ци ју 122 хи лан дар ска ру ко пи са XVI ве ка. 
Од тог бро ја, 9 су кон во лу ти, ко дек си са ста вље ни од ви ше 
за себ но да ти ра них ру ко пи сних це ли на, а 14 су ру ко пи-
сни фраг мен ти. Опи си се са сто је од сиг на ту ре, на зи ва и 
ауто ро ве да та ци је књи ге, као и по пи са свих у њој са др жа-
них во де них зна ко ва са из во ри ма и вре ме ном на стан ка 
па ра ле ла на осно ву ко јих су да ти ра ни. Аутор је ком па ра-
тив ни ма те ри јал про на ла зио у фи ли гра но ло шкој збир ци 
Ар хе о граф ског оде ље ња На род не би бли о те ке Ср би је и 
штам па ним фи ли гра но ло шким при руч ни ци ма, а пре ма 
про цен ту слич но сти са зна ком ко ји да ти ра, он па ра ле ле 
ка рак те ри ше као иден тич не, вр ло слич не, слич не или са-
мо као од го ва ра ју ће, ши ре да ти ра не ти по ве фи ли гра на. 
Тре ба на по ме ну ти да је да ти ра на и мла ђа хар ти ја, до да ва-
на при ли ком на кнад ног по пра вља ња књи га. Ти ме је ука-
за но на трај ност њи хо вог ко ри шће ња, ва жан де таљ исто-
ри ја та ру ко пи са.

Ве о ма де таљ ни опи си ко ји об у хва та ју све ва ри јан те 
во де них зна ко ва при сут них у ру ко пи си ма, пре по зна тљи-
во су обе леж је фи ли гра но ло шког ме то да ко ји је из гра дио 
Ра до ман Стан ко вић. Свр ха та квих опи са је да до ве ду до 
што по у зда ни је да та ци је ру ко пи сних књи га. Осло њен на 
оби ље ком па ра тив не гра ђе ко ја се де це ни ја ма сук це сив но 
уве ћа ва, по себ но ка да је реч о во де ним зна ци ма из срп-
ских ру ко пи сних збир ки, аутор оста је ве ран сра змер но 
уском, де се то го ди шњем пе ри о ду као нај че шћем вре мен-
ском окви ру сво јих да та ци ја. На рав но, Стан ко вић пре у-
зи ма тач ну го ди ну на стан ка, уко ли ко она по сто ји у за пи-
су на књи зи, а фи ли гра ни је по твр ђу ју. Је ди но у слу ча ју 
фраг ме на та ко ји не са др же во де ни знак, он при бе га ва 
да та ци ји ве ком на стан ка на осно ву стук ту ре си та за пра-
вље ње хар ти је, од но сно рас по ре да пон ти зоа и вер же ра на 
ње му.

Го вор хар ти је
Стан ко вић, Ра до ман. Во де ни зна ци хи лан дар ских срп ских ру ко пи са XVI ве ка. Бе о град: На род на 
би бли о те ка Ср би је, 2010.

Вла дан Три јић
На род на би бли о те ка Ср би је, Београд
vla dan.tri jic@nb.rs
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Нај ве ћа ино ва ци ја у по гле ду опре ме књи ге за слу га је 
тех нич ког уред ни ка Ра ге ба Ко ка ша. Реч је о илу стра ци-
ји ко ја пра ти опис сва ког во де ног зна ка. Ти ме је у пу ној 
ме ри на док на ђен не до ста так јед ног од два основ на мо де-
ла ор га ни за ци је фи ли гра но ло шких ал бу ма по је ди нач них 
ру ко пи сних збир ки. На и ме, док су фи ли гра но ло шки опи-
си увек рас по ре ђе ни пре ма сиг на ту ра ма ру ко пи са, гра ђа 
у ал бу ми ма, по ред сиг на тур ног на че ла, мо же би ти при-
ка за на и пре ма азбуч ном или абе цед ном по рет ку на зи ва 
фи ли гра на. При о ри тет са гле да ва ња це ли не јед не збир ке 
на ме ће пр ви ме тод као бли ски ји ар хе о гра фи ма оста лих 
спе ци јал но сти, док су фи ли гра но ло зи на кло ње ни ји дру-
гом си сте му, ко ји олак ша ва ко ри шће ње ал бу ма у да љим 
да ти ра њи ма. Но ви ном о ко јој је реч, а ко ју смо пр ви пут 
у на шој сре ди ни мо гли да ви ди мо у јед ној од прет ход них 
књи га истог ауто ра (Фи ли гра но ло шки опис и ал бум грч ких 
ру ко пи са XV–XIX ве ка Цен тра за сло вен ско-ви зан тиј ска 
про у ча ва ња „Проф. Иван Дуј чев“, Со фи ја, 2006), раз ли ка 
из ме ђу ова два ме то да је обе сми шље на. Њо ме је ко ри сни-
ци ма омо гу ћен це ло вит увид у вр сту хар ти је ко ри шће не 
за из ра ду ру ко пи са на осно ву опи са, а рас по ред гра ђе у 
ал бу му по го дан је за да љи рад на да ти ра њу.

„Фи ли гра но ло шки ал бум“ чи не ко пи је 874 во де на 
зна ка, из ра ђе не у раз ме ри 1:1 ка ко би мо гле да по слу же 
за да ље ком па ра ци је. Као што је већ на по ме ну то, ме ђу 
зна ци ма је до ми нант на ко тва са три основ на ти па – јед
но стру ка, јед но стру ка ду плих кра ко ва и дво стру ка – и 
че ти ри основ на под ти па – са зве здом, са угла стим тро ли
стом, са об лим тро ли стом и са угла стим че тво ро ли стом. 
При сут ни су и не ки ње ни ре ђи ти по ви: са ле пе зом, са угла
стом ви ше кра ком зве здом, са кр стом и ал ком, у ду плом 
кру гу без зве зде, као и ду пла ко тва са јед но стра ним кра ци
ма. С об зи ром на ве ли ки број ва ри јан ти овог фи ли гра на, 
не чу ди што ко тва за у зи ма ско ро по ло ви ну ал бу ма (425 
ко пи ја). Осим ко тве, то ком чи та вог XVI ве ка, ши ро ко су 
за сту пље ни во де ни зна ци во лов ска гла ва и ве пар. Та ко ђе, 
у пр вој по ло ви ни сто ле ћа не за о би ла зни су кар ди нал ски 
ше шир, те ра зи је и ру ка ви ца, у осмој и де ве тој де це ни ји 
ја вља се ви ше ти по ва во де ног зна ка грб, а у нај мла ђим 
ана ли зи ра ним ру ко пи си ма има и хар ти је са фи ли гра ном 
кру на, ка рак те ри стич ним за на ред ни, XVII век.

Ни овог пу та ни су из о ста ли де таљ ни ре ги стри ко ји 
омо гу ћа ва ју свр сис ход но ко ри шће ње овог спе ци фич ног 
ти па струч но-на уч не ли те ра ту ре. У њи ма је гра ђа по пи са-
на пре ма сиг на ту ри ру ко пи са (са бро је ви ма во де них зна-
ко ва у ал бу му и да та ци јом), пре ма на зи ви ма фи ли гра на 
(са сиг на ту ра ма ру ко пи са у ко ји ма се на ла зе и да та ци јом) 
и пре ма хро но ло шком на че лу (са сиг на ту ра ма ру ко пи са).

Но ва Стан ко ви ће ва књи га до но си пре ци зни ју и по-
у зда ни ју да та ци ју хи лан дар ских ру ко пи са XVI ве ка. До 

са да ре ле вант но да ти ра ње, са др жа но у не за о би ла зном 
Ка та ло гу ћи рил ских ру ко пи са ма на сти ра Хи лан да ра Ди-
ми три ја Бог да но ви ћа, за сно ва но је на из бо ру во де них зна-
ко ва на пра вље ном у ци љу од ре ђи ва ња ши рег вре мен ског 
ра спо на (по ло ви не или, у нај бо љем слу ча ју, че твр ти не 
ве ка) у окви ру ког су ру ко пи си мо гли да на ста ну. Са да 
је да та ци ја пре ци зи ра на у нај ве ћем бро ју слу ча је ва; на 
при мер, де це ни јом на стан ка су да ти ра ни ру ко пи си прет-
ход но са мо на чел но од ре ђе ни XVI сто ле ћем (Хил 82, 109, 
190, 432, 479, 484 и 631)1.

Ука за ће мо на још не ке ру ко пи се ко је Ра до ман Стан-
ко вић да ти ра зна чај но дру га чи је од ста ри је ли те ра ту ре. 
Ра ни је су, по гре шно, у XVII век би ли сме ште ни Прак са
по стол во лин ски (Хил 71, 1545/55) и Мо ли тве ник (Хил 
365, 1545/55). Че тво ро је ван ђе ље (Хил 27) ко је је до сад да-
ти ра но по чет ком XVI ве ка и Псал тир (Хил 122) за ко ји 
се сма тра ло да је на стао сре ди ном ве ка, у ства ри по ти чу 
из ње го ве по след ње де це ни је. За сре ди ну ве ка су ве зи ва-
ни и ру ко пи си Ми неј скра ће ни (Хил 355) и Збор ник (Хил 
481), а они да ти ра ју из 1500/20, од но сно из 1580/90. Ру-
ско сло вен ски пре пис Књи ге Јо си фа Фла ви ја (Хил 281) ко ји 
је по слу жио као пред ло жак за по зна ти срп ско сло вен ски 
пре вод овог тек ста, из ра ђен у Ка реј ском пир гу 1585 (Хил 
280), по ти че из 1540/50, а не из тре ће че твр ти не ве ка. 
Про ско ми ди ја хи лан дар ска (Хил 510), у ко јој нај ста ри ји 
по мен да ти ра из 1597. го ди не, пи са на је на не што ста-
ри јој хар ти ји са во де ним зна ци ма из 1570/80, што ни је 
не у о би ча је но. На су прот то ме, чу ди при мер Ми не ја за јун 
(Хил 244) ко ји је, пре ма за пи су, на стао 1576. као дар ма-
на сти ру Гра ча ни ци, док во де ни зна ци го во ре да је ње го ва 
хар ти ја мла ђа и да по ти че из 1590/1600!

Но ва да та ци ја ис пра вља и за блу де о вре ме ну де ло ва-
ња по је ди них пи са ра ко ји су оста ви ли сво је пот пи се, али 
не и го ди ну пре пи си ва ња ру ко пи са. Та ко је пи сар Хра на 
бу гар ском ре дак ци јом ста ро сло вен ског ис пи сао Че тво ро
је ван ђе ље (Хил 39) у го ди на ма из ме ђу 1555. и 1565, а не у 
дру гој че твр ти ни XVI ве ка; у слич но вре ме (1565/75. уме-
сто, ка ко се сма тра ло, у пр вој че твр ти ни сто ле ћа), мо нах 
Зо сим пре пи су је Слу жаб ник (Хил 322), нај зад, ђа кон Те-
о дор не пи ше Ча со слов (Хил 349) кра јем XV, већ у дру гој 
де це ни ји XVI ве ка.

Об ја вљи ва њем књи ге Во де ни зна ци хи лан дар ских срп
ских ру ко пи са XVI ве ка на пра вљен је ва жан ко рак ка упот-
пу ња ва њу фон да фи ли гра на срп ске ру ко пи сне књи ге. 
Оста је на да да ће у на ред ном пе ри о ду би ти за о кру же на 
це ли на опи са хар ти је и фи ли гра но ло шког да ти ра ња нај о-
чу ва ни је срп ске ру ко пи сне збир ке, об ра дом ње них ру ко-
пи са на ста лих у XVII и XVIII ве ку.

1 Сви цр те жи у књи зи озна че ни су Хил – Хи лан дар и ред ним бро јем.
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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.

Ја сна Ла за ре вић
Би бли о те ка Фи ло зоф ског фа кул те та, Ис точ но Са ра је во
ja sna@ pa leol.net
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Тро том на пу бли ка ци ја Кул тур не по ли ти ке гра до ва 
Ср би је (Кул тур ни ре сур си гра до ва: Но ви Па зар – Ша бац; 
Кул тур ни ре сур си гра до ва: Ва ље во – Ниш и Кул тур ни 
рeсурси гра до ва – упо ред ни при каз), као део про јек та Ло
кал не кул тур не пoлитике, об ја вље на је 2010. го ди не у из-
да њу За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

Пу бли ка ци ја пред ста вља ана ли зу ста ња кул ту ре, кул-
тур не по ли ти ке и на чи на ње ног спро во ђе ња у два де сет 
јед ној ло кал ној за јед ни ци у Ре пу бли ци Ср би ји, са ци љем 
пру жа ња кон струк тив не по др шке и обез бе ђи ва ња те мељ-
них по ла зи шта за „осна жи ва ње ло кал них кул тур них ка-
па ци те та и по др шке про це су де цен тра ли за ци је у обла сти 
кул ту ре.“ Зна чај про јек та и пу бли ка ци је ко ја је усле ди ла 
као ње гов крај њи про из вод, огле да се и у чи ње ни ци да се 
као уче сни ци у ње му ја вља ју сви ре ле вант ни су бјек ти ко ји 
су но си о ци кул тур не по ли ти ке у ре ги о ни ма у Ср би ји, тј. 
ка ко ор га ни ло кал не са мо у пра ве, та ко и цен трал не ре ги-
о нал не уста но ве кул ту ре, али и не за ви сне, чи ме је обез бе-
ђе на мо гућ ност све о бу хват ног са гле да ва ња кул тур не сце-
не у зе мљи, али и упо зна ва ње са ак ту ел ним про бле ми ма 
ко ји је пра те.

У ис тра жи ва њу су уче ство ва ли му зе ји, би бли о те ке, 
исто риј ски ар хи ви, за во ди за за шти ту спо ме ни ка кул ту-
ре, га ле ри је, про фе си о нал на по зо ри шта и ви ше на мен ски 
цен три за кул ту ру. По ред про фе си о нал них ин сти ту ци ја 
кул ту ре, про је кат је об у хва тио и ме ре ње ста во ва гра ђа на 
по во дом ста ња у кул ту ри у њи хо вим гра до ви ма, као и по-
тре бе и мо гућ но сти у ве зи са ње ним раз ви ја њем, уна пре-
ђи ва њем и тран сфор ма ци јом.

По да ци ко ји су при ка за ни и ана ли зи ра ни у пу бли ка-
ци ји по ти чу из при мар них из во ра, чи ме су за га ран то ва не 
њи хо ве аутен тич ност, пре ци зност и об у хват ност. Са ку-
пље ни по да ци на ста ли су ком би на ци јом ан кет ног ме то да 
и ме то да ин тер вјуа.

Увид у зва нич не Ин тер нет пре зен та ци је гра до ва у Ср-
би ји, као је дан од са став них де ло ва про јек та, ука зао је да 
обла сти кул ту ре ни је по све ће но до вољ но про сто ра, као и 
да су при ка за не ин фор ма ци је не до вољ не и не све о бу хват-
не. У по ку ша ју да их упот пу ни и учи ни до ступ ни јим свим 
гра ђа ни ма ко ји има ју по тре бу за ова квом вр стом ин фор-
ма ци ја, али и они ма ко ји би је по тен ци јал но мо гли раз-
ви ти, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка из дао је и 
по се бан CD са Ин тер нет пре зен та ци ја ма кул ту ре у гра до-
ви ма, ко је су осми шље не као „мул ти ме ди јал не ен ци кло-
пе ди је кул ту ре“. Пре зен та ци је су до ступ не и на Веб сај ту 
За во да.

Пр ва два то ма, Кул тур ни ре сур си гра до ва: Но ви Па зар 
– Ша бац и Кул тур ни ре сур си гра до ва: Ва ље во – Ниш пред-
ста вља ју пре гле де ста ња кул ту ре на ни воу ло кал них са-
мо у пра ва. Пр ви том об у хва тио је по дат ке ко ји се од но се 
на Но ви Па зар, Пан че во, По жа ре вац, Сме де ре во, Сом бор, 

Срем ску Ми тро ви цу, Су бо ти цу, Ужи це, Ча чак и Ша бац, 
док се дру ги од но си на сек тор кул ту ре у Ва ље ву, Вра њу, 
За је ча ру, Зре ња ни ну, Ја го ди ни, Кра гу јев цу, Кра ље ву, Кру-
шев цу, Ле сков цу, Ло зни ци и Ни шу. Сви на во ђе ни по да ци 
су стан дар ди зо ва ни и омо гу ћа ва ју ујед на чен упо ред ни 
пре глед ста ња кул ту ре по раз ли чи тим па ра ме три ма. Па-
ра ме три се од но се, пре све га, на уку пан пре глед сек то-
ра кул ту ре у сва ком од гра до ва, а ко ји об у хва та по дат ке 
о бро ју и вр сти уста но ва кул ту ре ко је се фи нан си ра ју из 
град ског бу џе та, ви си ни бу џе та за кул ту ру и ње го вом уде-
лу у укуп ном град ском бу џе ту, струк ту ри бу џе та за кул ту-
ру за пе ри од 2006-2009, струк ту ри за по сле них у сек то ру 
кул ту ре, као и про це на ма основ них про бле ма у кул ту ри у 
сва ком од гра до ва, од но сно, пред ло зи ма за њи хо во пре ва-
зи ла же ње и при о ри те ти ма бу ду ћег раз во ја.

За сва ки од гра до ва ко ји су об у хва ће ни ис тра жи ва-
њем, пред ста вље ни су по да ци ко ји се од но се на сва ку од 
уста но ва кул ту ре по је ди нач но. Па ра ме три ко ји су по-
сма тра ни су: струк ту ра и ор га ни за ци ја уста но ве кул ту-
ре, про стор ни ка па ци те ти, ве ли чи на и струк ту ра фон да, 
про гра ми и пу бли ка, струч ни ка дар, ви си на и струк ту ра 
бу џе та у 2008. и 2009. го ди ни, као и из во ри фи нан си ра ња, 
вр сте по след њих ин ве сти ци о них ула га ња, тех нич ка опре-
ма и при о ри тет ни про бле ми.

Одељ ци на ме ње ни сва ком од гра до ва про пра ће ни су 
и основ ним дру штве но-еко ном ским по да ци ма зна чај ним 
за иден ти фи ка ци ју ре ги о нал ног цен тра и ре ги о на у це ли-
ни, као и еле мен тар ним ге о по ли тич ким и де мо граф ским 
опи си ма и исто риј ским од ли ка ма.

По сту пак упо ред ног по сма тра ња ста ња у ра зно род-
ним уста но ва ма кул ту ре у Ср би ји, ко ји је те ма тре ћег то-
ма ове пу бли ка ци је, Кул тур ни ре сур си гра до ва – упо ред
ни при каз, по ред оста лог, омо гу ћа ва ја сан увид у сте пен 
раз ви је но сти и по ло жа ја срп ске кул ту ре у окви ру укуп-
не дру штве но-по ли тич ке сце не у зе мљи. Ра зно ли кост у 
еко ном ској раз ви је но сти по је ди них ре ги о на ди рект но 
је про пор ци о нал на ни воу укуп ног кул тур ног раз во ја, а 
основ ни про бле ми, ка ко у очи ма рад ни ка у кул ту ри, та-
ко и пред став ни ка ло кал них вла сти, огле да ју се у не до-
стат ку сред ста ва за ин ве сти ци о на ула га ња и за про гра ме, 
као и у не до вољ ној раз ви је но сти све сти сре ди не за бри гу 
о кул тур но-исто риј ском на сле ђу. По ту ма че њу но си ла ца 
про јек та, за ни мљив је по да так да је ре ак ти ви ра ње ин ду-
стриј ског на сле ђа, као је дан од раз вој них по тен ци ја ла, у 
вр ло ни ском сте пе ну оце ње но као је дан од мо гу ћих ал-
тер на тив них на чи на уна пре ђе ња и про мо ци је кул ту ре.

Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би је, као и про је кат 
Ло кал не кул тур не по ли ти ке у це ли ни, на чи ном на ко ји 
су осми шље ни и при ка за ни, пред ста вља ју исто вре ме но и 
уку пан пре глед и ре зи ме ста ња до ма ће кул ту ре и раз во-
ја кул тур не по ли ти ке у тре нут ку на ста ја ња про јек та. Од 

Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би је
Ла за ре вић, Алек сан дар. Кул тур не по ли ти ке гра до ва Ср би је. Бе о град: За вод за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка, 2010.

Мр Дра га на Ми лу но вић
На род на би бли о те ка Ср би је, Београд
dra ga na.mi lu no vic@nb.rs
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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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Si nik ka Sipilä, ге не рал ни се кре тар асо ци ја ци је би-
бли о те ка ра Фин ске пред ста вља стра те ги ју овог дру штва 
и ње го во ме сто у тран зи ци ји. Сле ди лич ни по глед на 
„Нор диј ску би бли о те ку“ Tomа Ahlbergа, уред ни ка Sun day 
Eveningа и текст ди рек то ри це Град ске би бли о те ке у Там-
пе реу Tu u la Ha a vi sto, „Би бли о те ке - ме сто где се сре ћу 
љу ди и иде је“. Број за тва ра про ми шља ње Jytte Bræ mer, 
ди рек то ри це јед не дан ске би бли о те ке о из ве шта ју и уво ду 
у но ву на ци о нал ну стра те ги ју о јав ним би бли о те ка ма у 
дру штву зна ња.

Vo lu me 43, NO. 3 (2010)

Те ма тре ћег бро ја Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar
terly за ову го ди ну су но ве фор ме са рад ње. При ло зи су 
ма ње по све ће ни кул тур ној по ли ти ци, стра те ги ји, тра ди-
ци о нал ним об ли ци ма са рад ње са ло кал ном са мо у пра-
вом, шко ла ма, здрав стве ним уста но ва ма, ра ду са мла-
ди ма и раз ли чи тим удру же њи ма и парт не ри ма, а ви ше 
ино ва тив ним про гра ми ма. Ауто ри нам ну де ши рок круг 
мо гућ но сти за са рад њу и ис ти чу да би бли о те ка ри мо ра ју 
да бу ду ак тив ни и пре по зна ју по тен ци јал не са рад ни ке и 
по тре бе око ли не.

У јед ном од нај кра ћих тек сто ва у бро ју, Ter tit Knud-
sen из На ци о нал не би бли о те ке Нор ве шке, на при мер, 
пи ше о са рад њи јед не ма ле оп штин ске би бли о те ке, ко ја 
је ра ди ла са мо три са та днев но, и ло кал не про дав ни це. 
О још јед ном нор ве шком ис ку ству, на ци о нал ном би бли-

о теч ком пар ку у свих 24 оп шти на у јед ном ре ги о ну, го-
во ри Gun hild Aal stad. За ни мљив текст о но вом кон цеп ту 
и ра ду ре но ви ра не Tur ku City Li brary у Фин ској пи ше Ta-
i na Ra tia. Осни ва чи и ко ри сни ци би бли о те ке зду шно су 
по здра ви ли од лу ку да ова ин сти ту ци ја ра ди сва ког да на, 
укљу чу ју ћи и не де љу.

Mats Han sson раз ма тра кул тур ну по ли ти ку и по ве-
зи ва ње љу ди и ре сур са, Eva Nor dlin der о јед ном про јек ту 
про мо ци је чи та ња у Швед ској, Lo u i se Over ga ard из Дан-
ске на гла ша ва да стра те шко по ве зи ва ње са парт не ри ма 
омо гу ћа ва би бли о те ка ма да се фо ку си ра ју на спе ци фич-
не циљ не гру пе, а ње на зе мља ки ња Ni na von Staf feldt 
пред ста вља ини ци ја ти ву уса вр ша ва ња IT зна ња и ве шти-
на, пр вен стве но код ста ри јих су гра ђа на и ими гра на та. Sa-
tu Ihanamäki пи ше о ра ду и са рад њи би бли о те ка у ве о ма 
спе ци фич ном окру же њу Ла по ни је, нај ве ће и нај ма ње на-
се ље не фин ске про вин ци је.

За крај, на ве ди мо ре чи Tom Ahlberg из Дан ске: „Бо-
љи чи та о ци чи не бо ље рад ни ке, ко ри сно зна ње мо же да се 
тран сфор ми ше у оп ште до бро и до не се ко рист по је дин цу“. 
До да ли би смо да бо љи ко ри сни ци тра же бо ље би бли о те ка-
ре, а да су тек сто ви о хи пер бо реј ским ис ку стви ма у на шој 
стру ци увек под сти цај но шти во. На на ма је да мо ти ви ше мо 
на ше осни ва че да по др же раз вој но вих сер ви са и про на ђе-
мо до дат не из во ре фи нан си ра ња на ших раз вој них про је ка-
та. Елек трон ско из да ње ча со пи са мо же те на ћи на Веб адре-
си www.splq.in fo

Го ран Тра и ло вић

Доминика Морариу



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
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Ово упут ство уре ђу је на чин об ли ко ва ња и до ста вља-
ња на уч них и струч них чла на ка ре дак ци ји Пан че вач ког чи
та ли шта. Мо ли мо са рад ни ке да сво је при ло ге при ла го де 
те мат ској и фор мал ној струк ту ри ча со пи са, као и да на 
по сла тим при ло зи ма на зна че за ко ју су ру бри ку пи са ни.

При ло зи би тре ба ло да има ју до 12.000 ка рак те ра (са 
раз ма ци ма), да бу ду на пи са ни ћи ри ли цом (из у зи ма ју ћи 
нео п ход не тер ми не и скра ће ни це, као и тек сто ве ауто ра 
чи ји ма тер њи је зик ни је срп ски), опре мље ни фу сно та ма, 
ли те ра ту ром, на сло вом, кључ ним ре чи ма и са жет ком. Уз 
при лог се до ста вља пре вод на сло ва, са жет ка и кључ них ре-
чи на ен гле ском је зи ку. Aко аутор сма тра да је по треб но, 
мо же да до ста ви на слов, са же так и кључ не ре чи на још јед-
ном иза бра ном је зи ку. Ови еле мен ти оба ве зни су у свим 
ру бри ка ма, осим у ру бри ка ма Линк, Из лог и Га ле ри ја.

Са же так до 150 ре чи, тре ба ло би да ука же на зна чај те-
ме, циљ ис тра жи ва ња, ме то до ло ги ју и ре зул та те ис тра жи-
ва ња. У ин те ре су је ауто ра да са же ци са др же тер ми не ко ји 
се че сто ко ри сте за ин дек си ра ње и пре тра гу чла на ка. Са же-
так се на во ди на кон за гла вља (на слов, име на ауто ра и др), а 
пре кључ них ре чи. Чла нак мо ра има ти са жет ке на срп ском 
и на ен гле ском је зи ку. Са же так мо же би ти дат и на дру гом 
стра ном је зи ку. По треб но је да са же так на стра ном је зи ку 
бу де дат у про ши ре ном об ли ку, као тзв. ре зи ме. Ду жи на ре-
зи меа мо же би ти до 1/10 ду жи не члан ка. Ре зи ме се да је на 
кра ју члан ка, пре одељ ка Ли те ра ту ра.

Кључ не ре чи: Кључ не ре чи су тер ми ни или фра зе 
ко ји нај бо ље опи су ју са др жај члан ка за по тре бе ин дек си-
ра ња и пре тра жи ва ња. Број кључ них ре чи не мо же би ти 
ве ћи од 8. Кључ не ре чи да ју се на свим је зи ци ма на ко ји ма 
по сто је са же ци. У члан ку се да ју не по сред но на кон са же-
та ка, од но сно ре зи меа.

Име ауто ра: На во ди се пу но пре зи ме и име (свих) 
ауто ра и њи хо ве мејл адре се.

На зив уста но ве ауто ра (афи ли ја ци ја): На во ди се 
пун, зва нич ни на зив и се ди ште уста но ве у ко јој је аутор за-
по слен, а евен ту ал но и на зив уста но ве у ко јој је аутор оба-
вио ис тра жи ва ње. У сло же ним ор га ни за ци ја ма на во ди се 
укуп на хи је рар хи ја (на при мер, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 
Фи ло зоф ски фа кул тет – Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Бе о град). 
Бар јед на ор га ни за ци ја у хи је рар хи ји мо ра би ти прав но ли-
це. Ако је ауто ра ви ше, а не ки по ти чу из исте уста но ве, мо-
ра се, по себ ним озна ка ма или на дру ги на чин, на зна чи ти 
из ко је од на ве де них уста но ва по ти че сва ки од на ве де них 
ауто ра. Афи ли ја ци ја се ис пи су је не по сред но на кон име на 
ауто ра. Функ ци ја и зва ње ауто ра се не на во де.

На по ме не (фу сно те): На по ме не се да ју при дну стра не 
у ко јој се на ла зи ко мен та ри са ни део тек ста. Мо гу са др жа ти 
ма ње ва жне де та ље, до пун ска об ја шње ња, на зна ке о ко ри-
шће ним из во ри ма (на при мер на уч ној гра ђи, при руч ни ци-
ма, итд), али не мо гу би ти за ме на за ци ти ра ну ли те ра ту ру.

Прет ход не вер зи је ра да: Ако је чла нак у прет ход ној 
вер зи ји био из ло жен на ску пу у ви ду усме ног са оп ште ња 
(под истим или слич ним на сло вом), по да так о то ме би 
тре ба ло да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни, по пра ви-
лу при дну пр ве стра не члан ка. Рад ко ји је већ об ја вљен у 
не ком ча со пи су не мо же би ти пре штам пан у Чи та ли шту.

При ка зи (освр ти, пре гле ди) за ру бри ку Из лог ни су 
ли ми ти ра ни по ду жи ни са мо ка да је реч о на уч ним ре цен-
зи ја ма. Сви дру ги при ка зи мо но граф ских пу бли ка ци ја мо-
гу би ти ду ги нај ви ше 6.000 ка рак те ра.

Струч њак – спе ци ја ли ста за од ре ђе ну област, по ред 
основ ног ре зи меа пу бли ка ци је, мо же да ти вла сти ту оце ну 
де ла, ука за ти на ње го ве пред но сти и не до стат ке, оце ни ти 
до при нос пу бли ка ци је у од но су на по сто је ћу ли те ра ту ру, 
ука за ти на зна чај де ла за раз вој од ре ђе не обла сти.

Ли ста ре фе рен ци (ли те ра ту ра): Ци ти ра на ли те ра-
ту ра об у хва та би бли о граф ске из во ре (члан ке, мо но гра фи-
је и сл) и да је се за себ но, на кра ју члан ка, у ви ду ли сте ре-
фе рен ци. Ре фе рен це се на во де азбуч ним или абе цед ним 
ре до сле дом и не пре во де се на је зик ра да.

Стил ци ти ра ња у ча со пи су је Chi ca go Style (Hu ma-
ni ti es). Упут ство за ко ри шће ње овог сти ла на ла зи се у тек-
сту „Chi ca go Style би бли о граф ског ци ти ра ња” мр Дра га не 
Са бо вљев у ру бри ци Од раз у Пан че вач ком чи та ли шту број 
13 (но вем бар 2008) и „Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти-
ра ња (2)” у ру бри ци Од раз у Пан че вач ком чи та ли шту број 
15 (но вем бар 2009), као и на сај ту ча со пи са www.ci ta li ste.
com, од но сно на адре са ма www.ci ta li ste.com/cip_Chi ca go.
html и www.chi ca go ma nu a lofstyle.org/ho me.html.

Мо ли мо са рад ни ке да тек сто ве и дру ге при ло ге до-
ста ве у ди ги тал ној фор ми на мејл адре су ре дак ци је ci ta-
li ste@ ci ta li ste.com (лич не мејл адре се уред ни ка и чла но ва 
ре дак ци је, на ко је та ко ђе мо же те сла ти при ло ге, на ла зе се 
у им пре су му). Ре дак ци ја ће, у нај кра ћем ро ку, по твр ди ти 
при јем тек ста.

По жељ но је да се уз текст, оба ве зно као атачмент, 
до ста ве илу стра ци је и фо то гра фи је. Оне мо ра ју да бу ду у 
фор ма ту и ре зо лу ци ји по год ној за штам пу. Пре по ру чу је 
се jpg фор мат и ре зо лу ци ја не ма ња од 300dpi за 10cm wi-
de. Уко ли ко је нео п ход но, до ста ви ти та бе лар не и слич не 
пре гле де као по себ не до ку мен те у атачменту.

За аутор ска пра ва до ста вље них при ло га од го ва ра ју 
ауто ри. Сма тра се да су ауто ри сво ја аутор ска пра ва на тек-
сто ве и дру ге при ло ге, од тре нут ка ка да су их по сла ли ре дак-
ци ји, пре не ли на из да ва ча. Из да вач ће при хва ће не при ло ге 
об ја ви ти и у елек трон ској фор ми, а има пра во да ко ри сти и 
са жет ке ра до ва или из во де из до ста вље них ра до ва.

Ре дак ци ја ће ауто ра оба ве сти ти о то ме да ли је при-
хва ти ла текст у ро ку ко ји не мо же би ти ду жи од шест ме се-
ци од да ту ма при је ма при ло га. Не га ти ван од го вор осло ба-
ђа ауто ра би ло ка кве оба ве зе пре ма ре дак ци ји. Аутор чи ји 
је рад при хва ћен не мо же да об ја ви овај рад у не кој дру гој 
елек трон ској или штам па ној пу бли ка ци ји (чак ни у из во-
ди ма или пре ра ђен), без са гла сно сти од го вор ног уред ни-
ка Чи та ли шта. У на че лу, он та кве при ло ге мо же да об ја ви 
тек три ме се ца од да ту ма пу бли ко ва ња у Пан че вач ком чи
та ли шту, уз оба ве зу да на ве ду ода кле је рад пре штам пан.

По сла ти ра до ви се не вра ћа ју, а Ре дак ци ја за др жа ва 
дис кре ци о но пра во да их про це ни и не об ја ви, уко ли ко 
утвр ди да не од го ва ра ју са др жин ским и фор мал ним кри-
те ри ју ми ма про пи са ним у овом тек сту.

Ре дак ци ја се за ла же за отво рен при ступ ин фор ма ци-
ја ма и об ја вљи ва ње тек сто ва раз ли чи тих ти по ва, у ко ји ма 
ауто ри сло бод но из ра жа ва ју сво је иде је. Не вр ши цен зу ру, 
иде о ло шку или би ло ка кву дру гу, али се огра ђу је од ста-
во ва сво јих са рад ни ка. Сма тра да ауто ри има ју оба ве зу да 
са ми бра не сво је ста во ве, док је оба ве за ре дак ци је да вр ши 
струч ну ева лу а ци ју, као и спо ра дич не је зич ке, стил ске и 
фор мал не ин тер вен ци је у тек сто ви ма.

Ре дак ци ја Пан че вач ког чи та ли шта

Упут ство ауто ри ма при ло га
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(Библиотека града Београда -  
Одсек за унапређење библиотечке делатности)  
vesnavuksan@gmail.com

Ликовни уредник: Мимица Алексић 
(Градска библиотека Панчево -  
Одељење каталога и обраде серијских публикација, Панчево)  
mimica@biblioteka-pancevo.org.rs
Дизајн и прелом: Дуња Шашић, dunja.sasic@gmail.com
Идејно решење за лого часописа: Драган Пешић
Лектура и коректура: мр Драгана Сабовљев
Илустрације на корицама: Домника и Даниела Морариу

Савет редакције часописа:
Др Десанка Стаматовић, редовни професор  
(Универзитет у Београду, Филолошки факултет -  
Катедра за библиотекарство и информатику, Београд)
Др Милена Максимовић, ванредни професор  
(Универзитет Источно Сарајево, Филозофски факултет -  
Катедра за општу књижевност и библиотекарство, Источно Сарајево)
Др Жељко Вучковић, ванредни професор
(Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору)
Dr. Marina Belović Hodge  
(Тhe Library of Congress -  
U.S. Copyright Office, Examining Division/Literary Section, Washington)

Сарадник за стручну класификацију: Драгана Михаиловић 

Издавач: Градска библиотека Панчево, 
26000 Панчево, Немањина 1
електронска адреса: paknjiga@biblioteka-pancevo.org.rs
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Претплатници у 2010. години

Конгресна библиотека Вашингтон; Британска библиотека Лондон

Општинска библиотека „Вук Караџић” Алибунар; Народна библиотека „Вељко 
Петровић” Бачка Паланка; Народна библиотека Бела Црква 
Библиотека града Београда (34); Библиотека Дома културе „Студентски град” 
Нови Београд; Народна библиотека Бечеј; Матична библиотека „Љубомир 
Ненадовић” Ваљево; Дом културе Варварин; Народна библиотека „Вук Караџић“ 
Велико Градиште; Библиотека „Диша Атић” Владимирци; Градска библиотека 
Вршац; Народна библиотека „Бранко Миљковић” Гаџин Хан; Народна 
библиотека „Вељко Дугошевић” Голубац; Библиотека „Браћа Настасијевић” 
Горњи Милановац; Народна библиотека „Детко Петров” Димитровград; 
Библиотека „Бранко Радичевић” Житиште; Народна библиотека „Др Ђорђе 
Натошевић” Инђија; Српска читаоница и књижница у Иригу; Центар за културу 
- библиотека Кладово; Народна библиотека „Његош” Књажевац; Општинска 
библиотека Ковачица; Народна библиотека Косјерић; Народна библиотека 
„Стефан Првовенчани” Краљево; Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац; 
Општинска библиотека „Слово” Лапово; Градска библиотека „Лајковац”; Народна 
библиотека Вуковог завичаја Лозница; Библиотека „Милован Глишић” Љубовија; 
Народна библиотека „Јован Томић” Нова Варош; Народна библиотека „Влада 
Аксентијевић” Обреновац; Општинска народна библиотека Опово; Народна 
библиотека „Осечина”; Народна библиотека „Бранко Радичевић” Оџаци; 
Народна библиотека „Др Вићентије Ракић” Параћин; Народна библиотека у 
Пећинцимa; Народна библиотека „Ђура Јакшић” Петровац; Народна библиотека 
Пландиште; Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац; Градска 
библиотека Прибој; Матична библиотека „Вук Караџић” Пријепоље; Ресавска 
библиотека Свилајнац; Градска библиотека „Карло Бијелицки” Сомбор; Матична 
библиотека „Глигорије Возаревић” Сремска Митровица; Народна библиотека 
„Доситеј Обрадовић” Стара Пазова; Градска библиотека Суботица; Народна 
библиотека „Радоје Домановић” Сурдулица; Народна библиотека „Стојан 
Трумић” Тител; Библиотека „Радоје Домановић” Топола; Градска библиотека 
„Божидар Кнежевић” Уб; Библиотека „Љубиша Р. Ђенић” Чајетина; Библиотека 
шабачка Шабац

Природњачки музeј Београд; Институт за путеве Београд; Спомен-збирка Павла 
Бељанског Нови Сад; Основни суд Панчево; Историјски архив Сомбор

Факултет музичке уметности Београд; Филолошки факултет Београд; Правни 
факултет Ниш; Медицински факултет Нови Сад; Основна школа „Паја Јовановић” 
Вршац; Основна школа „Бранко Радичевић“ Чента

Марија Петковић; Зорица Зорица 

Редакција Панчевачког читалишта и стручна служба Градске библиотеке Панчево 
се извињавају ако су пропустиле да евидентирају вашу претплату, или су можда 
погрешиле у навођењу назива библиотеке. Молимо вас да нам скренете пажњу на 
евентуалне грешке.

Такође вас молимо да нам на е-пошту pretplata@citaliste.com јавите и ако не 
добијете на време свој примерак часописа.

Размена

На основу потписаног протокола о сарадњи или договора,  
Читалиште размењујемо за следећа издања:
Гласник Народне библиотеке Србије; Инфотека, Београд; 
Култура, Београд; Новине Београдског читалишта; Речи, Београд; 
Бележница, Бор; Траг, Врбас; Улазница, Зрењанин; Савремена библиотека, 
Крушевац; Међај, Ужице; Mons Aureus, Смедерево; Годишњак библиотека 
Срема, Сремска Митровица; Библиотечки путоказ, Нови Сад; 
Позориште, Нови Сад; Детињство, Нови Сад; Мост, Нови Сад; 
Дисово пролеће и Глас библиотеке, Чачак.

Годишња претплата на часопис износи  
1 000,00 динара за правна лица
Физичка лица имају 50% попуста на годишњу претплату 

Број жиро-рачуна: 840-30668-80
Назив пословне банке: Управа за јавна плаћања Панчево

Адреса:  Градска библиотека Панчево,  
Немањина 1, Панчево 26000

Тел. 013/ 2513-755, 314-455, 314-655
Факс 013/ 514-755
Матични број: 08006539
ПИБ 101049844

Е-пошта: pretplata@citaliste.com
Телефон: +381 (0) 62 27 05 62
Веб адреса: www.citaliste.com
Онлајн издање: www.citaliste.com/cip_citaliste.html

Za inostranstvo:
Godišnja pretplata za inostranstvo iznosi 15 €
Broj žiro-racuna: 01-500100-100149201-000000-0000 
Iban kod RS35908500100014920151 Narodna banka Srbije
Adresa:  Gradska biblioteka Pancevo,  

Nemanjina 1, Pancevo 26000, Srbija 
Tel. +381 13 2513-755, 314-455, 314-655 Faks +381 13 514-755 
Maticni broj 08006539 PIB 101049844

Молимо Вас да, по уплати, редакцији преко е-поште  
пошаљете пун назив Ваше установе
(или Ваше име, ако се лично претплаћујете), адресу и датум уплате.
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