




1

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3

САДРЖАЈ

У В О Д Н И К

Гордана Стокић Симончић, Jа волим библиотеке! . . . . . . . . . . . 3

Ч И Т А Л И Ш Т Е

Жарко Војновић, Војловачки период историје 
панчевачке књиге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Несиба Палибрк-Сукић, Прилог за библиографију радова В. 
А. Мошина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Гордана Гајић, Народни музеј у Панчеву . . . . . . . . . . . . . . . 16

Т Е М А

Гордана Стокић Симончић, Шта је јавно у јавним 
библиотекама? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Жељ ко Вуч ко вић, Би бли о те ке, зна ње, де мо кра ти ја . . . . . . . 22
Гордана Стокић Симончић, Jав не слу жбе у би бли о те ка ма . . . 25
Ја сми на Нин ков, Фи нан си ра ње јав них би бли о те ка 
у Ср би ји: из ме ђу по тре ба и мо гућ но сти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Алек сан дра Ви ћен ти је вић, Рад не ли сте . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ве сна Вук сан, Ти, би бли о те кар? Сва ка част! . . . . . . . . . . . . 39
Нер ми на Ду ран, Об ли ко ва ње ви зу ел ног иден ти те та 
при је пољ ске би бли о те ке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

М Р Е Ж А

Алек сан дар Ра до вић, Тра го ви ма оца Јо а са фа . . . . . . . . . . . . . . . 48 
На да Ар бу ти на, Чи та он ица – г ле даон иц а  –  слуша он ица  – 
уч ио н иц а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ми ља на Ђу кић, Катарина Михајловић, Ка р лс руе вирт уе лни 
каталог (К ВК ) и Ев роп ска биб лио те ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ана Ив ко вић, Ко се  бо ји  вука  јо ш? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Дра га на Ми лу но вић, ECDL у На род ној би бли о те ци Ср би је . . 62
Дра га на Ми лу но вић, CO BISS еду ка ци ја 2003 – 2008. . . . . . . . . 64
Дра га на Пе ру ни чић, Б уд ућа д игитална библио те ка Србиј е . . 66

Л И Н К

В есна Ву ксан, Прича за доб ро јутро: IFL A  2008. . . . . . . . . . . . . 68
Зо ран Здрав ко вић, Елек трон ска би бли о те ка . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ива на Илић-Киш, Спе ци јал не би бли о те ке на ме ђу на род ној 
на уч ној кон фе рен ци ји би бли о те ка ра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Дра га на Са бо вљев, За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је . . 74
Ми ли ца Ма ти је вић, Фе сти вал ху мо ра за де цу . . . . . . . . . . . . . 78

Б И Б Л И О Т Е К А

Со ња Бо кун Ђи нић, Би бли о те ка ша бач ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Ја смин ка Ђу ли ман, Би бли о те ка за сли је па и сла бо вид на ли ца
у Бо сни и Хер це го ви ни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ве ра Пе тро вић, Мор на рич ка би бли о те ка у Пу ли  . . . . . . . . . . . 88
Оли ве ра Ми ја и ло вић, Зна ње – од ме ре ност – тра ја ње . . . . . . . . 91
Гор да на Ла за ре вић, Ле га ти Уни вер зи тет ске би бли о те ке, 
По себ на би бли о те ка др Све то за ра М. Мар ко ви ћа . . . . . . . . . . 95

Ели за бе та Ге ор ги ев, Стогод ишњак иња младал ач ког  срц а . . . 98
Бран ка Дра го са вац, Ре он ске би бли о те ке у Бе о гра ду . . . . . . . 102

О Д Р А З

Ми лан Ва си ље вић, Интервју са Тодом Катлером, Са рад ња, 
са рад ња и опет са рад ња . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Алек сан дра Ке кић-Ђо кић, Суб спе ци јал ност 
и мул ти ди сци пли нар ност пред ме ти за ци је . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Дра га на Са бо вљев, Чикаго с тил библиографс ког  
цитира ња  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

И З Л О Г

Де сан ка Ста ма то вић, Књи га и би бли о те ке код Ср ба  . . . . . 116
Гор да на Сто кић Си мон чић, Би бли о те кар и на уч ник 
Јо ван То мић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Оли ве ра Ми ја и ло вић, Књи га у Сви лајн цу . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Алек сан дар Ра до вић, Би бли о те ка но ћу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Ве сна Глу шче вић, Ути цај ин фор ма ци је на дру штво . . . . . . . 124
Го ра на Сте ва но вић, Би oбли о гра фи ја књи га за де цу . . . . . . . 126
Мо мир Ми ло је вић, Би бли о граф ски пре глед док тор ских 
ди сер та ци ја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ми ли ца Цр но је вић, Би бли о графија издања Института 
друштвених наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Не бој ша Цве јић, Би о би бли о гра фи ја ака де ми ка
Mиомира Да ши ћа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Алек сан дар Ра до вић, Срп ска би бли о гра фи ја да нас . . . . . . . . .133
Александар Радовић, Су сре ти би бли о гра фа у спо мен на 
др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Александар Радовић, Го ди шњак би бли о те ка Сре ма . . . . . . . . 136
Го ра на Сте ва но вић, Гла сник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Александар Радовић, Го ди шњак за 2007. го ди ну . . . . . . . . . . . 138
Александар Радовић, Ве сти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ве ра Пе тро вић, Ин фо те ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
Марија Булатовић, Ви со ко школ ске би бли о те ке . . . . . . . . . . .142
Александар Радовић, Са вре ме на би бли о те ка . . . . . . . . . . . . . . 143
Александар Радовић, Бе ле жни ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Весна Црногорац, Но ви при ло зи би бли о те ка ра 
Kра гу јев ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Станка Јовић, Но ви не Бе о град ског чи та ли шта . . . . . . . . . . . 147
Горан Траиловић, Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly . . . . 149
Горан Траиловић, Би бли о теч ки пу то каз . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Горан Траиловић, Бил тен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

С Е Р В И С

Де ша ва ња у би бли о те ци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Љи ља на Драк шан, Ју би лар но сто то ко ло Срп ске књи жев не 
за дру ге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Изложбе у холу читаонице Градске библиотеке Панчево: 
мај - октобар 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Да ро дав ци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Струк ту ра ча со пи са,  Технички захтеви и упутство ауторима                 
прилога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154



2

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

02

      ПАНЧЕВАЧКО читалиште : лист Градске библиотеке 
Панчево / главни и одговорни уредник Горан Траиловић. - Год. 
1, бр. 1 (2002) -        . - Панчево (Немањина 1) : Градска 
библиотека Панчево, 2002- (Панчево : Графос 
интернационал д. о. о.). - 30 cm

Полугодишње
ISSN 1451-3048 = Панчевачко читалиште
COBISS.SR-ID 103321612

Интернет презентација и сви бројеви Панчевачког читалишта 
налазе се на Интернет адреси:

www.citaliste.com.

Прет пла та 

Го ди шња прет пла та на ча со пис за 2008. го ди ну је 600,00 ди на ра 
По лу го ди шња прет пла та за 2008. го ди ну из но си 400,00 ди на ра
Го ди шња прет пла та на ча со пис за 2009. го ди ну је 800,00 ди на ра

Број жи ро-ра чу на: 840-30664-92
На зив по слов не бан ке: Упра ва за јав на пла ћа ња Пан че во
Адре са: Град ска би бли о те ка Пан че во, Не ма њи на 1, Пан че во 26000
Тел.  013/ 513-755, 314-455, 314-655
Факс 013/ 514-755
Ма тич ни број: 08006539
ПИБ   101049844
Е-по шта: pretplata@citaliste.com 
Телефон: +381 (0) 62 27 05 62
Web адреса: www.citaliste.com

Претплатници у 2008. години

Кон гре сна би бли о те ка Ва шинг тон
Бри тан ска би бли о те ка Лон дон
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
На род на би бли о те ка "Јо ван По по вић" Ки кин да
На род на би бли о те ка "Бран ко Миљ ко вић" Га џин Хан
Би бли о те ка "Ди ми три је Ту цо вић" Ла за ре вац
Дом кул ту ре „Сту дент ски град“ Но ви Бе о град
Срп ско на род но по зо ри ште Но ви Сад
Исто риј ски ар хив Сом бор
Фа кул тет му зич ке умет но сти Бе о град
Ва зду хо плов на ака де ми ја Бе о град
Ми ни стар ство фи нан си ја ре пу бли ке Ср би је
Те ле ком Ср би ја, Бе о град
Љу ба Ја ње то вић, Бе о град
Зо ри ца Зо ри ца, Но ви Сад

*Ове го ди не смо, тек кра јем ок то бра, по за кљу че њу овог бро ја, по сла ли 
фак ту ре за прет пла ту, а на ве де не уста но ве, фир ме и по је дин ци су то ком 
го ди не ис ко ри сти ли мо гућ ност да са ми из вр ше прет пла ту.

Ре дак ци ја Пан че вач ког чи та ли шта и струч на слу жба Град ске би бли о те-
ке Пан че во се из ви ња ва ју ако су про пу сти ле да еви ден ти ра ју ва шу прет-
пла ту, или су мо жда по гре ши ле у на во ђе њу на зи ва би бли о те ке. Мо ли мо 
вас да нам скре не те па жњу на евен ту ал не гре шке.
Та ко ђе вас мо ли мо да нам на mail адре су pret pla ta@ ci ta li ste.com ја ви те 
ако не до би је те на свој при ме рак ча со пи са.

Раз ме на

На осно ву пот пи са ног про то ко ла о са рад њи или до го во ра, Чи та ли ште 
раз ме њу је мо за сле де ћа из да ња:
Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је, Бе о град; Ин фо те ка, Бе о град; 
Са вре ме на би бли о те ка, Кру ше вац; Бе ле жни ца, Бор; Би бли о ло шки гла-
сник, Под го ри ца; Глас би бли о те ке, Ча чак; Го ди шњак би бли о те ка Сре ма, 
Срем ска Ми тро ви ца; Ме ђај, Ужи це; Mons Aure us, Сме де ре во; Кул ту ра, 
Бе о град; Ула зни ца, Зре ња нин; По зо ри ште, Но ви Сад; Де тињ ство, 
Но ви Сад; Мост, мул ти је зич ки бил тен За во да за кул ту ру Вој во ди не у 
Но вом Са ду.

Пан че вач ко чи та ли ште на гра ђу је

По во дом 27. ок то бра, Свет ског да на школ ских би бли о те ка, Дру штво 
школ ских би бли о те ка ра Ср би је је, као и сва ке го ди не, про гла си ло нај у-
ре ђе ни је школ ске би бли о те ке и нај бо ље би бли о те ка ре.
До бит ни ци на гра де „Ми на Ка ра џић" за нај у ре ђе ни је би бли о те ке су 
би бли о те ка Кар ло вач ке гим на зи је и би бли о те ка сме де рев ске Основ не 
шко ле „Јо ван Јо ва но вић-Змај".
Нај бо љи би бли о те ка ри, до бит ни ци исто и ме не на гра де, су Сла ви ца 
За рић из би бли о те ке Прав но-по слов не шко ле у Бе о гра ду и Ја сми на 
Ра до ва но вић из Основ не шко ле „Вла да Об ра до вић - Ка ме ни" са Но вог 
Бе о гра да.
Пан че вач ко чи та ли ште че сти та школ ским би бли о те ка ма и би бли о те ка-
ри ма и на гра ђу је их го ди шњом прет пла том на ча со пис.
Го ди шњу прет пла ту на Пан че вач ко чи та ли ште да је мо и из ван ред ном 
до ма ћи ну ово го ди шње про сла ве Свет ског да на школ ских би бли о те ка, 
Основ ној шко ли „Ђор ђе Кр стић" у Жар ко ву.

Пан че вач ко чи та ли ште : 
ча со пис Град ске би бли о те ке Пан че во
Го ди на VII, бр. 13 (но вем бар 2008)

ISSN 1451-3048
UDC 02

Из ла зи по лу го ди шње - у но вем бру и ма ју

За из да ва ча: Де јан Бо снић, ди рек тор
Глав ни и од го вор ни уред ник: Го ран Тра и ло вић
Уредници: др Гор да на Сто кић Си мон чић, мр Дра га на Са бо вљев, 
Ве сна Вук сан
Ли ков ни уред ник: Ми ља на Алек сић
Ди зајн и пре лом: Па вле Ха лу па
Идеј но ре ше ње ко ри ца: Дра ган Пе шић
Лек ту ра и ко рек ту ра: мр Дра га на Са бо вљев

Са вет ре дак ци је ча со пи са:
Др Де сан ка Ста ма то вић, ред. проф. (Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о гра д)
Др Жељ ко Вуч ко вић, ва нр. проф. (Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру)
Dr. Ma ri na Be lo vić Hod ge (Тhe Li brary of Con gress, Was hing ton)

Са рад ник за струч ну кла си фи ка ци ју: Дра га на Ми ха и ло вић

Из да вач: Град ска би бли о те ка Пан че во, 26000 Пан че во, Не ма њи на 1
те ле фо ни: 013 513-755, 314-455, 314-655
факс: 013 514-755 
mail адре са: tra i lo @bi bli o te ka-pan ce vo.org.rs

Штам па: Град ска на род на би бли о те ка "Жар ко Зре ња нин" Зре ња нин

Ти раж: 1000 при ме ра ка

Пан че вач ко чи та ли ште у 2008. го ди ни су фи нан си ра ли су:

Ми ни стар ство кул ту ре 
Ср би је

Град Пан че во
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Jа волим библиотеке!

УДК 02(02.062)

Ако сте зна ли:

да у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма по сто ји 123.291 би-
бли о те ка;

да је из ме ђу 1994. и 2004, по се та аме рич ким би бли о те ка ма 
по ра сла за 61% и да је то ком 2004. го ди не оства ре но око 
две ми ли јар де по се та;

да су то ком 2005. го ди не све аме рич ке би бли о те ке по тро-
ши ле око 1,8 ми ли јар ди до ла ра на ку по ви ну књи га и да то 
из но си не што пре ко јед не де се ти не укуп не про да је...

и ако ни сте зна ли:

да у окви ру по пу лар ног Oprah Win frey Shaw иде Oprah's Bo-
ok Club, пре ко ко га ова аме рич ка зве зда, у парт нер ству са 
Ame ri can Li brary As so ci a tion – ALA, ду же од де сет го ди на, 
про мо ви ше по јед ну књи гу ме сеч но;

да се по сте ри под за јед нич ким на зи вом Слав ни чи та ју об-
ја вљу ју го то во че тврт ве ка;

да је оми ље на књи га Ву пи Голд берг Уби ти пти цу ру га ли цу 
аутор ке Нел Хар пер Ли.

или вас уоп ште не за ни ма 

шта мо же да се ку пи у ALA-иној on-li ne про дав-
ни ци су ве ни ра…

по се ти те Ilo ve li bra ri es.org. У свом не у мор ном 
на сто ја њу на по пу ла ри за ци ји књи ге и чи та ња, 
Аме рич ка би бли о те кар ска асо ци ја ци ја је кре и-
ра ла и овај сајт, на ме њен ко ри сни ци ма, при ја-
те љи ма би бли о те ка и би блио-скеп ти ци ма.

Ова кво гло бал но пред ста вља ње стру ке
уоп ште ни је за пот це њи ва ње,

али уоп ште!

Фото: Д. Симончић
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Војловачки период историје 
панчевачке књиге1

Жарко Војновић
Градска библиотека Панчево
zarko@biblioteka-pancevo.org.rs

Сажетак
По че так исто риј ског пу та пан че вач ке књи ге ве зан је за ма на стир Вој ло ви цу 
и ње го ву скрип то ри ју, где у 16. ве ку на ста је пр ва по зна та „до ма ћа“ књи га и 
ода кле по ти че нај ста ри ја књи га на под руч ју гра да, као и пр ви по зна ти књи
жев ни де лат ник. Књиж(ев)на осе ка за вре ме тур ске вла да ви не Ба на том пре
ста је осло ба ђа њем и ула ском у др жав ни аустриј ски си стем, кад се и Пан че во 
опет укљу чу је у ре гу лар не то ко ве књи га. И нај ста ри ја пан че вач ка књи га тог 
но вог пе ри о да та ко ђе је ве за на за ма на стир Вој ло ви цу.

Кључне речи:
Ма на стир Вој ло ви ца, исто ри ја књи ге у Пан че ву, ста ри за пи си 

УДК 091(497.113)(091)

По год ни ји усло ви за на ста ја-
ње трај ни јих књи жних фон до ва 
по чи њу да се ства ра ју у Пан че ву 
тек по сле 1716. го ди не, кад ко нач-
но пре ста је век и по ду га тур ска 
вла да ви на у овим кра је ви ма. Ста-
би ли зо ва ње аустриј ске вла сти у но-
во о сло бо ђе ним под руч ји ма би ће 
од пре суд ног зна ча ја де те ко ви не 
кон ти ну и ра не, и за нас већ кла сич-
не, за пад не кул ту ре, поч ну да се 
пре са ђују и на тле ју жног Ба на та, 
он да шње ју жне Угар ске. Ме ђу тим, 
у це лом 18. ве ку, Пан че во ће, као 
по гра нич ни град Вој не кра ји не, 
го то во на ви ди ку осма трач ни ца са 
тур ског Ка ле мег да на, ипак оста ти 
не си гур но и не по год но ме сто за 
ства ра ње град ске (и гра ђан ске) кул-
ту ре. Не пре ста на опа сност упа да са 
су сед не тур ске те ри то ри је усло ви-
ла је да Пан че ву, као пре вас ход но 
вој нич ком ме сту, бу де зна чај но ус кра ће на мо гућ ност 
нео ме та ног кул тур ног раз во ја. Ипак, по чев од Бе о-
град ског ми ра, Пан че во до жи вља ва зна ча јан еко ном-

ски на пре дак за хва љу ју ћи си сте-
мат ском ра ду аустриј ских вла сти, а 
на ро чи то по сле по след ње про ва ле 
Ту ра ка у Ба нат 1788. го ди не. Тад је 
град, са ма на сти ром Вој ло ви цом, 
пот пу но спа љен (од ог ња се та да са-
чу ва ло све га не ко ли ко згра да, ко је 
и да нас по сто је). У то до ба, убр за-
но се ства ра за на тлиј ски град ски 
слој, ко ји ће пред ста вља ти те мељ 
на ста ја ња пра вог гра ђан ског ста ле-
жа у 19. ве ку. Но, пре су дан до при-
нос овом про це су пред ста вља за до-
би ја ње ста ту са са мо стал ног вој ног 
ко му ни те та 1794. го ди не, чи ме се 
Пан че во, сте кав ши уну траш њу оп-
штин ску са мо у пра ву, из ба ви ло од 
јар ма вој нич ке вла сти.

Мо гли би смо са мо на га ђа ти 
ко је су књи ге у древ на вре ме на до-
спе ва ле у Пан че во. Сва ка ко да су у 
ста ри јим цр ква ма из до ба пре тур-

ске оку па ци је мо ра ле по сто ја ти бо го слу жбе не књи ге, 
зна мо чак и ко је, али о то ме не ма мо ни ка квог тра га. 
Нај ста ри ја са чу ва на пан че вач ка књи га (ко ли ко се за 
са да зна) по ти че ипак из тог пе ри о да. Ра ди се о чу ве-
ном Збор ни ку Бо жи да ра Ву ко ви ћа, пе ча та ном 1538. 
го ди не у Ве не ци ји, ко ји је већ на кон че ти ри го ди не 

1 Текст представља почетак увода у Каталог старе књиге Градске 
библиотеке Панчево (у припреми).

Бакрорезна икона Григорија Синаита 
из Повести манастира Војловице
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до спео у ма на стир Вој ло ви цу.2 О то ме нам бе се ди срп-
ско сло вен ски за пис та да шњег вој ло вач ког игу ма на 
Пар те ни ја, мо жда и пр ви за пис уоп ште, на стао на под-
руч ју да на шњег Пан че ва:

Азъ грешны иеромонахъ Парfеніе игуманъ ва 
манастыре Воиловице купи книгу сію за ·к· гроша 
t иеромонаха Илариона изъ монастыра Дечани ва 
лето битиа ¤зн\·, t рождаства Христова ¤афмв&· и ва 
то време бэху ·лѕ\· иеромонаха, диакона и монаха 

На са вре ме ном срп ском је зи ку, овај ти пич ни сред њо-
ве ков ни за пис са ве о ма вред ним по да ци ма гла си:

„Ја, гре шни је ро мо нах Пар те ни је, игу ман у ма на сти ру 
Вој ло ви ца, ку пих књи гу ову за два де сет гро ша од је ро мо-
на ха Ила ри о на из ма на сти ра Де ча ни, у ле то од По ста ња 
7050, а од ро ђе ња Хри сто ва 1542, и у то вре ме бе ше 36 је ро-
мо на ха, ђа ко на и мо на ха са мном гре шним у ма на сти ру.“3

Овај текст је дра го цен, јер ја сно све до чи да је и Пан че-
во у Сред њем ве ку – а 16. век је код Ср ба још увек Сред њи 
век – уче ство ва ло у та да вр ло не из ве сним пу те ви ма књи-
га. Да нас, у до ба ве о ма скра ће них ра сто ја ња и пот пу но 
дру га чи јих пој мо ва о про сто ру и вре ме ну, те шко нам је 
и да за ми сли мо ка ква је књи шка оди се ја мо ра ло би ти то 
пу то ва ње од Ве не ци је, пре ко Де ча на ко ји су под тур ском 
вла шћу, до Пан че ва под аустриј ском; тим пре што је, су де-
ћи по ве о ма број ном брат ству за та ко ма лу цр кву ка ква 
је вој ло вач ка (ве ро ват но су из бе гли из не ких ср би јан ских 
ма на сти ра), фонд бо го слу жбе них књи га мо рао би ти мно-
го ве ћи. За пот пун круг го ди шњег слу же ња по треб но је 
пре ко два де сет књи га (са мо ми не ја – ме сеч ни ка – има два-
на ест). Ме ђу тим, пра во је чу до ка ко се би ло шта из тог до-
ба мо гло са чу ва ти: де сет го ди на по на ста ја њу овог за пи са, 
Ба на том су ко нач но за вла да ли „ага ре ни“, а са мо у 18. ве ку 
ма на стир је три пу та го рео, та ко да су све те књи ге нај ве ро-
ват ни је не тра гом не ста ле.4

Овај Збор ник је и да нас у ма на стир ском вла сни-
штву, али се чу ва у Би бли о те ци пан че вач ке цр кве не 
оп шти не, где има још не ко ли ко ста ри јих бо го слу жбе-
них књи га.

А ко ја би мо гла би ти пр ва књи га ко ја је на ста ла у 
Пан че ву?

Пр ва штам па ри ја по ја ви ла се у гра ду тек 1848. го-
ди не (Јо ван Ка у ли ци је); ме ђу тим, по че так ства ра ња 
књи га не тре ба тра жи ти у ре ла тив но ка сном ло кал-
ном до сти за њу те ко ви на пе ча та ња по крет ним сло ви-
ма, не го у оној ду гој ру ко пи сној тра ди ци ји ко ја се код 
нас, по чи њу ћи од Ма ри јин ског је ван ђе ља, про те же 
све до 19. ве ка. У ма на сти ру Вој ло ви ци, на и ме, го ди не 
1567. на ста је још је дан дра го цен до ку мент: реч је о за-
пи су ка ли гра фа Ко зме на соп стве ном ру ко пи су јед ног 
ми не ја за ја ну ар:

Повелэніемъ господина игумена Воиловач8скога кvр 
Савы, храм светаго архістратига Михаила глаголѥмы 
Воиловица близь великіе вароши Панчева, съврши се 
сіа светаа и божствнаа книга месечникь глаголѥмы 
гѥнварь въ лэт(о) ¤·з7·о77·е77·. Азь мнwгогрэшніи 
Козма монах сіписах сію книгу въ монастыр(и) 
виш(е) реченнем бреною и тлэнною рукою. Тэм8же, 
отьци и братіа, иже кому доходить книга сіа до 
руку чьтети или прэписовати, аще будеть что 
погрэшено вь нѥи, вы покротко вашим добрымь 
умомь исправляите, мене же окааннаг(о) w семь 
благословите, а не клънете, понѥже не писа дuхь 
светыи ни аггель нь рука грэшнича и бреніа 
създанна, и защо ми бы зль изводь и убогь. Ї аще 
кто дръзнет tнимити сію книгу съ лукавствwм t 
светаго архістратига Михаила да ес(ть) проклеть t 
господа бога и тwг(о) матере и t въсэх светіихь, 
аминь.5

Ово све до чан ство о са мом по чет ку пан че вач ке 
књи жне про дук ци је на са вре ме ном срп ском је зи ку 
гла си:

„За по ве шћу го спо ди на игу ма на вој ло вач ко га кир 
Са ве, [од] хра ма Све то га Ар хи стра ти га Ми ха и ла, 
зва но га Вој ло ви ца, бли зу ве ли ке ва ро ши Пан че ва, 
са вр ши се ова све та и бо жан стве на књи га ме сеч ник 
за ја ну ар, у ле то 7075 [=1567, прим. Ж. В.]. Ја, мно го-
гре шни мо нах Ко зма, пре пи сах ову књи гу у ви ше ре че-
ном ма на сти ру ру ком зем ном и смрт ном. Сто га, оци 
и бра ти јо, ко ји ма до ру ку до ђе ова књи га ра ди чи та ња 
или пре пи си ва ња, ако бу де што по гре шно у њој, ви 
крот ко ва шим до брим умом ис пра вљај те, и ме не бед-
но га за ово бла го сло ви те, а не ку ни те, јер не пи са Дух 

2 Манастир Војловица изграђен је највероватније почетком 15. 
века, а данас се налази у гротескном заробљеништву панчевачке 
рафинерије нафте, тако да је монашки живот у њему мање-више 
немогућ. 80-их година прошлог столећа је рестауриран, али 
нажалост нема још своју потпуну монографију.
3 Јоаникије Миљковић, Повест општежитељнога манастира 
Војловице, прир. Жарко Војновић (Панчево: Историјски архив, 
Књижара „Прота Васа“, Градска библиотека, 2002), 42-43.
4 Лаза Чурчић је у записима које је објавио Петар Момировић 
(Петар, Момировић, прир., Стари српски записи и натписи из 
Војводине. Књ. 1 (Нови Сад : Матица српска, 1993)) пронашао 
један (бр. 80) који сведочи да се једна од тих књига, триод 
штампан у Мркшиној цркви 1566, налази у Сакулама (Лазар 
Чурчић, „Књиге, читаоци и библиотеке Панчева: почеци“ Свеске 
год. 6 (ванредни број: Сто година градске библиотеке у Панчеву: 
1894-1994) (1994): 9.
4 Лаза Чурчић је у записима које је објавио Петар Момировић 
(Петар Момировић, прир., Стари српски записи и натписи из 
Војводине. Књ. 1 (Нови Сад : Матица српска, 1993)) пронашао 
један (бр. 80) који сведочи да се једна од тих књига, триод 
штампан у Мркшиној цркви 1566, налази у Сакулама (Лазар 
Чурчић, „Књиге, читаоци и библиотеке Панчева: почеци“, Свеске 
год. 6 (ванредни број: Сто година градске библиотеке у Панчеву: 
1894-1994) (1994): 9.

5 Љубомир Стојановић и Сима Ћирковић, прир.,  Стари српски 
записи и натписи. Књ. 1. (Београд : Српска академија наука 
и уметности, Народна библиотека Србије; Нови Сад: Матица 
српска, 1982), 206, запис бр. 663. Од целе књиге, сачуван је само 
овај лист који се налази у САНУ.
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Све ти ни ан ђео, не го ру ка гре шна и од зе мље са зда на, 
и јер ми зао и убог бе ше из вод. А ако ли се ко др зне 
да са злом на ме ром од не се ову књи гу од Све то га Ар хи-
стра ти га Ми ха и ла, да бу де про клет од Го спо да Бо га и 
Ње го ве Ма те ре и свих Све тих, амин.“

То ни је по че так са мо књи жне, већ и књи жев не 
про дук ци је: на истом ли сту, Ко зма је до дао и је дан 
текст ко ји го во ри о смр ти Су леј ма на Ве ли чан стве ног 
под Си ге том. Иако два на ве де на вој ло вач ка за пи са 
жан ров ски при па да ју сред њо ве ков ној књи жев но сти, 
Ко змин исто ри о граф ски из ве штај сво јим на чи ном 
при по ве да ња већ пред ста вља пот пу ни ји књи жев ни 
акт бли ски ји мо дер ним схва та њи ма. Сто га је мо нах 
Ко зма пр ви пан че вач ки књи жни и књи жев ни де лат-
ник.

„Пи са се у љу та, те шка и жа ло сна вре ме на, кад 
Ца ри гра дом и срп ском зе мљом и дру гим мно гим 
окол ним кра је ви ма вла да ше ве ли ки амир сул тан Су-
леј ман, ага рен ски цар. И авај, оци и бра ти јо, ка ко да 
вам ис при чам љу ту не во љу и те шке на ме те и бе за ко-
но на си ље над хри шћа ни ма од бе за ко них и три кле тих 
Ту ра ка, и све тих и бо жан стве них цр ка ва уни ште ње и 
опу сто ше ње, а на ро чи то ве ли ких ла ври срп ске зе мље 
ко је су хри шћан ска го спо да гра ди ла, јер у мно ги ма бе-
за ко ни ци на пра ви ше сво је џа ми је и три кле та идо ли-
шта сво ја бе сов ска, и – са Да ви дом про ро ком при ну-
ђен сам ре ћи: ,Бо же, до ђо ше на ро ди на на сле ђе Тво је, 
осквр ни ше све ту Цр кву Тво ју’, и оста ло. И по ди же се 
бе за ко ник и слу га ђа во лов са свом си лом и сво јим на-
ро дом зва ним Пер си јан ци ма, ве ли ким мно штвом, јер 
као што је пе сак украј мо ра не мо гу ће из бро ја ти, та ко 

је и њих. И авај, не во ље и бе де хри шћа ни ма та да! Уста-
де ри чу ћи као лав, бед ник, или као не кад Го ли јат на 
про ро ка Да ви да, или као Ју ли јан Од ступ ник на Пер-
си јан це, та ко се и овај узда ше на свој штит и лук и 
па мет, а не на Бо га, и не се ти се про ро ка Да ви да ко ји 
го во ра ше: ,Јер не уздам се у мој лук, и оруж је мо је не-
ће ме спа си ти’. И хо те ћи све по ко ри ти под бе за ко не 
но ге сво је, иђа ше на угар ску зе мљу на за пад, и раз де-
ли вој ску на два де ла, и по сла сво је га дру го га ве зи ра, 
име ном Пер та па шу, на град зва ни Ђу ла, а он устре-
мив ши се кре ну на град зва ни Беч. И док та ко иђа ше, 
из не на да на па де на ње га те шка бо лест – ми слим, као 
од Го спо да по сла на, да се не хва ли ни је дан гор ди и 
ве ли ча ви сво јом си лом већ Бо гом. И кад сти же под 
град зва ни Си гет, ту злу ду шу сво ју у му ка ма ис пу сти, 

те на суд веч ни по сла на 
би.“6

На жа лост, о вој ло вач-
кој скрип то ри ји не ма ни-
ка квих по да та ка, та ко да 
не зна мо да ли је ово је ди-
на књи га ко ја је ов де на-
ста ла. Уоста лом, вре ме на 
бе ху не на кло ње на књи зи 
и пи са њу: у до ба кад Ко-
зма пре пи су је овај ми неј, 
у ма на сти ру су би ла све-
га тро ји ца мо на ха.

Би бли о те ка Цр кве не 
оп шти не Пан че во чу ва 
још не ко ли ко ста ри јих 
књи га ко је су ве ро ват но 
про шле кроз ма на стир 
Вој ло ви цу, или су би ле 
у по се ду не ке од пан че-
вач ких пра во слав них цр-
ка ва, а по сто ји и не ко ли-
ко са чу ва них за пи са на 
мар ги на ма ста рих књи га 
ко ји по ми њу наш град и 

ње гов ма на стир (или наш ма на стир и ње гов град).7 
Ме ђу тим, то ће би ти те ма бу ду ћег ис тра жи ва ња ов да-
шњег књи жног бла га.

Вре ме тур ске вла сти до зво ља ва ло је, евен ту ал но, 
да до бро ухо да ним мо на шким пу те ви ма у Пан че во 

Насловна страна Повести манастира Војловице са бакрорезном иконом Богородице

6 Љубомир Стојановић и Сима Ћирковић, прир.,  Стари српски 
записи и натписи. Књ. 1. (Београд : Српска академија наука 
и уметности, Народна библиотека Србије; Нови Сад: Матица 
српска, 1982), запис бр. 664.
7 Неке од ових књига ушле су у регистар законом заштићених 
књига које се чувају у Библиотеци црквене општине. Њихов 
списак дат је у: Милован Глоговац, „Библиотека Српске 
православне црквене општине Панчево“ у Књижевна Топографија 
Панчева. (Панчево: Градска библиотека, 2001), 411-412; њихов кат. 
опис у: Жарко Војновић, „Каталог законом заштићених књига : 
Библиотека Црквене општине Панчево“, Панчевачко читалиште 
год. 2, бр. 2 (мај 2003): 14-15.
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сти жу је ди но бо го слу жбе не књи ге за ма на стир; о би-
ло че му дру гом, у до ба исто риј ског су мра ка, ујед но и 
су мра ка на ше књи жев не про из вод ње, ни је мо гло би-
ти ни ре чи. Осло ба ђа ње Ба на та 1716. го ди не пред ста-
вља но ви исто риј ски по че так: уста но вља ва њем чвр-
шће град ске еко ном ске и дру штве не ин фа струк ту ре 
под упра вом аустриј ске вла сти, ства ра ју се нео п ход ни 
усло ви мир ни јег кул тур ног раз во ја, а Ср би, са сво је 
стра не, сти чу чвр сту ор га ни за ци о ну струк ту ру у ви-
ду Кар ло вач ке ми тро по ли је. Без то га не би би ла мо-
гу ћа ни та да шња об но ва штам па ња срп ских књи га у 
Рим ни ку, Ве не ци ји, Бе чу, Бу ди му... По сле го то во три 
ве ка штам па ња по је ди нач ним по крет ним сло ви ма, 
Евро па је пре пла вље на књи га-
ма: тек у том тре нут ку оне по-
чи њу да сти жу у Пан че во, али 
ће ства ра ње трај ни јих и ве ћих 
књи жних фон до ва, због не пре-
ста не тур ске опа сно сти и рат-
них стра да ња гра да у 18. ве ку, 
ипак мо ра ти да са че ка сле де ћи 
век.

По зна то је да су књи ге у 18. 
ве ку нај че шће на ла зи ле пут до 
чи та ла ца пре ко сај мо ва и ва ша-
ра. Спи са те љи и из да ва чи че-
сто су у сво јим об ја вље ни ји ма 
пи са ли да ће се књи га по ја ви ти 
о том и том ва ша ру у том и том 
ме сту, а ва ша ри су би ли ме ста 
где су се оба ве зно по ја вљи ва ли 
и тр гов ци књи га ма из да ле ких 
зе ма ља, по пут Ру си је, ода кле је 
пре ко тзв. мо ска ља, тј. ру ских 
тр го ва ца, у Кар ло вач ку ми тро-
по ли ју до ла зио нај ве ћи број 
књи га.8 Пан че во је у овим књи-
жним пу те ви ма уче ство ва ло 
са сво ја че ти ри (по сле 1740. го-
ди не) го ди шња ва ша ра. Због ле-
пог он да шњег оби ча ја да се на 
мар ги на ма ку пље них књи га за-
пи су ју по је ди но сти о ку по ви ни – ко је ку пио, кад, где 
и од ко га – зна мо да су не ке књи ге ко је се још увек на-
ла зе у Пан че ву (нпр. ком плет ми не ја пе ча та них 1781. 
у Мо скви) до нас сти гле упра во на овај на чин.9

Мо дер на исто ри ја гра да и ње го ве кул ту ре те ме-
љац има у про ме на ма ко је на ста ју по сле 1794. Та је го-
ди на зна чај на и за срп ску књи гу у Пан че ву: тро ји ца 
Пан че ва ца (про то пре зви тер Ан дре ја Ар се ни је вић, Си-
ме он Јан ко вић и Мла ден Мла де но вић) прет пла ћу ју се 
на Исто ри ју ра зних сла вен ских на ро дов ар хи ман дри-
та Јо ва на Ра ји ћа, ко ја упра во та да из ла зи. Овај до га ђај 
пред ста вља по че так ор га ни зо ва ног де ла ња пан че вач-
ких Ср ба на из град њи до ма ће чи та лач ке пу бли ке ко ја, 
са сво је стра не, омо гу ћа ва и ра ђа ње та на ног „књи жев-
ног“ сло ја ме ђу та да шњим обра зо ва ним Ср би ма; ов де 
је сре ди на оног ду гач ког пу та ко ји је срп ска књи га, од 
че сто без и ме них ма на стир ских пре пи си ва ча, пре ко 

пр вих уса мље них 
књи жев них по сле-
ни ка но вог до ба, 
ва шар ских тр го ва-
ца, пре ну ме ра на та, 
пр вих чи та ли шта 
и јав них ин сти ту-
ци ја ко је ства ра ју 
сво је ар хив ске и 
књи жне фон до ве, 
пре шла иду ћи ка 
про фе си о на ли зо-
ва ном штам пар-
ству, књи жар ству 
и из да ва штву, ко је 
ће се код нас чвр-
шће уста ли ти тек 
сре ди ном 19. ве ка, 
ка сне ћи та ко це ло 
сто ле ће за Евро-
пом.

По сле ово га 
већ по чи ње и мо-
дер на исто ри ја 
књи ге у Пан че ву. 
Ипак, и ње на је ко-
лев ка у ма на сти ру 
Вој ло ви ци. Пр ва, 
у пра вом сми слу, 

пан че вач ка штам па на књи га та ко ђе ће би ти ве за на 
за ње га: то је По вјест во крат цје спи са на ја о оп ште-
жи тељ ном мо на стир је Вој ло ви цје (1801), ко ју је са ста-
вио Јо а ни ки је Мил ко вић, игу ман.10

8 Из предговора Вечном календару сазнајемо о занимљивом 
дијалогу на једном таквом вашару: „Није неправедно на футош-
ком сајму неки руски трговац“, приповеда Орфелин, „једноме који 
му рече да је превелика цена Библије, те да он за те новце може 
два вола купити, одговорио: Во волове купује, а човек књиге.“
9 Ови записи, које је у поменутом тексту забележио Лаза Чурчић, 
помињу двојицу таквих Руса трговаца: „господара Андреја“, 
који је учитељу Михаилу Пејићу продао 1754. књигу о доласку 
Антихриста (Момировић, бр. 873) и „Георгија Москова“, који је 
1783. Преображенској цркви продао поменуте минеје (исто, бр. 
2115).

10 По1вэстъ во кра1тцэ спи1саннаz њ o6бще1жителномъ монастiрэ 
Войловицэ Їwаннi1кіемъ Ми1лковичемъ нынэшнимъ тоz o6би1тели 
и6гyменомъ, (Панчево : И#ждиве1ніемъ напеча1тана Г. Геw1ргіz 
Nбра1довича, Сла1внагw По1лка Па1нчевачкагw Nберлайтенанта : и6 Г. 
Васi1ліz Хажи–Па1vла, жи1телz и6 кyпца Балванi1йшскагw, 1801) Библ. 
податак о репринт издању и преводу в. у нап. 2.
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Abstract
The very be gin ning of the bo ok and wri ting cul tu re in Pan che vo is con nec ted 
with the mo na stery of Voj lo vi ca and its scrip to ri um, whe re the first ho me ma de 
bo ok was writ ten in the 16th cen tury. As well as the ol dest lo cal bo ok the first 
men of let ters co mes from the very sa me pla ce. Bo oks ebb du ring the Ot to man 
ru le over Ba nat was stop ped by the pro vin ce´s af  li a tion with Österreich em pi re, 
when Pan che vo, again, im pli es in re gu lar bo ok pro gress. The ol dest bo ok cre a ted 
in the new pe riod was al so re fer red to mo na stery Voj lo vi ca.

Key words:
Mo na stery of Voj lo vi ca, bo ok hi story in Pan che vo, old re cords
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Сажетак
Опус Вла ди ми ра Алек се је ви ча Мо ши на об у хва та око 260 би бли о граф ских 
је ди ни ца. Овај рад ба ви се упот пу ња ва њем Мо ши но ве би бли о гра фи је; хро
но ло шки се пра те би бли о гра фи је ње го вих ра до ва, ње гов жи вот ни пут, обра
зо ва ње и ори ги нал но исто ри о граф ско ства ра ла штво.

Кључне речи:
В. А. Мо шин, би бли о гра фи ја, исто ри о граф ски рад, сла ви стич ке сту ди је, па ле
о гра фи ја, ви зан то ло ги ја, фи ли гра но ло ги ја

УДК 930.22(470):929 Мошин, В. А.

На уч ни рад Вла ди ми ра Алек се- 
је ви ча Мо ши на об у хва та опус од око 
260 би бли о граф ских је ди ни ца. Пр ва 
би бли о гра фи ја ње го вих ра до ва до 
1969. го ди не, об ја вље на је у ча со пи су 
Сло во1 из За гре ба. Би бли о гра фи ја до 
1976. го ди не об ја вље на је у Збор ни-
ку Вла ди ми ра Мо ши на2 До пу ну ове 
Би бли о гра фи је сам Мо шин је дао у 
тек сту: „Ис прав ке и до пу не ,Би бли о-
гра фи је ра до ва Вла ди ми ра Мо ши на'”.3 
Ове до пу не об у хва та ју 1981. го ди ну, а 
по да ци од 1982. го ди не мо гу се на ћи у 
CO BISS/OPAC – уза јам ној би бли о граф-
ско-ка та ло шкој ба зи по да та ка.

Ка ко сам Мо шин пи ше у сво јој 
Ауто би о гра фи ји, на уч ним ра дом је по чео да се ба ви 
„се бе ра ди”, из за до вољ ства, због на уч не зна ти же ље и 
ин стинк тив не те жње за про ши ре њем свог кул тур ног 
хо ри зон та. „У том по гле ду на ме не је сна жан ути сак 
оста ви ла књи га П. Би ци ли ја Увод у свет ску исто ри-
ју, из да та у Бе о гра ду 1923. го ди не. (...) с дру ге стра не, 
ба ве ћи се син те тич ким те о ри ја ма у пе ри о ду по сле 

Пр вог свет ског ра та и исто вре ме но 
из во ри ма ис точ но е вроп ског сред њег 
ве ка, ко ји су ми от кри ли ши рок пут 
ка са мо стал ном исто риј ско-ана ли тич-
ком ства ра ла штву, сво је тек сто ве и 
ве ли ке ра до ве пи сао сам ис кљу чи во 
из лич ног ин те ре со ва ња, не пла ни ра-
ју ћи об ја вљи ва ње и не ра чу на ју ћи на 
на уч но пе да го шку ка ри је ру. Иде ја о 
штам па њу ја вља ла се тек ка да је рад 
већ био на пи сан – об ја вљи ва ње ра до-
ва ни је био циљ, већ ло гич ки след мо-
јих ис тра жи ва ња.“

Још на по след њој го ди ни сту ди ја 
на Ки јев ском уни вер зи те ту и та мо-
шњем Ар хе о ло шком ин сти ту ту, ба вио 

се нај ста ри јим пе ри о дом ру ске исто ри је, на се ми на ру 
На та ли је Дми три јев не По лон ске-Ва си лен ко, исто ри-
јом хри шћан ства у Ру си ји до св. Вла ди ми ра, ра дио је 
ре фе ра те о цр кве ном су ду, о пр вом кр ште њу Ру си је 
до 860. го ди не, а, у ве зи с тим, и пи та њем нор ман ске 
ко ло ни за ци је у ис точ ној Евро пи. Ка сни је, упо ре до 
с на став нич ким по слом у гим на зи ји у Ко прив ни ци 
и сти ца њем зна ња о срп ској, хр ват ској и сло вен ској 
исто ри ји, ге о гра фи ји и књи жев но сти, об но вио је пре-
ки ну те сту ди је из ста ре ру ске исто ри је, та ко да је на-
пи сао три ве ли ка де ла: Нај ста ри ја ет но ло ги ја ис точ-
не Евро пе (оста ла не ис ко ри шће на), Вар ја шко пи та ње 
и Цр но мор ска Ру си ја. Текст из ра да о цр но мор ској 
Ру си ји, под за го нет ним на сло вом „Тму та ра кањ, Крх 

1 Slovo, 18-19 (1969): 149-154.
2 Димитрије Богдановић, Биљана Јовановић- Стипчевић, Ђорђе 
Трифуновић, прир.,Зборник Владимира Мошина (Београд: Савез 
библиотечких радника Србије, 1977).
3 Владимир Мошин, „Исправке и допуне ,Библиографије радова 
Владимира Мошина’”, у Зборник Владимира Мошина (Београд, 
1977), 7–16; Археографски прилози 5 (1983):75–77.

Протојереј 
Владимир Мошин (1942) 
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и Смкрц“ об ја вљен је у Збор ни ку 1925. го ди не.4 Исте 
го ди не је иза шао при лич но ве ли ки текст из ра да о цр-
но мор ској Ру си ји, „Ру ски оток”, у ју го сло вен ском ча-
со пи су Ју го сло вен ска њи ва; сле де ће го ди не од ло мак из 
тек ста „Ру си и Вар ја зи” у бе о град ском Про фе сор ском 
гла сни ку и у Ју жно сло вен ском фи ло ло гу – „Хи по те за 
Ла ман ско га о ха зар ској ми си ји св. Ћи ри ла”; 1927. го-
ди не „Тре ће ру ско пле ме” у пра шкој Сла ви ји (Sla via) и 
„Још о но во от кри ве ном ха зар ском до ку мен ту” („Еще 
о но во от кры том ха зар ском до ку мен те“) у бе о град-
ском Збор ни ку ру ског ар хе о ло шког дру штва (Сбор ник 
Рус ско го Ар хе о ло ги че ско го общ е ства в Ко ро лев стве 
СХС). Це ло „Вар ја шко-ру ско пи та ње” („Ва ря го-рус-
ский во прос“) иза шло је тек 1931. го ди не у ча со пи су 
Сла ви ја (Sla via), као и ње гов на ста вак 
– „По че так Ру си је: Нор ма ни у ис точ ној 
Евро пи” („На ча ло Ру си: Нор ман ны в Во-
сточ ной Евро пе“) – у пра шкој Ви зан ти-
но сла ви ци (Byzan ti no sla vi ca).

Мо ши нов „из ла зак” на ме ђу на род-
ну на уч ну сце ну би ло је при су ство ва-
ње на Дру гом ме ђу на род ном на уч ном 
кон гре су ви зан то ло га у Бе о гра ду, 1927. 
го ди не.

Сле де ће, 1928. го ди не, уче ство вао 
је на Че твр том кон гре су ру ских ака дем-
ских ор га ни за ци ја у ино стран ству, ко ји 
је у Бе о гра ду ор га ни зо ван исто вре ме но 
са кон гре сом ру ских пи са ца.

У про ле ће 1928. го ди не, на За гре бач-
ком уни ве зи те ту, од бра нио је док тор ску 
ди сер та ци ју о нор ман ској ко ло ни за ци ји 
на Цр ном мо ру.

Го ди не 1929, на по зив че шког Сло-
вен ског ин сти ту та (Сло ван ски Устав), уче ство вао је 
на Пр вом ме ђу на род ном кон гре су сла ви ста, на ко ме 
је, пред вр ло уче ним ауди то ри ју мом, под нео ре фе рат 
о но вим прав ци ма у из у ча ва њу вар ја шког пи та ња. 
Убр зо по том, на пре по ру ку про фе со ра Ма ти је Мур-
ка, иза бран је за чла на Сло вен ског ин сти ту та, а 1930. 
го ди не у Сла ви ји и Ви зан ти но сла ви ци об ја вље ни су 
ње го ви по ме ну ти ра до ви. Та да је ус по ста вио са рад њу 
с ру ским се ми на ром Н. П. Кон да ко ва у Пра гу (Se mi na-
ri um Kon da ko vi a num), и с та мо шњим ви зан то ло зи ма 
и исто ри ча ри ма умет но сти Н. П. То љем, Н. Љ. Оку ње-
вом, Д. А. Ра сов ским и Г. А. Остро гор ским, ко ји је код 
њих до ла зио из Хај дел бер га.

У ок то бру 1930. го ди не уче ство вао је на Тре ћем 
ме ђу на род ном ви зан то ло шком сим по зи ју му у Ати ни 
– под нео је ре фе рат о Кем бриџ ком ха зар ском до ку мен-
ту.5 Ту је упо знао по зна те ви зан то ло ге: Шар ла Ди ла, 

Ан ри Гре гу а ра, А. Хај зен бер га, Фр. Дел ге ра и дру ге.
Мо ши нов бо ра вак у Пан че ву по кла па се са ње-

го вим на уч ним ра дом про фе со ра ви зан то ло ги је на 
Бе о град ском уни вер зи те ту и са рад њом са по зна тим 
име ни ма у на у ци – Алек сан дром Ва си ље ви чем Со ло-
вјо вим и Ге ор ги јем Алек сан дро ви чем Остро гор ским. 
Го ди не 1934. Мо шин, за јед но са Со ло вјо вим, ра ди на 
из да ва њу „Грч ких по ве ља срп ских вла да ра”.6

У овом пе ри о ду Мо шин је ви ше пу та пу то вао у 
Грч ку.7 Тих го ди на (1935 – 1939) ин те ре со ва ња ви зан-
то ло шке трој ке – Г. А. Остро гор ског, А. В. Со ло вјо ва 
и Мо ши на – би ла су усме ре на на пи та ња уну тра шње 
исто ри је Ви зан ти је, фи нан сиј ску струк ту ру, по ре ски 
си стем, со ци јал ну струк ту ру, итд, по себ но на та ко зва-

не „прак ти ке“ (...) по се бан зна чај по том пи та њу имао 
је Хи лан дар ски прак тик. Мо ши но ва два тек ста о том 
спо ме ни ку, за тим ње го во но во из да ње тог тек ста са ис-
црп ним ко мен та ри ма, у пот пу но сти от кри ва ју ње гов 
прав ни ка рак тер и под сти чу на мно га но ва ис тра жи-
ва ња ви зан тиј ских прак ти ка, ко ји об у хва та ју чи та ву 
гру пу тих из во ра о уну тра шњој исто ри ји Ви зан ти је.

Од 1939. го ди не Мо шин пре ла зи у Ско пље, где су 
му са рад ни ци на ка те дри за ви зан то ло ги ју Фи ло зоф-
ског фа кул те та по зна та име на: Ми хај ло Сте ва но вић, 
Ма ке до нац Ха ра лам пи је По ле на ко вић, (у то вре ме 
аси стент код про фе со ра Ко лен ди ћа), исто ри чар умет-
но сти Све то зар Ра дој чић, син исто ри ча ра Ни ко ле 

4 Владимир Мошин,„Тмутаракањ, Крх и Смкрц“, у Сборник в чест 
на Васил Н. Златарски, (София, 1925), 157–162.
5 Владимир Мошин, „Еще о новооткрытом хазарском документе“, 
у Сборник Русского Археологического общества в Королевстве 
СХС (Белград 1927), 41–60.

6 Владимир Мошин и Александар Васиљевич Соловјов, „Грчке 
повеље српаских владара. Diplomata graeca regum et imperatorum 
Serbiae“у А.Soloviev and V. Mošin. Variorum Reprints (London 1974), 
I- IXX.
7 Владимир Мошин, „Извештај о раду у Светој Гори 1937 год.“, 
Годишњак задужбине Саре и Васе Стојановића VI (1938): 47-49; 
„Извештај Г. Острогорског и В. Мошина о путовању у Свету 
Гору 1938 год.“ Годишњак задужбине Саре и Васе Стојановића VI, 
(1938): 49-50; „Извештај о раду у Светој Гори 1939 год.“, Годишњак 
задужбине Саре и Васе Стојановића VII (1938): 52-54.

Руска колонија у Панчеву 
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Ра дој чи ћа, уче ник Ни ко ла ја 
Оку ње ва, аси стент на ка те дри 
за срп ску исто ри ју Ми о драг 
Пур ко вић, уче ник Ста но ја Ста-
но је ви ћа и Вла ди ми ра Ћо ро-
ви ћа. В. А. Мо шин је, за јед но 
са Пур ко ви ћем, 1941. го ди не, 
ра дио на мо но гра фи ји о хи-
лан дар ским игу ма ни ма, ко ја је 
иза шла не ко ли ко да на пре по-
чет ка оку па ци је, али је при пр-
вом бом бар до ва њу уни ште но 
чи та во из да ње, осим сто ти нак 
аутор ских при ме ра ка.

Го ди не 1948. В. А. Мо шин 
пре ла зи у За греб, у Ар хив Ју-
го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти. „Го то-
во са са мим по чет ком ра да у Ар хи ву са про фе со ром 
Ште фа ни ћем по кло пи ло се осни ва ње но вог ин сти ту-
та на ме ње ног про бле ми ма ста ро сло вен ског је зи ка и 
гла гољ ске пи сме но сти – где се пр во бит но за че ла иде ја 
о гла гољ ској ака де ми ји ко ју су осно ва ли по што ва о ци 
ове древ не тра ди ци је на остр ву Кр ку. На че лу све га то-
га на ла зио се за гре бач ки мон си њор Све то зар Ри тиг. 
По же љи мон си њо ра Ри ти га, и ја сам ан га жо ван у ра ду 
ин сти ту та, па су већ 1952. го ди не по че ла да из ла зе два 
гла си ла: Сло во и Ра до ви ста ро сла вен ског ин сти ту та. 
У пр вом бро ју Ра до ва штам пан је мој текст ,По љич ке 
кон сти ту ци је из 1620. и 1688. го ди не' (Ра до ви Ста ро-
сло вен ског ин сти ту та, I, За греб, 1952, 145–206) у ко-
ме сам ука зао на про бле ме хро но ло шког пре ци зи ра-
ња по љич ке ре дак ци је. По том су до шли ра до ви: „Др. 
Сер ги је Тро јиц ки. Ка ко тре ба из да ти Све то сав ску 
крм чи ју”, Сло во, II, За греб, 1953, „О под ри је тлу Ми ха-
но ви ће ве ћи рил ске збир ке“, Сло во IV–V, За греб 1955, 
71–84, „Ру ко пис пље ваљ ског Си но ди ка пра во сла вља”, 
Сло во, VI–VI II, За греб 1957, 154–177 итд.“8 На ини ци ја-
ти ву В. А. Мо ши на, за гре бач ки Исто риј ски ин сти тут 
је по кре нуо и сво ју на уч ну еди ци ју – Збор ник Хи сто-
риј ског ин сти ту та Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти 
и умјет но сти, под ре дак ци јом про фе со ра Мар ка Ко-
стрен чи ћа и ње го вим не по сред ним ру ко вод ством. Пр-
ва књи га је иза шла 1954. го ди не. У пр вом то му је об ја-
вљен ве ли ки рад В. А. Мо ши на „Фи ли гра но ло ги ја као 
по моћ на хи сто риј ска на у ка” (25–93), ко ји је иза звао 
пра ву сен за ци ју у кру го ви ма ју го сло вен ских исто ри-
ча ра за ко је је ова мла да на у ка, на ста ла пр вих го ди на 
два де се тог ве ка, ра дом Швај цар ца Шар ла Бри кеа, Ру-
са Ни ко ла ја Ли ха чо ва,  са сво јим огром ним зна ча јем 
за па ле о гра фи ју, би ла до та да не по зна та. Збор ник 
ни је из ла зио ре дов но – дру ги је иза шао 1959. го ди не, 
тре ћи 1963, по след њи том 1969. (чла но ви Ин сти ту та 

су сво ја ис тра жи ва-
ња штам па ли и у 
ре дов ним из да њи ма 
Ју го сла вен ске ака-
де ми је) у ча со пи су 
Ста ри не; 1949. го ди-
не је иза шао Мо ши-
нов рад о Вла ста ре-
вој син таг ми,9 док су 
у ака де ми ји ном Ље-
то пи су то ком ни за 
го ди на об ја вљи ва ни 
ње го ви из ве шта ји о 
на уч ним пу то ва њи-
ма ра ди опи си ва ња 
ру ко пи сних ко лек ци-

ја и из у ча ва ња во де них зна ко ва.
Опис ћир ли ских ру ко пи са, ко ји је ра дио Мо шин, 

за вр шен већ кра јем 1948. го ди не, али текст је ста јао 
до ста ду го код ре цен зе на та: дру ги део, ал бум ре про-
дук ци ја, из штам пе је иза шао 1952. го ди не, а сам опис, 
пр ви део, тек 1955. го ди не. При опи су ових ру ко пи са, 
си сте мат ски је при ме њи ван фи ли гра но ло шки ме тод, 
с тач ним де фи ни са њем сва ког во де ног зна ка пре ма 
глав ним збор ни ци ма Бри кеа, Ли ха чо ва, Хи ву да и дру-
гих, што је омо гу ћи ло да се уста но ви тач но вре ме на-
стан ка спо ме ни ка, пи са них на па пи ру. Го ди не 1956. је 
за штам пу при пре мљен оби ман рад „Во де ни зна ко ви 
XI II–XIV ве ка”,10 чи ји су ауто ри В. Мо шин и С. Тра-
љић, ко ји се, с тек стом на фран цу ском, у два ве ли ка 
то ма, по ја вио 1957. го ди не.

У ово вре ме Мо шин је ус по ста вио и чвр сту на уч-
ну ве зу с Ма ке до ни јом, при пре мив ши фо то тип ско 
из да ње јед ног од нај ста ри јих ма ке дон ских тек сто ва 
– „Је ван ђе ље по па Јо ва на”, с увод ним фи ло ло шким 
тек стом, као пр ву књи гу у збир ци ста рих тек сто ва из 
Ин сти ту та ма ке дон ског је зи ка.11

Тих го ди на ус по ста вље не ве зе с ру ском на у ком 
пру жи ле су мо гућ ност В. А. Мо ши ну да са ра ђу је у ру-
ским на уч ним ча со пи си ма. Та ко је, већ 1958. го ди не, у 
мо сков ском ча со пи су Сло ве ни бр. 1 (Сла вя не № 1) иза-
шао ње гов текст „Уз исто ри ју уза јам них од но са ру ске 
и ју жно сло вен ске пи сме но сти”, а 1959. и 1960. го ди не 
у ча со пи су Ви зан тиј ски вре ме ник (Ви зан ти й ский Вре-
мен ник), у XVI и XVII то му, об ја вљен је ње гов ве ли ки 
рад „Срп ска ре дак ци ја Си но ди ка у не де љу пра во сла-
вља”.

8 Вла ди мир Алек се је вич Мо шин, Под те ре том: ауто би о гра фи ја, 
прев. и ко мент. Не си ба Па ли брк-Су кић (Бе о град: На род на 
би бли о те ка Ср би је; Пан че во: Град ска би бли о те ка, 2008), 145.

9 Vladimir Mošin, „Studenički rukopis. Povodom 600-godišnjice 
Dušanova zakonika: Vlastareva sintagma i Dušanov zakonik u 
Studeničkom otečniku. Studenički palimpsest“, (Zagreb: Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti, 1949), 7–103; Starine knj. 42, (1949): 
7–103.
10 V. Mošin et S. Traljić, Filigranes des XIIIe et XIVe siècles t. I-II (Za-
greb, 1957), 1–173.
11 Владимир Мошин, прир., Македонско евангелије на поп Јована 
(Скопје: Институт за македонски језик, 1954), 1–266.

В. Мошин у свом кабинету 



12

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3ч И т а л И ш т е

У Бе о гра ду је 1961. го ди не В. А. Мо шин ан га жо-
ван на ор га ни за ци ји си сте мат ског опи са сло вен ских 
ру ко пи са у Ср би ји и дру гим ре пу бли ка ма. Ме ђу тим, 
глав ни за да так би ло је осни ва ње стал ног на уч ног ар-
хе о граф ског цен тра. То је учи ње но у сеп тем бру 1961. 
го ди не, осни ва њем по себ ног Ар хе о граф ског оде ље ња 
у окви ру На род не би бли о те ке, ко је се у по чет ку зва-
ло Оде ље ње за опис и ре ги стра ци ју сло вен ских ру ко-
пи са и по сто ја ло је па ра лел но с Оде ље њем ру ко пи са 
ста ре и рет ке књи ге, на чи јем је че лу био би бли о граф 
Ми раш Ки ћо вић.12

Упо ре до са опи сом бо га те збир ке ру ко пи са про-
фе со ра Ра до сла ва Гру ји ћа, ко ју је он по кло нио му зе ју 
Срп ске цр кве у Бе о гра ду, а Мо шин је уред но во дио 
у Ар хе о граф ском оде ље њу На род не би бли о те ке од 
1961. до 1967. го ди не, иза шао је цео низ ње го вих опи-
са по је ди них збир ки: „Ру ко пи си ма на сти ра Гра ча ни-
це“ (При шти на, 1961), „Ћи рил ски ру ко пи си у ма на-
сти ру Ни кољ цу код Би је лог По ља“ (Ти то град, 1961), 
„Фон до ви сло вен ских ру ко пи са у Ју го сла ви ји“ (1961), 
о ру ко пи си ма За гре бач ке би бли о те ке (1964),13 о збир-
ка ма сло вен ских ру ко пи са у Ју го сла ви ји, (Ле њин град, 
1965),14 „Ру ко пи си бив ше бе о град ске на род не би бли о-
те ке у Да бли ну и у За гре бу“ 1968. го ди не.15 За јед но с 
тим, низ ва жних па ле о граф ских ра до ва: „Ре во лу ци ја у 
исто ри ји срп ског пра во пи са“, 1964, „Ме то до ло шке би-
ље шке о ти по ви ма пи сма у ћи ри ли ци“ (Сло во, 1965), 
о нај ста ри јој ћи рил ској епи гра фи ци („Нај ста ра ки рил-
ска епи гра фи ка“, Охрид, 1966). Не ко ли ко тек сто ва о 
во де ним зна ко ви ма, о ма на сти ру Вој ло ви ца, „По ве ља 
ца ра Ду ша на о зе мљи Ла би но вој“ (За греб), о по ве љи 
Ву ка Бран ко ви ћа (Dölger-Festchrift, 1965),16 ве ли ки 
рад о пе ри о ди за ци ји ру ско-ју жно сло вен ских књи жев-
них ве за, у ко ме је де таљ но об ра дио пи та ње ру ског 
ути ца ја на Бал ка ну у 13. ве ку, у вре ме ус по ста вља ња 
не за ви сно сти Ср ба и Бу га ра по сле осло бо ђе ња од ви-
зан тиј ске до ми на ци је, ко ја је иза шла на хр ват ском 
је зи ку у За гре бу 1962. го ди не, и Ле њин гра ду 1963, и 
иза зва ла ве ли ку па жњу ме ђу сла ви сти ма.17 

По во дом сто го ди шњи це смр ти Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа (1864-1964), В. А. Мо шин при ре ђу је, за 

из да вач ку ку ћу  „Про све та” Но ви за вјет, ко ји је ушао 
у са бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа.

Пр вог де цем бра 1967. го ди не В. А. Мо шин пре ла зи 
у Др жав ни ар хив Ма ке до ни је. Го ди не 1971. об ја вље на 
је књи га: Сло вен ски ра ко пи си во Ма ке до ни ја. Под го то-
вил В. Мо шин во со ра бот ка Л. Сла ве ва, С. Кро нев ска 
и Ј. Ја ки мо ва. Aрхив на Ма ке до ни ја, кн. I–II. Ско пје 
1971, кн. I, стр. 429, кн. II, та бли 174.

Пр ви том ма ке дон ског ди пло ма тич ког кор пу са 
иза шао је 1975. го ди не под на сло вом Спо ме ни ци сред-
њо ве ков не и но ви је исто ри је Ма ке до ни је.18 

Опре мље на мно го број ним илу стра ци ја ма, фо то-
граф ским сним ци ма по ве ља и спо ме ни ци ма ар хи тек-
ту ре и ико но гра фи је, са 500 стра на тек ста, пр ва књи-
га ма ке дон ског ди пло ма тич ког кор пу са иза шла је из 
штам пе 1975. го ди не.19

Дру ги том по све ћен је про бле му бал кан ске ме ђу-
на род не по ли ти ке 13. и 14. ве ка. Књи га је на пи са на за 
две го ди не и иза шла је у ле то 1977.20

Мо шин је на пи сао ве ли ки рад о ди пло мат ским 
бра ко ви ма кра ља Ми лу ти на – јед ном од нај де ло твор-
ни јих ме то да ди пло ма ти је у вре ме епо хе ди на стиј ске 
ме ђу на род не по ли ти ке.21

Тре ћи том Спо ме ни ка по све ћен је По ло гу – се ве-
ро и сточ ној обла сти Ма ке до ни је ко ја се гра ни чи са 
срп ском при зрен ском Ме то хи јом. Ис тра жи ва ње се 
пре тво ри ло у ве ли ки рад, у чи ји су пр ви део ушли 
исто риј ски и исто риј ско-прав ни ма те ри ја ли, а у дру-
ги тек сто ви с ди пло ма тич ким уво дом и по дроб ним 
исто риј ско-прав ним ко мен та ри ма.22 

Од 1. ју на 1980. го ди не, Вла ди мир Алек се је вич Мо-
шин се на ла зи у но во о сно ва ном Ин сти ту ту ста ро сло-
вен ске кул ту ре у При ле пу.

Пр ви за да так В. А. Мо ши на био је при пре ма за 
штам пу че твр тог то ма Спо ме ни ка. „По ред на шег за јед-

12 Мо шин, Под те ре том: ауто би о гра фи ја, 173.
13 Vladimir Mošin, „Ćirilski rukopisi i pisma Nacionalne sveučilišne 
biblioteke u Zagrebu“, u Radovi Staroslovenskog instituta (Zagreb, 
1964), 163–233.
14 Владимир Мошин, „Собрания славянских рукописей в 
Югославии“, у Труды Отдела древнерусской литературы XXI 
(Ленинград, 1965), 372–380.
15 Владимир Мошин, „Рукописи бивше народне библиотеке у 
Даблину и у Загребу“, Библиотекар V (1968): 349–359.
16 Владимир Мошин, „Грамота Вука Бранковича с печатью деспота 
Иоанна Aнгела Палеолога“, у Palihronion (München: Dölger-Fest-
chrift, 1965), 376–381.   
17 Vladimir Mošin, „O periodizaciji rusko-južnoslovenskih književnih 
veza“, Slovo XI–XII (1962): 13–130; „К вопросу о периодизации 
русско-южнословянских литературных связей в X–XV вв“, 
у Труды Отдела древнерусской литературы XIX (Москва–
Ленинград, 1963), 28–106.

18 Споменици на срењовековата и поновата историја на 
Македонија.
19 Красимира Илиевска, и др.подготовиле, Споменици на 
средњовековната и поновата историја на Македонија том I 
Скопската област, ур. Владимир Мошин (Скопје: Aрхив на 
Македонија, 1975); Владимир Мошин, „Предговор, Preface“, 
у Споменици на средњовековната и поновата историја на 
Македонија том I Скопската област, ур. Владимир Мошин 
(Скопје: Aрхив на Македонија, 1975), 9–27.
20 Јован Белчовски и др.подготовиле, Споменици на 
средновековната и поновата историја на Македонија. Том 2, 
Македонија в рамките на мегјународните односи на Балканот во 
последната третина на XIII и прва третина на XIV: грамоти, 
мегјународни договори, извештаи на дипломати, мемоари и други 
сведоштва на савремениците, ур. Владимир Мошин (Скопје: 
Aрхив на Македонија, 1977).
21 Владимир Мошин, „Балканската дипломатија и династичките 
бракови на кралот Милутин“.
22 Лидија Славева, Петар Миљковик Пепек, подготовиле, 
Споменици за средновековната и поновата историја на 
Македонија. Том 3, Грамоти, записи и друга документарна грага 
за манастирите и црквите во Полошката област и соседните 
краеви, ур. Владимир Мошин (Скопје: Aрхив на Македонија, 
1980).
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нич ког ра да, мог и Ли ди је Сла ве ве, три по ве ље ца ра 
Ду ша на ма на сти ру Тре ска вац (код При ле па), че твр ти 
том Спо ме ни ка са др жи текст Ра де Угри нов-Ска лов-
ске о је зи ку Тре ска вач ког по ме ни ка, ко ји је при пре-
ми ла Сла ви ца Ни ко лов ска, текст тог Спо ме ни ка (око 
250 стра ни ца), рад За гор ке Ни ко лов ске-Ра сол ко ске о 
нат пи си ма ма на сти ра Зр зе у При-
леп ској обла сти, три тек ста др 
Бо шка Ба би ћа (о спо ме ни ци ма 
ар хи тек ту ре При ле па, о ма на сти-
ру Тре ска вац) и мој текст о При-
леп ском  нат пи су из 1002. го ди не 
(из епо хе ца ра Са му и ла) – укуп-
но око 500 стра ни ца.23 (...) Мно го 
ра да сам уло жио на из ра ди пла на 
за три сле де ћа то ма (пе ти, ше сти 
и сед ми), ко ји би ушли у про грам 
сле де ћег пе то го ди шњег пла на, у 
са гла сно сти с пр во бит ним пла-
ном ма ке дон ске ди пло ма ти ке на 
осно ву ре ги о нал ног прин ци па. 
Ова три то ма тре ба ло је да об у хва-
те исто риј ске из во ре ју го и сточ не 
ма ке дон ске кра ји не срп ско-бу-
 гар ско-грч ке по гра нич не обла-
 сти. Пе ти том би об у хва тио пе ри-
од до кра ја XI II ве ка, ше сти том 
епо ху срп ске вла да ви не до бит ке 
на Ма ри ци 1371. го ди не, сед ми том епо ху тур ског осва-
ја ња Бал ка на. Пе ти том,24 на ко ме је рад тре ба ло хит но 
за по че ти, са др жао би увод ни текст та да шњег пред сед-
ни ка ака де ми је Ми ха и ла Апо стол ског о ге о граф ском, 
тех нич ком, еко ном ском и стра те гиј ском зна ча ју ма-
ке дон ске кра ји не, сту ди ју Еван ти је Ари сто те ли о 
трак та ти ма Кон стан ти на Пор фи ро ге не та, сту ди ју В. 
Мо ши на и П. Миљ ко ви ћа Пе пе ка о ру ко пи си ма ма на-
сти ра све те Бо го ро ди це (Је ле у се), др Ли ди је Сла ве ве 
о ма ке дон ско-све то гор ским ве за ма, о ма ке дон ским 
осо гов ским ма на сти ри ма, сту ди ју Аце Аџи ев ског и 
рад Ри сте Игов ског о фе у дал ним кра ји шни ци ма.“25

Су ми ра ју ћи свој рад пред крај жи во та, Мо шин у 
Ауто би о гра фи ји  ка же:

„У пр вом пе ри о ду мог бе о град ског жи во та, три де-
се тих го ди на, ра дио сам на Ато су на сло вен ским ру-
ко пи си ма. За гре бач ки пе ри од, од 1947. до 1960, био је 
пот пу но по све ћен опи су ру ко пи са у ве зи са озбиљ ном 
сту ди јом па ле о гра фи је, фи ли гра но ло ги је, хро но ло ги-
је, као и на ста вом фи ло ло ги је. Том пи та њу је по себ но 

био по све ћен мој дру ги бе о град ски пе ри од, ше зде се те 
го ди не, чи ме сам био об у зет и по след њих де сет го ди-
на, по сле пре ла ска у Ско пље. Од 1952. го ди не по че ло 
је штам па ње мо јих ра до ва о опи су ра зних ру ко пи сних 
ко лек ци ја и струч на ис тра жи ва ња из па ле о гра фи је и 
фи ло ло ги је: те о риј ски увод у пр ви том Ћи рил ских ру-
ко пи са Ју го сла вен ске ака де ми је, о ево лу ци ји по ли тич-
ког пи сма и пра во пи са (Сло во), о па ле о граф ској ме то-
ди при да ти ра њу ру ко пи са, о ре во лу ци ја ма у исто ри ји 
пра во пи са, о па ле о граф ским пра во пи сним нор ма ма у 
исто ри ји ју жно сло вен ског пи сма, о нај ста ри јој ћи рил-
ској епи гра фи ци, о пе ри о ди за ци ји ру ско-ју жно сло вен-
ских књи жев них ве за и њи хо вом ути ца ју на исто ри ју 
пи сма, о илу ми на ци ји ју жно сло вен ских ру ко пи са, о 
сло же ној ме то ди ју жно сло вен ске па ле о гра фи је – два 
мо ја ве ли ка па ле о граф ска ал бу ма – за гре бач ки и скоп-
ски. Они су све до да нас оста ли основ ни уџ бе ни ци 
у па ле о гра фи ји – ка ко у школ ском сми слу, та ко и са 
аспек та на уч них ис тра жи ва ња. То ком 12 го ди на, пре-
да вао сам сло вен ску па ле о гра фи ју на па ле о граф ским 
кур се ви ма у Исто риј ском ин сти ту ту Ју го сла вен ске 
ака де ми је, ше зде се тих го ди на у На род ној би бли о те ци 
у Бе о гра ду и на Фи ло ло шком фа кул те ту Бе о град ског 
уни вер зи те та, за тим у Ско пљу у Др жав ном ар хи ву и 
на уни вер зи те ту, Фи ло ло шком и Исто риј ско-фи ло-
зоф ском фа кул те ту.''26 

23 Бошко Бабик, и др., подготовиле, Споменици на 
средновековната и поновата историја на Македонија. Том 4. 
Грамоти, записи и друга документарна грага за манастирите и 
црквите во Прилепската област, ур. Владимир Мошин (Скопје, 
Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура, 
1981).
24 Михаило Aпостолски, и др., подготовиле, Споменици на 
средновековната и поновата историја на Македонија. Том 5. 
Македонија – стратегиска, економска и културна положба ; 
Михаил Псел како извор на историјата на македонскиот народ; 
летописот на попот Дукљанин како извор на македонската 
средновековна историја и исчезнатите месни имиња како извор 
на историјата на Македонија, ур. Владимир Мошин и Лидија 
Славева (Прилеп: Институт на истражување на старословенската 
култура, 1988).
25 Мо шин, Под те ре том: ауто би о гра фи ја, 226. 26 Мо шин, Под те ре том: ауто би о гра фи ја, 229.

В. А. Мошин у Охриду 1958. године, поводом Савезног конгреса архивиста (?, Никола Чолак 
из Задра, В. А. Мошин, Камило Фирингер из Осјека, Динко Форетић из Задра, Мирко Андроић 

из Вараждина, поред њега директор Градског архива у Загребу ?, Бернард Стули Хрватски 
државни архив, Анте Мариновић из Дубровника, Винко Форетић из Дубровника 
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О то ме шта је В. А. Мо шин у то ку свог ду гог жи во-
та ус пео да ура ди за ју го сло вен ску на у ку, мо жда нај бо-
ље го во ре ре чи ко је је из ре као за кљу чу ју ћи свој увод 
у опис ћи рил ских ру ко пи са Ар хи ва Ју го сла вен ске ака-
де ми је: „Ура дио сам све што мо гу пре ма свом зна њу и 
сво јим сна га ма – fa ci ant me li o re po ten tes. Вје ру јем да 
сам се тим ра дом оду жио Ју го сла вен ској ака де ми ји, 
ко ја ми је по вје ри ла на чу ва ње свој дра го цје ни Ар хив, 
ју го сла вен ској на у ци, ко ја је од ре ђи ва ла мо ја ин те ре-
со ва ња у про те клих три де сет го ди на, и на ро ду чи је 
сам го сто прим ство за то ври је ме ужи вао.”

Ре зю ме:
Вла ди мир Алек се е вич Мо шин, па ле о граф, ви зан то лог, 
сла вист, ро дил ся в СанктПе тер бур ге в 1894 го ду. Учил
ся он в Пе тер бур ге, Ти фли се и Ки е ве. Эми гри ро вал он 
в Ко ро лев ство СХС в 1920 го ду, за щ и тил дис сер та цию 
на За греб ском уни вер си те те, лек ции по ви зан то ло гии 
чи тал в Бел град ском уни вер си те те и на Фи ло соф ском 
фа ку ль те те в Ско пле. Он за ни мал пост ди рек то ра ар хи
ва Юго слав ской ака де мии на ук и ис кусств в За гре бе, 
за тем был уч ре ди те лем Ар хе о гра фи че ско го от де ла в 
На ци о на ль ной би бли о те ке в Бел гра де, вы пол нял ра бо
ту по опи са нию ки рил ли й ских ру ко пи сей ма ке дон ско
го про ис хо жде ния в Го су дар ствен ном ар хи ве Ма ке до

нии. Он явля ет ся ав то ром мно гих на уч ных тру дов, ком мен та то ром и из да те лем 
па мят ни ков сла вян ской пи сь мен но сти на Бал ка нах. Его на уч ная де я те ль но сть 
осу щ ествля ла сь на про сто рах всей быв шей Юго сла вии, при чем не ко то рое вре
мя (с 1931 по 1939г.), в пе ри од те сно го со труд ни че ства со зна ме ни ты ми уче ны
ми, ви зан то ло га ми Бел град ско го уни вер си те та, Остро гор ским и Со ло вь е вым, 
он жил и ра бо тал в го ро де Пан че во.

Клю че вые сло ва:
В. А. Мо шин, би бли о гра фия, исто ри о гра фи че ская де я те ль но сть, сту дии сла ви
сти ки, па ле о гра фия, ви зан то ло гия, фи ли гра но ло гия

Ab stract
The opus of Vla di mir Alek se je vič Mo šin con sists of ap pro xi ma tely 260 bi bli o grap hic 
units. This pa per fo cu ses on com ple ting Mo šin´s bi bli o graphy; bi bli o grap hi es of his 
works, his li fe ti me li ne, edu ca tion and ori gi nal hi sto ri o grap hic work are pre sen ted 
chro no lo gi cally.

Key words:
V. A. Mo šin, bi bli o graphy, hi sto ri o grap hic work, Sla vic stu di es, pa le o graphy, vi san to
logy, phi li gra no logy

У Лек си ко ну пи са ца Ју го сла ви је, у из да њу Ма ти це срп-
ске, на стра ни 256. о Мо ши ну је на пи са но:

„Пре II свет. ра та био је члан Ру ског ар хе о ло шког дру-
штва у Ју го сла ви ји, Ру ског на уч ног ин сти ту та у Бе о-
гра ду, Сло ван ског Уста ва у Пра гу, Ин сти ту та Кон да-
ко ва, Ју го сло вен ског исто риј ског дру штва и Скоп ског 
на уч ног дру штва; по сле II свет. ра та: члан ко ми си је 
ви зан то ло га при ака де миј ском са ве ту ФНРЈ, до пи сни 
члан Ма ке дон ске ака де ми је на у ка и умет но сти, члан 
Ме ђу на род ног дру штва исто ри ча ра хар ти је у Хо лан-
ди ји.
Од ли ко ва ња: Ор ден Све те Ане IV сте пе на, Све тог Ста-
ни сла ва III сте пе на, Све те Ане III сте пе на с ма че ви ма, 
Све тог Вла ди ми ра IV сте пе на с ма че ви ма, Ор ден ра да 
с цр ве ном зве здом (1978)“.

В. А. Мошин
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ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

1. Aпостолск и, Ми ха и ло, Љу бин ка Ба со то ва, Ол-
га Ива но ва и Еле на Ко ле ва, под го то ви ле. Спо ме ни ци 
на сред но ве ков на та и по но ва та исто ри ја на Ма ке до-
ни ја том 5. Ма ке до ни ја – стра те ги ска, еко ном ска и 
кул тур на по ло жба; Ми ха ил Псел ка ко из вор на исто-
ри ја та на ма ке дон ски от на род; ле то пи сот на по пот 
Ду кља нин ка ко из вор на ма ке дон ска та сред но ве ков на 
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Сажетак
На род ни му зеј у Пан че ву осно ван је 1923. го ди не. На стао је из при ват них збир
ки, а ње гов осни вач је др Бо ри слав Јан ку лов. На кон ра та, по чи ње се са си сте мат
ском об но вом Му зе ја. У пе ри о ду до 1965. го ди не ме њао је ло ка ци ју, на кон че га 
по но во до би ја сво је про сто ри је у у згра ди Град ске ку ће, Ма ги стра та, у ко јој је и 
да нас сме штен.
Да нас у ње му ра ди ве ћи број оде ље ња, ме ђу тим, број ор га ни зо ва них из ло жби и 
дру гих про гра ма ни из да ле ка не по кри ва по тре бе ста нов ни ка гра да Пан че ва. 

Кључне речи:
му зеј, оде ље ња, са вре ме на умет ност, тра ди ци о нал на умет ност

УДК 069.13(497.113 Панчево)

Тер мин му зеј, у ста ро-
грч ком – се ди ште Му за, 
озна ча ва да нас уста но ву у 
ко јој се чу ва ју, про у ча ва ју 
и из ла жу – хро но ло шки 
или те мат ски – збир ке 
ста ри на и умет нич ких, на-
уч них, тех нич ких, и слич-
них пред ме та. Де фи ни ци-
ја Ме ђу на род ног са ве та 
му зе ја ис ти че да су му зе ји 
„сер вис дру штва и ње го-
вог раз во ја“. Став ове ор-
га ни за ци је је да му зеј ске 
ин сти ту ци је мо ра ју има ти 
зна чај ну уло гу у очу ва њу 
и за шти ти не ма те ри јал-
них фор ми ба шти не од 
прет њи кул тур не хо мо ге-
ни за ци је, а у не ма те ри јал-
но, жи во, кул тур но на сле-
ђе убра ја ју се раз ли чи ти 
об ли ци на род ног и тра ди ци о нал ног из ра жа ва ња, као 
што су је зик, усме на књи жев ност, му зи ка, плес, игра, 
ми то ло ги ја, ри ту а ли, но шња, тра ди ци о нал ни за на ти, 
ар хи тек ту ра и пра зни ци. Став ове ор га ни за ци је је да 
ће, у го ди на ма ко је до ла зе, основ ни за да так му зе а ла ца 
би ти упра во бри га о не ма те ри јал ном на сле ђу.

На род ни му зеј у Пан че ву осно ван је 1923. го ди не. 
На стао је из при ват них збир ки, а ње гов осни вач је др 

Бо ри слав Јан ку лов, на чи ју 
се ини ци ја ти ву, а у са рад-
њи са та да шњим гра до на-
чел ни ком, по кре ће ан ке та, 
упу ће на кул тур ним уста-
но ва ма и дру штви ма, чи ји 
је крај њи циљ и ре зул тат 
отва ра ње Му зе ја гра да Пан-
че ва, ко ји да нас но си на зив 
На род ни му зеј у Пан че ву.

Још 1918. го ди не, док-
тор Јан ку лов по чео је да 
при ку пља пред ме те, и већ 
исте го ди не ус пео да на ба-
ви основ ни ар хе о ло шки 
фонд, са чи њен од пред ме-
та из пра и сто ри је, ан ти ке 
и до ба се о бе на ро да. Вр ло 
бр зо, збир ка на ра ста на 
око 1900 пред ме та, за хва-
љу ју ћи та да шњој Ко мер-
ци јал ној бан ци, ко ја је је 

по кло ни ла сво ју збир ку пред ме та у ве зи са исто ри јом 
гра да Пан че ва. Му зеј је за сво је по тре бе ко ри стио јед-
ну про сто ри ју у Град ској ку ћи, а пр ва из ло жба ма те ри-
ја ла отво ре на је 1938. го ди не.

То ком Дру гог свет ског ра та, Му зеј је био пре дат 
на ста ра ње Град ској упра ви, али ни је до вољ но по зна-
та ње го ва суд би на до 1946. го ди не. На кон ра та, по чи-
ње се са си сте мат ском об но вом Му зе ја. У пе ри о ду до 
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1965, го ди не ме њао је ло ка ци ју, на кон че га по но во до-
би ја сво је про сто ри је у згра ди Град ске ку ће, Ма ги стра-
та, у ко јој је и да нас сме штен.

Да нас је Му зеј мо дер на ин сти ту ци ја са га ле ри ја-
ма, бо га тим збир ка ма, ве ли-
ким и струч но об ра ђе ним 
збир ка ма у де по и ма, ко ја се 
ба ви и из да вач ком де лат но-
шћу и са ра ђу је са дру гим 
уста но ва ма. У ње му ра ди ве-
ћи број оде ље ња: исто ри ја, 
исто ри ја умет но сти, ет но ло-
ги ја, ар хе о ло ги ја, цен тар за 
до ку мен та ци ју, би бли о те ка, 
фо то и пре па ра тор ска ла бо-
ра то ри ја. На уч но-ис тра жи-
вач ком де лат но шћу по кри ва 
оп шти не Пан че во, Опо во, 
Ко ва чи цу и Ко вин.

Је дан од основ них и 
нај зна чај ни јих за да та ка Му-
зе ја је за шти та по крет них 
и не по крет них спо ме ни ка 
кул ту ре, што, у са рад њи са 
По кра јин ским за во дом за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
нај че шће оба вља кроз от куп 
пред ме та, њи хо ву кон зер ва-
ци ју и сме штај.

У окви ру На род ног му-
зе ја Пан че во по сто је че ти ри 
оде ље ња, а у окви ру јед ног 
од њих че ти ри ле га та.

1. Oде ље ње за исто ри ју 
умет но сти

Основ на де лат ност Оде-
ље ња за исто ри ју умет но сти 
На род ног му зе ја Пан че во 
је сте про у ча ва ње раз во ја ли-
ков них умет но сти од 18. до 
20. ве ка. Кроз си сте мат ско 
пра ће ње са вре ме ног ли ков-
ног ства ра ла штва, Оде ље ње 
од 1948. го ди не при сту па 
план ском по пу ња ва њу фон-
до ва. На бав ка и уве ћа ње фон да ба зи ра ни су на по кло-
ни ма и, де ли мич но, от ку пу.

Две нај ва жни је збир ке ко је Му зеј по се ду је у окви-
ру Оде ље ња за исто ри ју умет но сти су Збир ка ли ков-
них умет но сти и Збир ка при ме ње не умет но сти.

Збир ка ли ков них умет но сти1 са сто ји се од: сли-

кар ства 18. и 19. ве ка, сли кар ства, скулп ту ре и гра фи-
ке пр ве по ло ви не 20. ве ка, као и за ви чај ног фон да са-
вре ме ног ли ков ног ства ра ла штва.

Уз ову, Му зеј по се ду је и Збир ку при ме ње не умет-
но сти са пред ме ти ма из 19. 
и 20. ве ка. Збир ка је са чи ње-
на од ко лек ци је на ме шта ја, 
пред ме та од ста кла и пор-
цула на, сит них упо треб них 
пред ме та, као и ра ри тет не 
ко лек ци је ста рих лам пи, 
из ра ђе них у ра ди о ни ца ма 
ши ром Евро пе. Бо га та је и 
пор тре ти ма Кон стан ти на 
Да ни ла, Љу бо ми ра Алек сан-
дро ви ћа, Јо ва на По по ви ћа, 
Уро ша Кне же ви ћа.

Ле га ти На род ног му зе ја 
Пан че во на ла зе се у скло пу 
Оде ље ња за исто ри ју умет-
но сти. Ле гат Ол ге Сме де ре-
вац 1975. го ди не је отво рен 
за пу бли ку. Ње го вом до пу-
ном сма тра се ле гат Фе до ре 
Имре и ри ци из Ри ма, ко ја је 
Му зе ју по кло ни ла ве ли ки 
број сли ка, пред ме та, за нат-
ско-умет нич ке про из вод ње 
и зна чај ну до ку мен тар ну 
гра ђу 1990. го ди не. Спо мен-
збир ка Сто ја на Тру ми ћа до-
би је на је 1984. го ди не на по-
клон од умет ни ко ве су пру ге, 
Је ле не Тру мић. Сто јан Тру-
мић је за ви чај ни умет ник, 
ко ји је сво јим де лом за у зео 
ва жно ме сто у умет нич кој 
исто ри ји овог кра ја. Ле гат 
Зо ра на Пе тро ви ћа из 1989. 
го ди не бро ји ви ше од 150 де-
ла. Че твр ти је ле гат Слав ка 
Па вло ва, ка ри ка ту ри сте и 
пу бли ци сте, из 1989. го ди-
не. Ле гат је са чи њен од 248 
ње го вих ка ри ка ту ра и 18 ли-
ков них при ло га дру гих сли-
ка ра, ко ји су сво јим ра дом 

би ли ве за ни за Пан че во.
Стал ну по став ку Му зе ја да нас чи не га ле ри је пор-

тре та 19. ве ка, Сли кар ство пр ве по ло ви не 20. ве ка, 
Сли кар ство ли ков не гру пе „Пан че во 5“ и Са вре ме но 
пан че вач ко сли кар ство осме и де ве те де це ни је 20. ве-
ка. По себ но је одво је на пре зен та ци ја ен те ри је ра 19. ве-
ка, уз екс по на те из збир ке при ме ње не умет но сти.

Нај че шћи по се ти о ци стал них из ло жби је су уче-
ни ци основ них шко ла, са ко ји ма струч ни рад ни ци 
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1 Једна од најдрагоценијих слика које Музеј поседује је слика Паје 
Јовановића Сеоба Срба.

Бо ри слав Јан ку лов ро ђен је 1878. 
године у Сеф ке ри ну. Ди пло ми рао је 
на исто риј ско-ге о граф ској гру пи Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Бу дим пе шти, а 
док то ри рао 1904. ди сер та ци јом „Дух 
но вог ве ка и хри шћан ство“. Ра дио је 
као про свет ни рад ник, ба вио се књи-
жев ним ра дом и пре во ди ла штвом, 
исто риј ским, со ци о ло шким, ар хе о ло-
шким и ан тро по ло шким ис тра жи ва-
њи ма. Осни вач је број них уста но ва 
из обла сти кул ту ре и про све те, као 
и њи хов ру ко во ди лац. Од 1919. до 
1925. го ди не био је ди рек тор гим на-
зи је у Пан че ву. Ор га ни зо вао је тр го-
вач ку ака де ми ју и био њен пр ви ди-
рек тор до 1930. го ди не, а на кон то га, 
ди рек тор Тр го вач ке шко ле. Осно вао 
је Град ски му зеј (да нас На род ни му-
зеј) у Пан че ву, ко јим је ру ко во дио у 
два ма ха, 1919-1920. и 1932-1943, као 
и  Град ску би бли о те ку, као и На род ни 
уни вер зи тет, је дан од пр вих у Ју го сла-
ви ји. У окви ру гим на зи је у Пан че ву, 
осно вао је рад нич ку шко лу, а др жао 
је пре да ва ња и у ра тар ској, за на тлиј-
ској и тр го вач кој чи та о ни ци, на Ра дио 
Бе о гра ду... Нај ва жни ји ра до ви док-
то ра Јан ку ло ва су: При ло зи за исто
ри ју Пан че ва, Пре глед ко ло ни за ци је 
Вој во ди не у XVI II и XIX ве ку, Пра и сто
риј ско до ба Вој во ди не, Утвр ђи ва ње 
Ри мља на и Вар ва ра из до ба се о бе на
ро да у Бач кој и Ба на ту, Осло бо ђе ње 
Вој во ди не од тур ске вла сти и ста ње 
ње но по сле осло бо ђе ња, атос и на ша 
сред њо ве ков на кул ту ра, Ме ди ци на у 
пра и сто риј ском до бу... Ру ко пи си док-
то ра Јан ку ло ва, Исто ри ја Пан че ва и 
Мо но гра фи ја гра да Ја ше то ми ћа, чу ва-
ју се у Ма ти ци срп ској. 
Умро је 1969. го ди не.
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Му зе ја има ју ре ла тив но до бро раз ви је ну са рад њу. 
Кроз струч но ту ма че ње стал не по став ке, де ца су у 
мо гућ но сти да про ши ру ју сво ја зна ња. Ова кав об лик 
ра да мо гао би да бу де при хва ћен и као ре до ван на чин 
при бли жа ва ња бо гат ства Му зе ја сво јим су гра ђа ни ма, 
али ини ци ја ти ва за та ко не што ни је у пот пу но сти за-
жи ве ла.

2. Aр хе о ло ги ја

Од са мог осни ва ња Му зе ја, ње го ву осно ву чи не 
упра во ар хе о ло шке збир ке, ко је су у по чет ку би ле и 
је ди не збир ке но вог му зе ја. Пр ва збир ка бро ја ла је го-
то во 2000 пред ме та. Пр ва ар хе о ло шка из ло жба по ста-
вље на је 1947. го ди не. Да нас Му зеј по се ду је фон до ве 
из го то во свих пе ри о да пра и сто ри је, од нео ли та до 
сред њег ве ка.2 По вољ ни ји усло ви за на уч на и те рен-
ска ис тра жи ва ња и за на уч ну об ра ду му зеј ских пред-
ме та ство ре ни су на кон Дру гог свет ског ра та.

Нај ва жни ји ма те ри ја ли и ре зул та ти струч них и 
си сте мат ских ис тра жи ва ња ко ји се на ла зе у фон до во-
ви ма Му зе ја су:

- Фонд ар хе о ло шког ма те ри ја ла ко ји при па да 
стар че вач кој кул ту ри, а ко ји до при но си бо љем 
раз у ме ва њу усло ва жи во та ко ји су вла да ли сре ди-
ном ше стог ми ле ни ју ма пре но ве ере.
-  Нај мла ђа фа за нео ли та, од но сно Вин чан ска кул-
ту ра, пред ста вље на је на ла зи ма са ар хе о ло шких 
ис тра жи ва ња у Ба ран ди, Опо ву, Вој ло ви ци, Во ди-
ца ма и др.

- Ене о лит ском пе ри о ду при па да ју ре зул та ти ис-
тра жи ва ња из ве де них на сле де ћим ло ка ли те ти ма: 
Пан че во, Омо љи ца, Опо во, Ја бу ка...
- Ин до е вроп ска се о ба на ро да мо же се про у ча ва ти 
и ре зул та ти ма си сте мат ских ис тра жи ва ња хум ки 
у Вој ло ви ци и Ја бу ци. Про на ђе ни су на ла зи са пре-
ла за из ене о ли та у брон за но до ба, а пред ста вља ју 
део тзв. јам не кул ту ре.
-  Нај ста ри ја от кри ћа брон за ног до ба у По ду на вљу 
от кри ве на су у До њој ва ро ши у Пан че ву, а ис тра-
жи ва ња ло ка ли те та из око ли не Пан че ва од ве ли-
ког су зна ча ја, јер пред ста вља ју ма те ри ја ле ко ји 
да ти ра ју из пре ла зног пе ри о да из брон за ног ка 
гво зде ном до бу.3

3. Ет но ло ги ја

Ет но ло шко оде ље ње На род ног му зе ја ра ди од пе-
ри о да на кон Дру гог 
свет ског ра та, а си-
сте мат ски при ку пља 
и об ра ђу је гра ђу од 
1952. го ди не. Тре нут-
но по се ду је ви ше од 
2000 пред ме та у окви-
ру ви ше ма њих ко-
лек ци ја. Кроз ис тра-
жи ва ње ма те ри јал не 
кул ту ре, дру штве ног 
жи во та и оби ча ја на-
ро да, ово оде ље ње 
про у ча ва дру штве ни 
жи вот, ма те ри јал ну 
кул ту ру и оби ча је.

Услед ра зно ли ко-
сти на род не умет но-
сти ет нич ких гру па, 
Оде ље ње има фор ми-
ра не ма ње ко лек ци је 
уну тар збир ке. До 
пред ме та ко ји се чу ва-
ју и об ра ђу ју на Ет но-

ло шком оде ље њу, ма хом се до шло от ку пом, а у знат но 
ма њој ме ри и по кло ни ма. Сво јом вред но шћу и ле по-
том, по себ но се одва ја ју ћи ли ми и на род не но шње.

Му зеј има и свој де па данс у Идво ру, где је ен те ри-
јер род не ку ће Ми хај ла Пу пи на уре ђен ори ги нал ним 
де та љи ма.

Струч ња ци На род ног му зе ја по вре ме но при ре ђу-
ју те мат ске из ло жбе у сво јим про сто ри ја ма.

ч И т а л И ш т е

2 Јован Ока гл. и одг. ур, Водич кроз Народни музеј у Панчеву. 
(Панчево: Народни музеј, 1998), 10.

3 Љубомир Рељић гл. и одг. ур, Музеј 1923-1973 (Панчево: Народни 
музеј, 1973), 15.

Магистрат у Панчеву
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4. Оде ље ње за исто ри ју

Осно ва но 1947. го ди не, ово оде ље ње чу ва пред ме-
те на ба вље не от ку пом, по кло ни ма и при ку пља њем 
на те ре ну, а у ве зи са исто ри јом гра да Пан че ва. Као 
и у дру гим оде ље њи ма, пред ме ти су об ра ђе ни, за шти-
ће ни и по де ље ни по ма њим гру па ма, од но сно збир ка-
ма.

У стал ној по став ци пред ста вље на су три пе ри о да 
из исто ри је Пан че ва: пе ри од тур ске до ми на ци је (од 
1552. до 1716. го ди не), аустро у гар ски пе ри од (од 1716. 
до 1918. го ди не), и ју го сло вен ски пе ри од (од 1918. до 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка). Пред ста вље ни су фо-
то гра фи ја ма, пла ка ти ма, ма па ма, оруж јем, де ло ви ма 
по кућ ства из тог вре ме на, фо то гра фи ја ма по зна ти јих 
лич но сти ко је су жи ве ле у Пан че ву и нов цем.

Би бли о те ка На род ног му зе ја об у хва та 47м² и не-
ма чи та о ни цу. Фонд би бли о те ке об у хва та 5972 мо но-
граф ске пу бли ка ци је, 131 до ма ће се риј ске – ча со пи се, 
но ви не, 133 стра не се риј ске – ча со пи се, но ви не, 1 при-
ме рак кар то граф ске гра ђе, 3 фил ма/ви део сним ка, као 
и 10 при ме ра ка звуч не гра ђе. Сва би бли о теч ка гра ђа 
је сме ште на по си сте му nu me rus cur rens. Број упи са-
них ко ри сни ка би бли о те ке4 у 2007. го ди ни био је 27. 
Од тог бро ја – 15 ко ри сни ка је би ло ван уста но ве. По 
обра зов ној струк ту ри ко ри сни ка, њих 22 би ло је са 
ви со ком струч ном спре мом, 1 ма ги стар на у ка, док је 
4 не по зна те обра зов не струк ту ре. Са њи ма ра ди је дан 
рад ник ви со ког обра зо ва ња, са по ло ви ном рад ног вре-
ме на и без по ло же ног струч ног ис пи та.

Би бли о те ка сво јим ко ри сни ци ма пру жа пре во ди-
лач ке услу ге, а све вр сте ин фор ма ци ја ко је пру жа до-
би ја ју се из фон да.

На стао из при ват них збир ки, На род ни му зеј Пан-
че ва да нас је са вре ме на ин сти ту ци ја кул ту ре у чи јој 
су над ле жно сти оп шти не Пан че во, Опо во, Ко ва чи ца 
и Ко вин. У Му зе ју се при ре ђу ју из ло жбе из соп стве-
них фон до ва, го сту ју ће из ло жбе из дру гих му зе ја, као 
и из ло жбе са вре ме них за ви чај них умет ни ка и ства ра-
ла ца из дру гих сре ди на. На род ни му зеј из да је ка та ло-
ге сво јих из ло жби, као и му зеј ски Гла сник, а је дан од 
по след њих ве ћих по ду хва та би ло је из да ва ње сту ди је 

Не мач ки зло чин у Али бу на ру, Ср ђа на Бо жо ви ћа, исто-
ри ча ра, ви шег ку сто са.

За по сле ни се ба ве на уч но-ис тра жи вач ким и про-
свет но-пе да го шким ра дом. По се бан об лик ра да на ме-
њен је школ ској де ци и уоб ли ча ва њу зна ња из за ви-
чај не на ста ве, а, из ме ђу оста лог, об у хва та и оби ла зак 
Му зе ја и струч но ту ма че ње стал не по став ке. Као ре-
до ван об лик ра да, Му зеј ор га ни зу је раз ли чи те вр сте 
из ло жби и дру гих ма ни фе ста ци ја.

По се бан ку ри о зи тет пред ста вља и осни ва ње 
Удру же ња гра ђа на под на зи вом „Дру штво при ја те ља 
Му зе ја Пан че ва“, ко је је на ста ло 1998. го ди не. Циљ на-
стан ка овог Удру же ња је сте на уч но и струч но де ло ва-
ње у обла сти кул ту ре, по себ но на про ши ре њу зна ња, 
по што ва ња и по пу ла ри за ци је по крет них и не по крет-
них спо ме ни ка кул ту ре и кул тур ног на сле ђа у ши рем 
зна ча ју. Дру штво је ре ги стро ва но 2002. го ди не, а тре-
нут но има 46 чла но ва.

Ме ђу тим, број ор га ни зо ва них из ло жби ни из да ле-
ка не по кри ва по тре бе ста нов ни ка гра да Пан че ва, ни-
ти је ме диј ска па жња до вољ но усме ре на на де ша ва ња, 
па се та ко не сти че ути сак да је ова ин сти ту ци ја по кре-
тач кул тур них ма ни фе ста ци ја или про ме на у гра ду. 
Ма ко ли ко те о рет ски би ла зна чај на уло га Му зе ја на 
кул тур ној ма пи гра да, он не до вољ но пру жа сво јим су-
гра ђа ни ма. Иако рад струч ња ка и број из ло жби на го-
ди шњем ни воу по шту ју од ре ђе ни план, то ни је до вољ-
но, и Му зеј не ис пу ња ва у пот пу но сти сво ју функ ци ју. 
Иако по тен ци ја ли по сто је, про стор, ло ка ци ја, струч-
ност ка дро ва и бо гат ство фон до ва ни су до вољ но ис-
ко ри шће ни и, са мим тим, На род ни му зеј Пан че во не 
игра ону уло гу у раз во ју кул ту ре гра да ко ју би по свој 
при ли ци мо гао да има. Он се још не при бли жа ва ви зи-
ји му зе ја ко ју да је др Та тја на Цвје ти ћа нин, ди рек тор 
На род ног му зе ја у Бе о гра ду:

„Му зе ји су би ли ка би не ти рет ко сти, кул тур ни 
ар хи ви дру штва, ка те дра ле умет но сти, хра мо ви про-
шло сти; они да нас по ред сво је основ не уло ге за шти те 
ба шти не има ју и уло гу на уч не ин сти ту ци је, ате љеа, 
би бли о те ке или шко ле. По ста ју ме ста за за ба ву и ужи-
ва ње, ме ста за од мор, за сно ви ђе ње, али и ме ста за 
кри ти ку и ди ја лог.“

ч И т а л И ш т е

4 Подаци Анкете о библиотечком пословању за 2007. годину
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Ab stract
Na ti o nal Mu se um of Pan ce vo was fo un ded in 1923. It de ve lo ped from pri va te col
lec ti ons and his fo un der was Dr Bo ri slav Ja nu klov. Du ring World War II, the mu se um 
was un der ju ris dic tion of City aut ho ri ti es, yet its de stiny is not well known un til 1946. 
Syste ma tic re con struc tion of the mu se um star ted af ter the War. Un til 1965 it mo ved 
from one lo ca tion to anot her, which en ded by mo ving back to its first po si tion, in the 
City Hall bu il ding, Ma gi strat, whe re it re ma ins un til to day.
Mu se um con sists of se ve ral de part ments: hi story, hi story of art, et hno logy, ar che o
logy, do cu men ta tion cen ter, li brary, pho to la bo ra tory and pre pa ra tory la bo ra tory. 
Ho we ver, num ber of or ga ni zed ex hi bits and ot her pro grams is not even ne ar the 
num ber that ci ti zens of Pan ce vo need, ne it her is me dia at ten tion ade qu a tely drawn 
to what hap pens at the Mu se um.

Key words: 
mu se um, de part ments, mo dern arts, tra di ti o nal arts
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шта је јавно 
у јавним библиотекама?

УДК 027.022

У струч ној ли те ра ту ри на срп ском је зи ку, са ма син таг ма јав-
на би бли о те ка би ла је, од Дру гог свет ског ра та па све до пред 
крај 20. ве ка, по ти сну та из упо тре бе. Про ми шља ју ћи дру штве-
ну уло гу јав них би бли о те ка, исто ри ча ри и те о ре ти ча ри би бли-
о те кар ства, по пут Де сан ке Ста ма то вић, Жељ ка Вуч ко ви ћа и 
пот пи сни ка ових ре до ва, вра ти ли су је у упо тре бу и ди рект но 
се на сло ни ли на тер ми но ло ги ју ко ју је ко ри сти ла још Ма ри ја 

Илић Ага по ва, пи шу ћи сво је Јав не би бли о-
те ке (1934). Схва та ње прин ци па јав но сти 
оста ло је, ме ђу тим, го ру ће, на ро чи то на 
ни воу прак тич ног де ло ва ња би бли о те ка у 
ло кал ној за јед ни ци и на ни воу од но са ко је 
она ус по ста вља са ло кал ним вла сти ма. Оту-
да иде ја да се у Те ми, но во у ве де ној ру бри-
ци Пан че вач ког чи та ли шта, про го во ри о 
јав но сти јав них би бли о те ка. По зи ва ју ћи 
на са рад њу у те ми бро ја, уред ник ру бри ке 
сам је по ста вио основ не од ред ни це: јав но 
зна ње, јав не фи нан си је, јав ни рад, јав на пер-
цеп ци ја, и њи ма, сва ка ко, до не кле су ге ри-
сао и од го во ре.
      
  
  
  

Павле Миладиновић
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Би бли о те ке, зна ње, 
де мо кра ти ја

Проф. др Жељ ко Вуч ко вић
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
z.vuc ko vic@yahoo.com

Сажетак
Овај рад ба ви се од но сом јав них би бли о те ка и де мо кра ти је и уло гом би бли о те
ка у раз во ју мо дер ног дру штва зна ња.

Кључне речи:
јав не би бли о те ке, де мо кра ти ја, дру штво зна ња, прин цип сло бо де, 
оп шта до ступ ност књи га, ин фор ма ци је

Иако су за ве ћи ну љу ди пр ве асо ци ја ци је на по јам 
јав них би бли о те ка по зајм љи ва ње, чи та ње и вра ћа ње 
књи га, оно што се уисти ну раз ме њу је, оно што за и ста 
пу ту је, ни су књи ге, па ни елек трон ски им пул си, већ 
зна ња, иде је и ин фор ма ци је ко је обо га ћу ју људ ски дух 
и ко је, бар по не кад, ме ња ју људ ске жи во те, чи не ћи их 
леп шим, сми сле ни јим и отво ре ни јим. Aко ства ри по-
сма тра мо из ова кве пер спек ти ве, јав не би бли о те ке с 
пра вом се мо гу на зва ти ка пи ја ма зна ња, што ве ро ват-
но ни је њи хо ва фор мал на де фи ни ци ја, али је сте пра-
ви пу то каз за од ре ђи ва ње њи хо ве са вре ме не ми си је.

У бо га тој по ве сти би бли о те ка, јав ним на род ним 
би бли о те ка ма при па да ре ла тив но кра так вре мен ски 
пе ри од, ко ји тра је тек не што ви ше од ве ка и по. Па 
ипак, ако па ра фра зи ра мо зна ме ни ту Хе ге ло ву ми сао 
да је исто ри ја на пре дак и раз вој све сти о сло бо ди, 
мо гли би смо ре ћи да чи тав по ве сни ток би бли о те кар-
ства пред ста вља стал но кре та ње и бор бу за оства ри-
ва ње прин ци па сло бо де, уни вер зал но сти и оп ште 
до ступ но сти књи га, ин фор ма ци ја и зна ња за све сло-
је ве ста нов ни штва. А упра во то су кључ не од ред ни це 
или кон сти ту тив на на че ла мо дер них јав них на род них 
би бли о те ка. Иако се по ме ну ти прин ци пи да нас чи не 
са мо о чи глед ним, био је по тре бан дуг и те жак пут за 
њи хо во ожи во тво ре ње у дру штве ној прак си.

Фи ло зоф ско-ан тро по ло шку осно ву за раз вој иде-
је јав ног би бли о те кар ства чи ни про све ти тељ ство, 
ду хов ни по крет европ ског гра ђан ства 18. ве ка, по крет 
ко ји афир ми ше здрав ра зум као по ла зи ште бор бе про-
тив свих дог мат ских ауто ри те та и за ла же се за по бе ду 
кри тич ког ми шље ња у књи жев но сти, умет но сти, по ли-

ти ци и це ло куп ном јав ном жи во ту. Ако је епо ха ре не-
сан се про бу ди ла са мо свест европ ског чо ве ка и ве ру у 
сна гу сло бод ног људ ског ума, тек ће век про све ти тељ-
ства ове иде је учи ни ти сви ма при сту пач ним и ја сно 
от кри ти њи хов епо хал ни и пре врат нич ки дру штве ни 
сми сао. За про све ти те ље је на у ка, а не об ја вље на схо-
ла стич ка исти на, по ста ла нај ви ши ауто ри тет, а чо век 
је ме ра свих ства ри, је згро и сми сао све та, и оту да има 
и пра во и ду жност да сло бод но ра су ђу је и та ко сам од-
лу чу је о сво јој суд би ни и суд би ни дру штве не за јед ни-
це. Уме сто ве ре и тра ди ци је, на ду хов ној, кул тур ној и 
на уч ној сце ни до ми ни ра ју ум и ра зум. Ни је ни ма ло 
слу чај но да су ум и ра зум нај че шћи пој мо ви већ и у 
на сло ви ма глав них про све ти тељ ских де ла, од Огледа
ољудскомразумуЏо на Ло ка из 1690, до Критикечи
стогумаИма ну е ла Кан та из 1781. го ди не. Пре ма Кан-
то вом чу ве ном од ре ђе њу, про све ти тељ ство је осло бо-
ђе ње или из ла зак чо ве ка из не пу но лет ства за ко је је 
чо век сам крив, ако не ма одре ши то сти и од ва жно сти 
да се сво јим ра зу мом слу жи без вођ ства не ког дру гог.

Свој те о риј ски вр ху нац про све ти тељ ство до се же 
у фи ло зо фи ји као де ло твор ном ору ђу чи сто га ра зу ма 
и ума, ко ји кроз сво ју кри тич ку и са мо све сну упо тре-
бу осло ба ђа ју чо ве ка свих за блу да и на та ло же них пред-
ра су да и по ка зу ју му пут ка исти ни, до бру и сло бо ди. 
Фи ло зоф ским реч ни ком из ра же но, здрав људ ски ра-
зум је тран сцен ден тал на прет по став ка сва ке те о риј-
ске и прак тич не спо зна је, а са мим тим и мо гућ но сти 
де мо крат ског пре о бра жа ја дру штве ног по рет ка.

Кључ ну дру штве но-по ли тич ку прет по став ку за 
раз вој јав ног би бли о те кар ства има по ја ва демократ

УДК 027.022:316.653                                          
    027.022:316.42



23

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3 т е М а

скејавности. Де мо крат ска јав ност про из вод је гра ђан-
ског дру штва и ожи во тво ре ње про све ти тељ ске ви зи-
је ху ма ног дру штва и иде а ла со ци јал не пра вед но сти, 
сло бо де и јед на ко сти. Од мах тре ба на по ме ну ти да је 
де мо крат ска јав ност не са мо пред у слов, већ у исто вре-
ме и ре зул тат ши ре ња чи та лач ке пу бли ке и ње ног ути-
ца ја на јав ни жи вот и об ли ко ва ње јав ног мње ња.

Са лек сич ког ста но ви шта, јав ност озна ча ва свој-
ство или ста ње не чег што је отво ре но, не скри ве но, 
сви ма при сту пач но. Из ла зи ти у јав ност зна чи јав но 
на сту па ти, оба вља ти по сао од ши рег дру штве ног 
ин те ре са. Оту да се као си но ни ми за јав ност мо гу на-
ве сти пој мо ви дру штве на за јед ни ца, дру штво, свет, 
пу бли ка и јав но мње ње. Јав но зна чи не скри ве но, по-
зна то, ко ме мо же сва ко при су ство ва ти, ко је слу жи 
или је на ме ње но сви ма, ко је се зби ва пред сви ма, ко је 
се од но си на дру штво, дру штве ни жи вот, ко је се ти че 
дру штва, чи ји је рад дру штве но зна ча јан, ко је је не сме-
та но, отво ре но. Уз ова оп шта зна че ња пој ма јав но сти 
ва ља има ти на уму и со ци о ло шко и по ли ти ко ло шко 
од ре ђе ње јав ног и јав но сти. Ово зна че ње из во ди се 
из ла тин ске ре чи pu bli cus (ја ван), ко ја опет по ти че од 
ре чи po pu lus, ко ја озна ча ва на род. По што је po pu lus 
на род ор га ни зо ван у сво јој по ли тич кој за јед ни ци (ci-
vi tas), оно што је јав но (pu bli cus), за пра во је оно што је 
на род но, по пу лар но.

Са со цио-по ли тич ког ста но ви шта, јав ност озна-
ча ва 1. скуп свих по је ди на ца ко ји сво ју па жњу и де-
ло ва ње усме ра ва ју на пи та ња од оп штег ин те ре са 
(пу бли ка), 2. област са о бра ћа ња и са рад ње ме ђу 
при пад ни ци ма пу бли ке (оку пља ње, удру жи ва ње, 
ко му ни ка ци о на сред ства) 3. ор га ни за ци о ни прин-
цип де ло ва ња јав них, др жав них ор га на ко ји су ус по-
ста вље ни ра ди во ђе ња бри ге о пи та њи ма од оп штег, 
за јед нич ког ин те ре са. Јав ност се ин сти ту ци о на ли-
зу је по сред ством ни за нор ми, по сто ја њем сло бо де 
јав ног оку пља ња и удру жи ва ња, сло бо де штам пе и 
дру гих об ли ка јав ног ко му ни ци ра ња, као и дру гим 
по ли тич ким пра ви ма др жа вља на. Сто га је сло бод на 
јав на де лат ност гра ђа на од лу чу ју ћа у оства ри ва њу 
де мо крат ског ка рак те ра по ли тич ког по рет ка. Са мо 
дру штво оку пље но у пу бли ку, као ин те гри са ни из раз 
де ло ва ња ауто ном не, сло бод не гра ђан ске јав но сти, 
мо же кон тро ли са ти огром ну моћ др жав ног апа ра та и 
да ва ти му де мо крат ски из раз. Мо же мо за кљу чи ти да 
је за да так јав них на род них би бли о те ка да, као јед на 
од по тен ци јал но нај о тво ре ни јих јав них ин сти ту ци ја, 
обез бе де зна ња и ин фор ма ци је нео п ход не гра ђа ни ма 
за де мо крат ско дру штве но де ло ва ње и осве шћи ва ње 
и од ре ђи ва ње за јед нич ког со ци јал ног ин те ре са.

Јир ген Ха бер мас с пра вом ис ти че да је де мо крат-
ски по ли тич ки по ре дак бит на прет по став ка јав но сти. 
Још у ан тич кој Грч кој чо век је од ре ђен као по ли тич ко 
би ће, али и као би ће об да ре но го во ром и ми шље њем. 
Тек у де мо кра ти ји ко ја обез бе ђу је сло бо ду удру жи-
ва ња, го во ра и штам пе, мо гу ћа је сло бод на ко му ни-

ка ци ја о свим дру штве ним пи та њи ма, без ко је не ма 
јав но сти. За то су го вор и ум, сло бо да и јав ност, ме ђу-
соб но за ви сни и упу ће ни јед ни на дру ге у по ли тич-
ком окви ру де мо кра ти је. Про стор јав но сти на ла зи се 
у „на пон ском по љу” из ме ђу ци вил ног дру штва и др-
жав не вла сти. Јав ност је по ље де мо крат ског ути ца ја и 
кон тро ле др жа ве, али и про стор сло бод не дру штве не 
ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма, по сре до ва на реч ју, штам-
пом, зву ком и сли ком. Под јав но шћу нај пре под ра зу-
ме ва мо област на шег дру штве ног жи во та у ко ме се 
мо же обра зо ва ти не што та ко као што је јав но мње ње. 
При ступ је на чел но отво рен свим гра ђа ни ма. Део јав-
но сти кон сти ту и ше се у сва ком раз го во ру у ко ме се 
при ват ни љу ди оку пља ју у пу бли ку... Гра ђа ни се по-
на ша ју као пу бли ка ка да ни су при ну ђе ни, да кле, под 
га ран ци јом да се сло бод но оку пља ју и сје ди њу ју, да 
сло бод но из ја вљу ју сво ја мње ња, да их сме ју об ја ви-
ти и да пре го ва ра ју о по сло ви ма од оп штег ин те ре са. 
Ова ко му ни ка ци ја у ве ли кој пу бли ци тре ба од ре ђе на 
сред ства пре но ше ња и ути ца ја: но ви не и ча со пи си, ра-
дио и те ле ви зи ја да нас су та кви ме ди ји јав но сти. Ако 
се кон цепт гра ђан ске јав но сти по сма тра у исто риј-
ској рав ни, мо же се уочи ти да је европ ски чи та о нич-
ки по крет знат но до при нео ње го вом уоб ли ча ва њу 
и раз во ју. Ши ре ње гра ђан ске јав но сти те шко да је и 
за ми сли во без ши ре ња и раз во ја чи та о ни ца и би бли-
о те ка, по себ но јав них. Јед на кост, у сми слу пу бли ке, 
укљу чи ће, у на че лу, све гра ђа не као чла но ве по ли тич-
ке за јед ни це, јед на ке пред за ко ном. Јав не ин сти ту ци је 
по ста ће у на че лу до ступ не сви ма. Јав ни ка рак тер не ке 
уста но ве упра во је су про тан при ват ном, за тво ре ном, 
екс клу зив ном. У дру гој по ло ви ни 19. ве ка, јав не би-
бли о те ке јед но став но су (у САД) де фи ни са не као би-
бли о те ке отво ре не јав но сти (“to a pu blic”).

За то је до но ше ње по себ них за ко на ко ји су ре гу ли-
са ли на чин фи нан си ра ња и рад јав них књи жни ца пре-
суд ни мо ме нат у за сни ва њу мо дер ног јав ног на род ног 
би бли о те кар ства. То је био нај по у зда ни ји и нај пра вич-
ни ји на чин да др жа ва обез бе ди до ступ ност књи га и 
ин фор ма ци ја свим сло је ви ма ста нов ни штва под јед-
на ким усло ви ма, омо гу ћу ју ћи та ко да те ко ви не обра-
зо ва ња, на у ке и кул ту ре бу ду ко ри шће не за до бро бит 
це ло куп не дру штве не за јед ни це.

Про це ду ре до но ше ња пр вих за кон ских ака та о 
јав ним би бли о те ка ма, при бли жно у исто вре ме, сре-
ди ном 19. сто ле ћа, од ви ја ју се у Ен гле ској и у Сје ди-
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, у зе мља ма у ко ји ма су 
нај пре са зре ле иде је о ва жно сти јав них би бли о те ка за 
де мо крат ски дру штве ни раз вој и раз вој сло бод них по-
је ди на ца. Ге сло „би бли о те ке за сва ко га, књи ге за све 
гра ђа не”, на ме та ло се, са мо по се би, као из раз објек-
тив них дру штве них по тре ба, али и као из раз са зре ле 
све сти и са мо све сти би бли о те кар ске про фе си је о ми-
си ји, ме сту и уло зи вла сти тог по сла.

Са вре ме не јав не би бли о те ке пред ста вља ју нај о-
тво ре ни ју и нај де мо крат ски ју фор му ин сти ту ци о на-
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ли за ци је и ко ри шће ња јав ног зна ња. Оту да про из и ла-
зи њи хо ва кључ на уло га у кон ци пи ра њу и из град њи 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма и стра те шки и 
ин фра струк тур ни зна чај у при вред ном и дру штве ном 
раз во ју. Обез бе ђу ју ћи сло бо дан, под јед нак и нео гра-
ни чен до ступ до те ко ви на кул ту ре и ци ви ли за ци је, 
до зна ња, иде ја и ин фор ма ци ја, јав не на род не би бли-
о те ке кон струк тив но до при но се раз во ју де мо крат ске 
јав но сти, ква ли те ту жи во та у ло кал ној за јед ни ци и 
прак тич ној ре а ли за ци ји кон цеп та ко му ни ка ци о не ра-
ци о нал но сти.

Основ не вред но сти јав ног би бли о те кар ства оста-
ће не про ме ње не и у ди на мич ном све ту ин фор ма ци ја 
и ин фор ма тич ких тех но ло ги ја. Ме ђу тим, про ме ни ће 
се при о ри те ти у пру жа њу услу га, ме то ди и об ли ци 
ра да са ко ри сни ци ма. Пре вас ход ни за да ци јав них на-
род них би бли о те ка у ери елек трон ских ко му ни ка ци ја 
би ће сле де ћи:

1. Уче шће у ре а ли за ци ји пра ва чо ве ка на ин фор-
ма ци ју и зна ње обез бе ђи ва њем до сту па до свих из во-
ра и ре сур са зна ња за све љу де. Јав не на род не би бли-
о те ке би тре ба ле да омо гу ће сло бо дан и рав но пра ван 
при ступ збир ка ма штам па них, ауди о ви зу ел них и 
елек трон ских пу бли ка ци ја ко је ће се фор ми ра ти на 
прин ци пи ма ква ли те та и за до во ља ва ња истин ских 
људ ских по тре ба по је ди на ца и за јед ни ца у ко ји ма они 
жи ве и ра де. Бес пла тан и под јед нак до ступ до ин фор-
ма ци ја и за шти та иде је сло бод ног про то ка зна ња има-

ју су штин ски зна чај у усло ви ма ко мер ци ја ли за ци је 
ин фор ма ци о ног тр жи шта.

2. По моћ обич ном чо ве ку у ори јен та ци ји у „ин-
фор ма тич ком ха о су” и у про на ла же њу нео п ход них 
ин фор ма ци ја и зна ња, ка ко на по ли ца ма би бли о те ке, 
та ко и ван ње, код ку ће или на рад ном ме сту, у не по-
сред ном при сту пу или пу тем ра чу нар ских мре жа. И 
по ред то га што се про грам ска опре ма и сред ства за 
пре тра жи ва ње стал но уса вр ша ва ју и при ла го ђа ва ју 
крај њем ко ри сни ку, екс по нен ци јал ни по раст ин фор-
ма ци о них ре сур са зах те ва од би бли о те ка ра да очо ве че 
без лич ни свет ин фор ма ци ја и да обра зу ју и охра бру ју 
ка ко по сто је ће, та ко и све по тен ци јал не кли јен те.

3. Ак тив ни је уче шће у ре ша ва њу про бле ма обра-
зо ва ња. Јав не би бли о те ке од у век су уче ство ва ле у 
ши ре њу обра зо ва ња, али ни ка да ра ни је ни су по сто-
ја ле та ко ши ро ке тех но ло шке мо гућ но сти за пре нос 
зна ња и ве шти на. Уз тра ди ци о нал не об ли ке услу жи ва-
ња, уте ме ље не на кул ту ри књи ге, јав не на род не би бли-
о те ке са да мо гу по ста ти је дан од об ли ка „вир ту ел не 
шко ле” или „вир ту ел ног уни вер зи те та”, по ма жу ћи у 
при пре ми па ке та обра зов них ма те ри ја ла и у пре тра-
жи ва њу ре сур са ин фор ма ци ја и зна ња нео п ход них за 
пер ма нент но уче ње и са мо у са вр ша ва ње.

Јав не би бли о те ке оста ће не са мо пре по зна тљи ви 
сим бо ли, већ и ме ра отво ре но сти и де мо кра тич но сти 
свих дру шта ва ко ја свој оп ста нак и раз вој за сни ва ју 
на кул ту ри зна ња.
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У срп ској би бли о те кар ској ли те ра ту ри го то во ни-
ка да се не го во ри о по де ли струч них слу жби у би бли-
о те ка ма на тех нич ке и јав не. У за пад ној ли те ра ту ри, 
ме ђу тим, ре фе рен сни рад, обу ка ко ри сни ка, цир ку ла-
ци ја гра ђе, ме ђу би бли о теч ка по зај ми ца, се лек тив на 
ди се ми на ци ја ин фор ма ци ја, спе ци јал не ко лек ци је 
или збир ке ста рих и рет ких књи га, се риј ске пу бли-
ка ци је, не књи жна гра ђа, би бли о граф ске ком пи ла ци-
је, ак тив но сти на обез бе ђи ва њу би бли о теч ке гра ђе 
и са ме би бли о те ке, као и део ак тив но сти из до ме на 
од но са са јав но шћу, под ра зу ме ва ју се под син таг мом 
pu blic ser vi ces. За раз ли ку од ових, у ко ји ма за по сле ни 
оства ру ју ди рек тан днев ни кон такт са ко ри сни ци ма, 
јед на ко ва жне тех нич ке слу жбе (tec hni cal ser vi ces): на-
бав ка, ка та ло ги за ци ја, кла си фи ка ци ја, ко ри че ње, кон-
зер ва ци ја, ре ста у ра ци ја, прет по ста вља ју вр ло огра ни-
чен кон такт са јав но шћу. По де ла је на ста ла на осно ву 
чи ње ни це да би бли о те ке на шег до ба има ју све из ра же-
ни ју ори јен та ци ју на пру жа ње услу га, као и на осно ву 
чи ње ни це да јав не слу жбе, за пра во, фор ми ра ју сли ку 
о би бли о те ци у окру же њу. Ова по де ла не им пли ци ра 
по де лу у обра зов ном про фи лу (би бли о теч ко осо бље 
– pro fes si o nal staff и осо бље ко је пру жа по др шку ра ду 
струч них слу жби – sup por ti ve staff), ни ти у ни воу обра-
зо ва ња, јер се за по сле ни свих обра зов них про фи ла и 
ни воа обра зо ва ња на ла зе и у окви ру јед них, и у окви-
ру дру гих слу жби.

На ве де на по де ла са мо је јед на од мно гих кон се-
квен ци мо де ла јав ног фи нан си ра ња би бли о те ка. Мо-
дел јав ног фи нан си ра ња, тј. фи нан си ра ња из по ре за 
гра ђа на, пред ста вља кључ за раз ли ко ва ње јав них 
и при ват них (pu blic vs. pri va te) би бли о те ка, као и за 

раз ли ко ва ње јав них би бли о те ка и чи та ли шта. Чи та-
ли шта или чи та о ни це, на ста ја ле су на осно ву ини ци-
ја ти ве гра ђа на, као при ват не ин сти ту ци је са огра ни-
че ним при сту пом, а из др жа ва не су од при ло га или 
го ди шње чла на ри не по је ди на ца. Тек ка да се, у Евро пи 
и Аме ри ци, иде ја јед на ког пра ва на обра зо ва ње и ин-
фор ми са ње раз ви ла до тле да иде ју при ват ног удру жи-
ва ња гра ђа на за ме ни иде ја о би бли о те ци као јав ном 
до бру, на ста ју прет по став ке за ак ти ван став би бли о те-
ке пре ма окру же њу. Ло кал на за јед ни ца ко ја би бли о те-
ку фи нан си ра и ко ја њо ме упра вља као де лом ло кал не 
вла сти је diff e ren tia spe ci fi ca јав ног би бли о те кар ства. 
Бу џет ско фи нан си ра ње пру жи ло је мо гућ ност свим 
ка те го ри ја ма ста нов ни штва ло кал не за јед ни це да се 
ко ри сте би бли о те ком, а пред би бли о те ка ре је ста ви ло 
озбиљ не и са свим ра зно вр сне за дат ке у по гле ду за до-
во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка. Ра ци о нал ност фи нан-
сиј ских ула га ња тра жи ла је рав но те жу у ефи ка сно сти 
ра да јав них би бли о те ка.

На ста ле као по сле ди ца еко ном ског и кул тур ног 
са зре ва ња на ци ја у 19. ве ку, јав не би бли о те ке су, фор-
ми ра њем деч јих оде ље ња, за ви чај них збир ки, укљу чи-
ва њем осо ба са по себ ним по тре ба ма, фор ми ра њем 
пр вих ре фе рен сних слу жби, по сте пе но уоб ли ча ва-
ле сво је ци ље ве и за дат ке. Уоб ли ча ва ле су, та ко ђе, и 
основ не прин ци пе сво га од но са пре ма окру же њу, 
опре де љу ју ћи се за слу же ње за јед ни ци и у сми слу јав-
но сти ра да и у сми слу ње го ве ефи ка сно сти. Са вре ме-
не јав не би бли о те ке све до че о ре ла тив но ви со ком ни-
воу дру штве ног раз во ја по је ди них сре ди на: у Дан ској 
је ло кал на би бли о те ка ин сти ту ци ја око ко је се гра ди 
чвр сто осе ћа ње ло кал па три о ти зма, Шве ђа ни пра ве је-

Jав не слу жбе у би бли о те ка ма

Проф. др Гор да на Сто кић Си мон чић
Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку
Фи ло ло шки фа кул те т у Бе о гра ду

Са же так
Јав не слу жбе  оне ко је под ра зу ме ва ју ди рек тан днев ни кон такт са ко ри сни ци
ма  је су ли це би бли о те ке у јав но сти, уоб ли че но на иде ја ма де мо кра тич но сти 
зна ња, а на кон што су се јав не би бли о те ке из бо ри ле за те мељ ни прин цип фи нан
си ра ња из по ре за гра ђа на. Уз јав ност ра да, оне пред ста вља ју основ ну по лу гу 
ори јен та ци је на ко ри сни ке у са вре ме ним би бли о те ка ма.

Кључ не ре чи: 
би бли о теч ке јав не слу жбе, јав не би бли о те ке, јав но фи нан си ра ње, јав ност ра да
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сти ве књи ге за бе бе – сво је нај мла ђе ко ри сни ке, а Аме-
ри кан ци сво ју фи лан тро пи ју ис ка зу ју ми ли јар да ма 
до ла ра ко је сва ке го ди не по кло не би бли о те ка ма. Све 
ово чи не, јер сма тра ју да би бли о те ке сво јим фон до ви-
ма, услу га ма и про гра ми ма, уна пре ђу ју оп шти ква ли-
тет жи во та у ло кал ној сре ди ни.

Јав ност ра да пред ста вља по ла зну прет по став ку 
успе шно сти. Илу стра ти ван је, у том сми слу, при мер 
ко ји пру жа St Char les Pu blic Li brary, IL, сме ште на у 
исто и ме ном гра ди ћу не да ле ко од аме рич ког гра да Чи-
ка га. Гра дић са око 31.000 жи те ља има 67,3% ста нов-
ни ка учла ње них у Би бли о те ку, а ова је по ран гу 6. на 
ли сти аме рич ких јав них би бли о те ка ко је се на ла зе у 
на се љи ма до 50.000 ста нов ни ка. На сај ту Би бли о те ке 
(www.st-char les.lib.il.us) мо гу се на ћи ми си ја Би бли о те-
ке, све ин фор ма ци је ве за не за ре жим ра да, on–li ne ка-
та лог, услу ге и про гра ми Би бли о те ке, стра те шки план 
до 2014. го ди не, фи нан сиј ски из ве штај о ра ду, као и 
ње на ком плет на ор га ни за ци о на струк ту ра. Са свим 

очи глед на на ме ра је сте да се јав ним пре зен то ва њем 
сво га ра да оства ри пот пу на отво ре ност пре ма окру-
же њу. До дат но, ева лу а ци ја по ре ђе њем са би бли о те ка-
ма ко је ра де у слич ном окру же њу ( He nnen's A mer ican 
Publi c  Li bra ry Rati ngs   –  HAPLR)  показује се мобил но-
ст  и  к о мпетити вност б ибл иотеке .  Најза д,  иако  се  на 
орга ни зацио ној   кар ти, пр иродно, налаз е  по слови  на-
ба вк е  и обр аде  библио течке гр ађе ,  ка о  и  одржав ања 
ин формаци оног сис тем а,  увидом у сис тем атизацију  
р адн их места, ла ко се за кључује да  су пр актично  сви  
запосл ени , сем уп ра ве,  у  мањој или  ве ћо ј  мери у ди-
ре кт ном  конта кту са ко рис ницима . О во он емо г у-
ћ ава да с е  за послени  оту ђе  од примар ног задатка  
Б иблио тек е ,  обезб еђује  им раз но вр снос т у раду, а 
 ст ру ктуру б ибл иот еке ч ини  меко м,  не бирокр атском.  
Ти квалитети  представља ју  суштину п ост ојања јав-
ни х служби .1

BOARD OF TRUSTEES
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Организациона структура St Charles Public Library, IL

1 Организациона схема Јавне библиотеке у Сент Чарлсу, 
Илиноис, преузета је са сајта Библиотеке и дата у оригиналу, на 
енглеском језику, с обзиром да садржи само елементарну стручну 
терминологију.
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У смереност  на  кор иснике,  к ао јед на  о д прет по-
ставки о сва јањ а  кв алите та, такође  се ис кристалисала  
то ком 20 . века. Дана с она пр ед ставља  јед ан од ос но в-
н их  принципа у пра вљ ања и  обаве зуј у ћа  је за савремене  
јавн е  би бл ио теке, к ао  и за  друге  ор га ни зације. 
 Пр им ен а  о вога кри те ријум а н а  о рганиза цио ну  с тр у-
к туру б иблиот еке и  систе ма тизаци ју радних  ме ста 
н ије  питање  ф орме, в ећ  питањ е  доследне при ме не 

пр инципа јавн ости у  оба  њег ов а вида : 1 .  у виду трансп-
арентн ос ти  пословања;  и  2.  у виду ефи ка сн ости  и 
 ефект ивн о ст и у ост ва рив ањ у миси ј е б иблиотеке . 
 Препознајућ и  неопходно ст  усвајањ а о в их  приц ип а 
 као темељ ни х,  библи оте ке  пока зу ју  д а п репозна ју  
савремена циви лизацијс ка кре тања и да  иду у кор ак 
с њим а. 

Abstract  
Library  pub lic s ervices  – those that inc lud e direct contact w ith the cust omers o n 
a daily ba ses – are  public face of  the lib rar y, shaped on  th e idea s of d emocrac y 
o f  knowledge,  after public lib rar ies won their r ight 
t o be fi nan ced from the loca l t axes. Toget her with 
 the  tr anspar ency of  li brary  per formance, public  
services  r epresen t t he main  l ev er of nowadays  
custom er  or ientation of the  public l ibraries .
 
Key wor ds: 
lib rar y  public  se rvices,  public l ibraries , b udg eting , 
 li br ary public  p erforman ce
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Фи нан си ра ње јав них 
би бли о те ка у Ср би ји: из ме ђу 
по тре ба и мо гућ но сти

Ја сми на Нин ков, би бли о те кар са вет ник
Би бли о те ка „Ми лу тин Бо јић” Бе о град
jnin kov @ve rat.net

Сажетак
Не по сто ји ни јед на све о бу хват на ана ли за фи нан си ра ња јав них би бли о те ка у 
Ср би ји. Мре жа јав них би бли о те ка је на чи ње на та ко да сва ка оп шти на у Ср би ји 
по се ду је овај јав ни сер вис, али је сте пен ње го вог раз во ја усло вљен мо гућ но
сти ма и све шћу ло кал не за јед ни це. Раз ли ке у ни воу ре ги о нал ног раз во ја, ста ре 
и не а де кват не згра де би бли о те ка, не до вољ на и не а де кват на на бав ка би бли о
теч ке гра ђе и не по сто ја ње стра те ги је раз во ја, не тран спа рент ност у рас по де ли 
сред ста ва, нај ва жни ји су ме ђу про бле ми ма ве за ним за фи нан си ра ње би бли о
те ка.

Кључне речи:
јав не би бли о те ке, јав не фи нан си је, дру штве ноеко ном ски раз вој

Jав не би бли о те ке у Ср би ји

Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је фи нан-
си ра На род ну би бли о те ку Ср би је и Би бли о те ку Ма-
ти це срп ске и оне ак тив но сти ма тич них би бли о те ка 
ко је се од но се на раз вој; фак тич ки, фи нан си ра ње јав-
них би бли о те ка је на ло кал ној са мо у пра ви, што је и 
прак са европ ских зе ма ља. Мре жа јав них би бли о те ка 
је на чи ње на та ко да сва ка оп шти на у Ср би ји по се ду је 
овај јав ни сер вис, а сте пен ње ног раз во ја за ви си од 
мо гућ но сти и све сти на ло кал ном ни воу (на жа лост, 
пре те жно је ја ко ни ска). Ве ћи на би бли о те ка је на ме-
ње на исто вре ме но и де ци и од ра сли ма, са стан дард-
ним сер ви сом 6 да на у не де љи. Има ју слич ну ор га-
ни за ци ју оде ље ња и слу жби, рада са ко ри сни ци ма, 
чи та о ни ца, ре фе рен сне ли те ра ту ре, деч јих оде ље ња, 
пе ри о ди ке, за ви чај них збир ки и евен ту ал но ме ста за 
кул тур не про гра ме.  Ка да се зна да се за кул ту ру одва-
ја тре нут но 1,5% на ци о нал ног до хот ка, а по сто так је 
био и ни жи, са мим тим ни би бли о те ке не мо гу ужи-
ва ти по себ но ме сто. Бу џет за кул ту ру Ср би је и бу џет 
Бе о гра да су они ка ко је се нај ви ше упи ру по гле ди, а 
они су и би ли на слич ном ни воу – око три ми ли јар де 
ди на ра сва ки. Чи ни се да је он да пред ност на стра ни 

Бе о гра да, али су ту би бли о те ке у ве ли кој кон ку рен ци-
ји са оста лим уста но ва ма (има их укуп но 35), и мно-
гим зна чај ним ма ни фе ста ци ја ма. Ауто ру овог тек ста 
се ипак чи ни да (бо ље) фи нан си ра ње би бли о те ка за-
ви си пре све га од схва та ња ва жно сти овог сер ви са за 
дру штве но-еко ном ски раз вој зе мље. Са дру ге стра не, 
ана ли за по сто је ће си ту а ци је мо ра се пра ви ти у ко ре-
ла ци ји са тим шта је до бра јав на би бли о те ка да нас и 
ка кве су по тре бе ко ри сни ка.

Од 172 јавнe библиоте кe у Ср би ји, не ке су у 19. 
ве ку, ве ћи на у 20. а са мо не ке у 21. ве ку. Са мо 5% ста-
нов ни штва чи не ко ри сни ци би бли о те ка, што је ве ли-
ки пад у од но су на ло ших 9%, ко ли ко смо има ли де ве-
де се тих, и ве о ма ис под, на при мер, сло ве нач ких 25% 
или фин ских 55%. У го ди на ма кри зе ни су у до вољ ној 
ме ри на ба вља не књи ге и пе ри о ди ка, би бли о те ке су по-
ста ле за ста ре ле, без ин тер не та, ком пју те ра, не са вре-
ме не, и у сва ком сми слу са мо ма га ци ни не ак ту ел них 
на сло ва. На кон 2000. го ди не, си ту а ци ја се уне ко ли ко 
про ме ни ла, пре све га у Бе о гра ду, а он да и у не ким ве-
ћим гра до ви ма Ср би је. Би бли о те ке се и да ље не до-
жи вља ва ју као ме ста за до во ље ња не са мо кул тур них, 
већ и ин фор ма ци о них, обра зов них и со ци јал них по-
тре ба. У овој обла сти тре ба на чи ни ти ко пер ни кан ски 
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обрт и  библиотeке про гла си ти јав ним ме сти ма пр вог 
ре да, ко ја би у вре ме ну тран зи ци је тре ба ла да обез-
бе де сва ком гра ђа ни ну мо гућ ност да до кул тур них 
са др жа ја и ин фор ма ци ја до ђе на брз и јеф тин на чин, 
а да се це ло дру штво, ко ри сте ћи је ди ни сер вис у Ср би-
ји ко ји као и по шта по кри ва сва ку оп шти ну, убр за но 
обра зу је и де мо кра ти зу је. У би бли о те кар ству не по-
сто ји стра те ги ја, ни на ци о нал на, ни ло кал на. Фи нан-
си ра ње би бли о те ка, по себ но на ло кал ном ни воу, за ви-
си од ни воа све сти функ ци о не ра и мо гућ но сти са ме 
ло кал не са мо у пра ве. Углав ном се фи нан си ра ју пла те, 
го то во 80%, про грам ски тро шко ви, на бав ка књи га, 
рет ке би бли о те ке су се из бо ри ле за ин ве сти ци је у но-
ве згра де, опре му. Чи тав си стем фи нан си ра ња јав них 
би бли о те ка се ба зи ра на ста ром схва та њу да је то ме-
сто за оне ко ји во ле да чи та ју, или мо ра ју да чи та ју. 
Са дру ге стра не, ве ћи на оп шти на ни је ни у ста њу да 
зна чај ни је ула же у ову област, а нај но ви ји по да ци са 
јед не стра не го во ре о ка та стро фал ној си ту а ци ји, а са 
дру ге још ви ше по ка зу ју ко ли ко су би бли о те ке бит не 
да по мог ну у еко ном ском раз во ју у та квој си ту а ци ји.

Ре ги о нал не раз ли ке

Нај ра зви је ни ја срп ска оп шти на Бе чеј бо га ти ја је 
од нај си ро ма шни јег Пре ше ва 15 пу та, а Ја бла нич ки 
округ је се дам пу та не раз ви је ни ји од Бе о гра да. Јаз из-
ме ђу нај не ра зви је ни јих и нај ра зви је ни јих оп шти на у 
Ср би ји, ства ран де це ни ја ма про шлог ве ка, до дат но су 
про ду би ле тран зи ци о не две хи ља ди те. Раз ли ка из ме-
ђу нај не ра зви је ни је и нај ра зви је ни је оп шти не 2000. 
го ди не би ла је 19 пу та, на ред не го ди не се по ве ћа ла 
на два де сет, сле де ће опа ла на 15, да би у 2003. на ра сла 
на 21,8 пу та, а у 2004. на чак 26 пу та. Ме ђу тим, упр-
кос сма ње њу оп штин ских раз ли ка на 1 пре ма 15, што 
се об ја шња ва ти ме да ма ли ис ко рак у ма лој сре ди ни 
ста ти стич ки при ка зу је зна ча јан скок, на ре ги о нал ној 
сли ци Ср би је по след њих го ди на ни је би ло по ма ка. 
Си ро ма шни су, го то во без из у зет ка, по ста ли још си-
ро ма шни ји, а, услов но ре че но, бо га ти још бо га ти ји. 
На ци о нал ни до хо дак по ста нов ни ку у 2005. на ју гу 
Ср би је био је, у од но су на 1990. го ди ну, ма њи за 54, 
од но сно чак 60 од сто (на под руч ју Ста рог Ра са – Ту-
тин, Сје ни ца, Но ви Па зар, При бој, При је по ље и Но ва 
Ва рош), што је знат но ве ћи пад од 42%, про сеч ног у 
Ср би ји и оног на се ве ру Ре пу бли ке (38%). Уз то, сем 
тра ди ци о нал но и ком пакт но не раз ви је них под руч ја 
(као што је Ра шка област) и оп шти на по пут Бу ја нов-
ца, Вла со тин ца, Ме две ђе, Га џи ног Ха на, Кур шу мли је 
или Бој ни ка, на кар ти Ср би је цр не мр ље су све из ра-
же ни је. Она све ви ше ли чи на ле о пар до ву ко жу, упо-
зо ра ва ју го ди на ма струч ња ци за ре ги о нал ни раз вој.

На ре ги о нал ној кар ти по ја ви ли су се и но ви де ва-
сти ра ни кра је ви – под руч ја но вог ре ги о нал ног „тран-
зи ци о ног си ро ма штва”. Као по сле ди ца ду бо ке еко ном-
ске кри зе де ве де се тих, али и тран зи ци о ног про це са 

у ко ме се сма њу ју до та ци је за пу ко пре жи вља ва ње 
про па лих ве ли ких си сте ма, отва ра ју се и но ва под-
руч ја не раз ви је но сти: по јас ис точ не Ср би је, де ло ви 
цен трал не Ср би је, ре ги о нал ни цен три ру дар ства и 
тра ди ци о нал не ин ду стри је. Реч је о ин ду стриј ским 
цен три ма као што су Кра гу је вац, Бор или При бој, гра-
до ви ма „по ср ну лих џи но ва” – не ка да шњих „но си ла-
ца при вред ног раз во ја”, не са мо јед не оп шти не, већ и 
це лог ре ги о на. О то ме ре чи то го во ри по да так да је на-
ци о нал ни до хо дак Бо ра и При бо ја све ден на пе ти ну, 
да је у Мај дан пе ку де сет ко ван у од но су на 1990, а за 15 
го ди на, ви ше од 70 од сто на род ног до хот ка из гу би ле 
су и оп шти не Ра шка, Вла ди чин Хан, Тр го ви ште, Свр-
љиг, Ме две ђа, Ба ји на Ба шта, План ди ште, Кла до во.

С дру ге стра не ре ги о нал ног еко ном ског ра да ра, 
по твр ди ла су и ис тра жи ва ња др Ми ро сла ва Здрав ко-
ви ћа, са рад ни ка бил те на Ма кро е ко ном ске ана ли зе и 
трен до ви, Бе о град је, за јед но са Но вим Са дом и Ни-
шом, на ста вио да се раз ви ја или, бо ље ре че но, да се 
бр зо по ди же са по зи ци ја на ко је је ба чен де ве де се тих. 
У ре ла тив но крат ком пе ри о ду тран зи ци је, од 2000. 
до 2005. го ди не, Бе о град је по ве ћао удео у дру штве-
ном про из во ду Ср би је са 27,9% на 34%, Вој во ди на са 
30,7% на 31,2%, а цен трал на Ср би ја без Бе о гра да сма-
њи ла са 41,4% на 34,8%. Ма да у њи ма жи ви 28,4 од сто 
ста нов ни штва, Бе о град, Но ви Сад и Ниш уче ству ју 
са 81,3 од сто у укуп ном ра сту дру штве ног про из во да 
Ре пу бли ке, по ка зу је ова ана ли за. При вла че ћи и ка-
пи тал и љу де, у Бе о гра ду је ухле бље ње на шао сва ки 
тре ћи за по сле ни у Ср би ји, ме тро по ла оства ру је још 
ма ло па по ло ви ну при хо да и не што ви ше од по ло ви-
не до би ти, али но си и по ла гу би та шког те ре та срп ске 
при вре де.

Нај но ви је ана ли зе об ја вље не у Раз вој ном атла су 
Ср би је го во ре да су че ти ри од 16 бе о град ских оп шти-
на (Ба ра је во, Гроц ка, Мла де но вац и Ра ко ви ца) ис под 
ре пу блич ког про се ка раз ви је но сти и да су и до шест 
пу та не раз ви је ни је од нај ра зви је ни јег Сав ског вен ца. 
По след њих го ди на, нај бо ље је, ка ко по твр ђу ју ана ли-
зе и За во да и МАП-а, про шао Но ви Сад. Глав ни град 
Вој во ди не про шле го ди не до сти гао је до хо дак из 1989, 
а ове го ди не мо гао би за де сет од сто да пре ма ши та да-
шњи про сек. Бе о град ће 2009, а Ниш 2010. до сти ћи 
„срећ ну” 1989, по след њу го ди ну „бла го ста ња” пре рас-
па да СФРЈ, про це не су Ми ро сла ва Здрав ко ви ћа. Али, 
ако на ста ви да бе ле жи до са да шње сто пе ра ста, де сет 
пу та ни же од но во сад ских, ако др жа ва ни шта не пре-
ду зме и оп шти не се не про бу де, цен трал на Ср би ја би 
то мо гла да оче ку је тек за 122 го ди не!

Шта оче ки ва ти од оп шти на ко је се на ла зе у ова к-
вој си ту а ци ји? Са дру ге стра не, јав на би бли о те ка у 
сва ком ме сту мо же по ста ти, баш због то га, цен тар за 
ин фор ма ци је, обра зо ва ње, со ци јал ни кон такт пр вог 
ре да, бес плат но јав но ме сто и са мим тим се сва ки ди-
нар уло жен у раз вој си сте ма јав них би бли о те ка ви ше-
стру ко вра ћа сви ма на ма.
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Упра вља ње и фи нан си ра ње

 Не по сто ји ни јед на све о бу хват на ана ли за фи нан-
си ра ња јав них би бли о те ка у Ср би ји. Ма тич на слу жба 
На род не би бли о те ке Ср би је, у окви ру сво је го ди шње 
ана ли зе за 2006. го ди ну, ка же, из ме ђу оста лог: „...фи-
нан си ра ње јав них би бли о те ка вр ши се из оп штин ског 
бу џе та, са гла сно од ред ба ма За ко на о оп штем ин те ре-
су у обла сти кул ту ре (Сл. гла сник РС, бр. 42/92) ко ји ма 
су за обез бе ђи ва ње усло ва за рад на род них би бли о те-
ка оба ве за ни ор га ни ло кал не са мо у пра ве као њи хо-
ви осни ва чи. Не до гра ђе на ре гу ла ти ва на овом пла ну 
пред ста вља и да ље озби љан про блем у обез бе ђи ва њу 
сред ста ва за рад мре же јав них би бли о те ка. Иако је, 
на и ме, чла ном 11. За ко на о оп штем ин те ре су у обла-
сти кул ту ре про пи са на оба ве за оп шти на и гра до ва 
да сред ства за оства ри ва ње по тре ба у кул ту ри опре де-
љу ју на осно ву кри те ри ју ма, про гра ма и пред ра чу на 
тро шко ва по треб них за оства ри ва ње тих про гра ма 
нор ма тив но утвр ђе ни кри те ри ју ми су пра ва рет кост 
па се сред ства за рад јав них би бли о те ка опре де љу ју 
нај че шће на осно ву за те че ног ста ња из прет ход не го-
ди не и без ја сно утвр ђе них па ра ме та ра. Та кво ста ње 
нај не по вољ ни је се од ра жа ва на обим сред ста ва за ку-
по ви ну но вих књи га ко ји је ско ро ре дов но и у свим 
оп шти на ма да ле ко ис под нео п ход ног за го ди шње об-
на вља ње фон до ва јав них би бли о те ка”. А шта је са дру-
гим по тре ба ма ка да ни за књи ге не ма па ра?

Са вре ме ни свет, но ве тех но ло ги је, ко ри сник ко-
ји има но ве и дру га чи је по тре бе, ева лу а ци ја на шег 
ра да од стра не осни ва ча и фи нан си је ра, ко ри шће ње 
мре же, све то зах те ва је дан пот пу но но ви при ступ, и 
са пра вом се мо же го во ри ти о ме наџ мен ту јав них би-
бли о те ка као нео п ход ном усло ву да се ис пу не ин фор-
ма ци о не, кул тур не, обра зов не и со ци јал не по тре бе 
ко ри сни ка. Го во ри мо о са вре ме ној јав ној би бли о те ци 
и ње ним еле мен ти ма: ко ри сник, при ступ из во ри ма 
кул ту ре и ин фор ма ци ја, За кон о би бли о те кар ству, по-
тре бе ко ри сни ка, ко ри шће ње мре же: сер вис и ко му ни-
ка ци ја, си стем ин фор ма ци о ног ме наџ мен та, фонд и 
при ступ вир ту ел ним до ку мен ти ма, про стор, on-li ne 
јав ни ка та лог, рад не ста ни це, ме сто дру штве ног оку-
пља ња. Све то у све тлу нај ва жни јег за дат ка са вре ме не 
јав не би бли о те ке да нас, а то је за до во ља ва ње ин фор ма-
ци о них по тре ба ко ри сни ка свих уз ра ста, обра зо ва ња, 
со ци јал них ка те го ри ја на од ре ђе ној те ри то ри ји. Да би 
то ис пу ни ле, би бли о те ке мо ра ју да по све те ду жну па-
жњу ана ли зи свих сво јих еле ме на та, као што су:

1. Згра да и про стор
2. Фон до ви: укљу чу ју ћи при ступ вир ту ел ним до-

ку мен ти ма
3. Ин фор ма ци о ни ме наџ мент: си стем ко ји чи ни 

би бли о те ку; кла си фи ка ци ја, ка та ло ги за ци ја, би бли о-
теч ки си стем, стан дар ди, итд.

4. Сер вис и ко му ни ка ци ја: по зајм љи ва ње књи га и 
оста лог ма те ри ја ла, чи та ње у би бли о те ци, про на ла же-
ње ин фор ма ци ја, да љин ско ко ри шће ње би бли о те ке, 
итд.

5. Kорисници: Ко су они? Ко ји је њи хов обра зов-
ни ни во? Ко је су њи хо ве потрeбе?

6. Би бли о те ка ри и књи жни ча ри или...
На осно ву ове ана ли зе, све би бли о те ке мо ра ју да 

раз ви ја ју сво ју стра те ги ју, од нос са сво јим осни ва чи-
ма и фи нан си је ри ма, да пра те трен до ве и ин фор ма ци-
о не тех но ло ги је, трен до ве у ме наџ мен ту, де ша ва ња у 
гра ду, и по себ но, на ра сле ин фор ма ци о не по тре бе ко-
ри сни ка. Овај аспект ана ли зе и оце на ко ју ко ри сни ци 
да ју је нај ва жни ји кри те ри јум њи хо ве успе шно сти.

При ступ упра вља њу је за сно ван пре све га на ис-
ку стви ма и упра вљач ком мо де лу скан ди нав ских ме на-
џе ра јав них би бли о те ка, као нај у спе шни јих сер ви са 
тре нут но на све ту, са нај ве ћим бро јем ко ри сни ка и 
оства ре них при сту па и по зај ми ца. Ова ис ку ства до-
бар су по ка за тељ и за нас, и ја сам у сво јој ме на џер ској 
прак си ко ри сти ла ова ре ше ња и ре зул та ти ни су из о-
ста ли. Из ве штај о то ме ка ко смо по сло ва ли у по след-
ње три го ди ни мо же те ви де ти на ww w.m i lu tinbojic .org.
yu/i zvestaj. Ипак, украт ко, бу џет би бли о те ке је ра стао 
и ра сте по сто пи од го то во 30%, али је су шти на у про-
ме на ма струк ту ре са мог бу џе та. Ту су, по ред тра ди ци-
о нал них, као што су пла та и ма те ри јал ни тро шко ви, и 
про грам ски тро шко ви, ме ђу на род на са рад ња и ин ве-
сти ци је и ула га ња у опре му и те ку ће одр жа ва ње. Ра ди 
се о ло би ра њу, ак тив ном од но су пре ма фи нан си је ру, 
об ја шња ва њу и, пре све га, о до брим ре зул та ти ма, јер 
број ко ри сни ка ко ји ра сте по та ко ви со кој сто пи по ка-
зу је ко ли ко се ис пла ти ула га ње у би бли о те ке.

Осни вач и фи нан си јер је Скуп шти на гра да Бе о-
гра да и 99% од сто сред ста ва је до шло из тих фон до-
ва. Тре ба на по ме ну ти да Се кре та ри јат за кул ту ру већ 
го ди на ма ра ди по прин ци пу пред ви ђа ња бу џе та и по-
треб них сред ста ва по по зи ци ја ма пет го ди на уна пред 
са обра зло же њи ма, уз ве о ма ма ла од сту па ња. Да кле, 
оно што тро ши мо ове го ди не, пла ни ра ла сам 2003, а 
оно што сам ове го ди не пла ни ра ла, ре а ли зо ва ће се 
2013. го ди не. Та ко аспект стра те шког пла ни ра ња или 
ме наџ мен та по ста је ве о ма ја сан.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

5900 9509 11855 15909 18291 21245

Библиотека „Милутин Бојић” – број корисника по годинама
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Ста ре, ру и ни ра не и не а де кват не згра де 
би бли о те ка и огра на ка

У Ср би ји по сто ји 559 би бли о теч ких згра да (161 
обје кат у ко ји ма су јав не би бли о те ке, 364 огран ка и 34 
ме сне би бли о те ке). Уку пан про стор из но си 100.000m2, 
што, пре ма стан дар ди ма, из но си 80% по треб ног про-
сто ра. Све оп шти не у Ср би ји има ју би бли о те ку, град-
ска на се ља су по кри ве на 100%, а се о ска 54%. Стан дард 
је да јав на би бли о те ка мо ра има ти 150 m², а огра нак 
100 m². Кад го во ри мо о вре ме ну из град ње, њи хо вом 
ста њу и усло ви ма, мо же мо их по де ли ти у не ко ли ко 
гру па:

1. Објек ти (згра де) ко ји су из гра ђе ни кра јем 19. и 
по чет ком 20. ве ка, ко ји се на ла зе у ста рим град ским 
је згри ма, у цен тру гра да, има их око 30. То су спо ме-
ни ци кул ту ре за шти ће ни за ко ном. Иако има ју до бар 
по ло жај у цен тру, про стор у њи ма је не до во љан и не а-
де ква тан, а мо гућ но сти адап та ци је и ре кон струк ци је 
су огра ни че не, јер се ра ди о згра да ма ко је су под за-
шти том и ни је мо гу ће ме ња ти њи хов из глед.

2. Нај ве ћи број би бли о те ка, по себ но у ма њим ме-
сти ма, као и огран ци, ра де у згра да ма кул тур них цен-
та ра гра ђе ним по сле 1945. го ди не. Про стор је у овим 
слу ча је ви ма ве ли ки, али не а де ква тан и ло ше одр жа-
ван, усло ви за рад су не по вољ ни. Ви ше од 50% би бли-
о те ка се на ла зи у ова квим згра да ма. Има при ме ра 
од лич них адап та ци ја ова квих згра да. Би бли о те ке ко-
је ра де у згра да ма кул тур них цен та ра са гра ђе ним 80-
тих го ди на про шлог ве ка, су у око 50 обје ка та, углав-
ном у ве ћим гра до ви ма у Ср би ји. Про стор оби ман и 
на мен ски, усло ви до бри. Че сто се код ова квих згра да 
ја вља ју рав ни кро во ви што се по ка за ло као ар хи тек-
тон ска гре шка и ве ли ки про блем, јер кро во ви че сто 
про ки шња ва ју.

3. Би бли о те ка ко је ра де у адап ти ра ним не ка да-
шњим школ ским објек ти ма има де се так, и то су до бре 
адап та ци је.

4. Обје ка та спе ци јал но про јек то ва них за би бли о-
те ке има све га де се так.

Не до вољ на и не а де кват на на бав ка 
књи га и дру ге гра ђе

 Ово је огро ман про блем и, са про бле мом 
про сто ра, глав ни раз лог за што да нас би бли о те ке ко-
ри сте са мо они ко ји мо ра ју, ђа ци и сту ден ти. По ред 
не до стат ка но вих књи га, ча со пи са, стри по ва, бе ле три-
сти ке, струч них књи га, уоп ште не ма гра ђе за сле пе, 
глу ве, ин ва ли ди те шко при сту па ју објек ти ма, не ма 
ли те ра ту ре на стра ним је зи ци ма, не ма ком пакт ди ско-
ва, му зи ке... не ма елек трон ских ба за, ин тер не та... све-
га што је са свим уоби ча је но у дру гим сре ди на ма, па и 
у су сед ним зе мља ма. Ту су и дру ги про бле ми:

- Бед но фи нан си ра ње, нај че шће са мо за пла те и оскуд-
ну на бав ку, без про грам ских и раз вој них сред ста ва;

- По гре шно, али ве о ма увре же но ста но ви ште, на-
ро чи то код оних ко ји од лу чу ју о фи нан си ра њу, да је 
би бли о те ка ме сто са мо за по зајм љи ва ње књи га;

- Не по сто ја ње це ло ви тог ин фор ма ци о ног си сте-
ма;

- Не по сто ја ње ин тер не та, у сми слу сло бод ног при-
сту па ко ри сни ка;

- Ме наџ мент се ре гру ту је по по ли тич кој, а не по 
струч ној осно ви, би бли о те ке су иде ал но ме сто, не са-
мо за сме шта ње књи га, већ и љу ди!

- Не ма ак тив не ме ђу на род не са рад ње, оста је мо на 
ре пу про фе си о нал них до га ђа ја, што се од ра жа ва и на 
рад у це ли ни.

Европ ска стра те ги ја

Ми ни стри, по ли ти ча ри и љу ди од стру ке из 36 
европ ских зе ма ља, укљу чу ју ћи зе мље чла ни це ЕУ, зе-
мље кан ди да те за при јем, и су сед не зе мље, освр ну ли 
су се на сле де ће при о ри те те на по ли тич кој кон фе рен-
ци ји Пул ман про јек та у Оеира су, Пор ту гал, ко ја је 
одр жа на 13-14. мар та 2003. го ди не.

Пред став ни ци свих зе ма ља са гла сни су да је нео п-
ход но обез бе ди ти фи нан си ра ње и по др шку на на ци о-
нал ном и ло кал ном ни воу:

- Да се осна жи уло га јав них би бли о те ка као ви тал-
них уста но ва ко је ис пу ња ва ју зах те ве ак ци о ног пла на 
E-Eвропе, та ко што ће се убр за ти њи хов раз вој као 
при ступ них цен та ра ди ги тал ним из во ри ма; да се за-
до во ље же ље свих гра ђа на ин фор ма ци о ног дру штва 
пу тем мо дер ни зо ва них услу га јав них би бли о те ка, та-
ко што би се сти му ли са ло пре у зи ма ње по ли ти ке и 
прак се про мо ви са них од стра не Пул ман про јек та. Да 
би по сти гле ове ци ље ве, јав не би бли о те ке мо ра ју: да 
по ну де но ве сер ви се, уво де ћи ди ги тал не тех но ло ги је, 
ко је ће чи та о це ста ви ти у по зи ци ју да оства ре сво је 
лич не ам би ци је у све ту ко ји се бр зо ме ња и ко је ће 
до при не ти дру штве ној ко хе зи ји и успе шној европ ској 
еко но ми ји ба зи ра ној на зна њу;

- Да вид но по бољ ша ју при ступ гра ђа на у ко ри шће-
њу услу га јав них би бли о те ка, на ро чи то оних гра ђа на 
ко ји су у ри зи ку со ци јал не или ди ги тал не мар ги на ли-
за ци је, на до гра ђу ју ћи се на ко ри снич ке ба зе од пре ко 
150 ми ли о на ре ги стро ва них чла но ва јав них би бли о те-
ка у 36 зе ма ља Пул ман мре же.

На Пул ман кон фе рен ци ји се до шло до за кључ ка 
да ће гра ђа ни има ти знат ну ко рист од ко хе рент не по-
др шке сер ви си ма јав них би бли о те ка на ло кал ном, на-
ци о нал ном и европ ском ни воу у че ти ри спе ци фич не 
обла сти:

1. Ци вил но дру штво (де мо кра ти ја и гра ђан ство)

Јав не би бли о те ке би тре ба ле да га је осе ћај за гра-
ђан ско, де мо крат ско дру штво, опи ру ћи се мар ги на-
ли за ци ји, та ко што би гра ђа ни ма ну ди ле отво ре не, 
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при влач не и угод не про сто ре, као и обу ку, у ци љу 
ко ри шће ња елек трон ских из во ра. На ро чи то се тре ба 
усред сре ди ти на по тре бе по себ них гру па ко ри сни ка, 
као што су ин ва ли ди, омла ди на, ста ри, не за по сле ни и 
љу ди ко ји жи ве у ру рал ним сре ди на ма. Оне би тре ба-
ле и да сти му ли шу пре у зи ма ње услу га у ци љу ства ра-
ња е-упра вља ња, e-здрав стве них услу га, e-тр го ва ња, 
као и e-уса вр ша ва ња, пу тем по јед но ста вље ног и нео-
ме та ног при сту па елек трон ским из во ри ма.

2. Пер ма нент но уса вр ша ва ње

Јав не би бли о те ке би тре ба ле да се усред сре де на 
по тре бе де це и оних ко ји во де бри гу о њи ма, ну де ћи 
за бав но, по у зда но и сти му ла тив но окру же ње за школ-
ску ак тив ност и ра зо но ду, укљу чу ју ћи игре и но ве 
тех но ло ги је, те за кљу чи ва њем парт нер ских од но са са 
шко ла ма и оста лим обра зов ним те ли ма; да раз ви ја ју 
сво ју уло гу као цен тра за деин сти ту ци о на ли зо ва но 
и не фор мал но обра зо ва ње, ко ји ну ди са др жај, обу-
ку и по др шку гра ђа ни ма у свим ета па ма жи во та, до 
мак си му ма ко ри сте ћи по тен ци ја ле e-(елек трон ског) 
уса вр ша ва ња; да до при но се раз во ју функ ци о нал но 
пи сме ног ин фор ма тив ног дру штва та ко што би кон-
ти ну и ра но про мо ви са ле чи та ње, у свим об ли ци ма, 
укљу чу ју ћи WWW.

3. Еко ном ски и дру штве ни раз вој  

Јав не би бли о те ке би тре ба ле да по мог ну да се по-
бољ ша ди ги тал на пи сме ност и спре чи не у јед на че ност 
у ко ри шће њу DT, на до ве зу ју ћи се на осве до че ни успех 
ши ром Евро пе ко ри шће них пунк то ва сло бод ног при-
сту па ин тер не ту (PIAP), обез бе ђу ју ћи при ступ и обу-
ку по пу ла ци ји из ло же ној ри зи ку мар ги на ли за ци је, и 
пру жа ју ћи услу ге пре ко но вих ка на ла, као што је ди-
ги тал на ТВ, у ме ри у ко јој они по ста ју до ступ ни у ло-
кал ним усло ви ма; да са ра ђу ју са ло кал ним по слов ним 
гру па ци ја ма и оста лим услу жним ор га ни за ци ја ма, ка-
ко би се под ста као раст еко но ми је зна ња у Евро пи, уз 
ну ђе ње ева лу и са них ин фор ма ци о них услу га.

4. Кул тур на ра зно ли кост

Јав не би бли о те ке би тре ба ле да охра бру ју осе ћај 
при пад но сти ло кал ном окру же њу, по ро дич ној исто ри-
ји и сре ди ни у овом све ви ше гло ба ли зо ва ном све ту, 
та ко што би по мо гле да се ство ре, учи не до ступ ним и 
са чу ва ју за бу ду ће ге не ра ци је, сви они ди ги тал ни са др-
жа ји ко ји се чу ва ју у ло кал ним јав ним би бли о те ка ма, 
му зе ји ма и ар хи ви ма; да по др жа ва ју ет нич ке, кул тур-
не, је зич ке и вер ске раз ли чи то сти, кул тур ни иден ти-
тет и дру штве ну ин те гра ци ју, на ро чи то та ко што би 
се ло кал но ста нов ни штво и дру штве не гру па ци је 
укљу чи ва ли у фор ми ра ње „ко лек тив ног пам ће ња“ ди-
ги та ли зо ва ног у ре сур се до ступ не сви ма;

Ак ци о ним пла ном из Оеира са, Пул ман кон фе рен-
ци ја апе лу је на ми ни стре, по ли ти ча ре и љу де из стру-
ке на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу да у од ре ђе ном 
вре мен ском ро ку:

- Ус по ста ве стра те ги је ко је ће ко ри сти ти и раз ви-
ја ти спо соб но сти и ин фра струк ту ру фи зич ки је дин-
стве не европ ске мре же јав них би бли о те ка, са ци љем 
да се раз ви је њи хов пу ни дру штве ни, кул тур ни и еко-
ном ски по тен ци јал;

- Про це не на ци о нал не и ло кал не при о ри те те у фи-
нан си ра њу кључ них ак тив но сти, као што су обез бе ђе-
ње при сту па елек трон ским ре сур си ма и ин тер не ту, 
ди ги та ли за ци ја, про мо ви са ње но вих услу га, обез бе ђе-
ње аде кват не тех нич ке ин фра струк ту ре, укљу чу ју ћи 
ши ро ко мре жну по ве за ност, та мо где је то мо гу ће;

- Раз ми сле о осни ва њу над сек тор ских аген ци ја и 
ме ђу ми ни стар ском по ве зи ва њу, у ци љу ко ор ди ни са-
ног до но ше ња по ли тич ких од лу ка у сек то ру кул тур-
ног на сле ђа (јав не би бли о те ке, му зе ји и ар хи ви);

- Раз ви ја ју ефи ка сно парт нер ство из ме ђу сек то-
ра ло кал ног кул тур ног на сле ђа и оста лих кључ них 
еко ном ских и дру штве них сек то ра (тј. обра зо ва ња, 
за по шља ва ња, ту ри зма, оп штин ских ор га ни за ци ја, 
итд), ка ко би се олак ша ло пре струк ту ри са ње сек то ра 
ло кал них јав них услу га, као и ње го во ефи ка сно фи-
нан сиј ско во ђе ње;

- Обез бе де ин тер ак тив ни при ступ кул тур ним са-
др жа ји ма уз по моћ са вре ме них, мул ти ме ди јал них ди-
ги тал них ре сур са, ко ји до ку мен ту ју ло кал ну исто ри ју, 
књи жев ност, умет ност, му зи ку и за јед нич ке ин те ре се, 
упа ко ва не, та мо где је то мо гу ће, у фор му обра зов них 
ре сур са;

- По мог ну раз вој Цен та ра вр хун ских стан дар да 
и сти му ли шу пре у зи ма ње до бре прак се, та мо где је 
нео п ход но, и као по ла зи шта за ши ру им пле мен та ци ју 
ино ва тив них услу га јав них би бли о те ка;

- Уве ду у прак су по ли ти ку за по шља ва ња и тре-
нин га, у ци љу да јав не би бли о те ке до би ју ка па ци те те 
и ве шти не и на ефи ка сан на чин од го во ре на по тре бе 
ко ри сни ка, тј. да их упу ћу ју у ко ри шће ње тех но ло ги ја 
ин фор ма ци о ног дру штва;

- Пра те про ме не у по тре ба ма ко ри сни ка јав них 
би бли о те ка као део уте ме ље ног пла ни ра ња по ли ти ке 
раз во ја и ин ве сти ра ња;

- Редовнo ме ре и вред ну ју на ро чи то оне услу ге јав-
них би бли о те ка ко је се ти чу ко ри шће ња но вих тех но-
ло ги ја и ус по ста ве ре фе рен сне кри те ри ју ме за про це-
ну ефе ка та фи нан си ра ња;

- Пред ла жу кон ти ну и тет ис тра жи вач ких ак тив но-
сти на на ци о нал ном или европ ском ни воу ба зи ра не, 
где је то из во дљи во, на парт нер ским од но си ма са ло-
кал ним и при ват ним сек тор ским ор га ни за ци ја ма, об у-
че ним за про цес при сту па ин фор ма ци ја ма, ства ра ња 
и ди ги та ли за ци је кул тур них са др жа ја.
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За што тре ба сна жно фи нан си ра ти 
јав не би бли о те ке у Ср би ји?

1. Јав не би бли о те ке су ме ста за ви чај ног пам ће ња, 
по др шка ло кал ног ду ха и оби ча ја, кре а то ри кул тур не 
мо бил но сти и раз ли чи то сти, ме ста кул тур ног и со ци-
јал ног су сре та, про мо те ри мул ти кул ту ра ли зма.

2. Спо соб ност би бли о те ка ра да упра вља ин фор-
ма ци ја ма по ста је ви тал но гра ђан ско уме ће и ва жан 
по ма гач у обра зо ва њу и уче њу.

3. Јав не би бли о те ке су ор га ни за циј ски отво ре не 
за све уз ра сте и све со ци јал не гру пе, чи ме осна жу ју 
де мо кра ти ју.

4. У тран зи ци о ним про ме на ма и те шком со ци јал-
ном ста њу, ме ста су за го то во бес плат но ко ри шће ње 
гра ђе, књи га, ча со пи са и вр ло че сто је ди на уста но ва 
кул ту ре у оп шти ни.

5. Оне су моћ на ин фор ма ци о на и кул тур на мре-
жа, че сто не ис ко ри шће на.

6. Под сти чу пи сме ност, чи та ње, ра де са ко ри сни-
ци ма, ор га ни зу ју ви ше кул тур них ак тив но сти не го 
би ло ко ји дру ги цен тар и, на го ди шњем ни воу, има ју 
ви ше по се та не го ло кал ни фуд бал ски клуб.

7. Ра де са де цом.
8. Ла ко су до ступ не.
Фи нан си ра ње јав них би бли о те ка у Ср би ји за ви си 

од фи нан си ра ња кул ту ре уоп ште, схва та ња да по сто-
ји ди рект на ве за из ме ђу пи сме но сти и обра зо ва ња и 
еко ном ског раз во ја (за ово има пу но при ме ра, ре ци-
 мо Фин ска), али и ак тив но сти са мих би бли о те ка и 
њи хо вог ме наџ мен та. Ре ши ти јед на чи ну про стор, гра-
ђа и фи нан си ра ње, кул тур на стра те ги ја и кул тур на 
по ли ти ка, зна чи обез бе ди ти гра ђа ни ма јав ни сер вис 
кул ту ре.

Ab stract
Fi nan cing of the pu blic li bra ri es in Ser bia was ne ver su bject of any com pre hen si ve 
analyses. Net work of pu blic li bra ri es is for med in such way that every mu ni ci pa lity 
in Ser bia has this pu blic ser vi ce, but le vel of the ir pro gress (de ve lop ment) is sti pu la
ted by pos si bi li ti es and awa re ness of lo cal com mu nity. The most im por tant among 
the pro blems re fer ring to li brary fi nan ces are dif e ren ces in the le vel of the re gi o nal 
de ve lop ment, old fas hi o ned 
li brary bu il dings, in suf  ci ent 
and ina de qu a te pur cha se of 
li brary ma te rial, ab sen ce of 
stra te gic plan ning and pro
ble ma tic al lo ca tion of re so ur
ces.

Key words: 
pu blic li bra ri es, pu blic fi nan
ces, re gi o nal de ve lop ment
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Иако би све јав не би бли о те ке тре ба лe да функ ци-
о ни шу на при бли жно јед нак на чин, сва ка од њих у 
прак си има свој на чин по сло ва ња. Ти на чи ни има ју 
сво је до бре и ло ше стра не, на сле ђе не не ло гич но сти 
и ино ви ра не не до след но сти, сво је пре по зна тљи ве 
и ла ко уоч љи ве ма ни ре. За по сле ни у би бли о те ка ма, 
фи нан си је ри, као и ко ри сни ци, зна ју да је став љу ди, 
тј. би бли о теч ког ка дра, без об зи ра на по што ва ње оп-
штих пра ви ла, за кон ских кла у зу ла и тех но ло ги ју, у 
све му на ве де ном, пре су дан. 

Али, ка да је ка те го ри ја за по сле них већ уоче на 
као нај од го вор ни ја, ло гич но је твр ди ти да ни сви за-
по сле ни не ма ју јед нак од нос пре ма ку ћи у ко јој ра де. 
Тем пе ра мент, за ин те ре со ва ност, од го вор ност, зна ње, 
сте пен обра зо ва ња, из не ве ре на оче ки ва ња, од но си у 
ко лек ти ву, фак то ри су ко ји за си гур но ути чу на рад ну 
ак тив ност. Са дру ге стра не на ла зе се утвр ђе на, за кон-
ски нор ми ра на, ме ри ла ко ја у по слу би бли о те ка ра 
углав ном вред ну ју три сег мен та: број из да тих књи га, 
обрт фон да и број из ве де них про гра ма, што по при-
лич но де гра ди ра и про фе си ју би бли о те ка ра и низ ак-
тив но сти ко је је нео п ход но пред у зи ма ти сва ко днев но 
да би би бли о те ка као та ква уоп ште и по сто ја ла.

На чи на за вред но ва ње ра да има, али је нео п ход но 
би ти до сле дан у њи хо вом спро во ђе њу. Је дан од на чи-
на је сте из ра да и по пу ња ва ње рад них листa.

Шта је рад на ли ста ?

Рад на ли ста је на чин во ђе ња еви ден ци је о рад ном 
ан га жма ну сва ког по је дин ца, а сми шље на је као пре-
ци зан од го вор на зах те ве би бли о теч ке ста ти сти ке. То 
је од штам па ни обра зац на ме њен сва ко днев ном уно су 
по да та ка. Рад на ли ста пред ста вља сред ство про ве ре 
вр сте и оби ма свих по сло ва ко је оба ви за по сле ни и, 
као та ква, ло ги чан је и мо де ран на чин ти по ло шког 
уоб ли ча ва ња по сла. Не ис пу шта ју ћи из ви да да обим 
и вр сте по сло ва у би ло ко јој де лат но сти из и ску ју и 
по врат ну инфoрмацију фи нан си је ри ма1, ни је ло ше 
при ви ка ва ти се на мо де ле ко ји ће уско ро по ста ти не-
ми нов ни део на ше по слов не сва ко дне ви це.

Ка ко на пра ви ти рад ну ли сту ?

Да би кон ти ну и ра на упо тре ба рад них ли ста по-
сти гла пла ни ра ни циљ, нео п ход но је и са му рад ну 
ли сту са ста ви ти ка ко ва ља, тј. уоб ли чи ти је у си сте ма-
тич но са ста вљен обра зац у ко ји ће сва ко од за по сле-
них уно си ти или бе ле жи ти ура ђе не по сло ве. Уко ли ко 
се би ло ком од за по сле них оста ви мо гућ ност да сам 
пра ви опи се по сло ва и вр ши кла си фи ка ци је, функ ци-
о нал ност обра за ца не ће би ти по стиг ну та, нај ви ше 

Рад не ли сте
Раз ло зи и ви до ви ви ше стру ке функ ци о нал но сти

Са же так
Рад је за сно ван на ис ку ству Деч јег оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, а ба ви 
се рад ним ли ста ма као јед ним од мо гу ћих на чи на си сте ма ти зо ва ња и вред но ва
ња ан га жма на за по сле них. Пред ста вље на кон цеп ци ја из ра де рад них листa, као 
и њи хо ва кон ти ну и ра на упо тре ба, пру жа мо гућ ност уви да у на чин ра да сва ког 
за по сле ног по на о соб, као што отва ра и мо гућ ност уна пре ђе ња стру ке. Она, та ко
ђе, пред ста вља је дан од по тен ци јал них на чи на за уво ђе ње здра ве по слов но сти 
у јав не би бли о те ке.

Кључ не ре чи: 
јав не би бли о те ке, људ ски ре сур си, рад не ли сте, ор га ни зо ва ње, упра вља ње би
бли о те ка ма

Алек сан дра Ви ћен ти је вић,
Деч је одељењe Би бли о те ке гра да Бе о гра да
zmaj@bgb.org.yu

УДК 027.022:023

1 Што је у земљама Запада уобичајени поступак (прим.аут).Павле Миладиновић
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због не до стат ка по тре бе за опи си ва њем и син те зом 
ко ја не ка ко ле жи у сви ма на ма.

Ана ли зом свих по сло ва ко ји се ти по ло шки или 
ин ди ви ду ал но оба вља ју у сва кој од јав них би бли о те-
ка, мо гу ће је са ста ви ти обра зац, чи јим ће се по пу ња-
ва њем сва ко од за по сле них на кра ју сва ког рад ног да-
на, на ћи у при ли ци да са мо уне се ци фру или крат ки 
опис и ин фор ма ци ју у ко ло ну ко ја је тој вр сти по сла 
на ме ње на. Рад на ли ста би тре ба ло да бу де про из вод 
ана ли зе по тен ци јал ног или оства ре ног оби ма ра да на 
сва кој вр сти по сла. Она мо ра би ти про из вод ана ли зе 
и оних по сло ва ко је је, по ми шље њу над ре ђе них, нео п-
ход но оба вља ти, а што до та да, из од ре ђе них раз ло га, 
ни је би ло чи ње но.

Те мат ске це ли не у рад ној ли сти

По сао у јав ним би бли о те ка ма раз ли чи тог ти па 
има за по сле ди цу при мар но уоч љи ву де лат ност – рад 
са ко ри сни ци ма. Овај део по сла че сто се у јав но сти 
сма тра је ди ним, но сва ко иоле упу ћен зна да је он тек 
по сле дич ни чин мно гих дру гих рад њи. Да би се са ко-
ри сни ци ма уоп ште мо гло ра ди ти, нео п ход но је, нај-
пре, ба ви ти се по сло ви ма об ра де књи га, ор га ни зо ва ти 
по сао (у пу ном зна че њу упо тре бље ног гла го ла), при-
пре ми ти про гра ме2, али и оба ви ти сва ко днев не по сло-
ве, укљу чу ју ћи и ни зо ве не при јат них ба нал но сти. Да 
би јав на би бли о те ка ишла у ко рак са оп штим тен ден-
ци ја ма раз во ја би бли о те кар ства у све ту, за по сле ни у 
би бли о те ци тре ба ло би да се струч но уса вр ша ва ју, тј. 
да си сте ма тич но ула зе у то ко ве и мо гућ но сти раз во ја 
стру ке, што је још је дан би тан сег мент рад них ли ста, 
по нај пре јер го во ри о ин тен ци ји сва ког за по сле ног по-
је дин ца да ра ди ко ли ко на се би, то ли ко и на уна пре ђе-
њу са ме про фе си је. Све на бро ја но је су став ке у рад ној 
ли сти, јер тек све за јед но, у пра вом оби му, пред ста-
вља ју на шу про фе си ју и до при но се ва ља но сти ра да 
јед не јав не би бли о те ке.

Рад са ко ри сни ци ма

Рад са ко ри сни ци ма у јав ним би бли о те ка ма при-
мар но се ве зу је за број из да тих књи га у то ку јед ног 
рад ног да на. Но, из да ва ње књи га под ра зу ме ва и ин-
фор ми са ње по се ти ла ца, јер ка та ло зи и ба зе по да та-
ка рет ко мо гу да под ми ре ин те ре со ва ња и по тре бе, 
на ро чи то ка да је се кун дар на ли те ра ту ра у пи та њу. У 
са мом про це су ин фор ми са ња, нео п ход но је из ве стан 
број на сло ва и под не ти на увид, ка ко би се ко ри сник и 
сам уве рио од го ва ра ли тра же на би бли о граф ска је ди-
ни ца ње го вим по тре ба ма и оче ки ва њи ма.

По сло ви об ра де књи га

Сва ка би бли о те ка, без об зи ра на је дин стве ну на-
ме ну, по се ду је спе ци фи чан си стем об ра де књи га3. 
Ор га ни зо ва ње по сло ва об ра де гра ђе раз ли ку је се од 
би бли о те ке до би бли о те ке. Ка ко год би ло, у сва кој је 
нео п ход но по што ва ти од ре ђе ни сте пен рад њи ко је 
је не ми нов но од ра ди ти да би се књи га, од тре нут ка 
до пре ма ња у би бли о те ку, на шла у ру ка ма ко ри сни ка, 
као и онај ко ји је нео п ход но учи ни ти да би књи га, ко ја 
је фи зич ки оште ће на или не ак ту ел на, из би бли о те ке 
иза шла. Углав ном, пр ви ни во опе ра ци ја се сво ди на 
про ве ру са екс пе ди ци о них ли ста, уно ше ње у ба зу, об-
ра ду и сме штај књи га по фон ду, док дру ги пут чи ни 
ода бир од ре ђе них на сло ва, при пре ме за рас ход или 
ко ри че ње, уно ше ње у, за ту вр сту, при пре мље не спи-
ско ве, одва ја ње и пре да ју над ле жним слу жба ма.

Ор га ни за ци ја

До бар си стем ор га ни зо ва ња4 свих вр ста де лат но-
сти у би бли о те ци го во ри о ње ној успе шно сти, нај пре-
ци зни је ре че но. У по сло ве ор га ни за ци је тре ба ло би 
увр сти ти број на пи са них фак со ва, као и спек тар и 
зна чај адре са на ко је су по сла ти, број на пи са них e-ma i-
lo va, као и ши ри ну њи хо вог де ло ва ња, пи са ње и сла ње 
пи са ма би ло ко је вр сте, ор га ни зо ва ње из ло жби, кон-
це ра та, хе пе нин га, су сре та ња и сл.

При пре ма про гра ма

При пре ма про грам ског ра да под ра зу ме ва озби-
љан, тра јан и вр ло од го во ран део ак тив но сти за по-
сле них у би бли о те ци, на жа лост, че сто не при ме ћен. 
Но, на пра ви ти и одр жа ти ква ли те тан про грам за од-
ре ђе ну вр сту пу бли ке ни је ни ма ло јед но став но, ако 
је на ме ра одр жа ва ња про гра ма по ве ћа ње члан ства, а 
тре ба ло би да је сте.

У при прем не рад ње ве за не за про грам ски рад 
убро ја ла бих, нај пре, ко ри шће ње од ре ђе не ли те ра ту-
ре из од ре ђе не обла сти5, за тим ин фор ми са ње ра зним 
на чи ни ма6, кон сул то ва ње са ли ци ма струч ним за ту 
вр сту из во ђе ња, као и ко му ни ка ци ју са уста но ва ма од 
зна ча ја, по зи ва ње на уч но-струч не јав но сти у го сте и 
др. Но, ка да су про гра ми у пи та њу, исто вре ме но би 
би ло мо гу ће вред но ва ти и про цес ева лу а ци је: упо-
ред ном ана ли зом бро ја по зва них го сти ју, пу бли ке, 
пре да ва ча, из во ђа ча и пре став ни ка ме ди ја и, ка сни је, 

2 Програмске активности данас су саставни део функционисања 
јавних библиотека (прим.аут).

3 У неким библиотекама, тј. огранцима, књиге се допремају 
већ обрађене, али се овде дорађују, уносе у базу, израђују се 
каталошки листићи, итд. (прим.аут).
4 Организовање програма чини посебан сегмент овог вредновања 
(прим.аут).
5 Неопходно је у радној листи навести списак коришћене 
литературе (прим.аут)
6 Сваки начин: навести интернет, периодику, стручна помагала... 
(прим.аут).
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њи хо вим од зи вом, би ло би мо гу ће утвр ди ти је ли свр-
ха про гра ма по стиг ну та, као и ко ли ко је био ак ти ван 
ан га жман са мог ор га ни за то ра. Во ђе ње про гра ма пред-
ста вља до дат ну ве шти ну и ак тив ност, те сма трам да 
би и то тре ба ло вред но ва ти.

Сва ко днев ни по сло ви

По сло ви у би бли о те ци ко ји су не при мет ни, а без 
ко јих би бли о те ка као си сте ма ти чан и уре ђе ни ор га-
ни зам не би ни по сто ја ла, је су: сре ђи ва ње кар то те ке 
ко ри сни ка, уазбу ча ва ње и сре ђи ва ње књи га из од ре ђе-
них фон до ва, сла ње опо ме на и учла ње ње ко ри сни ка. 
Рад не ли сте мо ра ју са др жа ти ко ло не у ко је ће за по сле-
ни јед но став но убе ле жи ти нпр. то да је у од ре ђе ном 
да ну уре дио 200 би бли о теч ких је ди ни ца из УДК гру пе 
159 или на пи сао и по слао 125 опо ме на не а жур ним ко-
ри сни ци ма.

У оче ки ва њу да би бли о те ка по ста не отво ре ни си-
стем ко ји са ра ђу је са спољ ним све том, не мо гу ће је пре-
ви де ти нео п ход ност по слов них са ста на ка одр жа них 
у са мој ку ћи или ван ње. Но, оно што је зна чај но у на-
шој те ми је сте бе ле же ње бро ја ре а ли зо ва них кон та ка-
та ове вр сте, као и по во да су сре та ња. Да кле, из ла сци 
до шко ла, вр ти ћа, дру гих би бли о те ка, уста но ва кул ту-
ре или ме диј ских ку ћа, у на шем по слу су до бро до шли, 
но при су ством тран спа рент но сти у њи ма до би ја се на 
озбиљ но сти, као и на мо гућ но сти пра ће ња оправ да но-
сти истих.

Струч но уса вр ша ва ње

Од спрем но сти за по сле них да кон ти ну и ра но пра-
те раз вој и то ко ве про фе си је, те же ље да са зна ња при-
ме њу ју у сва ко днев ном ра ду, за ви си и ни во по слов но-
сти би бли о те ке. Ви до ви до би ја ња но вих ин фор ма ци ја 
су раз ли чи ти, али ме ђу нај при хва тљи ви је и нај јеф-
ти ни је, у на шим усло ви ма, сва ка ко спа да упо тре ба 
ин тер не та7. У рад не ли сте тре ба ло би еви ден ти ра ти 
ин фор ма ци је ко је ће се у ра ду по ка за ти функ ци о нал-
ним, као и вре ме утро ше но да би се до тих ин фор ма-
ци ја до шло.

Рад на кре а тив ном осми шља ва њу и раз ви ја њу но-
вих иде ја из и ску је од ре ђе но вре ме и мо ра да ти од ре ђе-
не ре зул та те, те би и то тре ба ло бе ле жи ти као за себ не 
ка те го ри је.

Као по себ ни вид струч ног уса вр ша ва ња, из дво-
ји ла бих об ја вљи ва ње струч них тек сто ва у уже струч-
ним, или у ча со пи си ма за кул ту ру, као што бих зна чај-
ним сма тра ла и уче шће на струч ним ску по ви ма, при 
че му је нео п ход но пра ви ти раз ли ку из ме ђу уче шћа на 
истим у уло зи слу ша о ца и пре да ва ча. На жа лост, ма те-
ри јал на си ту а ци ја и не до ста так сред ста ва у овом сек-

то ру кул ту ре у ве ли кој ме ри огра ни ча ва ју и апе ти те 
ка да су струч ни ску по ви у пи та њу, но ипак је из во дљи-
во да бар по не ко из ко лек ти ва по се ти са ве то ва ња и 
оста ле упо зна са са др жа јем по се ће них оку пља ња, јер 
и то је, ма ка ко де ло ва ло за ста ре ло, је дан од ви до ва 
ши ре ња зна ња.

Оста ло

Сва ка би бли о те ка има по сло ве ко је је оп штим 
прин ци пом из ра де рад них ли ста не мо гу ће по кри ти. 
То би зна чи ло да сам обра зац мо ра са др жа ти део ко ји 
би мо гао да при хва ти уне се ни опис ура ђе них по сло-
ва, вре ме тра ја ња нео п ход но за њи хо во из вр ше ње као 
и ре зул та те са мих по ду хва та.

Ко ри сна упо тре ба те ле фо на

У да на шње вре ме, бу џе ти јав них би бли о те ка огра-
ни че ни су уто ли ко, да је не рет ко нео п ход но пра ви ти 
озбиљ не ела бо ра те и пре кра ја ња рас по ло жи вих бу џет-
ских сред ста ва, да би се пла ни ра но мо гло ре а ли зо ва-
ти. То је раз лог због ко га је и о упо тре би те ле фо на, у 
сми слу тро ше ња вре ме на и нов ца, нео п ход но по ве сти 
ра чу на. Обра зац би тре ба ло да са др жи по ља у ко ја се 
упи су ју име на оних ко ји су по зи ва ни, вре ме про ве де-
но у раз го во ри ма, као и раз ло зи зва ња.

Свр сис ход ност рад них ли ста

Про ми шље но са ста вље не рад не ли сте8 пру жа ју 
мо гућ ност ана ли зе уло же ног тру да. За хва љу ју ћи њи-
ма, све фа зе ра да мо гу би ти до ступ не, као што је и 
про цес пра ће ња ева лу а ци је укљу чен у сам про цес ана-
ли зе. Оне отва ра ју мо гућ ност осми шље ни јег рад ног 
учин ка и свр сис ход ни је про ве де ног да на на по слу. 
Но, по сле ди ца ко ја је, без сум ње, за све за по сле не у 
сек то ру јав них би бли о те ка од нај ве ћег зна ча ја, је сте 
– по ве ћа ње здра ве по слов но сти. Ово ни ка ко не зна чи 
да здра ва рад на енер ги ја у ко лек ти ви ма ни је по сто ја-
ла, на про тив. Зна чи са мо да је по треб но на ћи на чин 
да се та енер ги ја ка на ли ше ка ре ал ним и до бро про ми-
шље ним по тре ба ма раз во ја ку ће о ко јој је реч.

Ве ру јем да је слич них по ку ша ја би ва ло и ра ни је, 
да су не ки има ли по зи тив них, а не ки ло ши јих по сле-
ди ца по ста ње у ко лек ти ву и да љи рад, али ми слим 
да не зло на ме ран и кон струк ти ван при ступ ова квој 
вр сти но ви не не мо же на кра ју ре зул ти ра ти ло шим 
ис хо дом.

Прин цип упо тре бе рад них ли ста на Деч јем оде-
ље њу Би бли о те ке гра да Бе о гра да на сна зи је већ го то-
во две го ди не. Бу ду ћи да је са ма иде ја, у по чет ку, од 
стра не за по сле них би ла при хва ће на као ка зне на ме ра 
(што ни ка ко ни је би ла мо ја иде ја), би ва ло је от по ра 

7 Претпоставка је да највећи број библиотека поседује интернет 
везе (прим.аут). 8 Чије је попуњавање од стране запослених неминовно (прим.аут).
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пси хо ло шке при ро де и ре ак ци ја по вре ђе не су је те. 
Уви дев ши сву про бле ма ти ку, по тру ди ла сам се да об-
ја сним да је са ма рад на ли ста јед на вр ста под сет ни ка, 
пу то ка за, бе де ке ра, ни ка ко усу да. По сле из ве сног вре-
ме на, мо јим ко ле га ма9 је по ста ло при род но да сво је 
днев не оба ве зе бе ле же у од штам па не обра сце, по нај-
пре се бе и соп стве не про ве ре ра ди. Гле да но да нас, са 
раз да љи не од то ли ко вре ме на, мо гла бих да за кљу чим 
да са мо по пу ња ва ње обра сца зва ног рад на ли ста уно-

си не ку вр сту за до вољ ства по стиг ну тог од ра ђе ним 
оби мом по сла. Ако би смо као раз лог про тив спро во-
ђе ња по ме ну тог по ступ ка на ве ли не до ста так вре ме-
на, не ка ко не би би ло ра зло жно. Штам па ње го то вог 
обра сца и ана ли за по пу ње ног, из и ску је за не мар љи ви 
део вре ме на, као што и за по сле ни ма, на кра ју рад ног 
ра да, ни ка ко ни је су ви шно да ми нут-два одво је за оба-
ве зу ове вр сте. Но, свр сис ход но обо стра но за до вољ-
ство две раз ли чи те пер спек ти ве за си гур но оста је као 
трај на вред ност.

 9 Дечје одељење Библиотеке града Београда има, сем начелника и 
спремачице, седам запослених (прим.аут).
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Увод

Да ли вам се не кад де си ло да вам ка жу: „Ти, би-
бли о те кар? Не ма шан се! Уоп ште не из гле даш та ко!“? 
Или: „Би бли о те ке су до сад на, си ва ме ста са пра шња-
вим књи га ма и не љу ба зним ли ко ви ма, где ни кад не 
мо жеш на ћи књи гу ко ја ти тре ба“?

Ово су са мо два од ми ли он сте ре о ти па ко је сва ко-
днев но мо же те да чу је те. О че му се ту ра ди? Ко је крив 
за ова кву пер цеп ци ју ко ју ста нов ни ци на ше пла не те, 
у ма њој или ве ћој ме ри, има ју о овој див ној про фе си-
ји и фан та стич ним љу ди ма ко ји је пред ста вља ју? Ка ко 
мо же мо да ути че мо на то да ова цр но-бе ла сли ка до би-
је пра ве бо је?

Пер цеп ци ја и сте ре о ти пи

Пе рце пц ија се д еф ин ише као пр оцес се нз ац ије, 
о рг ан из ац ије и и нте рпр ет ац ије ст им ула нса у ц иљу 
о др еђ ив ања њ их овог зн ач ења. Ст им ула нси су све из 
ч ов ек овог окр уж ења што ут иче на н аша ч ула: вид, 
слух, д одир, м ирис и укус.

У све ту би бли о те ка, пер цеп ци ја ди рект но ути че 
на то ка кав ће при ступ има ти на ши ко ри сни ци и ка-
ко ће ко ри сти ти на ше ре сур се и зна ња. Мар ке тинг 
би бли о те ка има не за ми слив ути цај на њи хов сва ко-
днев ни оп ста нак. Ка ко из гле да мо? Ка ко зву чи мо? 
Шта обла чи мо? Из раз ли ца? Ово су са мо де та љи ве-
ли ке сли ке ко ју са ми ства ра мо и ко ју пред ста вља мо 
на шим ко ри сни ци ма.

При чу о пер цеп ци ји, као шкри па ва ири ти ра ју ћа 
при ко ли ца, пра ти и при ча о сте ре о ти пи ма. Вр ло по вр-
шан, по јед но ста вљен став – од нос пре ма не ко ме или 
не че му, пред ста вља сте ре о тип. Реч по ти че из штам-
пар ске тех но ло ги је, где се од но си на оти сак са не по-
крет ним сло гом. Слич но сти? Не из бе жне.

Ра ди се о сво је вр сној ге не ра ли за ци ји ко ја је на ро-
чи то при сут на у си ту а ци ја ма у ко ји ма не ма мо до вољ-
но ин фор ма ци ја о оно ме о че му/ко ме до но си мо суд. 
Ова не при јат на по ја ва има и сво је „пред но сти“ – омо-
гу ћа ва нам да бр зо и ла ко до но си мо за кључ ке без мно-
го тру да. Сва сре ћа, при ко ли цу је мо гу ће от ка чи ти и 
пар ки ра ти да ле ко, да ле ко...

Ти, би бли о те кар? 
Сва ка част!

Ве сна Вук сан
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
ve sna vuk san @gmail.com

Са же так
У све ту би бли о те ка, пер цеп ци ја ди рект но ути че на то ка кав ће при ступ има ти 
на ши ко ри сни ци и ка ко ће ко ри сти ти на ше ре сур се и зна ња. Мар ке тинг би бли
о те ка има не за ми слив ути цај на њи хов сва ко днев ни оп ста нак. Ка ко из гле да мо? 
Ка ко зву чи мо? шта обла чи мо? Из раз ли ца? Ово су са мо де та љи ве ли ке сли ке 
ко ју са ми ства ра мо и ко ју пред ста вља мо на шим ко ри сни ци ма.

Кључ не ре чи: 
би бли о те ка, пер цеп ци ја, јав ност, про ме не, имиџ, мар ке тинг

УДК 658.8:027
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За што нас уоп ште за ни ма
шта љу ди ми сле?

Би бли о те кар ство се че сто сма тра ире ле вант ном 
про фе си јом, а би бли о те ке кла у стро фо бич ним про сто-
ри ма пу ним пра шња вих књи га, по лу-жи вих би ља ка 
и на мр го ђе ног осо бља. Ме ђу тим, ни је све та ко си во. 
На чин по сло ва ња да на шњих јав них би бли о те ка у 
Ср би ји по сте пе но се ме ња, као од го вор про ме на ма у 
окру же њу. По ред коле кцијa књи га, би бли о те ке у сво-
јој по ну ди има ју ма те ри ја ле и услу ге ко ји омо гу ћа ва ју 
за до во ље ње лич них, обра зов них и про фе си о нал них 
по тре ба ко ри сни ка. Кон стант не и бр зе тех но ло шке, 
еко ном ске и дру штве не про ме не, чи ји смо све до ци по-
след њих де це ни ја, до во де до по ра ста по тре ба по сто је-
ћих и по тен ци јал них ко ри сни ка јав них би бли о те ка.

На ша ми си ја да нас под ра зу ме ва ис ко рак ка јав но-
сти, у сми слу фо ку си ра ња на ја ча ње по зи тив не сли ке 
о вред но сти би бли о те кар ства и по ве ћа ње по ве ре ња 
за јед ни це у би бли о те ке као по у зда не из во ре ин фор-
ма ци ја, еду ка ци је, ра зо но де и услу га ко је од го ва ра ју 
по тре ба ма свих про фи ла ко ри сни ка.

Пссст!

Би бли о те ка ри у фил мо ви ма, књи га ма, спо то ви-
ма, стри по ви ма и дру гим ме ди ји ма че сто су опи са ни 
кроз сте ре о ти пе – у пи та њу је же на са пун ђом и на-
о ча ри ма, мр ког по гле да, ру жних ци пе ла, ко ја стал но 
го во ри „пссст!“.

При мер пер цеп ци је ко ја – иако иза зи ва осме хе 
– ни ка ко не ма до бар ути цај на ми шље ње чи та о ца:

“Пре ма јав ном мње њу, би бли о те кар је же на нео-
д ре ђе них го ди на ко ја но си на о ча ре; осо ба би ло сне -

би вљи ве или оштре на ра ви, у блу зи ду гих ру ка ва за-
коп ча ној до гр ла; не ко ко обо жа ва ти ши ну, во ли књи-
ге и ка жња ва љу де. Би бли о те ка ри се не сме ју. Пре кри-
ве ни су тан ким сло јем пра ши не. Има ју бле ду ко жу 
ко ја, ако је до дир не те (чик се усу ди те!), пре ти да се 
ољу шти и от кри је реп тил ске кр љу шти.“1

Сли чан при каз би бли о те ка ра ја вља се у фил му 
Ди ван жи вот (1946), у ком Џи ми Стју арт пла ни ра са-
мо у би ство у тре нут ку ка да му по сао кре не низ бр до, 
а Бог му по ша ље ан ђе ла да га од го во ри од те на ме ре. 
Ка да Џи ми ка же ан ђе лу да би во лео да се ни кад ни је 
ни ро дио, ан ђео му по ка же шта би се де си ло да је би ло 
та ко. По го ди те шта се де ша ва са ње го вом же ном ко ју 
игра До на Рид? Она је би бли о те кар ка у јав ној би бли-
о те ци у гра ду, и то – усе де ли ца. Џи ми је ви ди ка ко 
из ла зи из би бли о те ке, у гро зној оде ћи, но си на о ча ре 
и не ма шмин ку. Он је зо ве, а она по чи ње хи сте рич но 
да ври шти.

Би бли о те ка ри – хе ро ји

Ме ђу тим, че сто се по ја вљу ју и ли ко ви би бли о те-
ка ра ко ји су атрак тив ни, па мет ни и по се ду ју мо ћи ко-
је „обич ни“ љу ди не ма ју.

Ако про пу ту је мо кроз ли те ра ту ру и фил мо ве, ви-
де ће мо да, још 1918. го ди не, у ро ма ну Едит Вор тон 
упо зна је мо гру пу сек си би бли о те кар ки, за тим, 1957, 
у фил му Деск сет Ке трин Хеп берн глу ми ве дру, при-
влач ну, ин те ли гент ну же ну ко ја се укла па у сте ре о тип 
је ди но по пун ђи; Пи тер Се лерс у фил му За игру је по-
треб но дво је (1962) игра згод ног и спо соб ног би бли-
о те ка ра.

Еве лин Кар на хан у фил му Му ми ја из го ва ра ле ген-
дар ну ре че ни цу: „Мо жда ни сам ис тра жи вач, ни аван-
ту ри ста, ни тра гач за бла гом, ни стре лац, го спо ди не 
О'Ко нел, али сам по но сна на оно што је сам. [...] Ја сам 
би бли о те кар.“

Нај ак ту ел ни ји филм ски при каз би бли о те кар ства 
и би бли о те ка ра је про шло го ди шње оства ре ње Хо ли-
вуд ски би бли о те кар (2007), у ре жи ји Ен Сејдл, ко ја 
је и са ма би бли о те кар. Хо ли вуд ски би бли о те кар на 

је дин ствен и шар ман тан на чин пред ста вља раз ли чи-
то сти би бли о те ка ра као по је ди на ца и ва жност оно га 
чи ме се ба ве. Овај до ку мен та рац је на ме њен уз ди за-
њу све сти јав но сти о ком плек сно сти би бли о те кар ске 
про фе си је у ери тех но ло ги је и пред ста вља ко рак на-
пред ка ре де фи ни са њу по сто је ће сли ке.

 

- Никад не бих рекао да си библиотекар.
- Не, озбиљно, чиме се бавиш?
- Обожавам да читам – и ја би требало да  
 постанем библиотекар!
- Хм, плешеш јако добро за једног                

библиотекара!
- Нисам знао да библиотекари могу бити                   

тако млади.
- Да су библиотекарке изгледале као ти 

кад сам ја био клинац, чешће бих ишао у 
библиотеку.

- Чекај, зар то није женски посао?
- Никад раније нисам упознао 

библиотекара који вози мотор.
- Где ти је пунђа?
- Нисам знао да мораш да идеш у школу да би 

био библиотекар!
- Облачиш се сувише модерно за 

библиотекара.

Про бра не из ја ве упу ће не би бли о те ка ри ма

1 Бери Боус, Између полица (Лондон: Landesman, 1979).
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Ке тлин Лоу нам пру жа по глед на ду хо ви ту и ин-
три гант ну стра ну би бли о те ка ра у књи зи Ка за но ва је 
био би бли о те кар (2007), а Рет Елис нас упо зна је са 
нај леп шом же ном у це лом све ми ру, ло кал ном би бли-
о те кар ком у ро ма ну Ка ко сам се за љу био у би бли о те-
кар ку и пре жи вео да ис при чам (2004). Ту је, на рав но, 
не за о би ла зни стрип Un shel ved, са глав ним ју на ком 
Ме лом Дју и ем и це лим спек тром ко мич них ли ко ва, 
по чев од уобра же ног деч јег би бли о те ка ра, до ре фе рен-
сног би бли о те ка ра – тех но фо ба.

За пад се у по след њих не ко ли ко го ди на по себ но 
по за ба вио овом 
сфе ром – не ко ли ко 
раз ли чи тих ре кла-
ма ко је асо ци ра ју на 
крај ње по зи ти ван 
опис би бли о те ка ра: 
пред ста вље ни су 
као по у зда не, си гур-
не осо бе, а у не ким 
слу ча је ви ма чак и 
„от ка че не“.

 Рек лама за 
н ај но вију Х онду 

 по ја вила се у  не ко лико р аз ли читих  ча со писа. Текст 
г ласи: „Ау то моб илски ек ви валент  з аиста сј ајног 
 биб л ио те кара. Атр ак тиван, а  ин те лиг ентан.  За баван, 
а  со фис ти циран. Све у  врло п ривл ачном  па кету од 
200 к оњских с нага.  Accord V-6  купе.“. 

Ре кла ма за Ба кар ди рум по ру чу је „Би бли о те кар 
да њу. Ба кар ди но ћу“. Ве ћи на би бли о те ка ра на раз ли-
чи тим on-li ne ди ску си о ним ли ста ма при ми ла је ове 
ре кла ме као ком пли мент.

„Сре ли смо се са 
не при ја те љем 

и он је ми“2

Иако се по сло ва ње 
би бли о те ка да нас по-
сте пе но по бољ ша ва, на-
ша зе мља је по да ле ко 
од по зи тив ног ви ђе ња 
би бли о те кар ства на на-
чин на ко ји се то од ви ја 
у раз ви је ним зе мља ма. 
При лаз јав но сти на је дан пот пу но но ви на чин тек 
пред сто ји: ко смо, шта же ли мо, ко је су на ше циљ не 
гру пе, ка ко по сти ћи ве ћи успех, ис ко ре ни ти узро ке 
не до вољ но успе шног по сло ва ња и јед на ко не ре пре-
зен та тив не сли ке ко ја вла да у јав но сти? Ко нач но, ко је 
би све ко ра ке тре ба ли да пре ду зме мо да би смо про-
ме ни ли пер цеп ци ју јав но сти ка да су у пи та њу јав не 
би бли о те ке?

На на ма, би бли о те ка ри ма, је да кре и ра мо аде-
кват ну сли ку оно га чи ме се ба ви мо и шта у су шти ни 
пред ста вља мо. Ка ко би смо ус пе ли у на ме ри да „цр-
но-бе ла“ сли ка до би је пра ве бо је, мо ра мо да ути че мо 
на јав ност на од го ва ра ју ћи на чин ко ји ће она ви де ти, 
чу ти и раз у ме ти. Циљ је из ра ди ти стра те ги ју од но са 
са јав но шћу и мар ке тин га ко ја ће до ве сти до про ме не 
ими џа и, сва ка ко, пер цеп ци је јав но сти.

Ак тив но про мо ви са ње под ра зу ме ва до бро осми-
шљен кон цепт, ја сно утвр ђе не ци ље ве и на чи не спро-
во ђе ња мар ке тин шке по ли ти ке. Уко ли ко не ма мо 
пре ци зно де фи ни сан мар ке тин шки план, по ма ци и 
ус пе си ко је ће мо по сти ћи ће би ти тре нут ни. Да би смо 

пре ста ли да бу де мо са ми се би нај ве ћи не при ја те љи, 
мо ра мо се окре ну ти раз ми шља њу на ду ге ста зе, од но-
сно фор ми ра ти ква ли тет не и ду го трај не мар ке тинг 
стра те ги је.

Мо дер ни мар ке тинг зах те ва од би бли о те ка ра да 
на ђу но ве на чи не ко му ни ка ци је и по ве зи ва ња са љу-
ди ма, ра ди по ве ћа ња успе ха. Јав ност жу ди за са вре ме-
ним и ко ри сним.

 

Јав на би бли о те ка из Или но и са до шла је на 
иде ју да соп стве но осо бље ис ко ри сти у мар-
ке тин шке свр хе. Сло ган „Знаш ли ко сам ја?“ 
ко ји је осва нуо на бил бор ди ма је из у зет но 
за ин те ре со вао ко ри сни ке да са зна ју ви ше 
о љу ди ма ко ји ра де у би бли о те ци. Сва ка 
би бли о те ка мо же да про бе ре фа сци нант не 
де та ље из 
би о гра фи ја 
свог осо бља 
и осми сли до-
бру кам па њу.

Знаш ли ко сам ја?

2 Пого, велики филозоф у стрипу Волт Келија.
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Кључ на тач ка на ко ју се да нас тре ба по себ но 
усред сре ди ти су но ви про из во ди и но ве услу ге. Та-

ко ђе, по ред чи ње-
ни це да у на шим 
мар ке  тин шким 
слу жба ма има мо 
кре а тив не љу де, 
ни је на од мет ко-
ри сти ти већ по-
сто је ће иде је као 
ин спи ра ци ју. За-
пад је сте пар ко-
ра ка ис пред нас 
– што упра во да је 
до бре смер ни це 
за из ра ду стра те-
ги је.

Ти, б ибл и от екар? Св ака част!

Да кле, ви би ра те.
Да ли же ли-

те да сва сво ја 
уме ћа и ве шти не 
за др жи те за се бе 
и ти ме по др жи те 
сте ре о ти пе, или 
да осва не те на 
ре кла ми за нај по-
у зда ни ји ави он 
икад на пра вљен?

Усл уга „П ита јте б ибл и о-
т ек ара“ м оже да 

пр ив уче в е-
л ику п ажњу 
ук ол ико 
се уко мб-
ин ује са 

не оби чним 
п ит ањ има. „Да 

ли сте се икад п и-
т али – м ож ете ли об ар ити 
л ос оса у м аш ини за пр ање 
с уд ова?                        
П ита јте б ибл и от ек ара!“
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Ab stract
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Об ли ко ва ње 
ви зу ел ног иден ти те та 
при је пољ ске би бли о те ке
www.bi bli o te kapri je po lje.com

www.in fo bus.rs

Нер ми на Ду ран
Ма тич на би бли о те ка „Вук Ка ра џић“ При је по ље
vi zi ja @E U net.yu

Са же так
Ви зу ел ни иден ти тет Би бли о те ке у При је по љу ду го је об ли ко ван ама тер ски и у 
хо ду. То ком 2007. и 2008. го ди не, ин тен зив но се ра ди ло на кре и ра њу но вог ими
џа Би бли о те ке, ка ко би ко ри сни ци ма, по се ти о ци ма и ши рој јав но сти скре ну ли 
па жњу на све аспек те на шег ра да и упо зна ли их са ре сур си ма ко ји им сто је на 
рас по ла га њу. Са рад ња би бли о те ка ра и про фе си о на ла ца за wеб и гра фич ки ди
зајн је нео п ход на за по сти за ње по зи тив них ре зул та та.

Кључ не ре чи: 
ви зу ел ни иден ти тет, ло го тип, фа зе у из ра ди сај та, wеb сајт Би бли о те ке, wеb сајт 
Ин фо бу са, гра фич ки ди зајн, Во дич кроз Би бли о те ку, ста ти стич ки по ка за те љи, са
о бра ћај на ин тер не ту, ауто гра фи ка.

УДК 005.53:027.022(497.11 Pri je po lje)
004.738.1:027.022(497.11 Pri je po lje)

При је пољ ска би бли о те ка раз ви ја ви зи ју мо дер не, 
при сту пач не ри зни це зна ња, ства ра ла штва, ин фор-
ма ци ја, а но ве об ли ке ко му ни ка ци је са ко ри сни ци ма 
оства ру је и кроз сим бо лич ку си нер ги ју про сто ра и 
ви зу ел ног иден ти те та. Ка ко је на ди мен зи ји про сто-
ра Би бли о те ка већ до сти гла зна ча јан по мак, по ста ло 

је нео п ход но уса вр ши ти ефек тан, при вла чан, ори ги-
на лан и јед но ста ван ви зу ел ни иден ти тет. За по мак у 
пер цеп ци ји Би бли о те ке ме ђу ко ри сни ци ма, гра ђа ни-
ма, по се ти о ци ма, ко ле га ма, осми шљен је атрак ти ван 
ди зајн по ком је Би бли о те ка пре по зна тљи ва на пр ви 
по глед.

- Атрак тив ност
- Пре по зна тљи вост
- Јед но став ност 

су ка рак те ри сти ке од ко јих се кре ну ло у из ра ди ло го-
ти па, wеb сај та Би бли о те ке, wеb сај та Ин фо бу са и гра-
фич ког ди зај на (во ди чи, но те ри, фла је ри, ка та ло зи, 
ви зит кар те, ко вер те, ме мо ран дум, фа сци кле, по зив-
ни це, за хвал ни це, че стит ке).
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Ви зу ел ни иден ти тет би бли о те ке ду го је осми -
шља ван ама тер ски и у хо ду. По сто је ћи ло го тип гра-
фич ки – тех нич ки ни је пред ста вљао до бро ре ше ње и 
рет ко се упо тре бља вао. Има ли смо ја сну ви зи ју: же-
ле ли смо да пре зен ту је мо Би бли о те ку – ко смо и шта 
ра ди мо, ка кве услу ге ну ди мо, ко јим ре сур си ма рас по-
ла же мо, ка ко би љу ди мо гли да се оба ве сте и пре не го 
што са на ма сту пе у ди рек тан кон такт. Ис тра жи ва ли 
смо сај то ве би бли о те ка код нас и у ре ги о ну, ана ли-
зи ра ли шта нам се до па да, а шта не. Зна чај но вре ме 
по све ти ли смо ис тра жи ва њу аген ци ја за wеb ди зајн, 
тра жи ли по ну де, сту па ли у кон такт. По сао је по ве рен 
Ти ја ни Се ку лић, арт ди рек то ру Аген ци је за мар ке-
тинг, кон сал тинг и ди зајн АТ HA US из Бе о гра да.

“Ин тер нет пре зен та ци ја ни је бро шу ра, ле так или 
спот. При ме ном нај но ви јих мул ти ме ди јал них тех но -
ло ги ја при ву ћи ће мо и оку пи ра ти па жњу Ва ших кли-
је на та и парт не ра. Кре и ра ће мо ефект ну и ла ко ра зу м-
љи ву по ру ку. Да бу де ја сна и пре глед на, да се из дво ји 
ме ђу мно штвом пре зен та ци ја на Ин тер не ту, да се пам-
ти.”1, би ло је обе ћа ње АТ HAUS-а.

Да би се при сту пи ло из ра ди сај та, би ло је нео п ход-
но ди зај ни ра ти но ви ло го Би бли о те ке са ефект ном и 
ла ко ра зу мљи вом по ру ком ко ја сим бо ли зу је са вре ме-
ну би бли о те ку. Од три пред ло же на гра фич ка ре ше ња, 
Управ ни од бор Би бли о те ке је усво јио оно ко је у се би 
но си дво стру ку сим бо ли ку.

Са јед не стра не уоча ва мо сти ли зо ва ну пред ста ву 
др ве та са пло до ви ма зна ња и ста блом, ко је ујед но сим-
бо ли зу је тра ди ци ју, док са дру ге стра не пре по зна је мо 
основ ни еле мент сва ке би бли о те ке, књи ге по ре ђа не на 
по ли ци, из ко јих из ла зе му дрост и енер ги ја сим бо лич-
но при ка за не кроз пло до ве др ве та зна ња.

По чет на стра ни ца wеb сај та Би бли о те ке:

1 Агенција за маркетинг, консалтинг и дизајн, AT HAUS, Београд. 
http://www.atahaus.co.yu/web dizajn. (преузето 3. 10. 2008)
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Се дам ко ра ка у из ра ди сај та 
и не за бо ра ви те – осми!

Као што је за ку ћу по треб но из ра ди ти фи нан сиј-
ску сту ди ју, идеј ни и глав ни про је кат, да би се на кра ју 
сти гло до град ње са мог објек та, исто та ко је и за овај 
wеб сајт би ло по треб но пред у зе ти чи тав низ раз ли чи-
тих ко ра ка:

1. Де фи ни са ње про јект ног за дат ка: Ко ји са др жа ји 
ће се на ћи на wеb сај ту? Ко ме су на ме ње стра не? Ко ји 
са др жа ји су про мен љи ви, а ко ји стал но при сут ни? На 
ко јим је зи ци ма – пи сми ма?

2. Кон цеп ци ја и пла ни ра ње: Ко ји тим је по треб но 
фор ми ра ти за овај wеb сајт? Ко ји brow ser - soft wa re 
тре ба да бу де по др жан? Ко ли ко рад них са ти је по треб-
но да би се из ра дио сајт? Из ра да по ну де од стра не wеb 
аген ци је – це на сај та.

3. Ор га ни за ци ја струк ту ре сај та: Ко ји ма те ри јал 
сто ји на рас по ла га њу (са др жа ји и сли ке), а ко ји још 
увек не до ста је? Ка ко тре ба при ка за ти по дат ке? Ка ко 
тре ба да из гле да функ ци о нал ни ди зајн?

4. Ди зајн сај та: Из ра да ma ster tem pla te-a и ди зај на 
wеb стра не; Осми шља ва ње тек сто ва; Фор ма ти тек сто-
ва; При ба вља ње цр те жа и фо то гра фи ја.

5. Из ра да wеb сај та: Пу ње ње сај та са др жа јем; Уба-
ци ва ње хи пер лин ко ва; За вр шна лек ту ра и ко рек ту ра 
свих стра на.

6. Пу шта ње сај та на Ин тер нет и да љи ко ра ци: Те-
сти ра ње, одр жа ва ње и ажу ри ра ње – Те сти ра ње функ-
ци о нал но сти сај та; Ар хи ви ра ње свих ма те ри ја ла; 
Кон ти ну и ра на ана ли за упо тре бе сај та; Про ве ра свих 
лин ко ва (да ли ра де). Раз вој сај та на осно ву ана ли зе 
ста ти стич ких по ка за те ља.

7. Обу ка осо бља Би бли о те ке за упо тре бу CMS-а и 
оп ти ми за ци ју сли ка.

Овај спи сак је иде ал ни рас по ред фа за раз во ја јед-
ног сај та. Ме ђу тим, у прак си се ове фа зе че сто пре пли-
ћу и те ку па ра лел но. Де ша ва се да то ком из ра де сај та 
до ђе до про ме не не ке од лу ке, са др жа ја, пред ло же ног 
ре ше ња, или се од у ста не од иде ја ко је се по ка жу пре-
ам би ци о зним, јер ни су у скла ду са људ ским ре сур си-
ма са ко ји ма Би бли о те ка рас по ла же.

По чет на стра ни ца wеb сај та Ин фо бу са:
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На при мер: на ша иде ја је би ла да сајт бу де што ви-
ше ин тер ак ти ван и то смо хте ли да по стиг не мо кроз 
фо рум, кви зо ве, ан ке те, блог. Ме ђу тим, у стал ној ко-
му ни ка ци ји са ди зај нер ком сај та, сле ди ли смо ње не 
са ве те, упо зна ли се са на чи ном функ ци о ни са ња фо ру-
ма и др. и при хва ти ли пре по ру ку да пр ва го ди на бу де 
по све ће на про мо ци ји Би бли о те ке и пра ће њу раз ли чи-
тих ста ти стич ких по ка за те ља ко ји ће по ка за ти шта и 
на ко ји на чин тре ба да ље раз ви ја ти. Ва жно је по че ти, 
па он да стра те шки раз ми шља ти!

Све ин тер нет сер ви се је мо гу ће ис про гра ми ра ти 
ка ко би по се ти о ци би ли за до вољ ни, али о тим са др жа-
ји ма не ко мо ра да бри не. Пи та ње је: Ко је то? Обич но 
ма ње би бли о те ке не ма ју мо гућ но сти да за по сле но ве 
љу де, фор ми ра ју wеb ре дак ци ју или слич ну слу жбу. 
Због то га је нео п ход но ве ли ке же ље то ком из ра де сај-
та све сти на оп ти мум ко ји омо гу ћа ва нео ме та но по-
сло ва ње са тре нут ним ре сур си ма.

Зна чај ну па жњу нео п ход но је по све ти ти из бо ру 
фо то гра фи ја за сајт. Ам би јен тал не фо то гра фи је су ве-
о ма ва жне јер да ју ат мос фе ру стра ни ци, док су ин фор-
ма тив не ве за не за кон крет не до га ђа је или про гра ме 
– оне су про мен љи ве и би бли о те кар-ад ми ни стра тор 
их сам уба цу је. Иако су фо то гра фи је моћ но сред ство 
у до ча ра ва њу ат мос фе ре, при ме ње не су опре зно и са 
ме ром, ка ко ду го вре ме учи та ва ња не би од вра ти ло 
по тен ци јал ног ко ри сни ка од по се те сај ту. Тре ба има-
ти на уму да wеb ди зајн ни је са мо ви зу ел но ре ше ње, 
већ он про из и ла зи из по тре ба ко ри сни ка сај та и слу-
жи, пре све га, за ње го во што лак ше сна ла же ње на сај-
ту. Код из ра де wеb пре зен та ци је Би бли о те ке и Ин фо-
бу са ан га жо ва на аген ци ја во ди ла је ра чу на не са мо о 
ди зај ну wеb стра ни ца, већ и о то ме да оне бу ду ви дљи-
ве и за сту пље не на ин тер нет пре тра жи ва чи ма, ка ко 
би ко ри сни ци ма олак ша ли њи хо во про на ла же ње и 
ко ри шће ње.

Пре по ру ка: ве о ма је ва жно иза бра ти си стем упра-
вља ња сај том ко ји омо гу ћа ва ла ко и јед но став но ажу-
ри ра ње – до да ва ње или ме ња ње са др жа ја.

Сајт при је пољ ске би бли о те ке и Ин фо бу са ура ђен 
је у CMS си сте му. Реч је о софт ве ру пи са ном у PHP-
у, ко ји омо гу ћа ва би бли о те ка ру-ад ми ни стра то ру да 
са мо стал но ажу ри ра са др жа је, до да је но ве ин фор ма-
ци је у ба зу по да та ка on-li ne. По треб но је еле мен тар но 
по зна ва ње МS WordТМ-а или слич них про гра ма за 
об ра ду тек ста. По чет на ин ве сти ци ја за им пле мен та-
ци ју CMS си сте ма је не што ве ћа, али се ве о ма бр зо 
ис пла ти, јер би одр жа ва ње сај та без CMS-а, ка ко про-
ла зи вре ме, би ло знат но ве ћа ин ве сти ци ја од по чет-
ног ула га ња. Ов де при ме ње ни си стем за упра вља ње 
са др жа јем, ком па ти би лан је са стра те ги јом сај та пре-
ма ин тер нет пре тра жи ва чи ма, у сми слу струк ту ре сај-
та, мо гућ но сти на кнад ног упи си ва ња кључ них ре чи и 
ме та та го ва за сва ку стра ни цу.

ОСМИ КО РАК: Не за бо ра ви те: у је дан ин тер нет 
сајт по треб но је уло жи ти, не са мо сред ства за са му из-

град њу сај та, већ и ме сеч не из но се за ње гов раз вој и 
одр жа ва ње.

Оно што је код сај та мер љи во и тре ба кон ти ну и ра-
но пра ти ти су ста ти стич ки по ка за те љи: ко су по се ти-
о ци, ода кле до ла зе, шта их нај ви ше ин те ре су је – шта 
тре ба ко ри го ва ти, до пу ња ва ти, ме ња ти. Пра ће ње ста-
ти стич ких по ка за те ља сај та Би бли о те ке и Ин фо бу са 
до 2009. го ди не оба вља Аген ци ја АТ HA US (број по-
се ти ла ца то ком од ре ђе ног вре ме на /днев но, не дељ но, 
ме сеч но/, вре ме до ла ска и за др жа ва ња на сај ту, где су 
усме ре не по се те, ода кле до ла зе по се ти о ци, про це нат 
ло јал них по се ти ла ца у укуп ном са о бра ћа ју на сај ту). 
По сто ји ве ли ки број ана ли тич ких софт вер ских алат-
ки на ме ње них ана ли зи са о бра ћа ја на ин тер не ту (We-
ba li zer, Wеb Тrends, Go o gle Analytics) ко је ће од 2009. 
го ди не ко ри сти ти би бли о те кар-ад ми ни стра тор за пра-
ће ње ста ти стич ких по ка за те ља и да љи раз вој сај та.

Во дич кроз би бли о те ку

У окви ру про јек та но вог ви зу ел ног иден ти те та 
при је пољ ске би бли о те ке, из штам пе је иза шао и пр ви 
Во дич кроз Би бли о те ку ко ји су при ре ди ле Нер ми на 
Ду ран и Ма ри ја Сти ко вић. Гра фич ки ди зајн по ве рен 
је Аген ци ји за мар ке тинг, кон сал тинг и ди зајн АТ HA-
US из Бе о гра да, а про је кат је по др жа ла Др жав на лу-
три ја Ср би је. Ова бро шу ра на 14 стра ни ца, ди мен зи ја 
21x21цм, при ка зу је оде ље ња и огран ке Би бли о те ке, 
услу ге ко је пру жа, и бо га то је илу стро ва на про фе си о-
нал ним фо то гра фи ја ма Све тла не Дин га рац и Зо ра на 
Зе ка ви чи ћа. На слов на ко ри ца је пер фо ри ра на и сим-
бо ли зу је и ис ти че ло го Би бли о те ке. Јед на стра ни ца је 
пре ве де на на ен гле ски је зик, ка ко би на шим при ја те-
љи ма и по се ти о ци ма по ка за ли са др жај ра да Би бли о-
те ке.
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У окви ру про гра ма об ли ко ва ња ви зу ел ног иден ти-
те та, ди зај ни ран је ло го Би бли о те ке (2007), но ви сајт 
Би бли о те ке (2007), но ви сајт Ин фо бу са (2008), Во дич 
кроз Би бли о те ку (2008), но те ри (2008). Све сни по тре-
бе за убе дљи вом и сна жном ви зу ел ном ко му ни ка ци-
јом, на ста вља мо сво је ак тив но сти на овом по љу и, до 
кра ја го ди не, пла ни ра мо из ра ду и штам па ње ме мо ран-

ду ма, ви зит кар ти, ко вер ти, фа сци кли и по зив ни ца. 
По чет ком 2009. го ди не пла ни ра но је кре и ра ње но вог 
ими џа Ин фо бу са – са уни кат ним ди зај ном, ква ли тет-
ним ауто фо ли ја ма са спе ци јал ном за шти том за чу ва-
ње прин та од спољ них ути ца ја и до дат ном за шти том 
од ме ха нич ких оште ће ња и УВ зра че ња.
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Ab stract
Vi sual iden tity of a li brary in Pri je po lje has been sha ped by the way, ama te u rishly, for a long 
ti me. Du ring 2007 and 2008, we in ten si fied cre a ting new ima ge of the li brary aiming to at
tract users, vi si tors and pu blic in the who le, to draw the ir at ten tion to all aspects of our work 
and ava i la ble re so ur ces. Thanks to jo int of with li bra ri ans and Agency for Mar ke ting, con
sul ting and de sign from Bel gra de, the new lo gotype of the Li brary was cre a ted, si te www.
bi bli o te kapri je po lje.com, www.in fo bus.rs, gu i de thro ugh the li brary, no tes, me mo ran dum 
and vi sit cards. To ac hi e ve po si ti ve re sults it is ne ces sary to pro vi de co o pe ra tion bet we en 
li bra ri ans and ex perts for web and grap hic de signs.

Keу words:
vi sual iden tity, lo gotype, sta ges in cre a ting si te, web si te of the li brary, in fo bus web si te, grap
hic de sign, gu i de thro ugh the li brary, sta ti stic in di ca tors, in ter net traf c, auto grap hic

т е М а

Павле Миладиновић
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Тра го ви ма оца Јо а са фа

Алек сан дар Ра до вић
Би бли о те ка Ма ти це срп ске
arad do vic@yahoo.com 

Сажетак
У окви ру ви ше де це ниј ског про јек та Хи лан дар ска би бли о те ка, ре а ли зо ва ног 
пре ко НБС, то ком 2008. го ди не на ста вљен је рад на фор ми ра њу и одр жа ва њу 
ба зе са вре ме не књи ге. У елек трон ску ба зу по да та ка уне то је 1660 на сло ва књи
га, та ко да ма на стир ска би бли о те ка тре нут но по се ду је пре ко 14.000 за пи са у 
ба зи Мicrosoft Of  ce Ac cess. Књи ге до ма ћих из да ва ча су ка та ло ги зи ра не при
ме ном УДК си сте ма. Пла ни ра но је да, по за вр шет ку по сла, бу де штам пан но ви 
ка та лог књи га на срп ском је зи ку са ре ги стри ма. Овај рад би био мо гућ пре у зи
ма њем за пи са из CO BISS ба зе. Упо ре до са ка та ло ги за ци јом, ра ђе но је на пре по
ве зи ва њу и кон зер ва ци ји мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци ја. 

Кључне речи:
На род на би бли о те ка Ср би је, ма на стир Хи лан дар, За ду жби на Све тог ма на сти ра 
Хи лан да ра, би бли о те ка са вре ме не књи ге, елек трон ска об ра да, УДК кла си фи ка
ци ја, CO BISS ба за

УДК 004.42CO BISS:[027:271.2(=163.41)523.4(495)

М Р е Ж а

Ви ше де це ниј ска бри га На род не би бли о те ке Ср-
би је за са ку пља ње, об ра ду, за шти ту и пре зен то ва ње 
штам па ног бла га ма на сти ра Хи лан дар, на ста вље на је 
и то ком 2008. го ди не.

Нај ве ћа на ци о нал на би бли о те ка од 1971. го ди не 
сво ју про грам ску ми си ју оба вља и на Хи лан да ру (пр-
ви ру ко во ди лац про јек та био је др Ди ми три је Бог да-
но вић). Ак тив но сти за по че те пре  го то во че ти ри де це-
ни је до би ле су но ви про фил елек трон ском об ра дом 
би бли о теч ке гра ђе ко ја се од ви ја у про гра му Mic ro soft 
Offi	 	ce	Ac	cess	2003.

Исто ри ја би бли о те ка код Ср ба, на жа лост, још не 
рас по ла же по дат ком о бо рав ку мо на ха Јоасaфа Ме-
те ор ског, пр вог по зна тог Ср би на би бли о те ка ра, на 
Хи лан да ру. За са да се зна да се, за све тов ног жи во та 
по знат као Јо ван Урош Не ма њић Па ле о лог,1 нај ста ри-
ји срп ски би бли о те кар за мо на шио у све то гор ском ма-
на сти ру Ва то пед, где је по пи сао и ка та ло ги зи рао 1173 
грч ка и 493 стра на до ку мен та, по де лив ши та да шњи 
фонд пре ма је зи ку на грч ки и оста ле. Уре дио је, ко ли-
ко се зна, на Ме те о ри ма ма на стир ску би бли о те ку и 
умро 1423. го ди не у ма на сти ру Св. Пре о бра же ња, где 
су и да нас ње го ве мо шти.

Мо гућ ност да је пре ско ро шест ве ко ва у слич ној 
ми си ји ов де бо ра вио пр ви ме ђу срп ским би бли о те ка-
ри ма, да је сва ком по слу те вр сте по се бан осе ћај и од-
го вор ност.

Еки па би бли о те ка ра ко ју су чи ни ли ђа кон Не над 
Идри зо вић и Сла вен По па ра из На род не би бли о те ке 
Ср би је и Алек сан дар Ра до вић из Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске ра ди ла је (од 12. ав гу ста до 4. сеп тем бра) на 
фор ми ра њу и одр жа ва њу ба зе по да та ка Би бли о те ке 
са вре ме не књи ге ма на сти ра Хи лан да ра.

У ба зу је за то вре ме уне то 1660 но вих на сло ва (мо-
но граф ских пу бли ка ци ја) на срп ском је зи ку, а књи ге 
су по сле би бли о граф ске об ра де и „фи зич ки“ об ра ђе-
не и по хра ње не у фонд. Пре ма УДК кла си фи ка ци ји 
об ра ђе но је 1670 је ди ни ца, та ко да елек трон ски ка та-
лог Хи лан дар ске би бли о те ке са да бро ји 14.413 за пи са. 
Пу бли ка ци је са  ви ше од три при мер ка су из дво је не 
из фон да, а на по сто је ће сиг на ту ре уба че но је де се так 
мо но граф ских пу бли ка ци ја. У би бли о те ци се на ла зи 
још око 2.800 нео бра ђе них пу бли ка ци ја и пла ни ра но 
је да унос по да та ка у ба зу бу де за вр шен до је се ни 2010. 
го ди не. Пред ви ђе но је, у до го во ру са за ме ни ком игу-
ма на, оцем Ме то ди јем, штам па ње но вог из да ња ка та-
ло га на срп ском је зи ку са ре ги стри ма. Ова оба ве за би 
би ла по ве ре на струч ња ци ма На род не би бли о те ке Ср-
би је пре у зи ма њем за пи са из уза јам не CO BISS ба зе.

1 Гордана Стокић-Симончић, Књига и библиотеке код Срба у 
Средњем веку (Панчево: Градска библиотека, 2008), 56. 
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Би бли о те кар ма на-
сти ра Хи лан да ра, наш 
до ма ћин, отац Ро ми ло, 
по ка зао је и овај пут 
из у зет но ин те ре со ва-
ње за уна пре ђе ње ра да 
би бли о те ке ма на сти ра. 
Ко ри сни ци услу га би-
бли о те ке су, по ред ма-
на стир ског брат ства, 
и број ни го сти ма на-
сти ра. Хо до ча сни ци ма 
и бо го тра жи те љи ма 
су, у све то гор ском ми-
ру уз бо го слу же ње, на 
услу зи и ра зно вр сна и 
вред на де ла из би бли-
о те ке „срп ске цар ске 
ла вре“. Сви ма њи ма је  
до ступ на и до пу ње на, са вре ме но об ра ђе на вер зи ја 
ба зе би бли о те ке. Ма на стир ска би бли о те ка свој фонд 
об на вља по кло ни ма ве ћи не из да ва ча из Ср би је и Ре-
пу бли ке Срп ске. Ди стри бу тив ни цен тар за на бав ку 
са вре ме не срп ске књи ге је За ду жби на ма на сти ра Хи-
лан да ра из Бе о гра да. Пре ма ре чи ма оца Ро ми ла, ма на-
стир ска би бли о те ка је у по след ње две го ди не до пу ни-
ла фон до ве са ви ше од 2.000 књи га.

Исто вре ме но са об ра дом фон да са вре ме не срп ске 
књи ге, кон ти ну и ра но се бри не и о  за шти ти би бли о теч-
ке гра ђе. Из по ме ну те еки пе по сао је по ве рен Зво ни ми-
ру Рат ко ви ћу (књи го ве зац ре ста у ра тор) и кон зер ва то-
ру Жељ ку Мла ди ће ви ћу. Пре по ве за но је ви ше од 70 
мо но граф ских пу бли ка ци ја, а ра ђе но је и на за шти ти 
са вре ме не би бли о теч ке пе ри о ди ке. Дво ји ци екс пе ра та 
На род не би бли о те ке Ср би-
је по ма гао је отац Си мон, 
ко ји се при пре ма за књи го-
ве зач ки за нат.

Би бли о те ка ма на сти-
ра Хи лан да ра, ко ја се на-
ла зи пре ко пу та Ри зни це 
хи лан дар ске, усе ље на је 
у ју ну 1997. го ди не у но ве 
ода је. Рад овог пе то чла ног 
би бли о те кар ско-кон зер ва-
тор ског ти ма од ви јао се 
под окри љем чу до твор не 
ико не Пре све те Бо го ро ди-
це, „Убла жи тељ ке ту ге“. У 
јед ном од по жа ра ко ји је 
за хва тио Хи лан дар, је ди но 
је „ова све та ико на на ђе на 
не са го ре ла у по жа ру“. Од 
та да је за штит ни ца би бли-
о те ка и би бли о те ка ра у 
Ср ба.

Струч ни тим  из 
на ших ре но ми ра них 
би бли о те ка је јед но-
ду шан у уве ре њу да 
њи хов успе шан рад не 
би био мо гућ без са рад-
ње са ма на стир ским 
брат ством. То ком јед-
но ме сеч ног бо рав ка у 
Хи лан да ру, има ли смо 
при ли ку да по твр ди мо 
још јед ном тра ди ци о-
нал ну го сто при мљи-
вост мо на ха овог све то-
гор ског ма на сти ра.

Не ка се ме ђу овим 
ре до ви ма на ђе и за-
хвал ност го сто прим-
ни ча ру, оцу Па влу, и 

сви ма ко ји су нам омо гу ћи ли успе шан рад и уго дан 
бо ра вак у њи хо вој сре ди ни. По себ ну за хвал ност ду гу-
је мо За ду жби ни Све тог ма на сти ра Хи лан да ра ко ја је 
не се бич но по мо гла и омо гу ћи ла наш рад, ко јем по све-
ћу је мо и Си мо ви ће ве сти хо ве:

У овом све ту не сла них мо ра и је ла,
док нам се бро је по след њи тре ну ци,

нек за све тли, нек нас осо ли, Тро је ру чи це,
со су за, ску пље на у Тво јој тре ћој ру ци!2

2 Љубомир Симовић, Песме. књ. 1 (Београд: Стубови културе, 
2005), 279-280.
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Ab stract
The Hi lan dar Li brary, a mul ti de
ca de pro ject run by the Na ti o nal 
Li brary of Ser bia, con ti nu es in 
2008 with the work on cre a ting 
and ma in ta i ning bi bli o grap hic 
da ta ba se of con tem po rary bo
oks. Ti tles 1660 bo oks we re en
te red in to the elec tro nic ca ta log 
ba sed on Mic ro soft Of  ce Ac
cess, so it now com pri ses over 
14.000 re cords. Pu bli ca ti ons of 
do me stic bo ok pu blis hers we re 
ca ta lo ged using UDC system. A 
new ca ta log of bo oks in Ser bian 
lan gu a ge with in de xes is go ing 
to be prin ted af ter the work is fi
nis hed. CO BISS da ta ba se re cords 
will be the ba se of the fu tu re ca
ta log. Along with the ca ta lo gu
ing, mo no grap hic pu bli ca ti ons 
and pe ri o di cals we re re bo und 
and con ser ved. The work of fi ve pro fes si o nals from the Na ti o nal Li brary of Ser bia and the 
Ma ti ca Srp ska Li brary in Hi lan dar mo na stery was sup por ted by the Fo un da tion of Holy Mo
na stery Hi lan dar se a ted in Bel gra de.

Keу words:
Na ti o nal Li brary of Ser bia, Mo na stery Hi lan dar, Fo un da tion of Holy Mo na stery Hi lan dar, li
brary of con tem po rary bo oks, elec tro nic ca ta lo gu ing, UDC clas si fi ca tin, CO BISS da ta ba se
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На да Ар бу ти на
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
n  ad a .a rbu t in a@ gm ai l.  com
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Чи та он ица – г ле даон иц а  – 
 слуша он ица  – уч ио н иц а
Са же так
Ос но вна  ул о га  библи от ека  је д а  п ов ежу љ уде  и инфор мације. Му лт ифу нкционал не  дигита лн е 
 чи таони це  п ос тале су јед ан од нај важ нијих  ас п ек ата у об ликов ању библи оте ка у 21 .  ве ку . За мо
дерну  б ибл ио теку, кљу чно м есто ј е п о ст ало об езб е ђив ање усл уга кори сниц има.

Кљу чне  р ечи: 
библиотека, библиотечке услуге, електронска читаоница, дигитализовани извори, референсна 
грађа, библиотечки стандарди, екњиге, аудио/видео записи

УДК 022.5:004

Му лтифун кц ион алне  ел е кт ронске  чит аонице 
( употребљав а с е  и термин  д игиталне  чи таони це) ,  
п остале су  један од најбит ниј их  аспеката у  ства рању 
биб ли от ек е 21.  ве ка. Он е  су  се н аме т ну ле као к љу чна  
мест а  у изв рша вањ у  те мељних  з ада та ка  библиот еке. 
 Есе нција лно   пи тање  имплем ентирања најр азличитиј-
их  услуг а  моде рн е  би блиотек е је сте ка ко   да  се осмисли 
и форм ира му лт ифункцио нална е лектронс ка  читао-
ни ца. 

На тај пут тр еб а  кренути од самог п ојм а  и, 
његовим  о бјашњењ ем ,  као и  ук аз ив ањем на сав  обим 
мог ућност и и  п ре дности, нат ерати  финансије ре  да  с е 
 ставе у  у логу п ретра жива ча, тј.  ос обе  којој из н ајразли-
ч итији х разл ог а, б ило посл овних , е ду ка тивних  и ли 
личн их, тр еб а брза, р елев антна  и  т ачна информа ција. 
Акцен ат т реба с та в ит и на не ос порну  чињениц у да  се  
ул ас ком у е лектр он ск у  чи та оницу  отв ар ају вра та  ст а-
лно на ра стајућег број а дигитализованих  колекц ија и 
 ре ферен сни х и звора. 

 Ужи и шири пут ка ис том циљу

 Појам м ож ем о  посма тр ат и  дв ој ако:  ка о ужи  и 
 ка о шири.  Ужи п оја м  п одразумева  дигита лизован е 
 изворе ф ормира не у  самој  би блиоте ци,  д ок  ш ири у се-
бе укљ учује  и  м ре жну доступнос т жељен им  информа-
ци јама.  Кљ учна у ло га  би блиотеке  у ово м друг ом 
 с лу ча ју је  такођ е  д војака:  незам ен љи ва  је улога  самог  
би бл ио текара кој и преуз им а на себе  навига циј у кроз 
 мо ре инфо рмација и  струч но усмерава к урс ва ше 
претр аге у  ж ељеном см ер у, и  д руга, ко ја  се опет т иче  

новца ,  а  к оја помаже при  р ег истро вањ у  на вел ики 
број  интерн ет читао ница, гд е се члана ри на  напла ћује, 
 бил о  з а један п ри ступ, било з а већи  бро ј кориш ћењ а 
базе. Б иблиотека ка о  кори сник ових база  предст авља 
 пр оводник  к а њима. По д  претпостав ком д а и ко д куће 
имате  ра чу нар, питање  ј е у к оли ки  број баз а бисте 
мо гл и  да се  п ри јавите,  је р  новчан а  надок на да има 
распон од некол ико десе тина д о  не колико стотина 
 до лар а (као што  су нпр. б азе  струч ни х часоп ис а, пр е 
 св их мед ицинских) , а  затим с е п оставља питање и  
колико  повер ењ а има те у електрон ск о  банка рс тво и 
да  ли уопш те имат е карти цу  к оја би в ам  о мо гућил а 
 сигуран  тра нсфер но вца .  Је дном чл ана рином у биб ли-
от еку добиј а се  могућн ост   не ог раничен ог  присту па,  
тј . чланар ин а  у електро нским  би блиоте ка ма . Економс-
ки пос ма тр ан о,  евент уал но,  у скали пла ћања члан а-
р ин е (за  децу,  индив ид уа лна, к олектив на  и сл),  мо же 
се ф ор мир ати неш то в иша чл ан а ри на, која укључује 
и мог ућност кор ишћ е ња  електро нске  чит аон ице. 
О сим  ш то ће вас овак ав  вид  библио теч ке ус луге ф и-
н ан сијски  за ш ти тити, он ће  предс т ав љати  и зашти ту 
 вашег  ра чунара ,  библио те ка ће на  с ебе  преузе ти ри зи к 
 преглед а и нтернет  извора  ( вируси с у  не миновност 
кој а ф игурира  у ин те рнет с вет у). 

Н аучно  је доказ ано д а је  у  модерном  св ет у  читање 
н ај значајнији н ачи н на к ој и људи до лазе  до инфо рма-
ција ;  присуство тзв .  па п ирн ог извора  ј е неоспорн о,  
и дос ко ра једи но, и он о тради ци он ално,  на  велики 
 бр ој  начина , и зл ази у су ср ет људски м  навикам а, нау-
чни м и лите рар ним по тр ебама,  о кр ужењу и с тв арању 
 „л ичног и нти мн ог“  прост ора . Жел ећи  с ли ко вито д а 
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1           w ww.ol ymp ic.org/u k/ passion/mu se um /virtu al (преу зет о 2 0 .  8.   2008) 

 прикаже промену у мо гућ н ос тима прис тупа и нф ор-
мацијама,	 	нау	чник	 Јеff	 	Тrzeciak	 биб	ли	от	еку	 2	1.		 века		
п ри казује  ка о сајб ер сп ејс  у кој ем  се н а п о ли цама 
н ала зе рачу на ри.  Правећи  ко мп аратив ну  ан ализу 
 библиотеке п рош лости,  с ад ашњост и  и будућности, 
издв ај амо, пор ед сви х т е хн ичких чиње ниц а,  п од атак 
да је, на  примеру стру чн их биб лиотека  при уни-
в ерзитет има  у САД и  Е вропи уочен значај ан пораст  
 броја  не  само е лектронс ких п осе та, ве ћ,  што  се  чи ни 
као веома значајно , пораст  броја  фи зичких  посета 
 кор исника.  Ов ај асп ект је  бит а н  из  више  ра зл ога. 
К ад а се посматра  тре нутно стањ е  у  библиотекама 
развијених земаља, ов о је  значај но  з бог чиње нице да 
оне ј ош увек  (а  да ли ће икада  би ти друг ачиј е?) имај у 
и тзв.  књ и жн у и некњижну  ( у овом  случају е лект-
ронску)  гр ађ у.  У библио теку ће в ас  д овест и ж еља за 
елек тр онско м и нф ормац ијо м,  а  биће вам по нуђ ена 
могућност да уживате ли ста ју ћи пу бликац ије, као и  
могућност  да , к ад  сте ве ћ т у, позајмите  неку књ игу 
из  области н пр . белет рист ике. Н ар а вн о, ов ај процес  
у  прво  време од  оснива ња елек тро н ск е читаонице 
м ож е, и  најчешће  јест е, обр нут.  Дак ле , библиотека 
ће в ам  пруж ити тихо и мирн о мест о  ко је  и нспириш е 
 рад, где се на лазе људ и исти х и сл ичн их  и нтересов ањ а 
и  нави ка ,  као и  ус л уг е струч ног лиц а. Закључујемо да  
ко ри сници  посећу ју библ иотек е у в ећем бро ју , а да је 
т о пос ле дица ве ћег бро ја услуга  к ој е могу д а добију.  
И ли , боље  ре че но,  свака  услуг а  је  обогаћен а и дру ги м 
 и дру га чиј им могућ ностим а. 

К ад а разми шља мо о мл ађој  гр упациј и  корисн ик а 
(шк олс ка  п опулац иј а, студе нт и,  млад и научн и 
 радни ци, н ауч ни  ис тражива чи ) намећ е се реч ен ица 
која осл ик ав а  нове опште животне  тр ен дове: Мл ади 
не корист е  свет т ехнологиј е,  о ни жив е у тех нол ошком 
свету. 

У  овој годи ни, када  се  одржав ај у  л етње Олимпијс-
ке игр е,  мо жемо  као пр име р  е лектронске  чит аонице 
 у  у же м смис лу  поглед ати  видео  би бл иотек у са еле кт-
ронском  ч итаониц ом  Му зе ја Олимпи јског  ко ми тета 
кој и  с е налази  у  Лозани.  Пробл ема т ик у је  лакше 
 са гл едати  и  разумети на  примеру  стр у чн е библ иот е ке  
која р асп олаже т ем атски у жи м фондо м: 

Библиотека

Библ иотека О лимпијс ко г музеј а  у Л оз ани отв о-
ре на   је за с ве  стручне  спортс ке  р ад ни ке, знатиже љ-
н ике и  поштоваоце   Оли мпијск их  игара.  Библио-
т ека ри  о ве  установе   сви ма , без  из уз етка,  из ла зе  у 
сусре т  пр иближава јућ и им на јоб имнију к ол екцију 
 пуб ликација  са тем ат иком Ол импиј ск ог  покрета , 
истор ије О лимпијск их игар а  и  велик ог  бро ја уџбеник а 
и други х књига к ој е  се  баве  спортовима за ступљ ен им  
на летњ им  и зимск им  Олим пиј а да ма. П ор ед ове о с-
но вн е  темат ике,  у п ос ебном  о дељењу  б ибл иотеке н ала-
зе се пуб ликаци је   ко је покрив ају  научне,  медици нске, 

е ко номске,  прав не, со цио л ош ке, умет ни чк е  ас пекте  
сп о рт а у ц елини 

 Ел е кт ронска  б иб ли от ека

Ау томатизова на библ ио тека нуди посе тиоцим а 
п ер сонализо ван пр ист уп струч ном одаб ир у из IOC 
ф илм ске коле кц ије. У цен у улазнице  за  музеј у кљ у че-
на је и могућн ост  гледањ а д ва филма.  У елек тр онској 
чи та он ици, у  о во м тре нут ку ,  приближ но  430 вид ео 
 записа н а  различитим носач им а инфо рмац ија (просеч-
но г вре ме нског  тра јања од 8  до  10 мину та)  доступно 
 је на четири  ј езика :  енглеско м,  фр ан цуско м,  не мачком 
и ш па нс ко м. Ова  ар хива са држ и  и најпо тпу нију ко-
л екцију свих цере мо нија  отварања и  з атв арања Оли м-
пијских  игара, ка о  и  св а финала  к оја су се  од иг рала н а 
летњим  и зимск им  О лимпиј адама.1

Став ит е  се  у позиц ију  м ладог  спортско г нови на ра , 
можда  ч ак  и т елевизиј ског реп ор тера, к оји ј е  добио 
пове рење пр етп остављених и  ком е је додељен радни 
за да так д а  прати  Олимпијске игр е у Пеки нгу , али да 
пр и том обр ади  задату тему из свих углова: исто-
р ијск ог, спо рт с ко г, кул турног...  Гд е би  он,  осим  у овој  
е лектронској чи та он ици,  мо га о  да прикупи потребне 
 виде о запис е,  н пр . да анал изира цере мо ни је, о сим у  
о вој еле ктр онској читаон ици? У  пр ил о г већ н ав ед ене 
тезе  дол ази и могућн ост о во г  младог , а мбициозно г 
 но винара да прегледа и  све  икад а  напис ане текс тове 
о  О ли мпијади,  к ао и св е  тзв. папирне изворе кој и с е 
т ич у р азлич ит их  ас пе ката у  односу  на  сп орт и на ову  
и нтерплане тар н у  маниф ес та цију.

Када би  руко водство о во г  Му зе ја, тј. биб ли-
отеке , одлу чи ло  да сву  грађу  коју  има ди ги тали-
з ује, да  фо рмира б азу по да та ка  и базу електронс ки х 
записа  пун их тексто ва  и видео  мате ријала  и да све  
т о  одлучи д а  „постав и“ н а инте рн е т,  онда б исмо мо-
гли да г ов оримо о  п ри ме ру електронске чи таониц е 
 у ширем смис лу. Свакако,  под ра зу мева се да  би то  
бил о учињено на тај  н ачин да ове информаци је не  би 
 биле  досту пн е н а  тзв. „от во реном“ wе b-у ,  ве ћ би биле 
д осту пне са мо   ко рисницима с а  налого м .

Прет раживачи  vs. елек тронс ке  ч итаонице 

 DR R (Digit al re adi n g r oom) а кр он им  ј е који 
 фи гур ира  у техн ол ошком с вету библ иоте чких ко-
му н ик ација.  Фу ндаменталне  предн ост и овакв их 
 ел ек тронских  читаони ца  у  од носу  на „о б ично“ 
интерне т прет ражива ње  (уз п омоћ п ре траживача 
т ипа Go ogl e, ил и  у мањој  м ер и блого ва )  јесу сл еде ћи :

- стр учно одабран и изв ори, сорти ра ни, гр у-
п исани, ф илтр ирани  (с ва ко  ко је ика да  желео да про-
нађе п ре цизну,  кон кретну  ин форм ацију,  з на  колико  ј е 
ово  битно) по даци;
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- мо гућно ст реле ван тног ци тира ња  у научн ом 
р аду; 

 -пр ис туп б азама  пу н их  т екстова  и апстрака та, 
елек тро нс ка позајми ца међ у  би бл иотекама ;

 -п ри ступ а ут ор ск им текст овима  у  ст ручни м ч а-
с описима,  ау торизов аним  уџбен ици ма и др уги м радо-
вима зашт ићен им од ш иро ке ,  бе сплатне  у по требе;

-легал ни  п риступ еле кт ро нс ким пуб ли кацијама , 
клипо ви ма  и  а уд ио радо вим а са а уто ризованим  пр а-
вима;

-п рис ту п  ди ги тал изованом  пр егледу  култ урних , 
ис торијских и  опште цивил изацијских вредност и кој е 
нису  досту пн е  ни на  који други начин  (као  што су  с та-
ре мапе, ст ари руко пи си, писма и  с л) ;

-у пуно ј мери омогућ ен о тзв.  уч ење н а даљ ину , 
тј.  студирање ва н места где се налази ус тан о ва  чија 
диплома  жели д а  се  стекне;

- и,  о но што  с е и з библио те чк ог угл а  см атра кру-
ц иј алним:  у см еравањ е  при купљених  и обрађе них 
 податак а  к а  пр ецизно о дређ еном к ор и сн ику.

При ступ е лектро нск им  ч итаони цам а 

 Електр он ска чи тао ни ца при некој већој и нс-
титуцији (библиот еци, муз еју, факулте ту...) увек  има 
 од во јени w eb  сајт од опш тег с ај та  и пре свега од  on-
line катал ог а. Наравн о,  ли нк који пове зује ове две 
у сл уге , уве к се н алази на ин ицијално ј  wеb страни . 
О но што  з а ди вљује  је сте жеља да  се  неке од  навик а из 
„класи чне“ ч ит ао ни це  п ренес у  и  у  елект ронску . Није  
ретко  да и ов акв е диги тализоване  читао нице имај у 

 радно  вр ем е, дак ле ,  в ременски ра спон  за  време ко је г 
је мог уће „ по се ти ти “ читаоницу.  И  не само нав ика, 
 и тер м ини су м ало мод иф ик овани ,  али  у суш ти ни 
исти,  тако  ћет е наи ћи  н а  појам вирт уелн е рефе ре н-
сн е пол иц е. Услуга прегл ед а  ма теријала из е лектронс-
ке  ч итаониц е  рачуна се у тз в.  једи ницама ( un its) кој е  
с е  одређ ују у  од но су на  број бајтова  који се  ко ристи . 

 Преуз има ње није  до звољено, зато  се овај  сист ем пла-
ћањ а  назива  е нглеским т ер ми ном pa y-per-v iew. У 
н апредним с истемима,  мо гуће ј е  об езбедити  кредит  
(нешт о с лично п ри-п ејду ко д моб ил ни х телефона) 
и након сва ке  у потреб е  е лектронске г ра ђе одре ђе ни 
 број un it s-а , тј. јед иница, одузима се с а кредита.  Ма р-
кетин шк о разм иш ља ње пр ису т но  је и  у овој о бл ас-
ти, те постоје  кредит и пријате ља  библиотек е кој и,  у 
 Брита ни ји нпр, на с ваки х унапр ед  уплаћених 20 ф ун-
ти дозвоља ва и звесни  бр о ј  беспла тн о утрошених  un-
it s-а.

Ко рис ност ел ект ронских  ч ит ао ница пр от еж е 
се о д мо гу ћност и  пре гледа исто риј ског м ат еријала,  

на јн овијих достигн ућ а  са дашњости, до п очетних  к о-
ра ка  ка б удућн ос ти.  Већ је  н ап ом ен ут о да с е у овак-
вим читаоницама мо же  ко ристити  и дигитал изова-
на грађа  на н ач ин  као ш то  је п регледање стран е по 
 ст ране к ак вог да вно н апи саног ма ну скри пта, ал и исто 
т ак о  научн и  радни ци и ма ју мог ућ н ос т пермане н-

Приме р а к манускр ипта из  дигита лизова не коле кци је  К онгрес не биб ли о теке, одеље  ња  з а   с т ар у и ретк у књиг у; 
Наслов п убликације: Book оf  hours ,  број диг и тали зованих   ст ра на:1 2 52

Уп у ћ  ено ст и доступност  р азмени  н ајновиј их  ин фо рм аци је 
и з с ве та  н ауке  не оп ход на је  за с ве  науч не   ра днике

2 http://www.loc.gov/rr/rarebook/(преузето 20. 8. 2008.) 
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=rbc3&fileName=rbc0001
_2003rosen0014page.db (преузето 20. 8. 2008)
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тн ог уви да  у  најнови ја  научна  до ст игнућа (ра ди оло зи  
и, уопштено,  медицински радн ици се показуј у  ка о  на-
јактив ни ји  у овом смис лу), г де  је  овакав увид и про-
фесио нална  обавеш те ност (н е  са мо текстуа лн о,  ве ћ и 
к роз раз не  в рс те  виде о  записа, опер аци ја нпр, фот о-
гра фија честих модификаци ја  вирус а  и сл)  значајн а,  
ч ак  н ео пходн а.

Не ос а вр емењени 
станд арди

К ада гово рим о  о еле-
ктрон ск ој чит аоници 
у  ужем  сми с лу  (дакле, 
п ростор ији  или  о де ље ном 
делу  у оквиру б иб лиоте ке), 
н а  са мо м поче тку н аил-
азимо  на  п роблем .  У  Србиј и 
нису пр ецизира ни,  нити 
з ак о нс ки одр еђ ени норм ат-
ив и које  би  је дн а елек тр онс-
ка чи тао н иц а тре бала да 
ис пуњ ава. Кон су лт овањем 
 иску става  би б ли отека које 
су  ос мислил е и форм ирале 
ел ек тр онске чи та онице  у 
свом  простор у, може  се  
доћи  до  о дређени х смерн-
иц а које с е  тичу  опрем е, 
 пр ос то ра, рачу нар а и ка-
дра. Т ако ђе ,  у нед ос татку  
конкрет изо ваних ст анд-
арда  тре б а  консултовати 
важе ће  Оп ште с тан-
д ар де за  народне би-
бл иотеке. 

Украт ко ре че но: елек-
трон ске чи та о ни це омо гу-
ћа ва ју при ступ струч но 
се лек то ва ним ди ги тал ним 
ре сур си ма.

Јед но став но ре че но: елек трон ске чи та о ни це (у 
ужем и у ши рем сми слу) ује ди њу ју ди ги тал не ин фор-
ма ци је. Ове ин фор ма ци је мо гу би ти из вор но елек-
трон ске (born-di gi tal) и мо гу би ти ди ги та ли зо ва ни 
об ли ци стан дард ног би бли о теч ког ма те ри ја ла. У њи-
хо вим окви ри ма до ступ не су пре тра жи ве ба зе из нај-
ра зли чи ти јих на уч них и дру гих ди сци пли на. 

М Р е Ж а

2 „Innovation in Reading Room Design” by GE Healthcare, Artwork by 
Adam Indyk.

  Прик азана  с хе м а  показу је иде  а лно   ос ми шљени  кори снички  п  р ос тор у  ел ек тр онској  чит ао н ици 2

1 2 3

Ди за ј нер и ин те ријера  ко ји су  се бав ил и о во м  те мом  препоручу ју  
рад ни чита онич ки простор п  опут ов ог  на фо тог  рафиј ам  а  ј едан и   д в а.  

На ра вно, с  ве сни  с мо д а  је   та кв о  уређењ е  тр ен утн о немо  гу ће у на шим  услови ма .   
Ф отогра ф  и ј  а  три по казуј е  ос  новне  гр ешк е у  уре ђењу   е л ектр онске  ч итаонице.
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2. http://www.loc.gov/rr/rare-
book/ 
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampa
ge?collId=rbc3&fileName=rbc0001
_2003rosen0014page.db (преузето 
20. 8. 2008).

3. „Innovation in Reading 
Room Design” by GE Healthcare. 
Artwork by Adam Indyk.

Ab stract
The pri mary ro le of li bra ri es is to con nect pe o ple with in for ma tion. Mul ti fun cti o nal di gi tal re a ding 
ro oms has be co me one of the most im por tant aspects in the con struc tion of the li brary in 21st 
cen tury. It’s been a key pla ce for mo dern li brary to pro vi de ser vi ces to re a ders.

Keу words:
li brary, li brary ser vi ces, di gi tal re a ding ro om, elec tro nic so ur ces, di gi ti zed col lec ti ons, re fe ren ce 
work, li brary stan dards, elec tro nic bo oks, audio/vi deo clips

Павле Миладиновић

Нај че шћа кла си фи ка ци ја елек трон ског ма те ри ја-
ла у окви ру елек трон ске чи та о ни це је на при род не на-
у ке, дру штве не на у ке, пе ри о ди ку и уџ бе ни ке за уче ње 
на да љи ну.

Те мељ ним са гле да ва њем ове про бле ма ти ке по ка-
зу је се да је те ма ве о ма ком плек сна, као и да су оп шти 
пред у сло ви за фор ми ра ње елек трон ске чи та о ни це вр-
ло сло же ни. Али, исто та ко, уоча ва се нео п ход ност да 
ова но ва вр ста би бли о теч ке услу ге бу де уве де на и у 
на ше би бли о те ке.
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Ка р лс руе вирт уе лни каталог 
(К ВК )1

 и Ев роп ска биб лио те ка2

Ми ља на Ђу кић
miljana.djukic@gmail.com
Катарина Михајловић
k aca.mihaj lovic@gma il .c om
Б иб лиотека града Беогр ада

Сажетак
Да би   ра зреши ли про блеме  и  ис пр ав ил и гре шке на  кој е  наила зе  током р ада,  
катал ог изатори  често ко нсулту ју  д одатне  ел ектрон ск е и зворе. У р ад у ће би ти 
приказ ан е  предно ст и  коришћења  два по рта л а:  Карлсруе в ир туелн ог  к ат алога  
и  Е вропс ке  б иб лиотеке.  Об а  портала  об је ди њују к аталоге  б иб лиотека на  интер
нет у  и  омогућ авају приступ записима свих врста библиотечке грађе.

Кључне речи:
 катал ог изација, б азе по дат а ка , интернет, пор тали, К арл сруе вир туелни к аталог  , 
 Европска библио тека, O PA C

УДК 025.3:004.738.5

И поред  пробле ма  на које  се че сто наилази, рад  
у ау торском ката логу има много из азова  и  својих  
чари , што  се  на први поглед и  не ви ди . Овај те кс т није 
намењен  о ни ма кој и с матрају  да  ј е овај  посао мо нотон  
 и  стати чан.

Д а би р аз ре ши ли  п робле ме и ис пра ви ли гр ешк е 
на ко је н аилазе  т оком р ада, каталогизато ри често 
 ко нс ултуј у  додатне ел ектронске  изворе. Ј едан о д 
њ и х  је Карлсру е  ви рт уелни к атал ог, а  др уг и je пор -
та л  Е вропск е библи оте к е. О ба обух ва та ју електронск е 
 каталоге и ом огућав ају   пр иступ б иб ли ографски м 
запис им а,  с том раз ли ком шт о Европс ка библио те ка  
обез бе ђује и прист уп дигитални м објектима. 

С истем К ар лсруе виртуе лни  к ата лог (К ВК)   по чео 
је  са радом  199 6. годин е.  Ра звила га  је  Ун ив ерзитет ска  

библиотека Карл ср уе у сарад њи  с а Факу лт етом за 
инфо рматик у  у  Немач кој. О д 2004 . г од ине, К ВК  
п одржав а  Unicode UT F- 8, кој и  омогућава б о љи  приказ 
кара ктера ра зличитих  пи са ма. K ВK  корист и  Ja vascri pt 
и Cooki es.

Кроз портал, Кар лс руе  виртуелни  ка талог о мо-
г ућ ав а приступ  к а више  од  500.000.0 00  монографс-
ких и  се ријски х  пу бликаци ја из сле д ећих си ст ема: 
А ус тралиј е,  Аустриј е,  Велике  Бр итаније,  Данске,  
И зр а-ела,  Ит алије, Канаде,  Мађарске ,  Немачке , Н ор-
вешке,  Пољске,  Пор тугала,  Ру сије, С АД-а, Финск е,  
Фра нц уске, Холандије,  Чешке, Ш ва јцарске, Шпа-
није, W orldCa t-а , анти кв ар ница као  што су  A ma zo n,  
abeboo ks. de  и других.  Уносо м насл ов а, по да та ка о 
а ут ор у (индивидуални и колективни),  к ључне р ечи, 
године из давања ,  издавач а,  IS BN-a и ли  IS SN -a, ил и 
о дабиро м  је дног од ових  п оља, по чињ е  ис то време но 
пре тр аж ивање из аб раних каталог а, где  се д обија  
стан да рд изован а л ис та пог ода ка .  С обз ир ом да КВК  
не ма со пств ен е базе  п од ата ка, ре зулта ти  п ретражи-
ва ња зав исе  од т ре нутне дос ту пн ости пој еди нач них 
ба за/каталога. Уко ли ко из абрани  ка тал ог не о дг о-
вара н а пос тављени  захте в,  уп ит се прекид а пос ле  
максимално  5 ми нут а  и тада  с ис тем д аје  о бавешт е-
њ е да је в рем е исте кло и да н ема р езу лт ат а. Доби је-
ни  р ез ултати с ло же ни су  аб ец едним  редом, а свака 
 пу бликац иј а идентифико вана  је мини му мом подата-

1 http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html (преузето 8. 10. 2008)
2   http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html 
(преузето 8. 10. 2008)
3 Портал (лат. porta вратнице, капија, нлат. portale, фр. portal), 
главна врата, главни улаз, предња страна. Веб портал (web 
portal) је место на интернету кога чини више различитих 
информационих целина или апликација и корисницима 
омогућава стални приступ информацијама. За разлику од 
специјализованих, тематски једноставних сајтова, веб портали 
пружају посетиоцима мноштво корисних информација из 
различитих извора. Најчешће садрже много линкова ка 
целовитим информацијама. Овакви линкови су класификовани 
по тематици – категоријама. Један од специјализованих портала је 
сајт Универзитетске библиотеке у Карлсруеу.
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ка (наслов,  а ут ор, годи на, изда вач). На  к ра ју лис те 
 пр ик азан  је  у купан б ро ј пого да ка  и  време  за  које је 
 извршен о претра жи вање  ката лога. Од аб иром пој е-
диначно г  погот ка  са  л исте,  с истем п релаз и  ди ре ктно 
на ка тало г у ко ме  с е жељена   пуб ли кациј а  нал ази. Т ре-
ба на пом е ну ти да  електронски  ка талози  не о бухват ају 
ц ел ок упне  фонд ове библиоте ка , тако да  се  н ајчешће 
мо гу  на ћи  књиге обр ађ ене послед њих  10–20 година .

 Као п ар аметри за  претражив ање КВК, корист е 
с е п ретраге по сви м пољима з ап иса ( Al l  Fields ),  
наслов, аутор, коле ктивни  ау тор, кључна реч , г одина 
 изд авања,  из давач ,  IS BN  и ISSN.  Бул ов  о ператор  
„ И“ је а уто матски пос тавље н  изм еђу па ра метара  
за  претраживање. Приликом претраге, не треба 
користити чланове, везнике и  с л. као  што су „der,  
di e, the,  an d,  l a, le ...“ , јер с е  они не  узимају  у  обзир 
при  аут оматско м инде кс ирању . Ако нас лов поч иње 
 чланом,  сортира се по по чет ном слов у след еће   ре чи.

У  пр о је кту Европске би бл иотеке учествује 48 
евро пск их  национа лних би бл и оте ка и с ве  с у  чла-
нови C EN L  (Конф еренцијe директо ра  европ ских 
 на ц ион алних  биб л ио тека)4, ф ондације  која и ма  з а 
 циљ јачањ е улоге национа лних  библио те ка у Ев-
ропи. Евр опск а библи от ек а  је порт ал  на  Web-у к ој и 
нуди слобода н п риступ ел ектрон ски м  к аталоз има 
и  дигиталним  зб и ркама .  У овом трен ут ку,  Европск а 
библи отека  пружа  при с ту п 150  мил иона з апи са. 
Б рој  д игитал ни х збирки   ста лно рас те.  Б иб лиотеке  
учесни ц е  п ро је кт а гарантују  квалитет и п оуздано ст 
информација.  Портал Th e Europ eanLi br ar y. org почео  
је са радом  ма рта 2005. и  за  мање од  год ину  дана 

 за бележен о  је  п реко  500 .0 00 по се та.  Овај п ро је кат се 
неп рек и дн о разв иј а, прил аг ођ ав а пот ребама  к орисни-
ка и по већ ава број б ибли отека чл ани ца. Кан цел а-
ри ја која  одржава пор тал сме ште н а  је у  Хол андској 
к раљевско ј библио те ци у  Хагу.

У Европ ској б иблиотец и  п ост оје д ве  в рс те чланст-
ва:

•	 пун	оп	равно	 	чл	анство	,	 	ко	је	 имај	у	 32	 на-
ционалне  би блиоте ке Аустриј е, Белг иј е, Вели ке 
 Британи је , Грчке, Дан ске, Ес то ни је, Ир ске ,  Исланда , 
И тали је – Фи рен ца,  Итали је  – Рим,  Кип ра, Лет он ије, 
Лит ваније,  Ли хт енштај на , Луксе мбурга, М ађа рске, 
Н ем ач ке, Но рв ешке, П ољске, По рт угала,  Рус иј е – Мо-
скв а, Слов ачке, Сло вен ије, Срби је, Финск е,  Францус-
ке,  Х оланди је , Хрва тс к е,  Чешке , Ш в ај царск е,  Ш ведске 
и  Шп ан ије и

•	 	придружен	и	 	чл	ан	ови,	 н	аци	оналне	 	би	бл	ио-
теке  Ал баније,  А зе рбејџа на ,  Бо сне и Х ерцегов ин е,  

Бугар ск е,  Ватик ан а, Груз ије , Јерменије,  
М акедони је, Малте ,  Молдави је, Р умуније, 
Р усије  – П е тр оград, Сан Марина, Т урске,  
У кра јине  и Ц р не  Горе.

 Е вр о пска  библиотека је о с нов  за 
Евро пску  диг и та лну библиоте ку  – Еуро-
пе ану чији  ј е циљ да  обухв ати   не  само  
библиотеке ,  већ и  муз еје и а рхиве.

„Визи ја  Е вропск е  б иб лиоте ке јесте  да 
обе збе ди подједнак пр ис туп и д а про мо-
више  раз умевање м еђу  е вропским з емљама, 
 као и д а  читавом  св ету понуд и бога тст в о 
 и разно лик ост евр опског зн ања, к ултуре  
и  ба шт ине. Евр оп ска библиотек а пред-
с та в ља  врата  ка  с ве ту знања,  информ аци ј а 
 и кул ту ре  свих европски х  на ционалн их 
библиотека .

Евр опска би бл ио тека  намењена  је 
свим  г ра ђаним а  Европе,  али  и свет а, како 
стручњ ац има , тако  и обичн им  грађа ним а  
ко јима је  потр ебан пот пун, али и  једнос та-
 в ан  начин  при с ту па  библиоте чкој г рађ и  

к оја се  чува у е вр опским  нац ио на лним библиотека ма. 
Евр опска би бл иотека треба  да п рив уч е и и с тра жи ваче 
из сви х облас ти знања, с  о бзиро м д а ћ е њене колек-
циј е обух ват ати све обл ас ти  знања и све науч не дисци-
пли не. Она  п редставља  јед инстве н  и  једностав ан  п ут 
ка ев ропски м к у лт урним ,  научним и  ум ет ни чким 
и зворима. ”5

Садр жаје  Европс ке  би бл иотеке  мо гуће  је  претр а-
ж ивати  п реко  осн овн ог и  на предног  претраживањ а.  
Постоји  опција  промен е ј ез ик а интерфе јса избо ро м 
јед но г од 3 0  је зика.  Зб ир ке се могу  претраж ива ти  н а 
преко  20 језика  по моћу в иртуел не  таста туре. У о снов-
н ом претраж ивању, у  п оље за  претрагу т реб а уку цат и 

Насловн а стран а  и  уп ит

4 http://www.cenl.org/ (преузето 8. 10. 2008)
5 Весна Ињац, „Народна библиотека Србије у пројекту Европска 
библиотека”, Гласник Народне библиотеке Србије 1, (2006): 38.
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 је дну или  виш е реч и ( на  пример: пр езиме аутора , 
део  н ас лова п уб ли ка ције,  п ре дм ет ну одр ед ницу или  
к ључну р еч )  и тада  започињ е п роналаж ење одговарају-
ћи х з аписа п о зада тим п ојмовима.  Како  би рез ул тат 
уп ита б ио шт о пр ецизни ји , тре ба унет и  више од јед-

не ре чи , п рилико м чег а н ије  по требно унос ит и Було в 
о пе ратор „И “, нити корис тити зна ке интерпункц ије. 
На  с траници  „р ез ултати “, у  л ев ом углу  ек ра на је  лис та  
с вих збирк и у којим а је за почет о  претражи вање и  
р ез ултати претр аживањ а. На дес ној  страни ек рана 

 налази с е лист а п о года ка. Са  те  листе м оже се  од абр ати 
л ин к који  води  до пуно г  би бл ио гр афског за писа и  ду г-
ме „ пог ледајте  onl in e“  које вод и до  ди ги тализо ван ог  
објекта.  Постоји могућ ност п рет ра жи вања у  окв иру 
доб ије ни х  резултата. 

У  напредн ом претра жи вању п ону ђена с у  4 пољ а 
 ко ја имају  па дајућ е мени је из којих је мо гуће одабрат и 
следеће параметре: слободно  п оље , нас ло в, ау то р,  пред-
ме т, тип,  ј ез ик , ISBN и ISSN, а њих је међу собно могућ е 
 пов езати Б уловим о пер а тори ма „И“ , „ИЛИ“ и „ НЕ“ .

Прет раж и ва ње се  о бављ а у окв ир у зада те листе  
з бирки к оје су  одабра ле  библиоте ке  пуноправни 
 па ртнери.  Могу  се  бирати  зб ир ке пр ем а п редмет у,  по 
земљ ам а и по описи ма,  према  потре би  и захтевима 
к орисни ка . Пост оји  и  о пција  да с е одабран е збирке за-

памте, па с е  свако  сле де ће  претра жи вање врши  са мо 
у о кв иру тих зб ирки. З бог  брзи не  п ре тражи ва ња, тр е-
б ало би одабр ат и  на јвише  15  збирки. 

На родна  би блиотек а Србије с тавила  је на  р ас-
п олага ње  у за јамни елек тр онски ка талог  ( COBISS ),  

С рпску  дечј у  дигитал ну  библиот ек у,  ДОИ Срб иј а 
(збирка научних ча сописа  к оји и злазе  у С рб ији), 
С ветого рс ку гр аф ику,  док   још  у век п ре ко пор та ла 
нису  претраж ив е  збирк е:  On lin e текућ а  библиографија 
Срби је, Ка тал о г к њи га на ј езицима југослове нс ких 
нар ода: 151 9- 18 67, С рп ска  би блиогра фи ја. Књиге: 
1868-19 44, Ката лог књига  на  ј езицима југословенс ки х 
 народа:  1 868-1 97 2, Српск и  дн евни  ли ст  По литика 
(19 04-19 41 ) и П озоришни  плакати С рбије  и К р а-
љ евине  Југослав ије .

О сн овно  пр ет раживање и  резу лтат п ретра жи ва ња

Дигита лни о бј екат  и библио графс ки запис 

М Р е Ж а

Павле Миладиновић
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Ab stract
 Catalo guers often u se addi tional  electron ic sources in or der to solve problems and correct 
 er rors during th eir work. Thi s pa per wi ll show  h ow  to use the adva ntages  of two portals:  The 
Kar ls ruhe Virtu al  Catalogue and  Th e European  Li brary . Both por tal s combin e  m any catalogs 
o n the In te rnet and provide ac ce ss  t o entri es  t o vario us  types of  library mate rial .

Keу words:
ca ta loguing, data bases,  Internet, porta ls ,  Th e Karlsruhe V irtual C ata logue , T h e  Europ ea n 
Librar y,  OPAC

М Р е Ж а

ЛИ ТЕРАТУ РА: 
 
1. И њац, Вес на. „На род на би бли о те ка Ср би је у 

пројекту Европска библиотека“. Гласник Народне 
библиотеке Србије 1 (2006):38.

2. http://www.cenl.org/(преузето 8. 10. 2008)
3. http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.

html (преузето 8. 10. 2008)
4. http://www.ubka.

uni-karlsruhe.de/kvk.html 
(преузето 8. 10. 2008)

Павле Миладиновић

 З а сад а  мо жемо  рећи д а п ор тал Евро пс ке  библио-
т ек е који смо и ст раживал е одго вара н ашим п от-
ребама и  за хт евима.  С о бз иром да с е к ор ис ти кр а-
ће време, нисмо усп еле  д а  тестирам о  и ис тражим о 
све потенцијале  које има,  ни да га  ко нс ултује мо  у  
свакоднев ном раду,  као шт о ј е  с лучај са  Карлсру е 
 ви рт уе лн им катало го м.

Пре дно ст Европ ск е биб лиоте ке  ј е при сту п  д игита-
лизовани м објектима и пос ебн им зб ирк ама к ој е 

 по седују  б иб ли от ек е широм Ев ро пе . Сем  што  се пост и-
же  з аштит а докум ена та,  диги та л иза цијом  је омог ућ ена 
доступн ос т  пример цим а  к ој и  предст ављ а ју  н ациона-
лно  б ла го  и чува ју  се  у трезо рима.  Би бли от екарим а, 
 библиофилима ,  ис тр ажива чи ма,  студе нтима и д ру г им 
ко ри сницима с тављен о ј е  н а располагање  коришћ ењ е 
 пр еко 100  ми ли она  з аписа . Е вропска  биб ли от ек а ће, 
без сумње,  з ад ов ољити  и најделик ат ни ј е потреб е з а 
инфо рм ацијама.
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Ко се  бо ји  вука  јо ш? 

Ана Ив ко вић
Ин сти тут за он ко ло ги ју
ivk o v ic  a @  nc rc . a   c .  yu  

Сажетак
Пи сање н ау чно г рада  о би чн о подр азумева и  му котрпан  п осао  прику пљања 
лите ратуре,  а нал ит ич коси нтетич ко г проуч авања  г ра ђе, т е п ри мене  у  само
ста лн ом  раду.  Све чешће  пре не брега ва ње до бре научне пра ксе ц ит ирања 
р езулти ра  појавом  п лагијата .  За то се на интерне ту на ла зи  eTBLAST, ал ат  који 
 нал аз и сличне  т ек стове, упућује  на час оп ис е где се  р ад м оже об јав ити,  али и 
о ткрива дуп ликат е и пл аг ијате, па  чак ауто ре упозорав а на некоре ктну  упо
тр еб у туђег  те кста.

Кључне речи:
н ауч ни рад, д обр а пракса, а ла т eTB LA ST, еле ктр онски   часоп ис, плагија т,  
д упликат

УДК 004.738:001.8

М Р е Ж а

До нед ав но  сам м ис ли ла  да је  п исањ е науч-
ни х тексто ва веома  т еж ак рад . Му ко тр-
пан је посао  прикуп љања лит ер ату ре, 
дуго-тр ајног ч ита ња  и  учења  о нај-
н овијим до ст игнућим а,  те н а крај у 
 умеш ност ко ришћења тог знања 
у  истражи вачком  раду,  које се  
преточи у  пи сање н овог сам ос-
тално г  те кста.  Све ово  је проц ес 
 у којем  сваки се гм ент рада  има 
значајну уло гу и за хте ва  о дређено 
 време .  Је дн о је сиг ур но – т ак о би 
т ребало да б у де.

А шта ј е  пракса?
Пре тр ажујући стру чну лит ературу  за 

науч не рад ник е,  деси се  да наиђе м н а  ид ентичан  
рад, обј ављен п од  друг им им еном.

Жеља  за нови м с азнањим а или же ља  за напр едо-
вањ ем? 

Некад  ј е  та квих радова б ило  мало , али  када 
се откриј у,  брука  се  објави у  н ајпрестиж ниј им 
 часописима.  А  увек мисл имо како  неће ба ш  нас 
у хватити  ко нтрола у аутобусу,  па на стављам о да с е 
вози мо  без ка рте.

Слично се  де шава неким  аутори ма , иако  ј е 
већ  св има п оз нат по јам до бра научна п рак са  као  и 
 њен садржа ј – етич ки пр инципи приликом писања 
научног рада.

Данас се на интернету налази алат који се зове 
eTBLAST ht tp://e tblast.or g. Из у зе тан алат ко ји слу жи 
да про на ђе мо ра до ве ко ји су слич ни оном ко ји већ 

има мо, не као тра гач пре ма кључ ним ре чи ма, 
већ као si mi lar ar tic les u ME DLI NE.

До би ће мо ве ли ки број ра до ва ко ји 
су нам нео п ход ни и не ће мо лу та ти тра-

же ћи ра до ве ко ји се уда ља ва ју од те-
ме ко ја нам је зна чај на. По треб но је 
са мо уне ти са же так или не ки дру ги 
део ра да са са др жи ном ко ја нас за-
ни ма у на зна че ни оквир и клик ну-
ти на тра гач.

eT BLAST има и дру гу мо гућ ност 
– да нам по ка же ли сту ча со пи са ко ји 

од го ва ра ју те ми на шег са жет ка, да нас 
упу ти у ко јем ча со пи су би смо мо гли да 

об ја ви мо рад. Обра ћа ње ра зним ча со пи си ма 
са мол бом да вам об ја ве рад, су жа ва се на ли сту 

по ну ђе них ча со пи са.
Тре ћа мо гућ ност та ко ђе по сто ји, а то је да от кри-

ва ду пли ка те и пла ги ја те. Ah, mighty, mighty web!
Да нас је то мо гу ће, јер су сви ре но ми ра ни ча со пи-

си по ста вље ни on-li ne, са или без сло бод ног при сту-
па. До вољ но је да уред ник-кон тро лор пре по зна слич-
ност, и ствар се од ви ја вр то гла во. Уне се се део по део 
ва шег ра да у оквир пред ви ђен за текст, а он да клик не 
на про грам de ja vu... ох да! Про грам ко ји от кри ва већ 
ви ђе но!

Уко ли ко је аутор ра да до вољ но ле же ран, те се не 
на да кон тро ло ру, мо же да се де си да до би је пи смо вр-
ло не при јат ног са др жа ја, с го ми лом по ста вље них пи-
та ња, као на при мер:
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1. Ко ји из да вач Вам је одо брио да об ја ви те та кав  
рад?

2. Има те ли одо бре ње од прет ход ног ауто ра?
3. Ка кво је Ва ше етич ко ста но ви ште?
На кра ју вас пи та ју да ли би сте се укљу чи ли у кон-

трол ну гру пу за тра га њем за ду пли ка ти ма. Ка кав ди-
ван пре о крет!

Ве руј те, у пре тра жи вач про гра ма DE JA VU мо же-
те уне ти би ло ког ауто ра или ко ле гу, чак и тог што са-
да гле да у Вас док вред но чи та те или пи ше те... и не ка 

се не за ва ра ва да ће му рад би ти ори ги на лан, ако је 
има ло пре пи сао од Вас или не ког дру гог.

Ду пли ка ти су ду пли ка ти ма ње или ви ше – ме ре се 
у про цен ти ма!

Про бај те са ми http://spore.swmed.edu/dejavu/
Дакле, не кршите правила, многи су уткали свој 

дугогодишњи рад и искуство не би ли их изградили.

Савршено, зар не?

Ab stract
Principles of ethics, defined by the policy of Good Scientific Practice, define manners and 
principles related to scientific work. Scientists should be informed on those principles and 
respect them accordingly. Plagiarism and various forms of misconduct do exist for a long 
time. It was not easy to detect plagiarism in traditional way of publishing scientific papers. 
Today we use web tools. One of them is eTBLAST  automated 
citation matching tool with citation database of duplicates called 
Déjà vu. Using the tool Déjà vu fraud in authorship could be de
tected very fast.

Keу words:
scientific work, citating, eTBLAST tool, emagazine, plagiarism, 
duplicates 
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Euro pean Com pu ter Dri ving Li cen se (ECDL) пред-
ста вља про грам обу ке за сти ца ње ра чу нар ских ве шти-
на крај њих ко ри сни ка. Се ди ште ECDL фон да ци је је у 
Да бли ну у Ир ској, ода кле се гра на у го то во 150 зе ма ља 
и на око 22.000 цен та ра за те сти ра ње. Об у хва та пре ко 
7 ми ли о на уче сни ка, а пре ве ден је на 32 свет ска 
је зи ка, што га чи ни нај ра спро стра ње ни јим 
свет ским сер ти фи ка том ра чу нар ских 
зна ња крај њих ко ри сни ка.1

Од 2004. го ди не, Је дин стве ни 
ин фор ма тич ки са вез Ср би је и Цр-
не Го ре (ЈИ СА) је део мре же ECDL 
фон да ци је, са ко јом има уго вор о 
пре у зи ма њу ли цен це за из да ва ње 
сер ти фи ка та.

На род на би бли о те ка Ср би је 
скло пи ла је уго вор са ЈИ СА-ом о осни-
ва њу тест цен тра ECDL-а 2005. го ди не. 
Као овла шће ни цен тар за обу ку и по ла га-
ње ECDL те сто ва, На род на би бли о те ка Ср би је 
омо гу ћа ва по ла зни ци ма ин тен зив ну при пре му за по-
ла га ње ECDL ис пи та. На ста ва се из во ди за свих се дам 
мо ду ла, ко ли ко об у хва та ECDL сер ти фи кат:

1. Осно ве ин фор ма ци о не тех но ло ги је
2. Ко ри шће ње ра чу на ра и упра вља ње да то те ка ма
3. Об ра да тек ста

4. Та бе лар не кал ку ла ци је
5. Ба зе по да та ка
6. Пре зен та ци је
7. Ин фор ма ци је и ко му ни ка ци је

На ста ву из во де три овла шће на ис пи ти ва ча 
и ко ор ди на то ра у про сто ру елек трон ске 

учи о ни це На род не би бли о те ке Ср би је. 
Про грам обу ке ни је на ме њен пот пу-

ним по чет ни ци ма у ра ду на ра чу на-
ру, већ је при ла го ђен по ла зни ци ма 
ко ји же ле да по сто је ћа зна ња до-
пу не и про ши ре. По од слу ша ном 
кур су, кан ди да ти мо гу по ла га ти че-
ти ри мо ду ла по вла сти том из бо ру, 

чи ме сти чу Основ ни ECDL сер ти фи-
кат, или свих се дам мо ду ла, чи ме сти-

чу Пот пу ни ECDL сер ти фи кат.
Сти ца њем ове ме ђу на род но при зна те 

ди пло ме у обла сти по зна ва ња ра чу нар ских ве-
шти на, кан ди дат се сма тра ком пе тент ним за ко ри шће-
ње ра чу на ра и оп штих ра чу нар ских апли ка ци ја, као и 
по зна ва о цем осно ва ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.

У пе ри о ду од сти ца ња ли цен це за рад, од но сно 
осни ва ња тест цен тра у На род ној би бли о те ци Ср би је, 
при прем на на ста ва је одр жа на 9 пу та за укуп но 101 
кан ди да та, од че га 65 из На род не би бли о те ке Ср би је. 
Без по ха ђа ња при прем не на ста ве, ECDL мо ду ле по ла-
га ло је још 12 кан ди да та.

ECDL у На род ној би бли о те ци 
Ср би је

Мр Дра га на Ми лу но вић
На род на би бли о те ка Ср би је
dra ga na.mi lu no vic@nbs.rs

Сажетак
ECDL (Euro pean Com pu ter Dri ving Li cen se), во де ћи свет ски про грам обу ке за сти
ца ње ра чу нар ских ве шти на крај њих ко ри сни ка, спро во ди се у На род ној би бли
о те ци Ср би је од 2005. го ди не. По ла зни ци ма је омо гу ће на ин тен зив на при пре ма 
за по ла га ње ECDL ис пи та и сти ца ње ECDL сер ти фи ка та за свих се дам мо ду ла. 
На ста ва је одр жа на 9 пу та за 101 кан ди да та.

Кључне речи:
ECDL, про грам обу ке ра чу нар ских ве шти на, крај њи ко ри сни ци, мо ду ли, ECDL 
сер ти фи кат, оп ште ра чу нар ске апли ка ци је, осно ве ин фор ма ци о них тех но ло ги ја

УДК 377:004(497.11)

1 Према званичним подацима ECDL фондације.

М Р е Ж а
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Ab stract
ECDL (Euro pean Com pu ter Dri ving Li cen se), le a ding pro gram me of tra i ning for adop tion 
of com pu ter skills for endusers in the world, Na ti o nal Li brary of Ser bia or ga ni ze sin ce 2005. 
The beg gi ners ha ve in ten si ve edu ca tion for ECDL exam and ga i ning ECDL cer ti fi ca te for all 
se ven mo du les. The tra i ning was or ga ni zed 9 ti mes for 101 can di da tes.

Keу words:
ECDL, tra i ning for adop tion 
of com pu ter skills, endus
ers, mo dul, ECDL cer ti fi ca te, 
uni ver sal com pu ter apli ca ti
ons, the ba sis of in for ma ti o
nal tec hno lo gi es

М Р е Ж а

Eлектронска учионица Народне библотеке Србије

Павле Миладиновић
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CO BISS еду ка ци ја 
2003 – 2008.

Мр Дра га на Ми лу но вић
На род на би бли о те ка Ср би је
dra ga na.mi lu no vic@nbs.rs

Сажетак
Текст се ба ви ре зи ми ра њем ра да Раз вој ног цен тра Вир ту ел не би бли о те ке Ср би
је на пла ну обра зо ва ња би бли о те ка ра за рад у уза јам ној елек трон ској ба зи по да
та ка, за сно ва ној на CO BISS плат фор ми у пе ри о ду од 2003 – 2008. го ди не.

Кључне речи:
обра зо ва ње, уза јам на ка та ло ги за ци ја, кур се ви

УДК 025.3:004.42CO BISS]:377(497.11)“2003/2008“

Ак ту ел на тех но ло шка, а по себ но ин фор ма тич ка 
ре во лу ци ја, по ста ви ле су но ве зах те ве пред би бли-
о теч ки ка та лог, али су пру жи ле и но ве мо гућ но сти 
ње го вог раз во ја. Да би би бли о граф ска об ра да мо гла 
да пра ти на гли по раст из да вач ке про дук ци је, ја ви ла 
се по тре ба за по де лом ра да у из ра ди и за ефи ка сном 
раз ме ном јед ном кре и ра них за пи са. Уза јам на ка та ло-
ги за ци ја, ме ђу тим, ни је на ста ла са мо као од го вор на 
иза зо ве елек трон ске ере, већ и као из раз по тре бе да 
се из бе га ва њем ду пли ра ња ка та ло шког ра да сма ње 
ка та ло шки тро шко ви и уште ди вре ме би бли о теч ких 
рад ни ка.

Пред у сло ви за раз вој уза јам них ба за би ли су ства-
ра ње и раз вој ауто ма ти зо ва них си сте ма за кре и ра ње 
и об ра ду би бли о граф ских по да та ка, као и зна ча јан 
раст ба за по да та ка уче сни ца у си сте му уза јам не ка та-
ло ги за ци је.

Си стем уза јам не ка та ло ги за ци је у Ре пу бли ци Ср-
би ји за сно ван је на про јек ту Вир ту ел на би бли о те ка 
Ср би је (ВБС), ко јим су об је ди ње не ин фор ма ци је о 
би бли о теч ким фон до ви ма на ње ној те ри то ри ји. Уза-
јам ни ка та лог ВБС пред ста вља би бли о граф ску ба зу 
по да та ка о фон до ви ма би бли о те ка, ко ја пред ста вља 
ре зул тат по де ле ра да на ка та ло ги за ци ји из ме ђу свих 
уче сни ка у си сте му. 

Си стем уза јам не ка та ло ги за ци је омо гу ћа ва да за-
пис ко ји је јед ном ура ђен за не ки до ку мент у не кој 
од би бли о те ка – чла ни ца си сте ма, ко ри сте све оста ле 
би бли о те ке у си сте му, ко је по се ду ју при ме рак тог до-
ку мен та. 

Уза јам на би бли о граф ска ба за у Ср би ји за сно ва на 
је на CO BISS плат фор ми ко ју раз ви ја Ин сти тут ин-
фор ма ци о них зна но сти у Ма ри бо ру (ИЗУМ).

Ав гу ста 2008. го ди не уза јам на ба за по да та ка бро ја-
ла је го то во 1.900.000 би бли о граф ских за пи са ко ји су 
об у хва та ли све ти по ве би бли о теч ке гра ђе. У њу је би-
ло укљу че но укуп но 90 би бли о те ка свих ти по ва, док 
је 20 би бли о те ка би ло у при прем ној фа зи за укљу чи ва-
ње у си стем уза јам не ка та ло ги за ци је.

Ра ди оспо со бља ва ња струч ња ка у обла сти би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти за рад у си сте му 
CO BISS и при сту па ња си сте му за сно ва ном на CO BISS 
окру же њу, Раз вој ни цен тар Вир ту ел не би бли о те ке Ср-
би је од 2003. го ди не ор га ни зу је обу ку би бли о те ка ра 
из би бли о те ка – чла ни ца си сте ма. Обу ка за рад у CO-
BISS окру же њу от по че ла је ор га ни зо ва њем ни за кур се-
ва ко је су из во ди ли пре да ва чи из ИЗУМ-а, у са рад њи 
са до ма ћим струч ња ци ма, док да нас кур се ве из во де 
ли цен ци ра ни пре да ва чи из На род не би бли о те ке Ср-
би је, Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Уни вер зи тет ске би-
бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду. 

Струч на обу ка се из во ди ни зом кур се ва:

1. CO BISS 2 – Ка та ло ги за ци ја – По чет ни
2. CO BISS 2 – Ка та ло ги за ци ја – Се риј ске пу бли ка-

ци је
3. CO BISS 2 – Ка та ло ги за ци ја – Мо но граф ске пу-

бли ка ци је
4. CO BISS 2 – Ка та ло ги за ци ја – Ре дак ци ја
5. CO BISS 2 – Ка та ло ги за ци ја – Би бли о гра фи је ис-

тра жи ва ча
6. Упо тре ба про грам ске опре ме CO BISS 2 / По зај-

ми ца
7. CO BISS 2 – Ка та ло ги за ци ја ин те гра тив них из-

во ра

М Р е Ж а
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На ста ва се из во ди у елек трон ској учи о ни ци На-
род не би бли о те ке Ср би је, у гру па ма од по ше сна ест 
по ла зни ка. 

Од 2003. го ди не, си сте мат ско об у ча ва ње би бли о-
те ка ра за рад у уза јам ној ба зи од ви ја се па ра лел но са 
си сте мат ским ра дом на об на вља њу уза јам не ба зе и 
ши ре њу мре же би бли о те ка – чла ни ца. 

У овом пе ри о ду ор га ни зо ва но је укуп но 73 CO-
BISS ку рсa свих ни воа. Струк ту ра одр жа них кур се ва 
је сле де ћа:

Ка та ло ги за ци ја - По чет ни: 32 кур са
Ка та ло ги за ци ја – Се риј ске пу бли ка ци је: 10 кур се-

ва
Ка та ло ги за ци ја – Мо но граф ске пу бли ка ци је: 8 

кур се ва
Ка та ло ги за ци ја – Би бли о гра фи је ис тра жи ва ча: 8 

кур се ва
Ка та ло ги за ци ја – Ре дак ци ја: 6 кур се ва
Упо тре ба про грам ске опре ме / По зај ми ца: 5 кур-

се ва
Ка та ло ги за ци ја ин те гра тив них из во ра: 4 кур са.

Ли цен цу за рад у си сте му уза јам не ка та ло ги за ци је 
сте кло је укуп но 368 кан ди да та од че га: 38 из На род не 
би бли о те ке Ср би је, 15 из Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
„Све то зар Мар ко вић“ из Бе о гра да, 132 из ви со ко школ-
ских би бли о те ка др жав них уни вер зи те та, 7 из ви со ко-
школ ских би бли о те ка при ват них уни вер зи те та, 5 из 
дру гих ви со ко школ ских уста но ва, 29 из спе ци јал них 
би бли о те ка и 142 из јав них би бли о те ка. Ка та ло ги за-
то ри из На род не би бли о те ке Ср би је, Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске и Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић“, ко ји су већ ра ди ли на прет ход ној вер зи ји 
про гра ма CO BISS, ауто мат ски су до би ли ли цен цу за 
рад у си сте му CO BISS.SR. Ипак, не ки од њих су са мо-
и ни ци ја тив но про шли цео по сту пак за до би ја ње ли-
цен це.

То ком 2008. го ди не, пе ри од ре кон струк ци је ен те-
ри је ра и за тво ре но сти чи та о ни ца за ко ри сни ке, На-
род на би бли о те ка Ср би је ис ко ри сти ла је за си сте мат-
ску обу ку сво јих ка дро ва за рад у си сте му CO BISS. У 
овом пе ри о ду, ин тен зив но су ор га ни зо ва ни по чет ни 
кур се ви за све за ин те ре со ва не за по сле не, чи ме је од-
шко ло ва но 50 би бли о те ка ра на ци о нал не би бли о те ке.

Ab stract
The text re su mes the wor king re sults of the Vir tu al Li brary of Ser bia in the area of edu ca ti on 
of li bra ri ans for the job of mu tu al ca ta lo gu ing, ba sed on CO BISS plat form co ve ring the pe ri
od from 2003 to 2008. 

Keу words:
edu ca ti on, mu tu al ca ta lo gu
ing, co ur ses
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Б уд ућа д игитална библио те ка 
Србиј е

Дра га на Пе ру ни чић
На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град
dr  a g a na.pe r u  nic ic@ n b . r s  

Сажетак
Ра д  пр ати ра зв ојни  пут   Ди гитал не биб ли отеке Ср биј е п очев од 200 7.  г одине  д о 
дан ас .  Кр оз  рaзличи те примере б иб лиотек а ш иром  Ср бије,  представ ље ни су  и 
 различити  начин и диги та ли за ци је  фонда , к ао  и могу ћа технич ка решењ а која с е 
 нај чешће  ко р ис те.

Кључне речи:
дигита ли зација, кол екциј а,  ск енер,  со фтвер , р а зв ој

УДК 005.922.52:004.932]:02(497.11)

Ди гиталн а библиотека  С рбије је проје ка т  започ ет 
 од  стран е  Диг италне  На ро дне би блиоте ке  С рб ије 
кр ајем 200 7. године. Ц иљ  је фо рм ирање заједн ич-
ке дигиталн е,  ви ртуелне српске библиотеке, која 
би током 2009. године требала да има завидан број 
завичајних колекција, како на сајту www.digital.nb.rs, 
та ко и на сај то ви ма свих 27 ма тич них би бли о те ка.

Оде ље ње за раз вој ди ги тал не НБС је, од де цем бра 
2007. до сеп тем бра 2008, об и шло пет на ест ма тич них 
би бли о те ка, по ма га ло у ди ги та ли за ци ји њи хо вих 
ма те ри ја ла са ве ти ма и обу ком, по не кад и тех ни ком. 
Ста ње у би бли о те ка ма је ве о ма раз ли чи то. По је ди не 
су тек у фа зи пла ни ра ња на бав ке опре ме и оспо со бља-
ва ња љу ди, док су дру ге већ да ле ко од ма кле у про це-

су ди ги та ли за ци је. На сај ту Би бли о те ке ша бач ке већ 
уве ли ко сто је ди ги тал не ко лек ци је њи хо вих за ви чај-
них збир ки. Не дав но је и Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
„Све то зар Мар ко вић“ пре зен то ва ла ко лек ци ју ру ко-
пи са из за о став шти не Иси до ре Се ку лић. Спрем не су 
и збир ке По жа рев ца и Чач ка. Ва љев ска би бли о те ка 
се, док че ка фи нан сиј ску по моћ за опре му, ве о ма ле по 
сна шла, на пра вив ши свој „па тент“ (ди ги тал ни фо то а-
па рат заш ра фљен на рам од школ ског сто ла), по мо ћу 
ко јег је већ сли ка но, тј. ске ни ра но не ко ли ко де це ни ја 
ло кал не пе ри о ди ке – ли ста На пред. Кра љев ча ни има ју 
фо то гра фи са не (фо то а па ра том из ру ке) Ибар ске Но во-
сти. Би бли о те ка Ја го ди не раз ви ја и свој софт вер (на 
Ли нук су), док ће оста ле би бли о те ке ко ри сти ти софт-
вер Ди ги тал не НБС.

Ди ги тал на НБС је раз ви је на на open so ur ce софт-
вер ској плат фор ми ко ја се са сто ји од UNIX ba sed 
сер ве ра са Apac he web апли ка ци јом и PHP про грам-
ским	 је	зи	ком	 и	MYSQL	 ба	зом	 по	да	та	ка.	 Инерт	фејс	
за пре тра гу ко лек ци ја је раз ви јен у PHP-у, док је за 
пре глед ди ги тал них до ку ме на та раз ви је на апли ка ци-
ја у Mac ro me dia Flash-у ко ја учи та ва ме та по дат ке из 
XML скла ди шта и сли ке у 4 раз ли чи те ве ли чи не у јpg 
фор ма ту. Ме та по да ци су за сно ва ни на Sim ple Du blin 
Co re фор ма ту (осим за пло че), са до дат ком ло кал них 
по ља за до дат ни опис до ку ме на та нео п ход них за оп-
ти ми зо ва но функ ци о ни са ње flash апли ка ци је ко јом 
се при ка зу ју до ку мен ти. План је да збир ке ма тич них 
би бли о те ка сто је на сер ве ру НБС због мањ ка ме ста 
и ло ших ин тер нет ве за. Сер ве ри НБС се тре нут но са-
сто је од јед ног web сер ве ра за при ка зи ва ње ко лек ци ја „Ске нер“ би бли о те ке Ва ље ва

Bo o keye   
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на ин тер не ту ка па ци те та око 500GB (до кра ја го ди не 
ће би ти про ши рен ка па ци тет на око 3TB) и јед ног ло-
кал ног сер ве ра за ду го трај но ар хи ви ра ње по да та ка са 
оп тич ким STO RA GE си сте мом од 1.5TB (до кра ја го-
ди не око 6TB).

Би бли о те ке са ме пра ве из бор сво јих за ви чај них 
ма те ри ја ла: књи га, пе ри о ди ке и не ких вр ста не књи-
жне гра ђе, нај че шће раз глед ни ца тог гра да или под-
руч ја, те ста рих фо то гра фи ја. Не ки ма је при о ри тет 
пе ри о ди ка ко ја је ве о ма тра же на или је у ло шем ста-
њу, дру ги ма, пак, ре пре зен та тив ни при мер ци ста ре и 
рет ке књи ге. На рав но, сви ма је ве о ма при влач но да 
по ну де сво је ма те ри ја ле и вир ту ел ним ко ри сни ци ма, 
тј. ин тер нет кон зу мен ти ма ко ји ни су фи зич ки ве за ни 
за би бли о те ку.

За по че так ди ги тал ног по сла је по тре бан је дан 
ске нер фор ма та А3 и не ко ли ко об у че них љу ди. Це на 
та квог ске не ра је тре нут но око 120.000 ди на ра. С об-
зи ром да је но вац че сто ре а лан про блем, „ди ги тал ни 
тим“ је од лу чио да но си са со бом на пу то ва ња је дан од 
ске не ра (ко ји је већ био на по зај ми ци у УБСМ). Та ко 
ће ус пе ти да, при ли ком по се та би бли о те ка ма ко је су 
без опре ме, на пра ви јед ну ди ги тал ну збир ку, де мон-
стри ра и за о кру жи чи тав про цес ра да на ли цу ме ста. 
Ва жно је на по ме ну ти да Ди ги тал на НБС, са сво јих 
око 70 ко лек ци ја, ите ка ко иде у ко рак са зна чај ним 
европ ским би бли о те ка ма, а при дру жи ла се и Свет-
ској ди ги тал ној би бли о те ци као јед на од пр вих осам 
свет ских др жа ва у про јек ту UNE SCO-а и Кон гре сне 
би бли о те ке. Ди ги тал на НБС за са да рас по ла же сле де-
ћом опре мом:

BO	OKЕYЕ	ске	нер,	А2	фор	ма	та	са	ре	зо	лу	ци	јом	до	
600 дпи. По го дан је за ске ни ра ње пе ри о ди ке ве ли ког 
фор ма та, као и уко ри че них књи га. EP SON GT 15000, 

фор ма та А3 и ве ли ких ре зо лу ци ја до 1200 dpi, на ме-
њен за ске ни ра ње раз глед ни ца, фо то гра фи ја и оста ле 
гра ђе по треб не у до број ре зо лу ци ји, ко ја се да ље мо-
же ко ри сти ти за штам па ње фо то тип ских из да ња.

На ру че на су још три ске не ра ра ди по бољ ша ња и 
кван ти те та и ква ли те та ди ги тал не би бли о те ке: ATIZ 
BO	OK	DRI	VE	DIY	 ске	нер	фор	ма	та	А2;	ATIZ	BO	OK	
DRI	VE	 DIY	 ске	нер	 фор	ма	та	 А3,	 ко	ји	 је	 пред	ви	ђен	
упра во за про је кат Срп ске ди ги тал не би бли о те ке; још 
је дан EP SON GT 15000.

                               
                          

Ка ко ске ни ра ње ни је ни брз ни крат ко ро чан по-
сао, би бли о те ке мо ра ју да се сна ла зе и за ка дров ска 
ре ше ња. По ак ту ел ним си сте ма ти за ци ја ма, са мо НБС 
има Оде ље ње за ди ги тал ни раз вој. Би бли о те ке из уну-
тра шњо сти или пре ра спо де љу ју сво је за по сле не, што 
је ре ђи слу чај, или при ма ју вој ни ке на ци вил но слу же-
ње, као и ка дро ве пре ко про јек та „јав них ра до ва“.

За ин те ре со ва ност за ди ги та ли за ци ју гра ђе је за-
и ста ве ли ка, што се ви де ло још по ан ке та ма ко је су 
пред став ни ци би бли о те ка по пу ни ли по сле са стан ка 
ди рек то ра Ма тич них би бли о те ка, де цем бра 2007. Ве о-
ма је по зи тив но то што се уте ме љи ла свест да је ди ги-
тал на би бли о те ка ну жно до бро, а ујед но и стан дард-
на по тре ба са вре ме ног чи та о ца.

Из све га на ве де ног се ви ди да је при сут на по тре ба 
да се иде у ко рак са вре ме ном и но вим тех но ло ги ја ма. 
У том сми слу је ја сно да је сву да у Ср би ји от по че ла са 
ра дом та мо дер на би бли о те ка, елек трон ска, вир ту ел-
на, хи брид на, тзв. би бли о те ка без зи до ва, ко ја пру жа 
мо гућ ност да се оно што је нај вред ни је у кул тур ном, 
обра зов ном и ин фор ма тив ном сми слу учи ни при јем-
чи вим, ви дљи вим и чи тљи вим на са свим дру га чи ји 
на чин.Bo o keye   EP SON GT 15000

Atiz bo ok dri ve DIY, A3

Ab stract
Pa per pre sents de ve lop ment of Di gi tal Ser bi an Li brary from its be gin nings in 2007 un til to
day. It co vers va ri o us pat terns for di gi ta li za ti on of col lec ti ons, as well as dif e rent tec hni cal 
so lu ti ons that pro ved to be the most po pu lar ones.

Keу words:
di gi ta li za ti on, col lec ti on, scan ner, soft wa re, de ve lop ment
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В есна Ву ксан
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
vesnavuksan@gma il.com 
  

УДК. 02:061.2(100)“2008“(063)

Прича за доб ро јутро: 
IFL A  2008.
К ве бек, Канада,  1014. август  2008. годин е

 Гос пођа IFLA је ове  го дине о букла  ша рену  ха љину. 
 Поз вала је  госте из  целог с вета да јој се п рид руже у 
К ве беку, у  Ка нади, на пет  дана  инс пи рат ивног п ро-
вода. С  об зиром на  чи ње ницу да се о даз вало с коро 
4000  људи, свих  боја и  де зена, из 150  зе маља  наше 
д ивне п ла нете,  мо рала је да  изн ајми ог роман стан да 
нас све с мести. А не да има с тила...!

У  је дином  месту  Сев ерне А ме рике  које је о па-
сано  че тири  века с тарим  зи ди нама,  месту „где се  реке 
 су жа вају“1 – а п од се ћају на  Јадр анско  море,  месту у 
ком  чу вени  ја воров  сируп2 не  губи с воје з на чење, и 
у ком се с рећу б ескр ајне р аз ли чи тости и б езбр ојни 

 му рали, ето, баш ту је  гос пођа IFLA  од лу чила да нас 
у гости.  Мора да је  зато и о букла  тако  ша рену  ха љину, 
да се  неп рим етно ук лопи. Пре дстав е које смо  имали  
п рилику д а  видимо с у п ок ривале  бројне  ж анрове , 
почев о д  деби тантских о ст варењ а попут „IFLA з а 
п оч етнике“,  прек о мало  д рам ат ичнијих –  „Жене  и 
л идерство“,   нешт о к ом ичнијих  – „Co py rig ht и  друга 

 правна  п ита ња“, с ве  д о 
 о збиљних под  ухвата као 
ш то  је  „Хол  ивудски биб-
ли  отекар “. А  глу мци што 
су н  аступал  и били су з  а 
 медаљу!

Моја мал енк ост ( од  ск-
оро 2 ме тра) ј е имал а т у  ч аст 
да  п ред стави  мо нодрам у о 
мре жи  јав них би блиотека 
у  Београ ду, однос но нашо ј 
 св ак од невној те жњи да  
идемо у корак  са новим  
те хн ологија ма  – а пара 
нигде. К ад сам  сишла са 
позорниц е, осети ла  сам 
се као  фи лмска зв езда: с а 
с вих страна с у почел и да 
ми  прилазе  и  т раж е аутог-
ра ме ! Ова ј, визи т  карте.  
Једно је де ф инитивно: 
разви је не  земље  и текако 
има ју  шта да науче од нас 

из е гз от ичне  Србије. Е х, гос пођо I F LA, ал ’  ст е нам 
п рир едили  гозбу з а душу!

 Поред заи ст а  шаролико г прогр ам а који је  покрио 
п ре ко   30  различ ит их  облас ти,   од носно 200  тема  – к о нт и-
нуир ано образо ва ње,  библиот еке за  сл епе, библи от еке 
мапа ,  IТ ,  ре фе ренсне у слуге,  ме н аџ мент и м аркет инг, 
ка та логизац иј а,  ш ко лске библи от еке, и  та ко  даље, на ј-
даље  – ор ганизо ва на  је и  изло жб а  производ а и   ус лу га 

1 Реч „Квебек“ значи „место где се реке сужавају“.
2 Заштитни знак Канаде; препознатљив симбол на застави.

Индијанци на отварању IFLAе 2008.

л И Н К
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које  ну д е  ко мп аније  ко је  сарађуј у  са би бл ио текама 
и б иб ли отека рима. Из дав ачи су  н удили к ат алоге, 
I Т  ко мп ан иј е разн а с офтве рск а решења,  скенере  за 
диг ит ал изаци ју , си стеме зашт ит е од  крађе,  а  школе 
неодољ иве   до ди пломске и постди пломск е прог раме 
 за нас  библи отека ре . Све  ј е  то лепо,  н его, б оле л еђа. 
Т реба  ву ћи тол ике ка та логе и  брошур е  преко  по ла 
плаво -зеле н е лопте!

 Изложба преко  стотин у п ост ера је  би ла заиста 
 атр активна.  Н е због до бр их  дизајнер ских реше ња, ве ћ
 напрот ив – ве лики део  из ла га ча или није д о  кр аја 
разумео конц е пт  постер-през ентациј е,  или н е  поседу је 
„клик“  за креа ти вност .  У свак ом сл учају,  зеле но свет-
ло за уч ешће с лед еће године св има  који  има ј у  добру 
 идеју   и у меју графички  да  је пр едст ав е. Библиотек а 
град а Београ да  је и ове г одине  учествовал а у овом  
делу  скупа  са постером  „С тварно читам,  н е глу мим“. 
Н ис мо бил и први, као у  Дурба ну, али се  некоме  по сте р 
толико  свидео, да је доби о  но ге – и о тиш ао у непоз-
нат ом правцу. Па, и т о је св оје врстан  ко мп ли мент. А  
го спођа  IF LA је , са својим  најбл ижи м  с арадницима , 
 изабра ла  на јб ољи постер: „Афричке библио те ке  без 
гран иц а:  инфор ма ци је за в ас , где  го д да с е нала зите“ 
из Нигерије . М о то цикли, камиле ,  ко либа,  мала шк ола 
–  све су  то  библиотеке у овој  т ам нопутој  зем љи. Добр и 
 људи,  М елинда и  Бил Гејт с,  д оделил и су наг раду од  ми-

лион до ла ра за пр огр ам  „Повећат и п риступ  знању у 
р ур ал ном Ме кс ику“. Вас ко нселос,  об ра зовни  центар 
 на  то чкови ма ,  пу тује по  Ме кс ику и о мо гу ћава пр ис-
туп к ор и сника  рачунарима   и интерне ту у с иромаш-
н им селима реги он а  Вера Круз.

Заист а би добро д ошло једно  или два  кл онир ањ а 
да  би  све стиг ло  да с е  види.  Ил и,  м ожда,  ј едноставније 
 решење  за следећу  го ди ну: наг ов орите к ол еге да  ва м 
пра ве  д руштво, па  направ ит е стр атешки распоред пр а-
ће ња дешав ања и  н а крају  сл ож ит е пузле.

У то име,  по д ст иц ај: св аке годин е  се орг ан изује 
Fun  Ni gh t за би блиоте каре, која је не оп ис ив до жи вљај 
и  с вој еврсн а  пр ича,  чи ни ми се,  за   Уј ед ињене нациј е.  
Замисл ите не кол ико хи љада нас  б ибли отекар а, сви х 
узр ас та , боја,  на ро дних ношњ и, сва кодне вне  одеће, 
как о  лудује мо по подијуму у з  звуке свима познате 
Абе, Глорије Гејнор, Битлса и музике '80-их!

Раније су говори ли „При дру жи се мор на ри ци и 
оби ђи свет“, а да нас сло бод но мо же мо ре ћи „По ста ни 
би бли о те кар и оби ђи свет“. Е па по што сте већ би бли о-
те ка ри, не про пу штај те оно што вам је на до хват ру ке 
– Ита ли ја 2009. Го спо ђа IFLA де фи ни тив но има сти-
ла.

А ка ко је по стер "Ствар но чи там, не глу мум" до-
био но ге - про чи тај те на бло гу Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да у сеп тем бар ској при чи "Ис по вест јед не ба ра бе". 
http ://blogchebg b.b lo gspot.co m/

Последња слика постера БГБа, 
пре него је доспео у руке светског лопова.

Један од безброј мурала у граду Квебеку

л И Н К
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Зо ран Здрав ко вић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
zo ran@bgb.org.yu
  

УДК 02:004.738.5]:061.3(497.11)“2008“

Елек трон ска би бли о те ка
Седма ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја 
Би бли о те кар ског дру штва Ср би је

л И Н К

У ор га ни за ци ји Би бли о те кар ског дру штва Ср би-
је, у Бе о гра ду је, од 25. до 28. сеп тем бра 2008. го ди не, 
на Фи ло ло шком фа кул те ту, одр жа на ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја са на уч ним ску пом под на зи вом „Елек-
трон ска би бли о те ка“. Ко ор га ни за то ри сед ме по ре ду, 
го ди шње кон фе рен ци је Би бли о те кар ског дру штва Ср-
би је, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства за кул ту ру 
и Ми ни стар ства за на у ку Ре пу бли ке Ср би је, би ли су 
Филолoшк и фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Би-
бли о те ка Ма ти це срп ске, Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
у Бе о гра ду, Ха ча те пе уни вер зи тет Ан ка ра (Тур ска), 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Пи род но-ма те ма тич ки 
фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Дру штво би-
бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске, На род на и Уни вер зи-
тет ска би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ске, Град ска би бли о-
те ка Но ви Сад, Град ска би бли о те ка „Вељ ко Пе тро вић“ 
и Скуп шти на оп шти не Бач ка Па лан ка.

Те ма кон фе рен ци је, елек трон ска би бли о те ка у 
нај ши рем мо гу ћем сми слу, би ла је под стрек ве ли ком 
бро ју уче сни ка, ка ко са ре фе ра ти ма и пре зен та ци јом, 
та ко и за за ин те ре со ва не ко ле ге, али и за го сте из зе-
мље и ино стран ства, за раз ме ну ис ку ста ва. Раз вој 
дру штва и ути цај тех но ло ги је на би бли о те ке, био је 
пред мет па жње ове на уч не кон фе рен ци је, као и при-
ме на но вих ме то да мо дер ног би бли о те кар ства у ра ду 
и ис тра жи ва њу.

Елек трон ска би бли о те ка у свим сег мен ти ма (елек-
трон ска ка та ло ги за ци ја, ста ти сти ка, елек трон ско 
из да ва штво и елек трон ске пу бли ка ци је, мул ти ме ди-
јал на из да ња, ин фор ма ци о но опи сме ња ва ње...) као 
зах тев са вре ме ног до ба, ко ри сни ка би бли о те ка и дру-
штва, под ста кла је, то ком кон фе рен ци је, ди ја лог и раз-
ме ну ми шље ња, уве ла те о рет ски и ем пи риј ски при-
ступ, раз ма тра ње прав них аспе ка та, до та кла етич ку 
ди мен зи ју и до при не ла бр жем и успе шни јем раз во ју 
би бли о те кар ства. По зи тив ни ефе кат кон фе рен ци је са-
гле дан у ути ца ју на на уч ни и на став ни рад у Ср би ји, 
упо ре до са ис ку стви ма из ре ги о на и ши ре, има ути цај 
и на про цес за шти те би бли о теч ких фон до ва, ди ги та-

ли за ци је кул тур ног и исто риј ског бла га, ре ле вант но 
ин фор ми са ње, про мо ви са ње зна ња и ин фор ма ци о ну 
пи сме ност у Ср би ји.

Ор га ни за ци о ни од бор и Про грам ски са вет кон фе-
рен ци је опре де ли ли су се да, услед им по зант ног од зи-
ва и ве ли ког бро ја при ја вље них ра до ва, кон фе рен ци ја 
и рад уче сни ка те ку пле нар но и у сек ци ја ма, од но сно 
се си ја ма. Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду био је пра-
во ме сто, а на по је ди ним се си ја ма је два до вољ но, да 
при ми све за ин те ре со ва не ко ји би кон фе рен ци ји при-
су ство ва ли. Из у зет ни на по ри ор га ни за то ра и ен ту-
зи ја зам проф. др Алек сан дре Вра неш, омо гу ћи ли су 
ви сок струч ни ни во кон фе рен ци је, на уч ност ра до ва, 
из у зет не усло ве уче сни ци ма, али и при ја тан бо ра вак 
стра ним го сти ма. То ком три рад на да на, тех нич ка 
опре мље ност, си мул та ни пре вод у Са ли хе ро ја и ака-
дем ска ат мос фе ра, до при не ли су пра ће њу из ла га ња, 
али и иза зва ли бо га ту ди ску си ју, раз ме ну ми шље ња 
и ста во ва уче сни ка. Раз ме на ис ку ста ва и при ме ри до-
бре прак се дра го це ни су под стрек за ко ле ге из на ше 
зе мље и све уче сни ке кон фе рен ци је, ко јих је би ло из 
Аме ри ке, Тур ске, Ма ђар ске, Ита ли је, Хр ват ске, Ре пу-
бли ке Срп ске, Бо сне и Хер це го ви не, Бу гар ске, Ма ке-
до ни је...

Скуп су отво ри ли пред став ни ци ор га ни за то ра, а 
на кон по здрав них ре чи уче сни ци ма из свих ти по ва 
би бли о те ка, фор ми ра на су рад на пред сед ни штва и 
от по чео рад кон фе рен ци је, нај пре пле нар не сед ни це, 
а по том и па ра лел них се си ја. Ка ко су из ла га чи би ли 
из свих ти по ва би бли о те ка, из зе мље и ино стран ства, 
та ко су и те ме би ле ве о ма ра зно род не. По кри ва ле су 
све аспек те елек трон ског и ди ги тал ног, од ауто ма ти-
за ци је и елек тро ни за ци је би бли о теч ког по сло ва ња, 
ди ги та ли за ци је и за шти те би бли о теч ког ма те ри ја ла, 
орал ног, во кал ног и пи са ног пре да ња, пре ко но вих 
услу га ко ри сни ци ма и са вре ме них би бли о теч ких 
сер ви са, ба за по да та ка у пу ном тек сту, би бли о теч ког 
софт ве ра, до но вих мар ке тин шких кон це па та би бли о-
те ка и би бли о теч ких кон зор ци ју ма; при ме ни у ме ди-
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ци ни, ну кле ар ним на у ка ма, при род ним и ху ма ни стич-
ким на у ка ма, кул ту ри, из да ва штву, али и естет ском 
и умет нич ком до жи вља ју, ре кре а ци ји и раз би бри зи 
кроз со ци јал не мре жне сер ви се, па све до Web 2.0 и 
Би бли о те ка 2.0 кон це па та.

Па у зе за осве же ње, осим за тре нут ке пре да ха, 
уче сни ци су ко ри сти ли и за бли же упо зна ва ње, али и 
раз ме ну ста во ва на кон пре зен та ци ја. Бур на ин те ре со-
ва ња иза зва ли су пре гле ди ста ња зе ма ља у окру же њу, 
али је до ста пи та ња по ста вља но го сти ма из ино стран-
ства. Овог пу та, скуп су уве ли ча ли сво јим при су ством 
и мар кант ним из ла га њем сво јих ра до ва Роб Деј вис, 
Тод Ка тлер (САД), Се рап Кур ба но глу, Ин ци Онал, Ја-
шар Тон та (Тур ска), Ки рил Ан ге лов, Ди ми тар По по-
ски (БЈР Ма ке до ни ја), Ма ри ја Слат ки, Ивет Мол нар 
(Ма ђар ска), Ива на Тру ко ло, Ро бер то Па чи, Па о ло де 
Па о ли (Ита ли ја), Ми ха е ла Ба нек Зо ри ца, Дин ка Ко ва-
че вић, Ја сми на Ло врин че вић, Ма ри ја Ла сло, Ја дран ка 
Ла сић-Ла зић (Хр ват ска), Ев ге ни ја Ру си но ва и Пер си-
да Ра фа и ло ва (Бу гар ска), као и ве ли ки број до ма ћих 
струч ња ка из обла сти би бли о те кар ства и дру гих на у-
ка, као и би бли о те кар ству срод них ди сци пли на.

Уче сни ци и го сти кон фе рен ци је при ка за ли су за-
вид но ин те ре со ва ње за про јек те Европ ске ди ги тал не 
би бли о те ке (Euro pe a na), ин фор ма ци о ну пи сме ност у 
елек трон ској ери, про це се са рад ње и ин тер о пе ра бил-
но сти би бли о те ка, раз ме ну зна ња. По себ но ин те ре со-
ва ње би ло је у ве зи са по став ка ма по треб ним да би 
се оства ри ла тран сфор ма ци ја тра ди ци о нал не би бли о-
те ке у са вре ме ну, и прин ци пи ма на ко ји ма се ба зи ра 
ди ги тал на би бли о те ка, од мо рал-
них и етич ких, пре ко прав них, до 
фи нан сиј ских пи та ња. Прав на ре-
гу ла ти ва ин те лек ту ал не сво ји не 
зна чај но је раз ма тра на. Бу ру пи-
та ња иза зва ло је пред ста вља ње 
би бли о теч ких софт ве ра ко ји би 
по мо гли ко ри сни ци ма, али и би-
бли о те ка ри ма у про це су ди ги тал-
не на бав ке, об ра де, ка та ло ги за ци-
је и цир ку ла ци је би бли о теч ког 
ма те ри ја ла, ста на дар да пре зер ва-
ци је кул тур не ба шти не, чу ва ња 
ин фор ма ци ја и ди ги та ли за ци је 
људ ског зна ња. По спе ши ва ње ин-
фор ма ци о ног и ко му ни ка ци о ног 
про це са у на у ци, обра зо ва њу и 
раз во ју дру штва услед раз во ја тех-
но ло ги је, ди ги та ли за ци је раз во ја 
ин фор ма тич ког и ин фор ма ци о-
ног дру штва кроз ин фор ма ци о ну и ко му ни ка ци о ну 
тех но ло ги ју, мул ти ме ди јал не елек трон ске сер ви се, 
отво ре ни при ступ, до уло ге би бли о те ка ра у елек трон-
ским би бли о те ка ма на пу ту до ди ги тал них и хи брид-
них си сте ма; сам про цес ди ги та ли за ци је, елек трон ско 
ин вен та ри са ње, е-ка та ло ги за ци ја, е-кла си фи ка ци ја, 

е-сме штај, пре тра жи ва ње и ко ри шће ње елек трон ског 
са др жа ја (текст, звук, сли ка, филм, мул ти ме ди ја...), па 
до про це са ис тра жи ва ња и ци ти ра но сти на уч них ра-
до ва, да ли су пе чат кон фе рен ци ји. Раз ма тра ње стра те-
шког окви ра за раз вој ин фор ма ци о ног и ди ги тал ног 
дру штва Ср би је до дат но је обо га ти ло кон фе рен ци ју.

Пле нар ни део оби ло вао је ин тен зив ним ра дом 
и оби љем ин фор ма ци ја, али је кон церт Уро ша Дој чи-
но ви ћа у Пе да го шком му зе ју до дат но уве ли чао овај 
на уч ни скуп ком по зи ци ја ма на ги та ри на ме ње ним 
свим на ци ја ма ко је су на кон фе рен ци ји уче ство ва ле. 
Екс кур зи ја у Бач ку Па лан ку, на кон по след њег рад ног 
да на, ко ја је има ла струч ни ка рак тер, пре ра сла је у ин-
те ре сант ну ре кре а ци о но-кул тур ну по се ту Вој во ди ни 
то ком по се те Град ској би бли о те ци „Вељ ко Пе тро вић“, 
уз то пао до чек и кул тур ни про грам КУД „Абра ше-
вић“, при јем у Скуп шти ни оп шти не Бач ка Па лан ка 
и исто риј ску по се ту Ка ра ђор ђе ву, о ко јој ће се ду го 
при ча ти.

Пра те ћи ма те ри јал, Збор ник ра до ва са VI кон фе-
рен ци је Би бли о те кар ског дру штва Ср би је „Ин фор-
ма ци о на пи сме ност и до жи вот но уче ње“ и Збор ник 
ре зи меа са ово го ди шње кон фе рен ци је од штам па ни за 
ову при ли ку, обо га ти ли су струч ну би бли о те кар ску 
ли те ра ту ру и до при не ли на уч ном и ис тра жи вач ком 
про це су у са вре ме ном би бли о те кар ству.

Ди ску си ја ко ја је про же ла ово го ди шњу кон фе рен-
ци ју пре то чи ће се кроз за кључ ке и це ло куп не ра до ве 
у Збор ник ра до ва „Елек трон ска би бли о те ка“ ко ји нас 
уско ро оче ку је.

Тома Тасовац, Зашто свака слика није увек вредна хиљаду речи
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Ива на Илић-Киш
Би бли о те ка Срп ског на род ног по зо ри шта
Но ви Сад
ili ci va@yahoo.com

УДК 026:061.3(497.11)“2008“

Ак тив ни већ че ти ри го ди не, спе ци јал ни би бли о те-
ка ри Ср би је, као чла но ви Би бли о те кар ског дру штва 
Ср би је, при су ству ју и узи ма ју учешћe на мно гим на уч-
ним и струч ним ску по ви ма у зе мљи. Ове го ди не, спе-
ци јал ни би бли о те ка ри би ли су ре фе рен ти и уче сни ци 
на успе шно ор га ни зо ва ној ме ђу на род ној кон фе рен ци-
ји ко ја се одр жа ла у Бе о гра ду од 25. до 
28. сеп тем бра. Та ко је ши ра струч на јав-
ност мо гла чу ти, то ком три да на, ко ли ко 
је пре да вач ки део кон фе рен ци је тра јао, 
за ни мљи ве ра до ве ко ле га би бли о те ка ра 
на те му Елек трон ска би бли о те ка, те сто-
га и за кљу чи ти да је би бли о те кар ство у 
Ср би ји ком плет но ка да су сви ти по ви 
би бли о те ка за сту пље ни и ви дљи ви.

О зна ча ју стан дар да за елек трон ску 
би бли о те ку на при ме ру елек трон ске чи-
та о ни це „Чи тај те о...“ из ла га ла је Алек-
сан дра Мир чић из би бли о те ке Му зе ја 
са вре ме не умет но сти из Бе о гра да. Овај 
рад је на стао као плод ду го го ди шње са-
рад ње и ис ку ства са Ка та ри ном Ја ић, 
ко а у тор ком ре фе ра та, ко ја је раз у ме ла 
по тре бу јед не му зеј ске спе ци јал не би-
бли о те ке да се на по сто је ћи про грам са 
UNI MARC стан дар дом из ра ди до дат ни 
сег мент, ко ји би из два јао же ље не по дат ке из Елек трон-
ске чи та о ни це „Чи тај те о...“ и по ве зао са ди ги тал ним 
сли ка ма.

Та ња С. Ива но вић из би бли о те ке Срп ске ака де-
ми је на у ка и умет но сти из Бе о гра да го во ри ла је о мо-
гућ но сти ма ауто мат ске об ра де би бли о теч ке гра ђе и 
ге не ри са ња ви ше стру ких ин фор ма ци о них ис пи са у 
про гра му би бли о те ке СА НУ – SA NU BIB. Ко ле ги ни ца 
Ива но вић је по ка за ла да је овај про грам кон ци пи ран 

та ко да по ну ди ком плет не ин фор ма ци је о гра ђи, из ме-
ђу оста лих и из да ња СА НУ, се па ра те ака де ми ка, члан-
ке из струч них пе ри о дич них пу бли ка ци ја. При том је 
про грам лак за пре тра жи ва ње, пред ста вља дра го це ни 
из вор ин фор ма ци ја и од ви ше стру ке је ва жно сти ка-
ко за ко ри сни ка, та ко и за би бли о те ка ра.

О елек трон ском функ ци о ни са њу спе ци јал не би-
бли о те ке у до бро ор га ни зо ва ном кор по ра тив ном 
окру же њу, на при ме ру би бли о те ке НИС Наф та га са из 
Но вог Са да, го во ри ла је Ми ро сла ва Ми ја то вић Ва син 
у свом ре фе ра ту „Спе ци јал на би бли о те ка НИС Наф-
та га са: је дан мо дел елек трон ске би бли о те ке“. Би бли о-
те ка НИС Наф та га са про мо ви ше се раз ли чи тим са др-
жа ји ма и на чи ни ма пре зен то ва ња у свом окру же њу 
и ко ри сти елек трон ске ме ди је ко ји су бр зи, ефи ка сни 

Спе ци јал не би бли о те ке 
на ме ђу на род ној на уч ној 
кон фе рен ци ји би бли о те ка ра
Бе о град, 2528. септем бaр 2008. го ди не

л И Н К

Ивана Илић Киш и Мирослава МијатовВасин
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и ефект ни. Ова би бли о те ка не са мо што пра ти, већ и 
ну ди ква ли тет не услу ге сво јим ко ри сни ци ма: бо га те 
и са вре ме не ба зе по да та ка, по ста вља са др жа је би бли о-
те ке на пор тал ком па ни је, а уз све то обез бе ђу је штам-
па на из да ња уско струч них пу бли ка ци ја ве за них за 
основ ну де лат ност ком па ни је.

Да би спе ци јал не би бли о те ке би ле упо зна те са 
нај но ви јим ре зул та ти ма у по гле ду њи хо вог отво ре-
ног при сту па би бли о теч ком фон ду, по бри ну ле су се 
ко ле ги ни це из Би бли о те ке Му зе ја са вре ме не умет но-
сти из Бе о гра да, Оли ве ра На стић и Ка та ри на Кр стић. 
Оне су у свом ра ду „Елек трон ске би бли о те ке: отво ре-
ни при ступ“ ис та кле су шти ну отво ре ног при сту па, с 
јед не стра не и по тен ци јал, је дин стве ност и бо гат ство 
спе ци јал не би бли о те ке, с дру ге стра не, као и нео п ход-
ност њи хо ве ме ђу соб не по ве за но сти. При ме ном отво-
ре ног при сту па би бли о теч ког фон да спе ци јал них би-
бли о те ка, омо гу ће но је да зна ње бу де до ступ но сви ма. 
Ви ше би се чи та ли на уч ни ра до ви, ци тат ност би се 
знат но по ве ћа ла, ин тен зив ни је би се пре гле да ла ар хи-
ва. Ре зул тат је по пу ла ри за ци ја кул ту ре и умет но сти 
за нај ши ре сло је ве пу бли ке, че му те жи јед на ова ква 
арт би бли о те ка.

Би ља на Вит ко вић из Би бли о те ке Ми ни стар ства 
фи нан си ја, сво јим ра дом „Ди ги тал не и хи брид не би-
бли о те ке“, до при не ла је бо љем раз у ме ва њу тер ми на 
као што су: елек трон ска, ди ги тал на, вир ту ел на или 
хи брид на би бли о те ка. За раз ви ја ње би бли о те ке бу дућ-
но сти, од ва жно сти су ус по ста вља ње тех-
но ло ги је, раз вој но вих еко ном ских мо де ла, 
прав них окви ра, ста во ва ко ри сни ка и ути-
ца ја на дру штво.

Би бли о те ка ри спе ци јал них би бли о те ка 
ће се на ћи у но вом окру же њу – ди ги тал ним 
би бли о те ка ма, пред ви ђа ко ле ги ни ца 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 у Бе о гра ду. 
У ре фе ра ту „Ди ги тал на би бли о те ка – но во 
окру же ње спе ци јал них би бли о те ка“, ко ле ги-
ни ца Ив ко вић из но си дра го це не по дат ке о 

web тех но ло ги ја ма ко је су но си о ци на уч них ин фор ма-
ци ја. У том окру же њу, би бли о те кар спе ци јал не би бли-
о те ке има за да так да про мо ви ше но ве тех но ло ги је, 
ре ор га ни зу је про стор би бли о те ке и бу де по сред ник 
на уч ним рад ни ци ма и ис тра жи ва чи ма у про на ла же-
њу на уч них ин фор ма ци ја.

По зо ри шна би бли о те ка је хи брид на би бли о те ка, 
јер је на раз вој ном пу ту пре ла ска од тра ди ци о нал не 
до елек трон ске би бли о те ке, по трв ди ла је Ива на Илић 
Киш, би бли о те кар Срп ског на род ног по зо ри шта из 
Но вог Са да, у свом ра ду „Раз вој елек трон ске спе ци јал-
не би бли о те ке – на при ме ру по зо ри шне би бли о те ке“. 
На гла ше но је да се по мо ћу но вих ин тер нет тех но ло-
ги ја ажу ри ра web стра ни ца Би бли о те ке, огла ша ва се 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о на де лат ност по зо ри шне 
би бли о те ке, пре тра жу ју се на сло ви же ље них пу бли ка-
ци ја. Функ ци ја би бли о те ка ра је ја сна: он је спо на из ме-
ђу елек трон ског ка та ло га и ко ри снич ког зах те ва.

Те ма ово го ди шње ме ђу на род не на уч не кон фе рен-
ци је би бли о те ка ра Елек трон ска би бли о те ка, оку пи ла 
је у ве ли ком бро ју во де ће струч ња ке, пре да ва че и про-
фе со ре из обла сти би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке. 
Мо гла су се чу ти из ла га ња мла ђих ко ле га би бли о те ка-
ра ко ји су сво јим ре фе ра ти ма по ка за ли мо гућ ност ди-
на мич ни јег раз вит ка срп ског би бли о те кар ства, као и 
то да се на пу ту мо дер ни за ци је учи ло од нај бо љих.

л И Н К

Павле Миладиновић
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Мр Дра га на Са бо вљев
Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“ Зре ња нин
dragana.sabovljev@gmail.com
  

УДК 02:061.2(497.11)“2008“

Сед ни ца скуп шти не За јед ни це ма тич них би бли о-
те ка Ср би је одр жа на је ово га пу та у Сом бо ру, 17. сеп-
тем бра 2008. го ди не. И по тра ја ла, с об зи ром на ве о ма 
оби ман днев ни ред, али и го сто љу би вост до ма ћи це, 
Ми ља не Зр нић, ди рек то ра Град ске би бли о те ке „Кар-
ло Бје лиц ки“.

Ми ља на Зр нић је по здра ви ла го сте и пред ста ви ла 
тре ћу и че твр ту фа зу про јек та „New City – про бу ђе ни 
град“ ко је се са да зо ву „Два ко ра ка“. Под мо том „Не го-
во ри ти о оно ме што не ма мо, не го о оно ме што нам је 
по треб но“, на ста вља се тран сфор ма ци ја Би бли о те ке 
у мо дер ни до ку мен та ци о но-ин фор ма ци о ни цен тар, 
раз ви ја кон гре сни ту ри зам, а сле де ће, 2009. го ди не, 
„ста ра да ма“, ка ко је то ре кла ди рек тор ка, сла ви 150 
го ди на по сто ја ња. Нај ви ше за хва љу ју ћи том ју би ле ју, 
Град ска би бли о те ка „Кар ло Бје лиц ки“ у Сом бо ру ће 
иду ће го ди не би ти до ма ћин Би бли о не та, а го спо ђа Зр-
нић, као до ма ћи ца, от пу то ва ти на го ди шње за се да ње 
IFLA-е у Ми ла но.

Иако је днев ни ред био пре о би ман и об у хва тао 
ве о ма ва жне те ме – јед на се из дво ји ла: про стор ни 
усло ви за рад у јав ним би бли о те ка ма Ср би је. Ве ћи на 
би бли о те ка се бо ри упра во са овим про бле мом, те је 
пот пу но ло гич но што јој је по све ће но то ли ко па жње и 
вре ме на, и то и са те о риј ског и са прак тич ног аспек та. 
За те о риј ски део је био за ду жен Вла ди мир Ше ку ла рац 
(Оде ље ње за раз вој би бли о теч ког си сте ма – Ма тич но 
оде ље ње На род не би бли о те ке Ср би је). Он је го во рио 
о за кон ској ре гу ла ти ви и фи нан си ра њу уна пре ђе ња 
про стор них усло ва, а на кра ју је пред ста вио су мар ну 
ана ли зу ста ња про стор них усло ва у Мре жи јав них 
би бли о те ка Ср би је. Под се тио је на де фи ни ци ју про-
сто ра: уну тра шњост згра де, укуп на или део, одво је на 
зи до ви ма или пре гра да ма, на ме ње на за рад уста но ве. 
Пре ма ме ђу на род ним стан дар ди ма за би бли о те ке, 
про стор је на ме њен за сме штај, чу ва ње и ко ри шће ње 

гра ђе, струч ни рад осо бља, јав не про гра ме, из ло жбе 
књи га и дру ге гра ђе, као и за оп ште на ме не, што под-
ра зу ме ва ко му ни ка ци ју, дру штве ни жи вот, за јед нич-
ки про стор, итд. Ис ка зу је се у м2, а ка да су јав не би бли-
о те ке у пи та њу, па ра ме тар је број ква драт них ме та ра 
на 1000 ста нов ни ка.

И ме ђу на род на до ку мен та ре гу ли шу рад јав них 
би бли о те ка: IFLA/UNE SCO ма ни фест за јав не би бли-
о те ке, IFLA/UNE SCO смер ни це за рад и раз вој јав них 
би бли о те ка, IFLA/UNE SCO снер ни це за раз вој би бли о-
теч ких услу га за де цу и IFLA/UNE SCO смер ни це за раз-
вој би бли о теч ких услу га за мла де. Ма ни фест на гла ша-
ва зна чај јав них би бли о те ка и оба ве зу фи нан си ра ња 
из др жав них, ре ги о нал них и ло кал них из во ра. Ше ку-
ла рац је овом при ли ком го во рио о од го вор но сти осни-
ва ча за фи нан си ра ње јав них би бли о те ка, од но сно за 
обез бе ђи ва ње про стор них усло ва. За сва ко днев ни 
рад и упра вља ње, од но сно услу ге ко је пру жа ју би бли-
о те ке, кључ не су згра де на атрак тив ним ло ка ци ја ма 
и до бри про сто ри за чи та ње и уче ње. Ме ђу на род ни 
до ку мен ти не ма ју сте пен оба ве зно сти и нај че шће не 
са др же кван ти фи ка ци ју. Кад је про стор у пи та њу, 
оста ло је да се усло ви ре гу ли шу на ци о нал ним до ку-
мен ти ма. За то тре ба ин си сти ра ти на из ра ди ло кал них 
стан дар да. На ша за кон ска ре гу ла ти ва ко ја од ре ђу је 
про стор јав них би бли о те ка, сво ди се на За кон о би бли-
о теч кој де лат но сти, ко ји са др жи став да би бли о те ка 
мо же по че ти са оба вља њем де лат но сти ако има 3000 
књи га и дру гих пу бли ка ци ја, јед ног би бли о те ка ра са 
ви со ком струч ном спре мом и про стор за при јем чи та-
ла ца и сме штај пу бли ка ци ја. Ово ни је до вољ но ка да 
су у пи та њу јав не би бли о те ке. Ше ку ла рац је под се тио 
на хр ват ски За кон у ко јем, осим овог ста ва, пи ше да 
стан дар де за јав не би бли о те ке до но си ми ни стар кул ту-
ре, за школ ске би бли о те ке ми ни стар про све те и спор-
та, за ви со ко школ ске би бли о те ке ми ни стар на у ке, а за 

За јед ни ца ма тич них 
би бли о те ка Ср би је
Сед ни ца скуп шти не 
За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је
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спе ци јал не би бли о те ке ми ни стар из де лат но сти ко јом 
се би бли о те ка ба ви, у са рад њи са ми ни стром кул ту ре. 
Без ова квог ста ва у на шем За ко ну – не ма на прет ка. На-
ши стан дар ди по ти чу из 1987, а до не ти су пре За ко на 
из 1994. го ди не. Је ди но ова област ни је ино ви ра на, из-
у зи ма ју ћи де се так под за кон ских ака та до не тих по сле 
1994. го ди не (нпр. Пра вил ник о бли жим усло ви ма за 
чу ва ње би бли о теч ке гра ђе). Не вре ди ни го во ри ти о 
њи хо вој за ста ре ло сти. Те мељ ни не до ста так им је што 
не ма ју сте пен оба ве зно сти за осни ва ча, јер их ни је 
до нео оба ве зу ју ћи др жав ни ор ган, не го би бли о теч ка 
асо ци ја ци ја. Ре гу ла ти ва на ме ђу на род ном пла ну ни је 
на шла од је ка у на ци о нал ном за ко но дав ству. Због то га 
Ше ку ла рац пред ла же За јед ни ци да ути че да се у пред-
сто је ћи За кон о би бли о теч кој де лат но сти угра ди став 
ана ло ган оном из хр ват ског За ко на.

Мре жа јав них би бли о те ка Ср би је тре нут но има 
617 је ди ни ца, од то га 116 јав них би бли о те ка. 20% ста-
нов ни ка не ма би бли о те ку у ме сту ста но ва ња. У Вој во-
ди ни је по кри ве ност око 90%, а у цен трал ној Ср би ји 
73%. Би бли о те ке има ју око 
250.000м2 рас по ло жи вог 
про сто ра (од то га јав не 
103.000м2 – 45.000 у Вој во-
ди ни и 58.000 у цен трал ној 
Ср би ји). На 1000 ста нов ни-
ка до ла зи бли зу 14м2 (22м2 
у Вој во ди ни и 10,69м2 у 
цен трал ној Ср би ји). Овај 
про стор пред ста вља по ло-
ви ну по тре ба би бли о те ка 
у Ср би ји. По но во се по ста-
вља пи та ње вла сни штва, 
јер би бли о те ке са мо ко ри-
сте про стор, док је вла сник 
др жа ва. Овом од ред бом 
би тре ба ло да се оне мо гу-
ћи оту ђе ње про сто ра. То 
тре ба ис ко ри сти ти и укњи-
жи ти про стор, или на би-
бли о те ку, или на осни ва ча 
(ко ји га да је би бли о те ци 
на ко ри шће ње 99 го ди на). 
Обје кат би бли о те ке не мо-
же би ти про дат, ни ти јав на 
би бли о те ка при ва ти зо ва на, те је нео п ход на ле га ли за-
ци ја. Нај бо ље ре ше ње су на мен ски гра ђе не згра де за 
по тре бе би бли о те ка, а ма ње до бри адап ти ра ни про-
сто ри. Мно ге згра де се во де као спо ме ни ци кул ту ре.

Сред ства за уна пре ђе ње би бли о теч ког про сто ра 
нај че шће обез бе ђу је осни вач (бу џет ска сред ства). 
Али осни ва чи нај че шће фи нан си ра ју би бли о те ку без 
кри те ри ју ма, на осно ву за те че ног ста ња, а ар ши ни су 
у прак си раз ли чи ти. Ве ли ку уло гу игра и то ко ли ки 
при о ри тет има би бли о те ка, од но сно, да ли је не ка 
дру га кул тур на, јав на уста но ва, или ин фра струк тур-

ни сег мент угро же ни ји од ње. Због то га је нео п ход но 
из ра ди ти стан дар де и пре по ру ке, по угле ду на раз ви-
је на дру штва. Код нас је по тре бан стан дард др жав ног 
ор га на ко ји ће про пи са ти бар до њи ми ни мум. Ни су 
за не мар љи ва ни сред ства Ми ни стар ства кул ту ре ко-
ји ма се фи нан си ра ју про јек ти, али и за шти та кул тур-
них до ба ра. Што се соп стве них сред ста ва ти че, све га 
4 јав не би бли о те ке оства ру ју пре ко 20%, све оста ле 
ма ње. Сред ства из до на ци ја тре нут но из о ста ју, те је 
осни вач ду жан да пре у зме део оба ве за. По ме ну та су 
и сред ства из НИП-а (о ко ји ма је у не ко ли ко на вра та 
би ло ре чи, те је не по треб но из ло жи ти ана ли зу ко ја 
ни је уте ме ље на у прак си). У то ку је но ви јав ни по зив, 
об ја вљен у мар ту. Оце на ма тич не би бли о те ке је ве о ма 
ва жна ка да се кон ку ри ше за до де лу сред ста ва. Ти ме се 
при да је зна чај ра ду ма тич них слу жби, али се и по ве-
ћа ва од го вор ност љу ди ко ји ра де над зор и да ју сво је 
оце не. Те о рет ски, фи нан си је су си стем ски до бро ре ше-
не, јер се мо же кон ку ри са ти на ви ше ме ста, али и ов де 
не до ста ју стан дар ди.

Ше ку ла рац је пред ста вио две ранг-ли сте: ма тич-
них на род них би бли о те ка у Вој во ди ни и у цен трал ној 
Ср би ји (је дин стве на ранг-ли ста ни је мо гу ћа због раз-
ли чи тих по ла зних ве ли чи на, у Вој во ди ни је дво стру-
ко ве ћи про стор на 1000 ста нов ни ка). Је ди ни кри те ри-
јум је био број ква драт них ме та ра на 1000 ста нов ни ка, 
а укљу чен је и про стор огра на ка, ме сних би бли о те ка 
и би бли о те ка у пред у зе ћи ма. Сом бор је да ле ко из над 
ре пу блич ког про се ка са 28м2, сле де Су бо ти ца, Пан че-
во и Ки кин да, док су на за че љу Но ви Сад, Срем ска 
Ми тро ви ца и Зре ња нин. У цен трал ној Ср би ји – Бор, 

Председништво Заједнице матичних библиотека Србије
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Сме де ре во, По жа ре вац, Вра ње, Ја го ди на, Ша бац су 
ре ла тив но ујед на че ни (сви су из над про се ка), сле де 
Ужи це, Пи рот, Кра гу је вац, Ва ље во, Про ку пље, а на 
кра ју су За је чар, Кру ше вац, Ниш, Ча чак, Ле ско вац 
(4,79м2 на 1000 ста нов ни ка). Бе о град је ве ли ки си стем 
ко ји се не мо же по ре ди ти, али и он ула зи у ре пу блич-
ки про сек – 10м2. Охра бру ју ће је ипак то што су све 
би бли о те ке у про те клих 10 го ди на ра ди ле на уна пре-
ђи ва њу про сто ра. За кљу чак ко ји сле ди је да по сто ји 
огром на не рав но те жа по сто је ћих усло ва и по тре ба би-
бли о те ка. Узро ци се на ла зе у не ре ше ним вла снич ким 
од но си ма, не до вољ ном и не а де кват ном про сто ру, као 
и у ње го вом не ра ци о нал ном ко ри шће њу (пре по ру че-
но је осло ба ђа ње за ста ре лих фон до ва). Од го вор ни 
су бјек ти за ре ша ва ње про бле ма про сто ра су ор га ни 
ло кал не са мо у пра ве као осни ва чи, ме наџ мент јав них 
би бли о те ка, Ми ни стар ство кул ту ре и по кра јин ски се-
кре та ри ја ти.

Мр Со ња Бо кун Ђи нић је опи са ла ис ку ство Би-
бли о те ке ша бач ке у про це су из град ње анек са, тј. те о-
рет ско из ла га ње Вла ди ми ра Ше ку лар ца пре тво ри ла у 
прак су. На дах ну та и ду хо ви та, у исто вре ме по уч на и 
ту жна при ча, но си на слов „Из град ња анек сне згра де 
– во дич за не у пу ће не“ и би ће об ја вље на у овом бро ју 
Пан че вач ког чи та ли шта.

Ди ску си ја је отво ре на ис ку стви ма дру гих би бли-
о те ка, и све ла се на њи хо ве по је ди нач не про бле ме. 
Дра ган Ко јић, ди рек тор Град ске би бли о те ке у Но вом 
Са ду, ис та као је при ме ре би бли о те ка у Кеч ке ме ту 
(103.000 ста нов ни ка, пре де вет го ди на је из гра ђе на 
би бли о те ка од 7500м2) и Пе чу ју (2010. го ди не по ста је 
кул тур на пре сто ни ца Евро пе и на 150.000 ста нов ни ка 
до би ја но ву згра ду би бли о те ке од 14.000м2). Сма тра 
да су се сте кли усло ви да се гра де на мен ски про сто ри, 
јер то ни је учи ње но већ 60 го ди на и за то што са вре ме-
на би бли о те ка мо ра да бу де јав ни сер вис у кул ту ри. 
Сва из ла га ња су се све ла на ло ше при ме ре и не ра зу-
ме ва ње дру штва за по тре бе би бли о те ка, по зи тив но је 
је ди но ис ку ство Ши да ко ји до би ја но ву згра ду. По но-
вље ни су сви при ме ри би бли о те ка ко ји ма је пре ти ло 
да оста ну без про сто ра, суд ски спо ро ви ко ји се во де 
око вла снич ких пи та ња, али и ко ле ги јал на по др шка 
ко ја је че сто до во ди ла до по зи тив ног ис хо да. Сре тен 
Угри чић, управ ник На род не би бли о те ке Ср би је и 
пред се да ва ју ћи ску па, свео је рас пра ву на два основ-
на про бле ма – си ро ма штво осни ва ча, али и њи хо во не-
ра зу ме ва ње и не за ин те ре со ва ност за рад би бли о те ка. 
Пред ло жио је мо гу ће ре ше ње: са ста нак 30 ди рек то ра 
и 30 гра до на чел ни ка, уз уче шће ми ни ста ра кул ту ре, 
ло кал не са мо у пра ве и НИП-а. На том са стан ку би 
био учи њен по ку шај да се ре ше про бле ми про сто ра 
би бли о те ка и от ку па књи га, као и да се ис так не зна чај 
би бли о те ка за ства ра ње кул тур ног ими џа гра да. Ве ра 
Удиц ки, ди рек тор На род не би бли о те ке „Јо ван По по-
вић“ из Ки кин де је пред ло жи ла да се за сле де ћи са ста-
нак при пре ми ана ли за у ка квом су ста њу по сто је ћи 

про сто ри и да За јед ни ца по кре не ини ци ја ти ву да се 
усво је не ки стан дар ди и пре до но ше ња но вог За ко на 
о би бли о теч кој де лат но сти. Пре драг Ђу кић, за ме ник 
ди рек то ра Би бли о те ке гра да Бе о гра да је апе ло вао да 
би бли о те ке ну де већ го то ва ре ше ња сво јим ло кал ним 
са мо у пра ва ма, уз ис ти ца ње ме ста ко је јав не би бли о-
те ке за у зи ма ју у дру штву у зе мља ма у окру же њу и у 
све ту. Та ко ђе се тре ба обра ћа ти и фон до ви ма Европ-
ске уни је. Управ ник Угри чић је пред ло жио за кључ ке 
ко ји ће се пред ста ви ти Ми ни стар ству кул ту ре за до-
но ше ње за кон ске ре гу ла ти ве, са ве то вао да се што пре 
ре ше имо вин ски од но си, као и да би бли о те ке пра ве 
про јек те ко ји ма ће мо жда не ко у бу дућ но сти би ти на-
кло њен. На се бе је пре у зео ор га ни за ци ју са стан ка ди-
рек то ра и гра до на чел ни ка.

На днев ном ре ду се на шла и ин фор ма ци ја о сме-
њи ва њу ди рек то ра би бли о те ке у Кру шев цу, Со ње Вељ-
ко вић. Овај слу чај је па ра диг ма ти чан, јер ће се ова ко 
не што де ша ва ти сва ки пут ка да се про ме ни власт, али 
се мо ра ју на ћи ме ха ни зми да се су прот ста ви не за ко-
ни том и гру би јан ском по сту па њу. Ре ак ци ја је ово га 
пу та по те кла од На род не би бли о те ке Ср би је, пре ко 
Ми ни стар ства кул ту ре. Епи лог је по знат: Со ња Вељ-
ко вић је вра ће на, а но ва власт у Кру шев цу ће сно си ти 
суд ске по сле ди це због се ри је не ко рект них и не за ко-
ни тих по сту па ка. За јед ни ца се би да је за да так да и на-
да ље бра ни про фе си ју и за ко ни тост ра да. Ди рек тор 
за је чар ске Би бли о те ке, Са ша Је лен ко вић, пред ло жио 
је обра ћа ње јав но сти, са оп ште ње или кон фе рен ци ју 
за штам пу, јер ни је бит но да ли је не ко сме њен, не го 
да то ни је про шло без од је ка. Мр Со ња Бо кун Ђи нић 
је за кљу чи ла да би бли о те ке не мо гу да бу ду за шти ће-
не од по ли тич ких ути ца ја и про ме на на вла сти, а овај 
слу чај већ спа да у мо дел по на ша ња. Ре ше ње ви ди у 
за шти ти За ко ном – рас пи си ва ње кон кур са на ко ји ма 
би се име но ва ле осо бе са аде кват ним ре фе рен ца ма 
и про гра мом. За кљу чак из ве ден из овог слу ча ја је да 
осни вач има пра во да раз ре ша ва и име ну је ди рек то ре 
без ика квог обра зло же ња (у оп штин ским би бли о те ка-
ма је то да ле ко лак ше не го у ма тич ним, где је начин 
име но ва ња ди рек то ра по зна т), али уз по што ва ње за-
кон ске про це ду ре.

Усле дио је низ ин фор ма ци ја – пр во о От ку пу пу-
бли ка ци ја из обла сти дру штве них и ху ма ни стич ких 
на у ка за ма тич не и уни вер зи тет ске би бли о те ке. Кон-
курс је за тво рен за из да ва че, а би бли о те ке ће у ок-
то бру до би ти спи ско ве књи га ко је мо гу да иза бе ру. 
От куп Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је оче-
ку је се по сле Сај ма књи га у Бе о гра ду, а бу џет ће би ти 
уве ћан. Та ко ђе је упу ћен апел да би бли о те ке од го во ре 
на ан ке ту На род не би бли о те ке Ср би је у ве зи са фор-
му ли са њем обра зов них по тре ба, бу ду ћи да ни је би ло 
ве ли ке за ин те ре со ва но сти за те ме и пре да ва ња у ор га-
ни за ци ји на ци о нал не би бли о те ке.

При пре ма се сле де ћи Би бли о нет. Иду ће го ди не 
ће се вр ши ти се лек ци ја и ода бир нај ква ли тет ни јих 
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би бли о теч ких про је ка та у Мре жи јав них би бли о те ка 
Ср би је. Би ће рас пи сан кон курс, про је кат ће би ти пре-
зен то ван, ди ску то ва но о ње му, а по том ће се про гла-
си ти нај бо љи. Текст огла са ће фор му ли са ти Управ ни 
од бор За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је и би ће 
по ста вљен на сај ту ко ји ће про ра ди ти до кра ја 2008. 
го ди не.

Ва ле ри ја Аго штон При би ла, ди рек тор Би бли о-
те ке у Су бо ти ци, из не ла је сво је ути ске са IFLA-ине 
кон фе рен ци је одр жа не у Кве бе ку. Из ра зи ла је сво је 
оду ше вље ње и обе ћа ла је де таљ ни ју пре зен та ци ју на 
сле де ћој скуп шти ни За јед ни це. Ово је био по вод да се 
раз го ва ра о сле де ћој кон фе рен ци ји нај ве ће свет ске 

би бли о теч ке асо ци ја ци је, ко ја ће иду ће го ди не би ти 
одр жа на у Ми ла ну. По сто је ве ли ке на де да ће бли зи на 
до при не ти да ве ли ки број би бли о те ка ра до жи ви и то 
ис ку ство бар јед ном у ка ри је ри. Гру ба про це на је да 
би укуп ни тро шко ви од ла ска мо гли из но си ти не што 
из над 1000 еура. Ис ку ше ње је ве ли ко, а по пр ви пут 
тро шко ви ни су не до сти жни.

Још јед ном су упу ће ни апе ли да би бли о те ке као 
из да ва чи до ста вља ју оба ве зне при мер ке, као и ин фор-
ма ци је о про тив по жар ној за шти ти.

И на кра ју, не мој мо за бо ра ви ти да се још увек при-
ку пља по моћ за Би бли о те ку у Вла со тин цу, уко ли ко је 
не ко за бо ра вио.

Павле Миладиновић
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Ми ли ца Ма ти је вић, ви ши би бли о те кар
Би бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић“ Ла за ре вац
mi li ca mat @ab so lu tok.net
  

УДК 821.163.41937:7.091(497.11)“2008“  

Фе сти вал ху мо ра за де цу
Че стит ке за пр вих два де сет го ди на

Од ка да је 1989. го ди не пр ви пут одр жан, под на-
зи вом „Да ни ху мо ра за де цу“, Фе сти вал је про мо ви-
сао ху мор као ка те го ри ју у књи жев но сти за де цу. Ова 
основ на иде ја про јек та са го ди на ма је до би ја ла но ве 
те ме, уче сни ке, об ли ке ства ра ла штва, али основ на 
на ме ра, са чу ва ти ве дри дух де тињ ства, ни ка да ни је 
по тро ше на.

У на сто ја њу да што вер ни је опи шем ову за и ста ве-
ли ку ма ни фе ста ци ју, ја већ да ни ма тра гам по се ћа њу 
за јед ним пре о вла ђу ју ћим чи ни о цем ко ји би обо јио 
це лу сли ку и, мо рам при зна ти да је Фе сти вал оста вио 
то ком го ди на то ли ко мно го раз ли чи тих ра до сти код 
уче сни ка, да је не мо гу ће на пра ви ти јед ну уни форм ну 
ре тро спек ти ву ово го ди шњих де ша ва ња.

За то иде мо дан по дан...
20. фе сти вал ху мо ра за де цу све ча но је отво рен у 

под не, 16. сеп тем бра. Од мах по том, до де ље на је глав-
на фе сти вал ска на гра да: лут ка са ли ком ства ра о ца 

ко ји сво јим укуп ним де лом до при но си ве дром ду ху 
де тињ ства. Ово го ди шња до бит ни ца је ди рек тор ка Фе-
сти ва ла, Рад ми ла Бу ла то вић. Овом про гра му је при су-
ство ва ла и ве ћи на до са да шњих фе сти вал ских „лу та-
ка“. Сви они су има ли што шта да ка жу на те ме Ра де 
и лут ке, али (и да ље на тра гу оп штег то на), ци ти ра ћу 
Гра ди ми ра Стој ко ви ћа ко ји је искре но при знао „Ле по 

је би ти лут ка“.
Пр вог да на Фе сти ва ла 

отво ре на је и „Из ло жба свих 
из ло жби“ и из ло жба књи га 
„Сва сре бр на пе ра“ у га ле ри-
ји „Си мо ни да“. По сле крат ког 
пер фор ман са Ми ле Јо ва но-
вић, уче ни це ОШ „Ду ле Ка ра-
кла јић“ из Ла за рев ца, у га ле ри-
ји „Са вре ме ни ци“ отво ре на је 
и из ло жба „Све на ше лут ке“. 
По том је у ве ли кој са ли Цен-
тра за кул ту ру одр жа но ве че 
по е зи је, ко ме су по се бан тон 
да ле при сут не фе сти вал ске 
„лут ке“: До бри ца Ерић, Сло-
бо дан Ста ни шић, Дра го мир 
Ћу ла фић, Ра ша По пов, Ду-
шан Поп Ђур ђев, Гра ди мир 
Стој ко вић. Пр ви дан Фе сти ва-
ла окон чан је по клон-пред ста-
вом Пулс те а тра „Уко кај мог 
му жа“.

Дру ги дан је по чео ре ви јом деч јих драм ских гру-
па, ко ја је одр жа на у ве ли кој са ли Цен тра за кул ту ру. 
Па ра лел но са ре ви јом, у град ским и се о ским основ-
ним шко ла ма го сто ва ли су пи сци и ства ра о ци за де цу: 
Игор Ко ла ров, Бран ко Сте ва но вић, Сло бо дан Ста ни-
шић, Ро берт Та ка рич, Бла га Жу рић, Се и да Бе ле го вић, 
Ели за бе та Ге ор ги је ва, До бри ца Ерић, Ра ша По пов, 
Урош Пе тро вић, Да ле Ћу ла фић, Рад ми ла Кне же вић. 
У под не дру гог да на, у Би бли о те ци је пред ста вље на 
књи га Би ћа из зоо вр ти ћа Ду ша на Поп Ђур ђе ва, ко ја 
је ово го ди шњи до бит ник на гра де „Сре бр но Га ши но 
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пе ро“. Не што ви ше о Поп Ђур ђе ву од „Сре бр ног пе-
ра“ мо гли смо да чу је мо у про гра му „Ви ди чу да“, ко ји 
је усле дио од мах по том у Мо дер ној га ле ри ји. „Ви ди 
чу да“ је до да так ча со пи са По ве ља ко ји из да ју на ше ко-
ле ге из би бли о те ке „Сте фан Пр во вен ча ни“ из Кра ље-
ва. Уред ник еди ци је, Гор да на Ти мо ти је вић је по зва ла 
не ке од на ших нај зна чај ни јих ства ра ла ца за де цу да на 
три де се так стра на на пи шу не што о свом де тињ ству. 
Ужи ва ли смо чу де ћи се.

На про шло го ди шњем Фе сти ва лу, по пр ви пут се 
го во ри ло о на гра да ма у књи жев но сти за де цу, и то 
код нас у Ср би ји. Ове го ди не Фе сти вал је оти шао ко-
рак да ље, па је пред ста вио јед ну од нај ва жни јих ме ђу-
на род них на гра да у књи жев но сти за де цу – на гра ду 
АЛ МА. О овој на гра ди го во-
ри ла је Алек сан дра Ви ћен-
ти је вић. Она је пред ста ви ла 
усло ве но ми на ци је и исто-
ри јат на гра де. Алек сан дра 
Ви ћен ти је вић је од мах по-
том одр жа ла и пре зен та ци ју 
Сај ма деч је књи ге у Бо ло њи 
ко ји је по се ти ла ове го ди не. 
Пред ста ви ла је кон цеп ци ју 
сај ма, слај до ви ма до ча ра ла 
из глед штан до ва и бо гат ство 
из двач ке про дук ци је ко ја се 
пре зен ту је на овом сај му.

Пр ви пут ове го ди не, на 
Фе сти ва лу се по ја ви ла из да-
вач ка ку ћа „Про по лис плус“ 
ко ја је у крат ких 15 ми ну та 
сво је пре зен та ци је иза зва-
ла ве ли ко ин те ре со ва ње 
при сут них би бли о те ка ра. 
Њи хо ва пре зен та ци ја би ла 
је увод у „Окру гли сто за би-
бли о те ка ре деч јих оде ље ња 
јав них би бли о те ка“, ко ји је 
одр жан на те му „Кул тур но-обра зов на де лат ност деч-
јих оде ље ња јав них би бли о те ка и њи хо ва са рад ња са 
Фе сти ва лом ху мо ра за де цу“. Окру гли сто је про те као 
у из у зет но по зи тив ној ат мос фе ри. Прак тич на стра на 
те ме ре зул ти ра ла је да смо има ли при ли ку да ви ди мо 
број не при ме ра из прак се, као и од лич но до ку мен то-
ва не при ме ре са рад ње са Фе сти ва лом ху мо ра за де цу. 
И по ред из у зет но при ја тељ ске ат мос фе ре, осе ћао се 
јак так ми чар ски дух, али је ипак пре о вла дао ве дри 
дух Фе сти ва ла, ко ји већ два де сет го ди на оку пља ко ле-
ге из би бли о те ка ши ром Ср би је.

Упо ре до са овим про гра мом, у га ле ри ји „Са вре ме-
ни ци“ пред ста вље на је књи га про фе со ра Ра до сла ва 
Ла зи ћа Ну ши ћев те а тар за де цу о ко јој је при сут ним 
пе да го зи ма го во рио То де Ни ко ле тић.

У па у за ма пред ста ва ре ви је деч јих драм ских гру-
па, при сут ни ма ли ша ни и жи ри су мо гли да по гле да ју 

и де сет ани ми ра них фил мо ва, чи ји су ауто ри по ла зни-
ци ра ди о ни ца цр та ног фил ма у би бли о те ка ма у Ни шу 
и Кра ље ву.

На кра ју дру гог да на, до де ље не су на гра де за нај бо-
ље на ре ви ји деч јих драм ских гру па.

Тре ћи дан је от по чео кли ке ри ја дом, ко ја је одр жа-
на у дво ри шту пред школ ске уста но ве. У Цен тру за 
днев ни бо ра вак де це са по себ ним по тре ба ма одр жа на 
је ра ди о ни ца „Ско чи при ча“, чи ји је аутор на ша ко ле-
ги ни ца Гор да на Ти мо ти је вић из кра ље вач ке би бли о те-
ке. У ра ду ове ра ди о ни це уче ство ва ли су, по ред де це 
из Цен тра, и на ше ко ле ги ни це и ко ле ге из би бли о те ка 
из Срем ске Ми тро ви це , Пан че ва и Бо ра. Тре ба на по-
ме ну ти (опет онај пре о вла ђу ју ћи тон) да је тре ћи дан 

по све ћен на гра ђе ној де ци пи сци ма. Ово је го ди на ре-
тро спек ти ве и цен трал ни про грам тре ћег да на, под 
на зи вом „Све Га ши не зве зде“ био је по све ћен до са да-
шњим до бит ни ци ма „Га ши ног пе ра“. Кру на про гра-
ма је пред ста вља ње Кла ре Ми ја то вић, ово го ди шње 
до бит ни це „Пе ра“. По том су до де ље не на гра де по бед-
ни ци ма ово го ди шњег кон кур са на те му „Сме ха, сме-
ха де ци“, одр жа но је так ми че ње у сон го ви ма и он да 
је гра ну ло сун це и ули це су се на пу ни ле ма ски ра ним 
ма ли ша ни ма ко ји су кре ну ли на „Га шин ур не бес“.

Ве ли ка жи во пи сна по вор ка, још ма ло пле са, ху мо-
ра, на гра да и крај још јед ног Фе сти ва ла. Че стит ке при-
ма мо још увек. И оних два де сет по љу ба ца.
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Кул тур ни кон ти ну и тет 
по сти же се чу ва њем и по-
што ва њем већ ство ре них 
вред но сти, али и стал ним 
ства ра њем но вих, ко ји ма 
сва ка ства ра лач ка ге не ра ци-
ја оба ве зу је и за ду жу је бу-
ду ће. Ма ли при лог ова квом 
раз у ме ва њу кул ту ре – ко ја 
спа ја тра ди ци ју и дух но-
вог вре ме на, је сте и град ња 
анек сне згра де Би бли о те ке 
ша бач ке.

Во дич за не у пу ће не 
(при че му је не у пу ћен онај 
срећ ник ко ји се ов де и са-
да из бо ри да гра ди) мо же 
по че ти ци та том: „По пе чи-
тељ ство пак др жи да се о 
оп ште на род ној књи жни ци 
не мо же дон де ми сли ти док 
из ве сног зда ни ја за њу не бу-
де, јер књи жни ца ни је ствар да се сва ки час по кре та ти 
мо же, бу ду ћи да књи ге мо ра ју има ти исто ве тан ред.1 
Иако са мо је дан од сег ме на та у са мом по сто ја њу би-
бли о те ка, по чет ни став о зда ни ју на ја вљу је тра јан про-

блем. Од ми шље ња По пе чи-
тељ ства, пре ко ак ту ел них 
за кон ских не до ре че но сти, 
не мо гућ но сти при ме не ва-
же ћих стан дар да, сти же мо 
до ми сли Пи те ра Бро фи-
ја: „Вред ност би бли о те ка, 
као ме ста и сим бо ла не чег 
мно го ве ћег од оног на шта 
ука зу је уло га ин фор ма ци-
о ног по сред ни ка, очи ту је 
се сву да. (...) Ве ли чи на и 
ква ли тет згра де по ка зу је 
се као сим бол ње не уло ге 
у очу ва њу на ци о нал ног и 
ду хов ног бла га. (...) Би бли о-
те ке ка зу ју не што ва жно о 
за јед ни ца ма ко је их гра де“.2

Иза бра ни и ва жни де-
та љи и епи зо де Би бли о те ке 
ша бач ке то ком го ди на тра-
ја ња, ње на ствар ност иш чи-

та на у оп шир ним и де таљ ним из ве шта ји ма По пе чи-
тељ ству, Ми ни стар ству про све те и цр кве них де ла, и 
за пи сни ци ма го ди шњих скуп шти на, или ка сни је, из-
ве шта ји ма о ра ду осни ва чу, као и по да ци у штам пи, 

мр Со ња Бо кун Ђи нић
Би бли о те ка ша бач ка
so nja.b@sbb.rs 

Сажетак
Про блем не до стат ка про сто ра у би бли о те ка ма по стао је јед на од основ них пре
пре ка њи хо вог раз во ја, али и ства ра ња но вог кул тур ног иден ти те та схва ће ног 
као кон ти ну и тет но вих и ста рих вред но сти. При лог ова квом раз у ме ва њу кул тур
ног раз во ја је и град ња анек сне згра де Би бли о те ке ша бач ке. Му ко трп ни пут од 
ку ла у ва зду ху до но ве згра де, опи сан је кроз про це ду ре, пре пре ке, обез бе ђи ва
ње фи нан сиј ских сред ста ва, до ко нач не ре а ли за ци је и пре се да на – но ве згра де 
на ме ње не по тре ба ма Би бли о те ке.
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анекс, на мен ски гра ђен про стор, Вла ди чан ски двор, про је кат, прав на ре гула ти
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Град ња анек сне згра де – во дич за не у пу ће не

1 АС ДС 341/1846.
2 Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку (Београд: Клио, 
2005), 240.
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ука зу ју на му ко трп но тра га ње за квар ти ром, квар ти-
љем, ста ни штем, ста ном, до мом, би бли о теч ким про-
сто ром. Ва же ћа исти на за све вре ме тра ја ња Би бли о-
те ке ша бач ке је да ни је дан би бли о теч ки про стор ни је 
био на мен ски гра ђен и сва ки је од при вре ме ног до пре-
ла зног ре ше ња 

Са да шња би бли о теч ка адре са – Вла ди чан ски двор, 
нај ду го трај ни ја је, али ис ку ство нас учи 
опре зу, мо гу ће не и трај на. У при лог 
опре зно сти је и ско ра шње пи смо Ње го-
вог пре о све штен ства вла ди ке ша бач ког 
Ла врен ти ја: „Част нам је оба ве сти ти вас 
да је Епар хиј ски са вет Епар хи је ша бач-
ке као нај ви ше те ло Епар хи је ша бач ке 
за упра вља ње цр кве ном имо ви ном, на 
сво јој сед ни ци одр жа ној 4. мар та 2008. 
го ди не, по сту па ју ћи по Уста ву Срп ске 
пра во слав не цр кве и упут стви ма Све-
тог ар хи је реј ског са бо ра и Си но да Срп-
ске пра во слав не цр кве, до нео од лу ку да 
се за тра жи по вра ћај це ло куп не имо ви-
не Епар хи је ша бач ке у ко ју спа да и Вла-
ди чан ски двор у Ма са ри ко вој ули ци у 
Шап цу. До та да усту па мо бес плат но на 
ко ри шће ње Би бли о те ци у Шап цу“.3 

Згра да у вла сни штву Би бли о те ке, до-
би је на за ве шта њем, ни је Би бли о те ци на рас по ла га њу, 
а не у слов ни де по пе ри о ди ке, јед но је од при вре ме них 
ре ше ња, још од 1986. го ди не.

План за из град њу соп стве ног до ма, ко ји је у на-
шој сре ди ни ду го ве чан по свом на стан ку и тра ја њу, 
не пред ви дљи вој игри по на вља ња, пре ста је да бу де 
сан тек 2007. го ди не. Из ме ђу пла но ва о До му кул ту-
ре, До му Ша бач ке на род не књи жни це и чи та о ни це, 
и Спо мен до му, по сто ји при сна и не рас ки ди ва ве за, 
јед на сло же на, али еви дент на спо на лан ча них ути ца-
ја из три вре мен ска раз до бља. Пла но ви за град њу До-
ма кул ту ре у Шап цу из 1919. го ди не, До ма ШНКЧ из 
1931. као и три са мо до при но са у пе ри о ду од де цем бра 
1972. го ди не до де цем бра 1986. на ме ње на  из град њи 
Спо мен до ма, про па да ју, уз за јед нич ки име ни тељ, 
због при ли ка. А ка кве су то при ли ке са че ка ле нас?

Став оп штин ске вла сти у Шап цу 2001. го ди не: 
„Пи та ње про сто ра Би бли о те ке је ре ше но адап та ци-
јом Вла ди чан ског дво ра 1997. го ди не“. Не за о би ла зна 
пра те ћа при мед ба: Зар не ви ди те ка кав је Ар хив, на ме-
ње на је би бли о теч кој са ве сти.

На мет ну ти Би бли о те ку у да ни ма кад је све осе-
тљи во и све се ме ри – ако иза вас не сто ји по ли тич ка 
стран ка (го то во не из бе жно пи та ње је:На чи јој је кво-
ти Би бли о те ка?), ако ни сте град ска ин фра струк ту ра, 
кул тур на ин ду стри ја или, бар, по зо ри ште, умет ност 
је ве ћа од по зо ри шне. У том вре ме ну, би бли о теч ке 

стан дар де као оба ве зу ју ће ни не по ми ње мо (тај но им 
чу ва ју ћи оба ве зност). Ак ту ел ни ми ни стар кул ту ре 
сво јом из ја вом да од оби ља кул тур не по ну де у по зо ри-
шти ма, ви зу ел ним умет но сти ма, му зи ци и ли те ра ту-
ри, ни јав ност, па ни он сам, ни су мо гли ви де ти ка кви 
су и ко ли ки про бле ми за шти те кул тур не ба шти не, на-
кнад но по твр ђу је те жи ну тог по сла.

У осва ја њу, нај пре мо гућ но сти, а тек ка сни је све га 
што сле ди у ве зи са град њом на мен ског би бли о теч ког 
про сто ра, так ти ку и стра те ги ју, у нај ма њу ру ку, чи не 
соп стве ни од нос пре ма ра ду и ис трај ност. Ре цепт, 
крај ње јед но ста ван: рад, рад, рад.

Са мо пет го ди на на кон ре кон струк ци је Вла ди чан-
ског дво ра, у је сен 2001. го ди не, по друм у Би бли о те ци 
је пун во де, а књи ге из чи та о ни це сме ште не у пот кро-
вљу су вла жне. По ред ових про бле ма, при зе мље згра-
де на гри за ка пи лар на вла га, уз не ре ше но пи та ње под-
зем них во да.

За те че на са ис те клим га ран ци ја ма за прет ход не 
обим не ра до ве, уз по тро ше на, та ко ђе обим на, сред-
ства у ап со лут ном не скла ду са ис хо дом тих ра до ва, 
без бу џет ских сред ста ва, са ми ни мал ним соп стве ним, 
Би бли о те ка ре ше ње тра жи у ни зу за нат ских ра до ва 
ко ји обје кат успе ва ју да за шти те.

Спа са ва ју ћи фонд и згра ду ко ја је под за шти том 
др жа ве, на ђе те се из ме ђу ну жних по тре ба за шти те и 
прав не ре гу ла ти ве ко ји су у не скла ду.

Ра де ћи на нео п ход ној за шти ти згра де, ње ном 
естет ском из гле ду и функ ци о нал но сти, исто вре ме но 
ра ди те и на струч ном, тех нич ком и тех но ло шком уса-
вр ша ва њу. Те вр сте по сла за со бом но се ка дров ске 
про ме не, струч но и фи зич ко сре ђи ва ње фон до ва, би-
бли о теч ке услу ге, но ве про гра ме.

По сле те мељ них и до ста на пор них по сло ва, Би-
бли о те ка, ак ту ел ним је зи ком ре че но, по ста је бренд, 
не за о би ла зна чи ње ни ца на кул тур ној ма пи гра да. 
Ода бра ни про гра ми, углед ни го сти, за до вољ на пу бли-

3 Библиотека шабачка, Писмо Његовог преосвештенства владике 
Лаврентија од 26. 5. 2008.

Девастирана фасада Библиотеке
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ка, укуп но чи не Би бли о те ку не сва ки да шњом по ја вом. 
На ши са ве зни ци по ста ју кул тур на јав ност гра да, го-
сти и ме ди ји. „Ша бач ка би бли о те ка је јед но од нај леп-
ших и нај при јат ни јих уто чи шта ко је чо век мо же на ћи 
у на шем не срећ ном вре ме ну“. (Љу бо мир Си мо вић) 
„И ма да сам чи тао за пис о на шим не до вр ше ним ку-
ћа ма, с ве ли ким за до вољ ством што сам у ку ћи ко ја се 
до вр ша ва“. (Го ран Пе тро вић)

Од 2001. го ди не, свa обе ле жа ва ња го ди шњи ца Би-
бли о те ке по ди жу се на ни во ју би ле ја. Ко ри сте ћи обе-
ле жа ва ње го ди шњи ца као ме ре при ти ска, ко ри сте се 
и ма не на шег мен та ли те та, још бли же, на ше вла сти 
– не ис тра јан, пла ни ран и те ме љан рад, већ сад и ов де, 
кад при ли ке на ло же. У по моћ се при зи ва и ме тод Ка-
то на Ста ри јег (Ca e te rum cen seo Cart ha gi nem de len dam 
es se), са мо су прот ног сми сла: не пре кид но, од 2001. го-
ди не, у сва кој при ли ци, на по чет ку и кра ју из ве шта ја, 
го во ра, ин тер вјуа, обра ћа ња, по ми ње се град ња анек-
сне згра де уз Вла ди чан ски двор.

Из за ча ра ног кру га сно ва и пла но ва за из град њу 
соп стве ног кро ва, ис ко ра чу је се 2005. го ди не, уз 158. 
го ди шњи цу Би бли о те ке, из ло жбом и ка та ло гом: Би-
бли о те ка  на зе мљи, ку ле 
у ва зду ху.

Да је то био ис ко рак, 
по твр ди ће сле де ћа, 159. 
го ди шњи ца Би бли о те ке 
2006. го ди не, но вом из ло-
жбом и ка та ло гом: Идеј-
но ре ше ње или Оче ку ју ћи 
анекс.

Да ро ви то и зна лач ки, 
са бо га том ма штом, идеј-
но је ре шен бу ду ћи анекс 
Би бли о те ке ша бач ке. Ар-
хи тек ту ра и ли ков ност 
на го ве шта ва ју мо дер ну 
згра ду, из гле дом и уну тра-
шњим про сто ром при ме-
ре но ве ку ко ме при па да. 
Исто вре ме но би анекс, са 
по сто је ћим Вла ди чан ским 
дво ром, ко ји пред ста вља 
до сто јан ство тра ди ци је, 
чи нио склад раз ли чи то-
сти: епо ха, ар хи тек ту ре, 
об ли ка и ма те ри ја ла.

За слу га за идеј но ре ше ње анек са при па да по бед-
ни ца ма Кон кур са, ар хи тек та ма Ксе ни ји Ва си лић, Ми-
ле ни Кор дић и Алек сан дри Бо жић.

Та да је већ са свим из ве сно, до кра ја исте, 2006. 
го ди не, Би бли о те ка ша бач ка ће има ти и глав ни гра-
ђе вин ски про је кат анек сне згра де. Ка сни се, исти на, 
чи та ву го ди ну, али у ду гој исто ри ји ове Би бли о те ке и 
сну о соп стве ном до му, го ди на је тек са мо трен и ис ку-
ше ње на пу ту пре ма ци љу.

Од 2001. го ди не, са без број лич них иде ја ко је су 
прет хо ди ле гла сно из го во ре ној, го то во је ре тич кој, о 
град њи анек са, до Идеј ног ре ше ња, ис ку ше ња је би ло 
на пре тек. Тре ба ло је пре ћи дуг, за мо ран, за пле тен 
пут у за мр ше ним имо вин ским и прав ним од но си ма.

Из зе мљи шног уло шка бр 1. 434 Ка та стар ске упра-
ве Ша бац са зна је мо да се на пар це ли бр. 821 у Ма са-
ри ко вој ули ци на ла зи Вла ди чан ски двор, са дво ри-
штем и воћ ња ком на по вр ши ни од 67,57 ари. У вре ме 
из град ње Рад нич ког уни вер зи те та, од ове по вр ши не 
је од у зе то 40 ари. Пре о ста ла по вр ши на по но во би ва 
угро же на 2003. го ди не, при ли ком ур ба ни стич ког пла-
ни ра ња про сто ра Цен тар I. Пла ном де таљ не ре гу ла ци-
је, пред ви ђе но је про се ца ње ули це на ште ту би бли о-
теч ке пар це ле.

При ча ко ја се од 2001. го ди не већ вр те ла у гра ду 
о нео п ход но сти из град ње анек са, по слу жи ће као ар-
гу мент, уз не из бе жни лич ни ан га жман. Ко ми си ја за 
ур ба ни зам при хва та при го вор на из ме не и до пу не 
овог Пла на. То би ва пред у слов за ис пра вља ње гра-
ни це ка та стар ске пар це ле, па Оде ље ње за фи нан си је 
Оп штин ске упра ве Ша бац утвр ђу је но во фор ми ра ну 

гра ђе вин ску пар це лу. Про-
ши ре ње пар це ле и до би ја-
ње ур ба ни стич ких усло ва 
за згра ду од 702m², уме сто 
ра ни је уцр та ног де поа пе-
ри о ди ке (ду жи на згра де 
20m, а ши ри на из ме ђу 9 и 
12m) сре ћан је крај без пре-
да ха. На кон ур ба ни стич-
ког про јек та и нео п ход не 
са гла сно сти За во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту-
ре из Ва ље ва, об ја вљен је, 
у фе бру а ру 2006. го ди не, 
Кон курс за идеј но ре ше ње 
анек са.

Ни је се ни слу ти ло 
да ће на фо ну за мр ше них 
имо вин ско-прав них од но-
са и пу ту пла не ра, ур ба ни-
ста, ко ми си ја, Ка та стра, 
За во да за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре, ло кал не 
вла сти, јав них град ских 

пред у зе ћа – свих чу ва ра др жав них пе ча та, мо ра ти да 
се чу ва за те че но.

На овом пу ту без пре да ха, на ко ме и ју би ле ји слу-
же као сред ство за осва ја ње но вих гра ђе вин ских про-
сто ра, под се ти мо, у го ди ни смо ју би ле ја пред вра ти-
ма – 2006, Би бли о те ка је са Идеј ним ре ше њем анек са 
и Глав ним гра ђе вин ским про јек том.

Мо дер на згра да ко ри сне по вр ши не 702m², спрат-
но сти П+2(1), пред ви ђа про стор за пе ри о ди ку, за ви чај-
ну збир ку, деч ју би бли о те ку са по зајм ним оде ље њем, 

Б И Б л И О т е К а    

Анекс Библиотеке шабачке  идејно решење
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чи та о ни цом и игра о ни цом. У анек су ко ји би био по-
ве зан са по сто је ћим објек том Би бли о те ке ход ни ком, 
на ла зи ће се и са ла за кул тур не про гра ме са око 100 
ме ста. Глав ни гра ђе вин ски про је кат ко ји су ура ди ли 
ин же ње ри пред у зе ћа ТЕС да ли су пред ра чун за из во-
ђе ње ра до ва у из но су од 42. 850.500 ди на ра.

Сва ки успе шан ко рак, сва ки осво јен циљ, лич не 
су по бе де ко је отва ра ју но ве пу те ве на ко ји ма но си те 
соп стве ни крст. Ни ко вас ни шта не оба ве зу је, ни ко 
вам ни шта не тра жи; нај ве ћа по моћ је ако вас не оме-
та ју – по хва ле не оче куј те.

Ка ко за по че ти град њу ко ју град ни је пла ни рао, а 
за пра во од ло кал не са мо у пра ве за ви си ис ход пла на?

Опо ми њу ћи се оном на род ном из ре ком Ни ко ни је 
краљ у свом се лу, кре не те од Ми ни стар ства кул ту ре. 
Сти ца јем срећ них окол но сти, по моћ ник та да шњег 
ми ни стра кул ту ре био је ар хи тек та ко ме се про је кат 
са вре ме не згра де сви део. Обе ћа на по чет на сред ства 
би ла су до вољ на, а уз то и оба ве зу ју ћа, да се у про је-
кат укљу чи град ски бу џет.

И ко нач но, у ју би лар ној го ди ни – 2007, пот пи сан 
је Уго вор о град њи, у ма ју ме се цу.

У ју ну исте го ди не – по че так град ње. Оста ће не-
о д го нет ну то шта је би ло ве ће чу до: у при пре ма њу те-
ре на за град њу про на ђе не за о ста ле бом бе из Пр вог 
свет ског ра та, или град ња пр ве уста но ве кул ту ре у 
Шап цу. Све но ви не су за бе ле жи ле те по дат ке. У тра-
га њи ма за ре ше њем, и за о ста ле бом бе су има ле сво ју 
уло гу – скре ну ле су па жњу на град њу анек са Би бли о-
те ке.

У де цем бру 2007. го ди не за вр ше ни су гру би гра ђе-
вин ски ра до ви. Ско ро па не ствар но.

Уз не ис ку ство са гра ђе вин ским по сло ви ма и свим 
што им прет хо ди и што они са др же, уз на ив ност ми-
шље ња да ако сте обез бе ди ли сред ства – обез бе ди ли 

сте успе шну град њу, вр ло бр зо схва ти те да тра ва бр же 
ра сте од спо ре и нео р га ни зо ва не град ње. Сли ка за тра-
вље них згра да или сти ли зо ва на сли ка не до вр ше них ку-
ћа Ср би је, Го ра на Пе тро ви ћа, про га ња ју вас и у сну.

А ка да се про бу ди те, не ма пре пу шта ња по сла са-
мо про јек тан ти ма, ар хи тек та ма, мај сто ри ма, над зо-
ру. Сву где сте и у све му. Бри не те о вре ме ну и у ме те-
о ро ло шком сми слу и у сми слу пре ко ра че ња ро ко ва, 
ква ли те ту ра до ва, из ме на ма про јек та на ли цу ме ста, 
при вре ме ним си ту а ци ја ма. Не пре кид но под се ћа те, 
опо ми ње те, кон так ти ра те, за ка зу је те са стан ке и ве ро-
ват но до са ђу је те свим не на ви клим бар на по што ва ње 
ро ко ва и од ре ђе ног ква ли те та.

Та ко се не ка ко сти же до 2008. го ди не и Кон кур са 
за на ста вак ра до ва. Сад већ са озбиљ ним ис ку ством и 
не из ме ње ним сти лом ра да, ма ње са ња те ру жне сно ве 
пред већ ве ков ним сном Би бли о те ке.

Бе же ћи од па те ти ке, ура ња те у са мо и ро ни ју и по-
ми ре ност као од бра на ма пред окол но сти ма и свим 
про бле ми ма ко ји пра те сва ку вр сту прег ну ћа.

Од осе ћа ја ва жно сти овог чи на град ње не мо же-
те по бе ћи. При кљу чи ће мо се свим ша бач ким пр ви на-
ма: град њом пр ве згра де за уста но ву кул ту ре у на шем 
гра ду – анек сом по ред Вла ди чан ског дво ра, а ко ји ће 
за јед но пред ста вља ти склад раз ли чи то сти – епо ха и 
ар хи тек ту ре.

За тва ра ју ћи овом згра дом круг вре ме на и сна о 
соп сте ном до му – упра ва, ко лек тив Би бли о те ке, ло-
кал на и ре пу блич ка власт, на тра гу су ре че ни це о људ-
ској про ла зно сти, а пам ће њу де ла, из го во ре не дав но, 
1847. го ди не, ис пред ша бач ке цр кве при ли ком осни-
ва ња Чи та ли шта: Уста но ви мо за жи во та што год из 
че га ће се ви де ти љу бав на ша ка ро ду и зна ти да смо 
и ми не гда би ли. 
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Ab stract
The pro blem of lack of spa ce in li bra ri es be ca me one of main ob stac les in the ir de ve lop ment and cre
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Ја смин ка Ђу ли ман
Би бли о те ка за сли је па и сла бо вид на лица 
Бо сне и Хер це го ви не
jasminkadjuliman@yahoo.com

Сажетак
Би бли о те ка за сли је па и сла бо вид на ли ца у Бо сни и Хер це го ви ни је ди на је ин сти
ту ци ја ове вр сте у на шој зе мљи. Сли је пим и сла бо вид ним осо ба ма свих уз ра ста 
обез бје ђу је и по зајм љу је би бли о теч ку гра ђу нео п ход ну у сва ко днев ном жи во ту, 
струч ном уса вр ша ва њу, про фе си о нал ном ра ду и дру штве ном ан га жма ну. Рас по
ла же књи жним фон дом од 11.255 би бли о теч ких је ди ни ца у тех ни ка ма за сли је пе 
– на Бра је вом пи сму, аудио и ди ги тал ној тех ни ци, свих књи жев них жан ро ва ко је 
ко ри сте 1092 сли је па и сла бо вид на ко ри сни ка свих уз ра ста ши ром БиХ, ре пу
бли ка ма бив ше Ју го сла ви је и бо сан ско хер це го вач ки сли је пи гра ђа ни ко ји жи ве 
у ино стран ству. Би бли о те ка има ис ту ре на одје ље ња, а све услу ге у по гле ду ко ри
шће ња књи га и ча со пи са су бес плат не.

Кључне речи:
Би бли о те ка за сли је па и сла бо вид на ли ца у Бо сни и Хер це го ви ни, сли је пи, из да
вач ка дје лат ност, би бли о теч ка дје лат ност, тех ни ке за сли је па и сла бо вид на ли ца, 
Бра је во пи смо, аудио, ди ги тал на тех ни ка, уве ћа ни ти сак

УДК 027.6056.262(497.6)

Хи сто ри јат

По чет ком се дам де се тих го ди на 20. сто ље ћа, из-
вр ше на је де цен тра ли за ци ја По зајм не би бли о те ке 
Са ве за сле пих Ју го сла ви је (осно ва не 1954. го ди не), 
а по сто је ћи књи жни фонд рас по ре ђен ре пу блич ким 
и по кра јин ским са ве зи ма сли је пих. Бо сни и Хер це го-
ви ни при па ло је око 600 књи га на Бра је вом пи сму и 
450 у зву ку (на маг не то фон ским тра ка ма). То је има ло 
утје ца ја да је 1972. го ди не Ре пу блич ки од бор Са ве за 
сли је пих БиХ до нио од лу ку о осни ва њу би бли о те ке 
у чи јем са ста ву је дје ло ва ла до 1989. го ди не. Од 1990-
1995. го ди не дје ло ва ла је у окви ру Кул тур но-ин фор ма-
тив ног цен тра сли је пих и сла бо вид них БиХ.

Ста тус

У фе бру а ру 1995. го ди не, по себ ним за ко ном, 
Скуп шти на БиХ осно ва ла је Би бли о те ку за сли је па 
и сла бо вид на ли ца у РБиХ као са мо стал ну јав ну уста-
но ву у обла сти кул ту ре. Фи нан си ра ње Би бли о те ке до 
1997. го ди не обез бје ђи ва но је пу тем др жав ног бу џе та 
на осно ву го ди шњег про гра ма ра да. Од 1997-2001. го-
ди не пла ће за по сле них и дио ма те ри јал них тро шко-
ва обез бје ђи ва ни су из Бу џе та Кан то на Са ра је во. Од 
2002. го ди не ста тус је упи тан, фи нан си ра ње не ри је ше-
но – спо ра дич но, не до вољ но, без ја сних на зна ка и рје-
ше ња.

Би бли о те ка за сли је па и 
сла бо вид на ли ца
у Бо сни и Хер це го ви ни
О би бли о теч кој и из да вачкој дје лат но сти 
за сли је пе
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Устрој ство

Би бли о те ка је ор га ни зо ва на као је дин стве на ин-
сти ту ци ја са три одје ље ња:

1. Одје ље ње за би бли о теч ку дје лат ност у тех ни-
ка ма за сли је па и сла бо вид на ли ца

2. Одје ље ње за из да вач ку дје лат ност
3. Одје ље ње за јед нич ких по сло ва

У Одје ље њу за би бли о теч ку дје лат ност оба вља ју 
се: струч ни би бли о теч ки по сло ви, рад са ко ри сни ци-
ма, об ра да и за шти та би бли о теч ке 
гра ђе, ком пју те ри за ци ја би бли о теч-
ког по сло ва ња, ор га ни зи ра ње ра да 
ис ту ре них одје ље ња, ор га ни зи ра ње 
стал не и по вре ме них из ло жби би бли-
о теч ке гра ђе и по ма га ла за сли је пе, 
ор га ни зи ра ње се ми на ра, три би на, са-
вје то ва ња, књи жев них ве че ри и дру-
гих ску по ва у окви ру дје лат но сти.

Ис ту ре на одје ље ња, ор га ни зи ра-
на у ци љу при бли жа ва ња и про мо-
ви ра ња књи ге ко ри сни ци ма у уну-
тра шњо сти, дје лу ју од 1997. го ди не 
у Кан то нал ној и уни вер зи тет ској 
би бли о те ци Би хаћ са 348 на сло ва и у 
На род ној и уни вер зи тет ској би бли о-
те ци „Дер виш Су шић“ у Ту зли са 451 
на сло вом. Са ор га ни зо ва њем ових 
одје ље ња на ста вље но је и 2004. го ди-
не у Оп ћој би бли о те ци у Зе ни ци (330 
на сло ва), а од 2006. го ди не у Град ској 
би бли о те ци Го ра жде одје ље ње са др-
жи 270 на сло ва. Од 2007. го ди не дје лу је и одје ље ње 
Би бли о те ке у Град ској би бли о те ци „Али ја Иса ко вић“ 
у Гра дач цу са 161 на сло вом. Одје ље ње Би бли о те ке у 
Ор га ни за ци ји за сли је па и сла бо вид на ли ца у Трав ни-
ку са око 100 на сло ва дје лу је од осам де се тих го ди на 
про шлог сто ље ћа.

Књи жни фонд

•	 11.255	 би	бли	о	теч	ких	 је	ди	ни	ца	 (4.342	 на	сло-
ва):

•	 2.790	на	Бра	је	вом	пи	сму
•	 4.809	у	аудио	тех	ни	ци	(2	и	4-ка	нал	не	ка	се	те)
•	 2.325	у	ди	ги	тал	ној	тех	ни	ци	(CD-	стан	дард	ни	

и MP3 фор мат)
•	 12	на	уве	ћа	ном	ти	ску	
•	 1.169	на	цр	ном	ти	ску	(нор	мал	на	штам	па)
•	 13	го	ди	шта	ча	со	пи	са	Свје тло ми сли и
•	 150	 елек	трон	ских	 књи	га	 –	 ди	ги	та	ли	зо	ва	на	

Бра је ва књи га (30 на сло ва).

Ко ри сни ци

Ко ри сни ци Би бли о те ке (око 1100) су сли је пи 
и сла бо вид ни у зе мљи и ино стран ству, дје лат ни ци 
удру же ња и уста но ва за сли је пе, спољ ни са рад ни ци, 
при ја те љи Би бли о те ке, ли ца ко ја се ба ве струч ним и 
на уч ним ра дом, а члан ство је бес плат но. Ко ри сни ци 
из Са ра је ва књи ге пре у зи ма ју у Би бли о те ци, ста рим, 
бо ле сним и сам ци ма ор га ни зо ва на је кућ на до ста ва 
би бли о бу сом, док се ко ри сни ци ма ван Са ра је ва књи-
ге до ста вља ју по штом, без на пла те по шта ри не, пре ма 

ме ђу на род ној кон вен ци ји. Кон так ти са ко ри сни ци ма 
су ин тен зив ни, дру гар ски и при сни, од ви ја ју се не по-
сред но, те ле фо ном, е-mail-ом, по штом. 

Ко ри шће ње фон да Би бли о те ке

Сли је пи и сла бо вид ни ко ри сни ци, у од но су на 
оста ле гра ђа не, ви ше и при сни је су ве за ни за књи гу, јер 
им је, усљед ви зу ел ног хен ди ке па, ну жна као основ но 
сред ство у за до во ља ва њу кул тур них по тре ба. Сто га 
85% ко ри сни ка ко ри сти фон до ве не пре ста но и ин тен-
зив но. Би бли о теч ки ка та ло зи и по пи си омо гу ћа ва ју 
оп ти мал но ко ри шће ње фон да мо но граф ских пу бли ка-
ци ја у тех ни ка ма за сли је пе, али још уви јек ве ћи на ко-
ри сни ка се осла ња на пре по ру ку и ода бир ли те ра ту ре 
од стра не струч них рад ни ка Би бли о те ке, ко ји до бро 
по зна ју њи хо ве ин те ре сне мо ти ве и по тре бе.

Ба зе по да та ка

Би бли о те ка је пу но прав ни члан у си сте му CO-
BISS.BH (око 1800 за пи са). Има и ин тер ну ба зу (об-
ра ђе не све књи ге), ко ја омо гу ћа ва: пре тра ге гра ђе по 

Магацин библиотеке са звучним књигама
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ауто ри ма, на сло ви ма и тех ни ка ма, по зај ми цу, еви ден-
ци је о ко ри сни ци ма, ко ри шће њу би бли о теч ке гра ђе, 
тре нут ним за ду же њи ма, рас по ло жи вој гра ђи, оште ће-
ној гра ђи, ста ти стич ке по дат ке о про чи та ним књи га-
ма (од 1995. го ди не и да ље), груп не, и за сва ког по је ди-
ног ко ри сни ка... итд.

Из да вач ка дје лат ност

Из у зет но ва жан сег мент дје ло ва ња Би бли о те ке је 
ње на из да вач ка функ ци ја. Об у хва та из да ва ње књи га, 
уџ бе ни ка, ча со пи са и дру ге ли те ра ту ре у тех ни ка ма 
за сли је пе (на Бра је вом пи сму, аудио, 
ди ги тал ној тех ни ци и уве ћа ном ти-
ску). Има два са вре ме но опре мље на 
тон ска сту ди ја и штам па ри ју за бра-
ји цу.

Обим и вр сту ли те ра ту ре за из да-
ва ње у по је ди ним тех ни ка ма утвр ђу-
је Управ ни од бор на при је длог Струч-
ног са вје та, ува жа ва ју ћи по тре бе 
и су ге сти је ко ри сни ка и во де ћи ра-
чу на о за сту пље но сти књи жев них 
жан ро ва, те ауто ра свих бо сан ско-
хер це го вач ких на ро да и свјет ске књи-
жев но сти. Пред ност у ре а ли за ци ји 
на сло ва из Пла на да је се ли те ра ту ри 
нео п ход ној у обра зов ном про це су 
(лек ти ри, при руч ни ци ма, итд) за уче-
ни ке основ не и сред њих шко ла.

Укуп на го ди шња про дук ци ја књи га из но си од 
100-130 на сло ва. Књи ге за сли је пе су вр ло ску пе, због 
ма лих ти ра жа (3-6 при мје ра ка), спе ци фич них ма те ри-
ја ла (140-грам ски па пир за штам па ње књи га на бра ји-
ци) и тех но ло ги је про из вод ње, па је та ко звуч на књи-
га 10 пу та ску пља од оне на стан дард ном ти ску, а на 
бра ји ци и до пе де сет пу та.

Ори ги нал ни при мје рак (ma ster) чу ва се на из дво-
је ном мје сту у Би бли о те ци и ко ри сти се ис кљу чи во за 
об на вља ње би бли о теч ке гра ђе.

Осим вла сти том из да вач ком дје лат но шћу, Би бли-
о те ка на ба вља књи ге и раз мје ном, од но сно от ку пом 
гра ђе са срод ним би бли о те ка ма из Хр ват ске, Вој во ди-
не и Цр не Го ре, те до на ци јом из да ва ча и ку по ви ном 
нео п ход них на сло ва на цр ном ти ску.

Би бли о те ка из да је и звуч ни ча со пис Свје тло ми-
сли (мје сеч ник уста но вљен 1995. го ди не), ко ји 
је из ла зио на дви је аудио-ка се те C-90. Од ове 
го ди не из ла зи на CD-у у MP3 фор ма ту у тра-
ја њу од 3 са та про чи та ног тек ста из обла сти 
на у ке, кул ту ре, умјет но сти, би бли о те кар ства, 
ти фло тех ни ке. Са др жи аутор ске при ло ге уред-
ни ка, чла но ва ре дак ци је и дру гих ауто ра, те 
пре у зе те тек сто ве из бо сан ско хер це го вач ке пе-
ри о ди ке.

Са рад ња

На ме ђу на род ном пла ну, по себ но до бра 
са рад ња ус по ста вље на је са срод ним би бли о те-
ка ма у ре ги о ну (Хр ват ска, Цр на Го ра и Вој во ди-

на) и Би бли о те ком за сли је пе у Швед ској.
 У Бо сни и Хер це го ви ни са рад ња са дру гим 

би бли о те ка ма и срод ним ин сти ту ци ја ма је до бра, а 
на ро чи то са На ци о нал ном и уни вер зи тет ском би бли-
о те ком БиХ, те јав ним би бли о те ка ма у Би ха ћу, Ту зли, 
Зе ни ци, Го ра жду, Гра дач цу, Бо сан ској Кру пи, Те шњу 
и Са ра је ву.

Би бли о теч ко осо бље

На ре а ли за ци ји про грам ских за да та ка Би бли о те-
ке ан га жо ва но је 10 стал но упо сле них дје лат ни ка и 
ве ћи број са рад ни ка: спи ке ра-чи та ча, ко ји ври јед но 
ра де да сво јим ко ри сни ци ма ко ји чи та ју до ди ром и 
слу хом по мог ну у оства ри ва њу јед на ко сти при сту па 

Тонски студио за снимање и монтажу аудио издања
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кул тур ним и знан стве ним те ко ви на ма чо вје чан ства 
на њи ма до сту пан на чин. И то ни је све.

Ор га ни зи ра ју се и број не књи жев не ве че ри, стал-
не и по вре ме не из ло жбе би бли о теч ке гра ђе у тех ни ка-
ма за сли је пе и по ма га ла за сли је пе и дру ги ску по ви. 
Би бли о те ка је при сут на и на сај мо ви ма књи га као 
из ла гач, а ње ни дје лат ни ци ак тив ни су уче сни ци мно-
гих са вје то ва ња, три би на и дру гих ску по ва у зе мљи и 
ино стран ству.

Пред ста вља ње

Пред ста вља ње Би бли о те ке ши рој јав но сти од ви-
ја се пу тем елек трон ских и прин та них ме ди ја, те да-
ном отво ре них вра та Би бли о те ке, по себ но за уче ни ке 
основ не и сред њих шко ла и сту ден те. Ме ди ји у Бо сни 
и Хер це го ви ни по ка зу ју ве ли ко ин те ре со ва ње за дје-
лат ност Би бли о те ке, та ко да су све ак тив но сти вр ло 
до бро по кри ве не раз ли чи тим вр ста ма при ло га. Ру ко-
вод ство и дје лат ни ци че сти су уче сни ци раз ли чи тих 

вр ста еми си ја ко је тре ти ра ју област кул ту ре, би бли о-
те кар ства и из да ва штва, а ујед но и ауто ри при ло га у 
раз ли чи тим ме ди ји ма.

За шти та фон да

Због спе ци фич них свој ста ва, Бра је ва (ка ба ста и 
те шка, са ста вље на из ви ше је ди ни ца у окви ру јед ног 
на сло ва) и звуч на књи га – на аудио ка се та ма и CD-у 
(под ло жна ме ха нич ким и дру гим оште ће њи ма усљед 
спољ них утје ца ја – вла ге и пра ши не), зах ти је ва ју по-
себ не увје те смје шта ја и чу ва ња. Књи ге се мо ра ју по-
себ но опра ши ва ти, смје шта ти на по ли це на на чин да 
се не из бри шу тач ки це, во ди ти ра чу на о тем пе ра ту ри 
и вла зи у про сто ри ји (нео п ход на кли ма ти за ци ја), по-
вре ме но вр ши ти пре слу ша ва ња, пре мо та ва ња, ко рек-
ци је и по прав ке ка се та, пре сни ма ва ње и од ла га ње 
аудио за пи са у по себ ну ам ба ла жу, јед ном рјеч ју – при-
ми је ни ти по себ не мје ре за шти те фон да.
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Ab stract
Li brary for the blind and vi su ally im pa i red of Bo snia & Her ze go vi na is the only in sti
tu tion this kind in B&H. It pro vi des and bor rows bo oks ne ces sary in everyday li fe, to 
re ce i ve advan ced tra i ning, for pro fes si o nal work and so cial en ga ge ment. The Li brary 
hol dings to tal aro und 11.255 units all types in tec hni qu es for blind: Bra il le, audio 
and di gi tal tec hni que are used by blind and vi su ally im pa
i red all ages ac ross B&H, ac ross exYugo sla via and Bo snian 
blind ci ti zens who li ve abroad. Li brary has de part ments 
ac ross B&H and all ser vi ces (bor ro wing bo oks and ma ga
zi nes)are free.
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Мр Ве ра Пе тро вић 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
„Све то зар Мар ко вић“ Бе о град
pe tro vic @u ni lib.bg.ac.yu

Сажетак
Мор на рич ка би бли о те ка (Мarine Bi bli ot hek), на зва на је у 19. ве ку Цар ска и кра
љев ска Мор на рич ка би бли о те ка (К. у К. Ma ri ne Bi bli ot hek), осно ва на је у Ве не
ци ји 1802. го ди не при вр хов ном за по вед ни штву аустриј ске Рат не мор на ри це, 
на ини ци ја ти ву ми ни стра мор на ри це и ра та, над вој во де Кар ла (Er zher zog Karl; 
17711847) ко ји је по кло нио би бли о те ци 14 на уч них де ла у 20 све за ка. Мор на
рич ка би бли о те ка (К. у к. Ma ri neBi bli ot hek) ре ги стро ва на је као спо ме ник кул
ту ре Ре пу бли ке Хр ват ске 1992. го ди не. Као по себ на ко лек ци ја Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке у Пу ли, она је пре се ље на 1996. го ди не у Дом хр ват ских бра ни те ља 
(бив ши Ма ри не –Ка си но).

Кључне речи:
Мор на рич ка би бли о те ка у Пу ли, Цар ска и кра љев ска Мор на рич ка би бли о те ка

УДК 026.07(497.13 Пу ла):656.61“18/19“

Мор на рич ка би бли о те ка 
у Пу ли

Мор на рич ка би бли о те ка (Мarine Bi bli ot hek), ка-
сни је на зва на Цар ска и кра љев ска Мор на рич ка би бли-
о те ка (К. у К. Ma ri ne Bi bli ot hek), основaна је при вр-
хов ном за по вед ни штву аустриј ске Рат не мор на ри це 
у Ве не ци ји, 1802. го ди не, на ини ци ја ти ву ми ни стра 
мор на ри це и ра та, над вој во де Кар ла. Ње го вом по-
кло ну од 14 на уч них де ла у 20 све за ка при дру жи ли 
су се офи ци ри Рат не мор на ри це усту па њем де ла сво-
јих пла та за по тре бе би бли о те ка, а ка сни је је др жа ва 
пре у зе ла њи хо во фи нан си ра ње. Од са мог осни ва ња, 
то је би ла на уч на и струч на би бли о те ка на ме ње на по-
тре ба ма мор на ри це, ње но глав но ме сто за при ку пља-
ње књи га и пе ри о ди ке из под руч ја по мор ства. У ра ту 
про тив Фран цу ске 1805. го ди не, Аустри ја је из гу би ла 
Ве не ци ју, а са њом и ову би бли о те ку, али је вра ћа њем 
Ве не ци је у по сед Аустри је 1814. го ди не та мо за те чен 
и део фон да би бли о те ке. Она је би ла пре да та у Мор на-
рич ки ко леџ мор на рич ких ка де та.

У ра ту за ује ди ње ње Ита ли је 1848. го ди не, аустриј-
ска вој ска је би ла при мо ра на да се по ву че из Ве не ци-
је, а са њом и пи том ци ко ле џа ко ји су оста ли вер ни 
ца ру. Они су сме ште ни у но ви ко леџ у Тр сту, ко ји је 
1851. го ди не пре тво рен у Мор на рич ку ака де ми ју. Го-
ди не 1850. у Трст је из Ве не ци је ве ро ват но пре се љен 
цео фонд Мор на рич ке би бли о те ке. У то вре ме до ла зи 

до из ра жа ја ње на функ ци ја глав не би бли о те ке аустриј-
ске Рат не мор на ри це ко ја при ку пља де ла са под руч ја 
по мор ских на у ка, при ме ње них на у ка у по мор ству и 
де ла оп ште о бра зов ног са др жа ја. Го ди не 1854. но во о-
сно ва на Мор на рич ка звје здар ни ца у Тр сту пре у зе ла је 
део фон да ове би бли о те ке, а 1857. звје здар ни ца је раз-
дво је на од Мор на рич ке ака де ми је, ко ја је пре се ље на у 
Ри је ку. На зах тев за по вед ни ка мор на ри це, над вој во де 
Фер ди нан да Maксимилијанa, 1860. го ди не осно ван је 
Хи дро граф ски за вод (Hydro grap hische An stralt) у Тр-
сту, у ко ји је укљу че на и Мор на рич ка би бли о те ка.

За хва љу ју ћи над вој во ди Фер ди нан ду Maкси-
милијану, ше зде се тих го ди на 19. ве ка Пу ла се из гра ђу-
је као глав на рат на лу ка аустриј ске Рат не мор на ри це. 
Го ди не 1836. у њој је осно ван Де по зит (Fi lial-De pot) 
тр шћан ског Хи дро граф ског за во да. У скло пу пла на 
пре се ље ња по је ди них де ло ва тог за во да у Пу лу, 1865. 
го ди не, нај ве ћи део Мор на рич ке би бли о те ке пре се-
љен је у пул ски Де по зит. Го ди не 1866. рас пу штен је Хи-
дро граф ски за вод у Тр сту и у Пу лу су, за јед но с остат-
ком ове би бли о те ке, пре се ље ни и пре о ста ли де ло ви. 
На осно ву но ве ор га ни за ци о не схе ме Хи дро граф ског 
спре ми шта у Пу ли 1867. го ди не, Мор на рич ка би бли о-
те ка је по ста ла ње гов део.

У скла ду са пла ном за по вед ни ка мор на ри це, ви це-
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ад ми ра ла Вил хе ма вон Те гет хо фа (Wil he ma von Te get-
thoff	a),	за	ре	ор	га	ни	за	ци	ју	аустро	у	гар	ске	Рат	не	мор	на-
ри це, го ди не 1869. у Пу ли је осно ван Хи дро граф ски 
за вод (Hydro grap hische Amt), у ко ји је, као за се бан 
део, би ла укљу че на и Мор на рич ка би бли о те ка. Го ди-
не 1871. об ја вље но је пр во 
из да ње ње ног ка та ло га. Би-
бли о те ка је 1892. го ди не 
пре се ље на у згра ду Мор на-
рич ко-тех нич ког од бо ра у 
Пу ли, ко ји је осно ван 1885. 
као са ве то дав но те ло Мор-
на рич ког од се ка (при Ми-
ни стар ству ра та у Бе чу) 
за пи та ња бро до град ње, 
ма шин ства, ар ти ље ри је, 
тех но ло ги је, хи дро гра фи је 
и на ви га ци је.

У то вре ме, ме ђу но-
ви јим пу бли ка ци ја ма на-
ба вља ним за Мор на рич ку 
би бли о те ку, при ме тан је 
по раст де ла с под руч ја тех-
нич ких на у ка и стру ка, а 
1900. го ди не би бли о те ка је 
и ор га ни за ци о но одво је на 
од Хи дро граф ског за во да и при кљу че на Мор на рич-
ко-тех нич ком од бо ру. Од кра ја 19. ве ка, њен на зив је 
Би бли о те ка цар ске и кра љев ске Мор на ри це (К. у. к. 
Ma ri ne-Bi bli ot hek). Од 1905. до 1908. го ди не, об ја вље-
но је дру го, про ши ре но из да ње ње ног ка та ло га (у три 
све ске).

Рас па дом Аустро у гар ског цар ства 1918. го ди не, 
крат ко вре ме (31. 10. – 5. 11. 1918), ову би бли о те ку је, 
за јед но са це ло куп ном фло том, пре у зе ло На ци о нал но 
ве ће Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба из За гре ба. Убр зо је 
Пу лу за по се ла ита ли јан ска вој ска, ко ја је пре у зе ла ову 

би бли о те ку. У то вре ме је део фон да од нет у Ита ли ју. 
Мор нарич ка би бли о те ка је укљу че на у би бли о те ке вој-
но-по мор ског за по вед ни штва (Bi bli o te ca del Co man do 
Mi li ta re Ma rit ti mo) у Пу ли као јед на од две ње не збир-
ке, тзв. збир ка Б. Те две збир ке би ле су об је ди ње не 

1925. го ди не, с укуп ним фон дом од 50.000 све за ка. 
По сле ка пи ту ла ци је Ита ли је 1943. го ди не, Пу лу је за-
по се ла не мач ка вој ска (We hr macht), ко ја је 1944. го ди-
не од ве зла во зом цео фонд Мор на рич ке би бли о те ке у 
двор це Eisgrub и Feld sberg (на под руч ју да на шње Че-
шке). Ода тле је 1950. го ди не вра ће на у Беч и сме ште на 

у Рат ни ар хив.
Од 1949. го ди не тра ју ду го го ди шњи без у-

спе шни по ку ша ји од стра не ди пло ма ти је СФРЈ 
да се ова би бли о те ка ре сти ту ци јом вра ти у Пу-
лу. Ко нач но је, 1975. го ди не, ве ћи део са чу ва-
ног фон да Мор на рич ке би бли о те ке (око 20.000 
све за ка), вра ћен у Пу лу, као по клон Ре пу бли-
ке Аустри је. До де љен је На уч ној би бли о те ци 
(да нас Све у чи ли шној књи жни ци). Ма њи део 
фон да (око 11.000 св.) остао је у Би бли о те ци 
Аустриј ског др жав ног ар хи ва у Бе чу.

На кон ура ђе не ре ви зи је 1992. го ди не, збир-
ка Све у чи ли шне би бли о те ке у Пу ли Мор на рич-
ка би бли о те ка (К. у к. Ma ri ne-Bi bli ot hek) ре ги-
стро ва на је као спо ме ник кул ту ре Ре пу бли ке 
Хр ват ске. Го ди не 1996. Ми ни стар ство од бра не 
Ре пу бли ке Хр ват ске одо бри ло је ко ри шће ње 
јед ног де ла про сто ра у До му хр ват ских бра ни-
те ља (бив ши Ма ри не –Ка си но) у Пу ли за њен 

сме штај. Кра јем те го ди не, она је пре се ље на, а 1997. 
го ди не је по но во отво ре на за јав ност.

Мор на рич ка би бли о те ка, као по себ на збир ка Све-
у чи ли шне би бли о те ке у Пу ли, има 20.000 све за ка на-
уч них и струч них књи га, пре те жно из обла сти по мор-
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ства, али и свих дру гих, до 1918. го ди не раз ви је них 
на у ка и стру ка. То је јед на од нај вред ни јих збир ки у 
Хр ват ској, а има ју ћи у ви ду ње ну спе ци фич ност по-
себ не по мор ске збир ке, јед на је од нај вред ни јих у Евро-
пи. По себ на вред ност ове би бли о те ке је што књи ге и 
ча со пи си по ти чу из го то во свих европ ских зе ма ља у 
ко ји ма су об ја вљи ва не на уч но ре ле вант не пу бли ка ци-
је по сред но или не по сред но ве за не за по мор ство. Ове 
пу бли ка ци је об ја вље не су у ра спо ну од 16. ве ка, до 
1918. го ди не, пре те жно на не мач ком је зи ку (око 40% 

фон да), за тим на фран цу ском, ен гле ском и ита ли јан-
ском је зи ку, те ма њим де лом на ла тин ском, ру ском, 
хо ланд ском и дру гим је зи ци ма. По себ на вред ност ове 
збир ке је де се так де ла ко ја су об ја вље на у Пу ли. 

Об ја вље на је дво је зич на, хр ват ско-не мач ка мо но-
гра фи ја под на сло вом Мор на рич ка књи жни ца – књи-
жни ца аустро у гар ске Мор на ри це (К. у. к. Ma ri ne Bi-
bli ot hek) ауто ра Вал те ра Ваг не ра (Wal te ra Wag ne ra) и 
Бру на До бри ћа.

Ab stract
Ma ri ne Li brary, re na med at the end of the 19th cen tury to the Im pe rial and Royal 
Ma ri ne Li brary, was esta blis hed in 1802 in Ve ni ce, un der the su pre me com mand of 
the Austrian war navy. Its fo un da tion was promp ted by Du ke Karl (Er zher zog Karl) 
(17711847), Mi ni ster of War and the Navy, who do na ted the 14 ba sic col lec tion of 20 
vo lu mes of sci en ti fic vo lu mes. 
In 1992, the Ma ri ne Li brary was re gi ste red as a cul tu ral mo nu ment of the Re pu blic of 
Cro a tia. In 1996, this col lec tion – as 
a spe cial col lec tion of the Uni ver sity 
Li brary in Pu la – was mo ved to the 
Ho me of the Cro a tian De fen ders (for
merly the austrian Ma ri neCa si no).

Keу words:
Ma ri ne Li brary in Pu la, Im pe rial and 
Royal Ma ri ne Li brary

Павле Миладиновић
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Оли ве ра Ми ја и ло вић
Ре сав ска би бли о те ка Сви лај нац
res bi bli o@g mail.com

Са же так
Ре сав ска би бли о те ка сла ви 140 го ди на не пре кид ног ра да као јед на од нај ста ри јих уста но ва 
кул ту ре у ре сав ском кра ју и Сви лајн цу. Мо дер на би бли о те ка оба вља сво ју де лат ност кроз оде
ље ња, про мо ви ше пи са ну реч и ин тен зив но ра ди са ко ри сни ци ма. На ста ла је из Чи та о ни це 
„Омла ди не ре сав ске“, а раз ви ја ла се мар љи вим ра дом књи го љу ба ца и до бро тво ра. По го ђе на 
ра то ви ма, ус пе ла је до да нас да очу ва свој кул тур ни иден ти тет.

Кљу чне  р ечи: 
 ју би леј, фонд, оде ље ња, ин фор ма ци о ни си стем, Чи та о ни ца, до бро тво ри, спо ме ник кул ту ре

УДК 027.3(497.11 Сви лај нац)

Вре ме са да шње

Ре сав ска би бли о те ка у Сви лајн цу на вр ша ва 140 
го ди на не пре ки ну тог ра да као јед на од нај ста ри јих 
уста но ва кул ту ре у ре сав ском кра ју и Сви лајн цу. 
Осно ва на из по тре бе за књи гом и зна њем, из ра ста ла 
је не го ва на бри гом све ште ни ка, тр го ва ца, про фе со-
ра, за на тли ја, зе мљо рад ни ка, учи те ља, ђа ка, 
чи нов ни ка, пи са ра, с по чет ка, али и по том 
иних „књи го љу ба ца“. Пр ви и пра ви љу ди у 
свим вре ме ни ма би ли су оку пље ни око Би-
бли о те ке.

Ше сто ро струч них са рад ни ка (1 ви ши 
би бли о те кар, че ти ри би бли о те ка ра, из чи јих 
је ре до ва ди рек тор би бли о те ке, и је дан књи-
жни чар), у не до вољ ном про сто ру од 205м2, 
ра де на деч јем, за ви чај ном, оде ље њу за од ра-
сле, оде ље њу об ра де, и до при но се по пу лар-
но сти Би бли о те ке, у ко ју се упи су је око 1400 
чла но ва го ди шње.

Фонд Би бли о те ке бро ји 52.671 ин вен-
тар ну је ди ни цу. При ре ђи ва ње из ло жби, 
про мо ци је књи га, пре да ва ња, књи жев ни су-
сре ти, све раз ви је ни ја из да вач ка де лат ност, 

ра ди о ни це (ате ље при ме ње них умет но сти, кре а тив-
но пи са ње, при ча о ни ца, ка ли гра фи ја), ор га ни зо ва ње 
струч них ску по ва, ства ра ње и под сти ца ње кул тур них 
са др жа ја са ло кал ним обе леж ји ма, са рад ња са мно гим 
ин сти ту ци ја ма у са мом гра ду, али и уста но ва ма кул ту-
ре у Ср би ји, са ме ди ји ма, шко ла ма, удру же њи ма, ча со-
пи си ма, са став ни су део ра да Би бли о те ке.

Зна ње – од ме ре ност – 
тра ја ње
Ре сав ска би бли о те ка у Сви лајн цу
140 го ди на
Нај то пли ји за ви чај књи ге и мо дер ног ду ха
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Би бли о те ка има свој Ин фор ма ци о ни си стем (ове 
го ди не про је кат је по др жа ло Ми ни стар ство кул ту ре 
РС) ко ји ће омо гу ћи ти, уз оста ле тех но ло шке пред но-
сти, и ди ги та ли за ци ју фон до ва. Рад се од ви ја у елек-
трон ском ви ду, у WI NI SIS-у. Од про шле го ди не (уз по-
др шку Ми ни стар ства кул ту ре) и у CO BISS-у. 
До са да је че тво ро струч них са рад ни ка до би ло 
ли цен це.

Деч је оде ље ње, ве о ма оми ље но и по пу лар-
но, ша ре ни је ку так за нај мла ђе. Са фон дом од 
око 7178 књи га у ба зи по да та ка, елек трон ском 
еду ка тив ном чи та о ни цом, до бро осми шље ним 
ак ци ја ма, су сре ти ма, еду ка тив ним про гра ми-
ма, је дин ствен је про стор у гра ду, од 25м2, у ко-
ме нај мла ђи и мла ди мо гу што шта пре ли ста ти, 
на цр та ти, от пе ва ти, из ма шта ти.

Оде ље ње за од ра сле, по ред нео п ход них 
(бро јем и на зи вом), хит на сло ва, ле пе књи жев-
но сти, има дра го це не збир ке књи жев не кри ти-
ке, исто ри о гра фи је, ре фе рен сну збир ку и струч-
ну ли те ра ту ру из оних обла сти ко је за о ку пља ју 
Ре сав це. При ступ фон ду је сло бо дан, сме штај 
по УДК, нај ве ћим де лом већ у елек трон ском ви-
ду, од ско ра и у CO BISS-у.

За ви чај но оде ље ње има уло гу не до ста ју ћег му зе ја 
у гра ду, оку пља збир ке ста ре и рет ке фо то гра фи је, ру-
ко пи се, до ку мен та, фо то гра фи је, пла ка те, лет ке, исеч-
ке из но ви на, ди ги та ли зо ва ну гра ђу на дис ко ви ма, и 
бро ји 7744 је ди ни це би бли о теч ке гра ђе, а сме ште но је 
у 15м2.

Оде ље ње об ра де, тек јед на про сто ри ја, углав ном 
је по кри ве но ви со ким по ли ца ма пу ним књи га ко је 
се кон ти ну и ра но об ра ђу ју, али и де ли ма ре фе рен сне 
збир ке, ка ко би би ла на до мак чи та о ни це.

Вре ме про шло

Сви лај нац је кра јем пе де се тих и ше зде се тих го-
ди на 19. ве ка до жи вео пу ни про свет ни и кул тур ни 
успон. Ди ми три је Јо ва но вић, пред сед ник сви лај нач ке 
оп шти не, 1852. го ди не отво рио је књи жа ру у Сви лајн-
цу. Сеп тем бра 1857. отво ре на је шко ла за жен ску де цу. 
Исте го ди не, осно ван је пе вач ки хор, а 1860. го ди не је 
по че ла да ра ди Не дељ на шко ла, ко ју су не де љом и пра-
зни ком по ха ђа ли не пи сме ни, ше гр ти и кал фе.

За слу гом он да шње „Дру жи не омла ди не ре сав-
ске“, 10. ав гу ста 1868. го ди не, отво ре на је Чи та о ни-
ца „Омла ди не Ре сав ске“. Свих 86 чла но ва Дру штва 
„Омла ди не Ре сав ске“, ме ђу ко ји ма пет учи те ља, че ти-
ри све ште ни ка, 16 чи нов ни ка, 15 за на тли ја, два ле ка-
ра, 32 тр гов ца, че ти ри ка фе џи је, јед на до ма ћи ца и по 
је дан те жак и офи цир, би ли су осни ва чи и чла но ви 
Чи та о ни це. Вра ћа ју ћи одо бре на пра ви ла, Ми ни стар 
про све те и цр кве них де ла је на пи сао: „По вра ћа ју ћи 
иста пра ви ла На чал ни штву по ста вљам га у зна ње да 
не са мо да не мам ни шта при ме ти ти про ти ву за во да 

Чи та о ни це у Сви лајн цу, не го ми је ми ло што та кво 
за ве де ње по ди же ко је рас про сти ра њу про све те слу-
жи, и ода јем при зна ње они ма ко ји су се тру ди ли да се 
исто осну је.“ Пр ви пред сед ник Управ ног од бо ра био 
је све ште ник Ми ло сав Бо го је вић.

Чи та о ни ца из ра ста у оми ље но ме сто за оку пља-
ње, где су се мо гли на ћи днев ни ли сто ви, не дељ ни и 
ме сеч ни ча со пи си и књи ге. Чла но ви Чи та о ни це вред-
ни, мар љи ви и пр ви у све му, пред у зи ма ли су мно ге ко-
ри сне ак ци је ко је су уна пре ди ле жи вот ва ро ши, при-
вре де, школ ства. Из по што ва ња пре ма тру ду пре да ка, 
вред но је за по том ство за бе ле жи ти, за у зи ма ње углед-
них и обра зо ва них чла но ва Чи та о ни це и то да се: Мо-
ра ва ре гу ли ше, да се из гра де пон тон ски мо сто ви код 
Ћу при је и По жа рев ца, друм с на си пом до Ораш ја, да 
се по диг не но ва згра да за основ ну шко лу и гим на зи ју, 
за тим отва ра ње апо те ке, кал др ми са ње глав них ули ца, 
из град ња ре гу ла ци о ног и ни ве ла ци о ног пла на Сви-
лајн ца, по ди за ње же ле знич ке ста ни це у Мар ков цу, за 
ко ју је Сви лај нац са гра дио згра де, рам пу и при ступ ну 
кал др му и др.

Сеп тем бра 1870. го ди не, све ште ник и учи тељ Јо-
ван Ша рић, до ла зи у Сви лај нац, већ ис ку сни са рад ник 
он да шњих гла си ла, на ста вља да ша ље до пи се, бе ле же-
ћи све до чан ства из ра да Чи та о ни це. Сре ди ном 1871. 
го ди не, по кре нуо је лист Ре сав ски по што но ша и био 
ње гов из да вач и уред ник. Лист штам пан у Пан че ву и 
Бе о гра ду, остао је за пи сан у ана ли ма срп ског но ви нар-
ства као пр ви по ли тич ки лист у уну тра шњо сти, по-
кре нут у „ма лом, али уста лач ком Сви лајн цу“ (Ј. Скер-
лић). До бар рад Чи та о ни ца бе ле жи у тим го ди на ма: 
ре дов но су на ба вља ни ча со пи си, би ло је 328 књи га, 
ма пе, раз не сли ке и је дан гло бус. Сви чла но ви Чи та о-
ни це узе ли су уче шћа у срп ско-тур ским ра то ви ма, а 
њу од про па сти чу ва све ште ник Ни ко ла По по вић.

Ле то пис Ре сав ске би бли о те ке бе ле жи на да ље, 
стал ни по лет у ра ду Чи та о ни це. Збир ке су обо га ће не 
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ве ли ким бро јем рет ких де ла, књи га, сли ка, 139 пи са-
ма Кња за Ми ло ша вој во да ма ре сав ским из II устан ка. 
Углед ни чла но ви су др жа ли ве о ма по се ће на пре да ва-
ња: све ште ник Па вле Кр стић (је дан од осни ва ча, пред-
сед ник Чи та о ни це и њен пр ви би бли о те кар), апо те кар 
Ју ли је Дра шко ци, ко ји осни ва ну ми зма тич ку, ар хе о ло-
шку, а за тим му зеј ску и ет но ло шку збир ку.

Мно го го ди на Чи та о ни ца је би ла сме ште на у згра-
ди Основ не шко ле, али је из ње пре се ље на у про сто ри-
ју ка фа не „Ста ра чи та о ни ца“, а за тим у про сто ри је ка-
фа не „Евро па“, где је оста ла до пр вих го ди на 20. ве ка 
и, нај зад, у про сто ри ју згра де Гим на зи је.

По след ње две де це ни је 19. и по че так 20. ве ка озна-
ча ва ју нај плод ни ји пе ри од у ра ду Чи та о ни це. Не у мор-
ни Ју ли је Дра шко ци, са оста лим чла но ви ма, осни ва 
Стре љач ко дру штво „Ре са ва“, за тим Ре сав ско ло вач ко 
дру штво. Ве ли ки до при нос чла но ви Чи та о ни це пру-
жа ју у об но ви во ћар ства и ви но гра дар ства Ре са ве, 
осни ва ју ло зни и воћ ни ра сад ник.

Го ди не 1905, Чи та о ни ца још јед ном ме ња Пра ви-
ла и на зив и по ста је Би бли о те ка Омла ди не Ре сав ске. 
Че тр де сет го ди на сво га осни ва ња и „бес пре кид ног ра-
да“ Би бли о те ка обе ле жа ва ју на 1908, о че му све до чи 
он да шња штам па. Има ла је 3520 књи га, збир ке пи са-
ма, сли ка, од го ва ра ју ћи на ме штај, 2.878,65 ди на ра го-
то ви не и ак ци је Ре сав ске ште ди о ни це. О овом ју би ле-
ју пи са ла је бе о град ска По ли ти ка, али је и са ра јев ска 
Бо сан ска ви ла да ла оп ши ран из ве штај.

Ста но је Ми ја то вић об ја вљу је у Де лу текст 1909. го-
ди не у ко ме, осим сли ке при вред ног раз во ја Сви лајн-
ца, ис ти че да „у ва ро ши има“ и би бли о те ка „од лич но 
уре ђе на. Има пре ко 4.000 књи га. По уре ђе њу и бро ју 
књи га мо гла би да по слу жи за углед мно гим ве ћим и 
ста ри јим на шим ва ро ши ма.“

Ра то ви, нај пре бал кан ски 1912-1913. го ди не, а 
по том и Пр ви свет ски рат, за у ста вља ју по лет ни рад 
Би бли о те ке. Ја ну а ра 1916. го ди не, Бу га ри су за по се ли 
Сви лај нац. Би бли о те ка је на стра да ла, од не ли су књи-
ге, сли ке, до ку мен та ко ја су им се учи ни ла вред ним, а 
оста так спа ли ли у школ ском дво ри шту, или ба ци ли 
у Ре са ву. Уни ште ни су на ме штај, књи ге, ста ра пи сма, 
сли ке, ар хи ва, за тим ин вен тар Пе вач ког дру штва „По-
клич“. Ло ма чу и уни ште ње из бе гла је са мо де се ти на 
књи га ко ја се за те кла код чи та ла ца.

Нај ве ћи до бро твор, ду го го ди шњи би бли о те кар, 
учи тељ, гим на зиј ски на став ник, Дра гу тин Но ва ко-
вић, об но вио је Би бли о те ку. У са ли ста ре оп штин ске 
згра де вас кр сла је на свом дру гом по чет ку, да би се 
1934. усе ли ла у На род ни дом.

Пра ви ла Би бли о те ке су, уз из ме не, усва ја на 1921, 
за тим 1929. го ди не, и ко нач но, по след њим Пра ви ли-
ма из 1931. го ди не усво јен је да на шњи на зив „Ре сав-
ска би бли о те ка“. Ре сав ска би бли о те ка у За ви чај ном 
оде ље њу има са чу ва не ори ги на ле свих Пра ви ла, њих 
6, осим пр вих по осни ва њу (и то: из 1890. (1892), из 
1905, из 1910, из 1921, из 1929. и 1931. го ди не). Сва 

Пра ви ла, у 6 по гла вља, са 26 чла но ва, из но се це ло куп-
ну ор га ни за ци ју, об ли ке ра да, на чи не фи нан си ра ња, 
пра ва, оба ве зе и оста ло, али ов де ва ља ис та ћи да су 
сва Пра ви ла у увод ним чла но ви ма, обич но у чл. 2. на-
во ди ла да Чи та о ни ца има сво је па тро не Св. Ћи ри ла и 
Св. Ме то ди ја, чи ји дан, 11. мај (24. мај), пра зну је као 
сво ју сла ву. Та ко ђе, има пе чат окру глог об ли ка, са сли-
ком сло вен ских рав но а по сто ла и нат пи сом око њих. 
Кр сна сла ва об но вље на је 1998, а од 2001. го ди не вра-
ћен је и у упо тре би је пр во бит ни пе чат би бли о те ке са 
ли ко ви ма све ти те ља.

Од 1920. до 1937. го ди не, број чла но ва би бли о те ке 
се кре ће од 55 до 234, број чи та ла ца од 211 до 1201, 
број про чи та них књи га од 467 до 2726. Би бли о те ка је 
од 1939. го ди не ор га ни зо ва ла На род ни уни вер зи тет 
са пре да ва њи ма ко ји ма је при су ство ва ло 100 до 200 
гра ђа на.

Од 1941. до 1945. го ди не Би бли о те ка ни је ра ди ла. 
Упра ва се тру ди ла да са чу ва имо ви ну и фонд, али не-
мач ке је ди ни це од не ле су део књи га на фран цу ском и 
не мач ком је зи ку. Го ди не 1943, Би бли о те ка је, у ро ку 
од 2 ча са, пре се ље на у цр кве ну ку ћу, где су до кра ја 
ра та са чу ва не 1842 књи ге.

По сле ра та, Би бли о те ка је по но во сме ште на у 
про сто ри је На род ног, од но сно Омла дин ског до ма. 
За хва љу ју ћи не у мор ном Јо ва ну (Ив ку) Дра шко ци ју, 
агро но му, про фе со ру, пла ни на ру, спе ле о ло гу, осни ва-
чу сто чар ских и зе мљо рад нич ких за дру га, ви ше пу та 
пред сед ни ку Управ ног од бо ра и Са ве та Ре сав ске би-
бли о те ке, ауто ру Ле то пи са Би бли о те ке од 1938-1959, 
ен ту зи ја сти на мно гим по љи ма кул тур но-про свет ног 
и обра зов ног ра да Сви лајн ца и Ре са ве, от по че ла је са 
ра дом 25. 2. 1945. го ди не.

Фе бру а ра 1948. го ди не, скром но је обе ле же на 
осам де се то го ди шњи ца. Сле де ћих го ди на Би бли о те ка 
стаг ни ра, пре ме ште на је у про сто ри је до би је не адап та-
ци јом Жен ске ра де нич ке шко ле.

Ста ра ње о Би бли о те ци од 24. ја ну а ра 1956. го ди-
не, у скла ду са ва же ћим за кон ским про пи си ма, пре-
у зи ма На род ни од бор Оп шти не Сви лај нац. Ово је 
са оп штио пред сед ник Јо ван Дра шко ци на по след њој 
сед ни ци упра ве Ре сав ске би бли о те ке.

Го ди не 1958, Би бли о те ка је има ла 1170 од ра слих 
чла но ва и 684 осно в ца, фонд од 5919 књи га, прет пла-
ту на 2 днев на ли ста, 14 не дељ них ли сто ва и но ви на и 
7 ча со пи са.

Од 1960. го ди не, рад Би бли о те ке се од ви ја у скла-
ду са За ко ном о би бли отечкој де лат но сти. Ма ри ја 
Пе тро вић је пр ви шко ло ва ни књи жни чар, ко ју је 
по ло ви ном 1959. за ме ни ла Љи ља на Сте фа но вић Ген-
чић, та ко ђе књи жни чар. 1962. го ди не Би бли о те ка је 
до би ла још јед ног књи жни ча ра, Гор да ну Сте ва но вић. 
Би бли о те ка је по но во пре се ље на – вра ће на је у про сто-
ри је На род ног до ма, да нас Цен тра за кул ту ру.

Сто го ди шњи ца је све ча но обе ле же на ни зом ма ни-
фе ста ци ја од 7. до 24. апри ла 1968. го ди не. Ре сав ска 
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би бли о те ка је 1969. од ли ко ва на Ор де ном за слу га за на-
род са сре бр ним зра ци ма, за век успе шног ра да.

Од 1971. го ди не, Би бли о те ка по чи ње да при ку-
пља, об ра ђу је и чу ва за ви чај но ства ра ла штво. Ин тен-
зив ни ји рад за по чет је до ла ском Ру жи це Си би но вић-
Рај ко вић, ку сто са-ет но ло га. 1988. го ди не фор ми ра но 
је За ви чај но оде ље ње у окви ру Би бли о те ке.

У да на шњи свој дом, адап ти ра ну ку ћу углед ног 
ве ле тр гов ца Ми те Иса ко ви ћа (са гра ђе не 1903) Би бли-
о те ка се усе ли ла 23. апри ла 1986. го ди не.

Из ве стан за стој у ра ду пред ста вља ју за Би бли о те-
ку де ве де се те го ди не, ка да је при по је на Цен тру за кул-
ту ру. Од 1998. го ди не и до ла ска у уста но ву, Оли ве ра 
Ми ја и ло вић, про фе сор књи жев но сти и но ви нар, за ла-
же се да Би бли о те ка бу де отво ре на и пре по зна тљи ва 
као сре ди ште кул тур но-обра зов ног жи во та.

Го ди не 1998, Би бли о те ка је обе ле жи ла сво ју 130. 
го ди шњи цу. Вред ни ис тра жи вач и на уч ник, про фе-
сор др Де сан ка Ста ма то вић, са на ро чи том па жњом, 
те мељ но шћу, усрд но шћу и из у зет ном акри би јом, на-

пи са ла је мо но гра фи ју об ја вље ну овим по во дом – Ре-
сав ска би бли о те ка од Чи та о ни це „Омла ди не ре сав-
ске“ до да нас (1868-1998). Од не ве ли ке гра ђе сат ка на 
је див на по вест, хро ни ка Ре са ве, ста рог, али и са вре ме-
ног Сви лајн ца, кроз ка ле и до скоп чла но ва Чи та о ни це, 
њи хо вих по ду хва та и до при но са вред ни јем и бо га ти-
јем жи во ту.

Од 2001. Ре сав ска би бли о те ка се оса мо ста љу је, на-
ста вља свој рад, зда ње у ко ме је и да нас, ста вље но је 
под за шти ту као спо ме ник кул ту ре, уну тра шњи про-
стор је при ла го ђен ра ду но во фор ми ра них оде ље ња.

У Би бли о те ку до ла зе обра зо ва ни, агил ни и струч-
ни би бли о те ка ри, уно се ћи у њу, по ред зна ња, дух про-
ме не, мо де ран и ква ли те тан при ступ би бли о те кар ству 
и мно штво иде ја: Ве сна Стра и но вић, књи жни чар, Ве-
сна Ми ла ди но вић, би бли о те кар, Је ле на То мић, би бли-
о те кар и Ива на Сто кић, би бли о те кар. Ре сав ска би бли-
о те ка цр пи сна гу из сво је тра ди ци је, сме ло и успе шно 
пру жа ју ћи пра ве од го во ре на иза зо ве тре нут ка.
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Ju bi lee, fund, de part ments, in for ma tion, system, re a der's so ci ety, cha rity, cul tu ral mo
nu ment
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У окви ру фон да Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све-
то зар Мар ко вић“, по сто ји два де сет и се дам по себ них 
би бли о те ка-ле га та, ко је чи не за се бан и вр ло дра го цен 
део фон да. Јед на од тих би бли о те ка, са озна ком ПБ1, 
је ле гат док то ра Све то за ра М. Мар ко ви ћа, углед ног ле-
ка ра из Бе о гра да.

Су пру га док то ра Мар ко ви ћа је 1927. го ди не, је-
да на ест го ди на по сле му же вље ве смр ти, по кло ни ла 
Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“ 
струч ну ли те ра ту ру свог му жа, са же љом да се од 
ње обра зу је по себ на би бли о те ка, што је и учи ње но. 
У овом ле га ту на ла зи се 166 на сло ва, са око 200 књи-
га, ва де ме ку ма и ча со пи са из ме ди ци не, ве ћи ном на 
фран цу ском је зи ку, пр вен стве но из обла сти ги не ко ло-
ги је и пе ди ја три је, и не ко ли ко вред них де ла из обла-
сти хи рур ги је, па то ло ги је и ин тер не ме ди ци не.

Овај не ве ли ки, али дра го це ни ле гат, кри је у се би 
и не ке по себ но вред не струч не пу бли ка ци је. Јед на од 
та квих је и књи га об ја вље на у Па ри зу 1890. го ди не на 
фран цу ском је зи ку, ве о ма ин те ре сант на струч на мо-
но гра фи ја на шег по зна тог ле ка ра и бо та ни ча ра Са ве 
Пе тро ви ћа. Она го во ри о ане у ри зми аор те. Док тор 
Мар ко вић је у сво јој би бли о те ци чу вао струч не пу бли-

ка ци је и дру гих по зна тих срп ских ле ка ра, као што су 
др Вла дан Ђор ђе вић, др Ђор ђе Ђор ђе вић, др Алек са 
Стој ко вић и дру ги.

Док тор Мар ко вић се ба вио и про у ча ва њем ле ко-
ви тих би ља ка, о че му све до чи и не ко ли ко књи га са те-
мом ме ди цин ске бо та ни ке.

Жи вот ни пут док то ра Мар ко ви ћа

Све то зар М. Мар ко вић ро ђен је 27. 2. 1860. го ди не 
у ме сту Жу па њац, у ко лу бар ском сре зу (мај ка Илин ка, 
ро ђе на Ми рић, отац Ми лош, зе мљо рад ник), а пре ми-
нуо изнeнада у Бе о гра ду 20. 12. 1916. го ди не. Жи вот-
ни и про фе си о нал ни пут овог ча сног, прав до љу би вог, 
вред ног чо ве ка и углед ног струч ња ка био је ве о ма за-
ни мљив и нео би чан. Све то зар М. Мар ко вић ро дио се 
у зе мљо рад нич кој по ро ди ци, а ње гов отац ни је имао 
ни ка квог слу ха за си но вље ву же љу за шко ло ва њем. 
Мла ди Све то зар је по бе гао у Бе о град, по стао „по слу-
жи тељ“, и та ко фи нан си рао сво је шко ло ва ње. Гим-
на зи ју је за вр шио у Бе о гра ду, са од лич ним успе хом, 
па је на кон кур су иза бран за др жав ног сти пен ди сту 
и по слат у Па риз на сту ди је ме ди ци не. На Ме ди цин-

Мр Гор да на Ла за ре вић
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Свeт озар Мaрковић“
lazarevic@unilib.bg.ac.yu

Са же так
Те ма овог ра да је упо зна ва ње са јед ним од ле га та, од но сно по себ них би бли о те ка, ко је се на
ла зе у окви ру фон да Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду, ле га том др 
Све то за ра М. Мар ко ви ћа. У ра ду је украт ко опи сан и ње гов жи вот ни пут, не у мор но ан га жо ва ње 
на по љу по бољ ша ња хи ги јен ских и здрав стве них  усло ва у шко ла ма, као и рад на на род ном и 
здрав стве ном про све ћи ва њу.

Кљу чне  р ечи: 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, ле га ти, др Све то зар М. Мар ко вић, школ ска 
хи ги је на, здрав стве но про све ћи ва ње

УДК 027.7(497.11 Бе о град):929 Мар ко вић, С. М.

Ле га ти Уни вер зи тет ске
би бли о те ке 
По себ на би бли о те ка 
др Све то за ра М. Мар ко ви ћа



96

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3Б И Б л И О т е К а    

ском фа кул те ту је „про мо ви сан“ 24. 7. 1894. го ди не. 
Уса вр ша вао се на ги не ко ло шко-аку шер ској кли ни ци 
код проф. Тур ни јеа и спе ци ја ли зи рао ги не ко ло ги ју и 
аку шер ство. У Па ри зу је про вео две го ди не као ле кар 
са при ват ном прак сом. По по врат ку у Бе о град, у по-
чет ку се ба вио при ват ном прак сом, а ка сни је је ра дио 
као oпш тински школ ски ле кар и гим на зиј ски на став-
ник хи ги је не. Одр жа вао је број на по пу лар на пре да-
ва ња, не у мор но оби ла зе ћи се ла и ва ро ши це Ср би је, 
го во рио о зна ча ју хи ги је не и одр жа ва њу здра вља. Био 
је бес по штед ни бо рац за уво ђе ње раз ли чи тих ме ра 
ра ди по бољ ша ња здрав стве них и хи ги јен ских усло ва 
у срп ским шко ла ма, ко ји су, у то вре ме, би ли ис под 
нај ни жег за до во ља ва ју ћег ни воа. Био је члан Срп ског 
ле кар ског дру штва од 1904. го ди не.

Ипак, нај ве ћи по ду хват овог ху ма ни сте би ло је 
осни ва ње и не у мор ни рад „Дру штва за школ ску хи ги-
је ну и на род но про све ћи ва ње“.

Ја ну а ра 1905. го ди не, док тор Мар ко вић је у Бе о-
гра ду одр жао пре да ва ње за ко је је прет ход но по слао 
оба ве ште ње но ви на ма:

„Г. Др. Св. М. Мар ко вић, овд. ле кар, у не де љу 9. ја-
ну а ра 1905. го ди не, тач но у 10 и по ча со ва пре под не, 
др жа ће у го сти о ни ци код ,Ко лар ца' јав ну кон фе рен-
ци ју о оп штим и школ ско- хи ги јен ским при ли ка ма у 
Па ри зу...“.

У сво јој књи зи Три јав не кон фе рен ци је за школ ску 
хи ги је ну и на род но про све ћи ва ње, сам пре да вач је ис та-
као да се „овом по зи ву, нео бич но и из у зет но на шим 
при ли ка ма, ода зва ло до ста гра ђа на бе о град ских, а на-
ро чи то је би ла за сту пље на омла ди на са Ве ли ке Шко ле, 
пред став ни ци учи тељ ства, из ве сан број про фе со ра 
сред њих шко ла, не ко ли ко про фе со ра Ве ли ке Шко ле, 
до ста гра ђа на раз ли чи тих за ни ма ња, при ли чан број 
го спо ђа и го спо ђи ца, а нај ма ње су би ли за сту пље ни 
ле ка ри (сем пре да ва ча са мо још тро ји ца!!!). По је ди-
на Ми ни стар ства ни су по сла ла ни јед но га од сво јих 
иза сла ни ка, па шта ви ше ни са мо Ми ни стар ство Про-
све те ни је би ло слу жбе но за сту пље но! Исти на, исту 
је кон фе рен ци ју по се тио је дан пи сар Ми ни стар ства 
Про све те, (г. Ше вар лић), али ње га ни ко ни је на ро чи то 
по слао, већ је он сам, од сво је вла сти те во ље, до шао 
као пре да ва чев лич ни при ја тељ. Ни са ми ђач ки ро ди-
те љи ни су би ли за сту пље ни у по треб но ме бро ју, као 
што би се с пра вом и мо гло оче ки ва ти.“.

У фон ду Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић“ на ла зи се уко ри че но из да ње, ра ђе но по 
сте но граф ским бе ле шка ма, под на сло вом Три јав не 
кон фе рен ци је за школ ску хи ги је ну и на род но про све ћи-
ва ње, ко је су док тор Мар ко вић и дру ги пре да ва чи одр-
жа ли у Бе о гра ду ја ну а ра 1905. го ди не.

Из пре да ва ња из ло же них на ове три кон фе рен ци-
је, про и за шла је и иде ја o oснивању по себ ног те ла ко је 
би се ба ви ло пи та њи ма здрав стве ног про све ћи ва ња и 
школ ске хи ги је не, па је исте го ди не обра зо ва но „Дру-
штво за школ ску хи ги је ну и на род но про све ћи ва ње“, 
а, пре ма пра ви ли ма „Дру штва“, чла но ви осни ва чи су 
„они ко ји су осно ва ли ово дру штво и по ло жи ли по 25 
ди на ра је дан пут за сваг да као свој осни вач ки улог“.

Мо то но во о бра зо ва ног дру штва био је: „За отаџ-
би ну жи вом реч ју, пе ром и де лом“.

Док тор Мар ко вић се тру дио да упо зна вла сти, 
ин те лек ту ал не кру го ве и обич не љу де са тим шта је 
на у чио и ви део сту ди ра ју ћи и жи ве ћи у Фран цу ској, 
о хи ги јен ским на ви ка ма и ме ра ма ко је се при ме њу ју 
у тој зе мљи, ко ју је ве о ма за во лео и по што вао, а ко је 
би би ле ко ри сне за по бољ ша ње оп штег здрав стве ног 
ста ња у Ср би ји. Не у мор но је го во рио и пи сао о тој 
те ми, али ни је на и ла зио на раз у ме ва ње од стра не вла-
да ју ћих кру го ва, и био је ви дљи во раз о ча ран због пре-
пре ка на ко је је због тог не ра зу ме ва ња на и ла зио.

Док тор Мар ко вић био је и уред ник илу стро ва-
ног ча со пи са сим бо лич ног на сло ва Све тлост, ко ји је 
по чео да из ла зи у Бе о гра ду ја ну а ра 1908. го ди не, као 
зва нич но гла си ло „Дру штва за школ ску хи ги је ну и на-
род но про све ћи ва ње“.

Ком плет на уко ри че на из да ња овог ча со пи са за 
пе ри од од 1908. до 1912. го ди не чу ва ју се у фон ду пе-
ри о дич них пу бли ка ци ја Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
„Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду.

Док тор Мар ко вић био је пр ви ле кар ко ји је по чео 
ши ром Ср би је да одр жа ва пре да ва ња за же не и де вој-

др Све то зар М. Мар ко вић
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ке, са по себ ним освр том на сле де ће те ме: де во ја штво, 
зре ло до ба, фи зи о ло ги ја жен ског по ла, труд но ћа, чу-
ва ње здра вља по ро ди ља, не го ва ње де це и штет ност 
упо тре бе ко зме тич ких сред ста ва. Та ко ђе је био вр ло 
по све ћен ра ду на по бољ ша њу хи ги јен ских усло ва по 
шко ла ма и очу ва њу здра вља уче ни ка. У свом Ле кар-
ском из ве шта ју за школ ску 1903- 1904. го ди ну, он ка-
же:

„Са мо онај срп ски ми ни стар про све те ко ји по стиг-
не да срп ска сред њо-школ ска омла ди на у Бе о гра ду и 
у це лој Ср би ји што ско ри је до би је здра ве и мо дер не 
школ ске згра де и осло бо ди се ових са да шњих вла жних 
и не здра вих ту мру ка и ја зби на у ко ји ма она стал но 
обо ле ва за слу жи ће да му име бу де за пи са но злат ним 
сло ви ма у срп ском Ми ни стар ству Про све те“.

Зна чај но је по ме ну ти и пу бли ка ци ју чи ји је аутор 
сам Све то зар М. Мар ко вић, ко ја је та ко ђе део фон да 

Уни вер зи тет ске би бли о те ке, а из да та је под по кро ви-
тељ ством „Дру штва за школ ску хи ги је ну и на род но 
про све ћи ва ње“ 1910. го ди не, под на сло вом Осно ва и 
по тка на род но га про све ћи ва ња, а ко ја нам та ко ђе го-
во ри о то ме ко ли ко се док тор Мар ко вић не се бич но 
за ла гао за до бро бит срп ског на ро да. На пр вој стра ни, 
под на сло вом „Ме сто пред го во ра“, из ме ђу оста лог пи-
ше:

„Ову ма лу књи жи цу тре ба па жљи во да про чи та-
ју:

Они ко ји су ра ди ли, ко ји ра де и ко ји истин ски же-
ле ра ди ти на на род ном про све ћи ва њу у Ср би ји...

Сви учи те љи, све ште ни ци и оста ла на род на ин те-
ли ген ци ја...

Они ко ји искре но во ле наш на род са свим ње го-
вим ма на ма и не до ста ци ма и ко ји же ле ра ди ти да он 
има што ма ње ма на и не до ста та ка свих вр ста...“.

Ab stract
The main su bject of this pa per is in tro duc tion to one of the le ga ci es which be long 
to fund of Uni ver sity Li brary “Sve to zar Mar ko vic” in Bel gra de, le gacy of dr Sve to zar M. 
Mar ko vic. Shortly, the re we re de scri bed his li fe and ti re less work on im pro ve ment of 
school hygi e nic, and he alth ca re edu ca tion.

Keу words:
Uni ver sity Li brary “Sve to zar 
Mar ko vic“, le gacy, Dr Sve to
zar M. Mar ko vic, school hygi
e nics, he alth ca re edu ca tion
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У  Манифесту  за  јавн е  библио теке1 с тоји „Ја вна 
биб лиотека,  као л окална  к апија  зн ања, п ру жа о сновн е 
 ус лове  за  учење т око м чит аво г живо та ,  са мостално  
дон ошење о длука и  култу рни н ап ре дак п оједина ца 
и д ру шт ве них г рупа“. М ного п ута   ци тирани  Питер 
Брофи, д ефи нишућ и п о ја м успешне б иблиотек е,  каже 
 да  је „ ... Су шт ина библ иот еке да  с е нађе  у средиш ту 
из међ у  ин формације и у по требе, између оно га ко 
 пру ж а  информаци је и ко  их кор ист и, и  да је усп еш-
на  библи от ека о на  која управљ а службама тако  да 
максимал но пове ћа доб ро бит  свих  ко ји  с у  с њом  у 
 вези,  п ре  свега к рајње г к орисн ика .  За довољава ње 
потр ебе корисни ка ос та је суштина б иб ли от ечких 
услуга,  штаг од  оне друг о рад иле “ . 2 Ове деф ин иције 
с е пре с вег а  о дносе  на ја вне биб лиотеке у  на јширем 
с мислу, би бл иотеке  какве јесу и как ве  б и  требал е да 
б уд у –  у стано ве, ко је су  у ве к на  рас по ла гању св ојим 
 кор и сн ицима ко ји  т раж е одређ ен е информац иј е.  Јавн а 

 библиот е ка  у мулти етничкој с редин и,  на гран ицама 
 држава , п реузим а на  се бе јо ш једну  велику и  би тну 
уло гу  култу рне спо не измеђ у з емље у  ко јо ј се нала зи 
и сус ед не зем ље, ч иј и с у етни чки пр ипа д ни ци (у гла в-
ном  у већини)  њени  корисн иц и.  Таква б ибл иотек а 
 поста је  месни PR ,  који вешто  ус поста вљ а културне 
 однос е и зм еђу два н аро да, и те одно се не гује кр оз 
 сво је акт ив ности и  пр ограме.  У  ов ом ра ду  б ић е предс-
тавље на судбина,  и стор ија  и дан ашњица биб лиоте ке 
 „ Де тко Петров “ и з Дими тровгр ада, ко ја  ј е  управ о биб-
л иотека  из претходног  де ла приче –  библио тек а која  
веом а  успеш но  већ 11 0 г одина игр а у ло гу  култу рне 
сп оне  и зме ђу Срб ије и Бугарск е и, з ах ваљујући св ојим 
а кт ивност има ,  д обар је  PR с воје среди не .

1 . К ратак л ет опис  библиоте ке „Детко  П етров “ 
у Димитро вгр аду

 
 Велики  Гистав Фл об ер  је некада рек ао: „ Не чит ајте 

зат о да бисте   се  забавили, као  што  чи не   деца,  нити д а 
б исте се  подучи ли , као ш то раде амбиц иозни  људи.  
Читајт е да  би сте  ж ивели. “ Можда су т их речи бил и 
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Ели за бе та Ге ор ги ев
На род на би бли о те ка „Дет ко Пе тров“ Ди ми тров град
nbdetko@bankerinter.net
bi bliodi mitrovgrad @b eotel .ne t 

Сажетак
Народна би бл иотека  „Де тко Петров“ у Ди мит ровграду  ове, 2008.  го дин е, про
сла вља свој  110 .  р ођендан.  У ра ду су  предс та вље ни  развојни пу т  Библи отеке , 
 ус луге које  пружа ко рис ницима ,  као и  мисија ко ју исп уња ва  као  лидер у  ку л
турно м живо ту  гр ада и  окр у га . Пош тујућ и  жељ е и пот ребе својих  ко рисника, 
Би блиотека нуд и з анимљиве  у слу ге на  дв а језика  –  на  српс ко м  и  на бугар ско м. 
Изд ав ач ка  д елатно ст,  креат ивн е радион иц е за н ајмлађе, орган изаци ја књ иже в
ни х суср ета и  т риб ин а, само с у део  услуг а  које  библиот ека  пруж а к о ри сницима .

Кључне речи:
 Ди митров гр ад,  Народ на  б ибл иотека  „Детко  П е тр ов“, и ст ор ија, корисн иц и,  
библиотеч ке ус луг е ,  радиони це, изд авашт во
 

УДК 027.022(497.11 Ди ми тров град)“1898/2008“

Стогод ишњак иња 
младал ач ког  срц а
 Ст о  десе т г одина Нар од не биб лио теке 
 „Де т ко  Петров “ у Д имитровгра ду  

1 IFLA/UNESCO, Манифест о јавним библиотекама. http://www.
ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm (преузето 5. 10. 2008).
2 Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку (Београд: Clio, 
2005).
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3 Цариброд је старо име Димитровграда.

4 Детко Петров је највећи и најплоднији писац пореклом из 
димитровградског краја, који је годинама живео и стварао у 
Босни.

 свесни  с тари Ца риброђани3  када су  се да в не 1888. 
године ок упи ли с  циљем  да осн ују гра дски  театар, те 
 да  од пре дстава  ко ј е  буду и гр али , скуп е новац за отв а-
ра ње  град ске б иб ли отеке.  Вероватно ниг де  на овим  
прос тор и ма  није з абеле же н  случај  да  је „ро дитељ“ је д-
н е  биб ли о теке управ о  по зо ри ште. Ча робна пр ич а  о 
„књигоп оштовао цу“ и „ сце ноц енитељу“ ,  који су п оже-
лели да  ож иве у  малом  пр овинци јском  градић у  на 
„н емирн ој “  граници,  к аже  следеће:  П о сле десет г од ина 
рада  п озоришта  у  Ц ар иброду, 1.  ја нуара  189 8 .  годин е,  
основан а је библиотека . Исте године,  б иблиоте ка 
добиј а и Ст ату т (Устав), који  је  1 90 2. годин е  штампан  
у Трн у,  Бугарска . Те 19 02. библ иотека  се налаз и  у 
малом д ућану  у главн ој улици у граду. К њиге  је 
 и зд авао  и  примао мес ни учите љ,  те  је у т о време би-
бли о те ка радил а к ао  ј една  од  дел атности  шко ле. Ра д 
 би блиот еке  је фин ансирало  М инист арство  пр ос ве те 
Кне жев ине Буг ар ске, које ј е велику па жњу посвећи-
в ало  културном  развоју  
о вог  краја.  Већ  крај ем 19 .  и 
 почетк ом 20. века ,  у Цар иб-
роду  се јављају  п рв и часопи с и. 
Тако  188 9. годи не  излази  први 
број ча со пис а за нау ку  и књи-
ж ев ност Домашен учит ел , 
190 1.  појављује  с е неде љ-
н ик Цар иб род,  а  1908.  г оди не 
излази лист Н ишава. Д ес е-так 
г од ина кас ни је појављује  се  ли-
ст за  х умор и  сатиру  Кл опотар . 
Годи не  1909. у  Царибр о-
ду из лази и  п рва шт а м-
пан а књига  Сти хови и  п роза  
аут ора Христа Гоцева.

Географ ски и етн ич ки, ди-
м ит ровград ски  крај је  у век био 
на мети дв е  држав е  –  Србије  и 
Бугарске. Грани ца  је и  у  овом 
сл учају по казала  своју злу ћуд 
–  њ у цртају  моћници и  селе је 
ле во и де сно ,  у  овом сл учају  на  и сток и на з апа д. И 
књи га  и  б иблиот ека су  б иле  захваћ ен е тим  ис торијс-
к им прев ир ањ има. После полити чк их промена нас та-
лих  Нејски м д о го вором, ве ћ 1920. године  ц ео фонд 
 Цар ибродске б ибл иотеке  ј е пренет  у  град Др аго ма н 
у Бугар ск ој , а ка сни ј е  пребаче н  у Софи ју. Исто-
вр емено са преношењ ем би блиоте ке  у С офију, м ења се  
и  њ ено име, па о на  ниј е више  „Ц арибро дс ко  градско  
ч италиште “,  већ  „Цари бр одск о беж ан ск о читали шт е 
– Софија “ („Ца ри бродск о  избег личко  чи талиште 
 –  Со фија“) .

 У но вој  д ржави, Држ ави Срба,  Хр в ат а и Сл ов енаца, 
Димитр ов грађа ни  не  остају  без б иблио тек е .  Године 
 19 2 8.  омладина Царибр ода оснива  св оју б ибли отеку 

и  ч итаон ицу „ Искра“,  у којој се оку пља л а  напре дн а 
омладина  тога доб а.  Књи жни ф он д  ов е библиотеке  ч и-
нила  је  у гл авном ма рк систичка литер атура.  У  том пе-
р иоду библио те ка је  ра дила као  д ео  „Ниже грађ анске 
ш ко ле“ . Т ри год ин е  ка сније, у Цар иброду ј е  о сн ован 
„ Ју го сл овенс ки  национ ални кл уб“, чија  је  читаон ица 
расп олагала  великим бројем  књига.

Са  по четком Д ру гог  све тског ра та , већ  8 . а прила 
 194 1. године, у Димит ро вграду се  пон ово успос тав ља 
буга рск а вла ст . Ист е  године, 1 0.  нове мбр а ,  Оснивачка 
с к упштина доно си  одлу ку  о  о снивању биб л иотеке 
„От ец  Паи сиј“.  До   сп ајања б иб лиотек е  „Отец Па иси ј“ 
и „Избегл ич ке биб лиоте ке  – Со фија“  до л аз и 1. но-
вембра 1942. год ине . Тако једин ст вена б иблиотека  
о стаје  св е до 8 .  септ ембра 1944.  године, к ад а ј е с рушен а 
буга рска фашист ичк а власт. Одм ах  по успо ст ављ ању 
нове в ла сти,  већ   по четком  1945. го дин е, у Царибро-
ду  ј е  основана  б иблиотек а „ Христо  С ми рненски“ . 

При  библиотеци је  ра ди ло  и ам ате р ск о поз ориште 
„Х рис то Ботев “,  а у п ростор ијам а биб лиотек е  била је 
смештен а  и књижара. П ос ле изг ра дње Дома  кул туре, 
о д  1950.  год ине, све установ е култ уре и  у метничка 
уд ружења сме шт ена су  у о в у  зграду, ко ја добија  им е 
„Цент ар за културу“ .  Библио тека при  Центру за 
к ултуру остај е  до 1 996. го ди не, ка да  се се ли  у нов 
п рос тор,  као  само ст ална  установа култу ре. Одлу-
к ом Ску пш тине  опш т ин е Димит ро вг ра д, а на пр е-
д лог Управног  одбора библ ио теке и  по ј ед инаца ,  на се д-
ници  од  31. м арт а  2 004. го дине,  библиотека до биј а на-
з ив  Н ар одна би блиот ека „Дет ко Петров“.4

Зграда Библиотеке
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2.  Народна б ибл ио тека „Д етко П етр о в“  данас

 За 110  година с вог пост ојања и  ра да , библи оте ка 
је чес то  била на  уд ару и  вл асти и политик е.  Смеш-
т ену  н а „немирно ј“ граници , селили  су ј е  и враћали , 
крштавал и је „овако“ и  „онако “,  к њи гу палили  и „јед-
ни“ и „ дру ги“,  али   и  књига и  библ иотека су остале. 
Данас , Н ар од на библио тека „ Де тко Пе тр ов“ има 
 око  38.000  пу бли кација,  од   ко јих д ес ет ак  х иљада 
на  б уга рс ком. Запосл ени у библио тец и комун и-
ц ирају са  к ори сницима и  на срп с ко м  и на  бугарск ом  
је зику и  максим ално с е 
 тру де , креирајући  нове  и  
з анимљиве  усл уге својим  
ко рисницима,  да  не буд е а к-
ту елна он а  наро дна  „Што  
ју жније –  то туж није“.  
Би бл иот ека у Димит ро в-
г раду  по шт уј е, сход но 
 својим  могућно стима, ону 
 Брофије ву деф ини ц иј у с 
поч ет ка пр ич е и труди  се  да 
буде  успеш на  би бл иотека, 
 оноли ко колико јој  ср ед ина 
и  услов и дозв ољ авају. Схо-
дно томе , она  је из гра д ил а сво ја мала правила шта  
т реба  да рад и доб ра  би бл иотека ка да је  је  р еч  о усл у-
гама ко је  пружа ко рис ни цима.

а . Добра библ иотек а треба  да  негуј е в ећ  п остојеће 
 услуге  и  д а  стално  ради на  њи ховом поб ољш авању ;

б. До бра библио тека т ре ба да  ф орм ира и ос миш-
ља ва но ве  услу ге  на основу  захте ва  к ор исника, осл у-
шкујући њих ове потр еб е; 

в. Добра биб лиотека у в ек  треба д а  се  труди, осла-
њ ају ћи се  пр е  св ега на  креати вн ост  з апослених, да 
 о смишљава  „изн енађењ а“ с војим к орисници ма ,  тј. 
да  креира и п ружа нове  пр ивлачне ус лу ге за  одређе-
не  груп е ( п ре  свега за најмлађе ,  као  будуће  до бр е чла-
нове би бл иотеке), и ли  з а све кор иснике .

 Послед ица т аквог  од носа је :
 З ад овољан  и  сре ћан корис ник к оји   че шћ е долази 

у  библио теку.
 Задово љни и с рећ ни  библиотек ари, и те  к ако све-

сни   св оје уло ге у  заједници.
 Бе з лажн е скром н ост и,  библиотека „Д етко П ет-

ров“ се  понос и с в ојо м кре ат ив ношћу.  Она је мож да ти-
пи чан п ри ме р библи от еч ке Пепељуге,  којој  је   ст ално 
ха љи на  и сц еп ана и п еп ељава, ј ер  ј е мала  би бл иотека , 
 марги на лиз ована, с ла ба шна и  сир ом аш на . Исп уњење 
захт ева корисника за о дређен им  информацијама 
можд а је с пор о ,  али ипа к  се д аје  макси мум  да с е до  
њих д ођ е.

Библ иотека у Димитро вград у,  по себно  п оследњи х 
г о ди на,  труди се ба р  да  прати саврем ен е  токове  у  
б иблиот екарству  и да недо ста так и сти х надомести 
к реи ра њем нових  услуг а.  И ма  д овољно  д рскости  

да  с е, кас кајући за  другим б ибл иотекама,  п олако  
„ пр иближ ава “  C OBISS-у,  како б и п ос тала део  вел ике 
п ор оди це библи от ека 21 . в е ка . Пошт уј ућ и пак  по т-
реб е  корис ни ка  и средин е,  Библиот ека приређ ује 
 библи ог рафију ч асо писа за  к ултуру, ум етнос т  и 
друштвена  питања на б угарском језику  М ост који 
и зда ј е  НИУ „ Бра тство “ из  Ниша .

 О д  2000. године,   при  Библ ио т ец и пос тоји 
П есничк а р ад ио ница.  То ј е кре ативна р адиониц а  која 
о ку пљ а тален товану  д ецу која в оле  да пи шу, с лика-
ју, р ец и ту ју, гл уме , певају. Као  резулта т рада П ес-

ничке  ра ди онице,  настало 
ј е  оса м књи га - зб ирки  са 
њиховим  ра довим а,  већи 
број  по ла зника  р ади онице 
до био  је знач ај не  наград е 
на к онкурсима лите рарног 
и  лик овног ств ар ала штва 
д еце, како  код   на с, тако и 
 у  Бугарск ој  и Републ иц и 
Српско ј. У би бл иотеци 
 се  с премају  представ е,  
и гроказ и,  драмски  пр ик аз и. 
Компон ују   се  песме, 
 одржа вају тр енинзи  за ре-

ц ит аторе. Из  биб ли отеке се с еје  љ убав према  књи зи и 
чит ањ у.  Све  а ктивнос ти  с а најмла ђ има  и  за на јмл ађе 
су инт ересантн ије,  по тпун ије  и креативниј е,  пос ебно 
сад , када  су д еца   Ди митро вг рада на 11 0. рођен данско ј 
журц и  своје б иблио теке  до бил а сво ј кутак,  св о је  Дечје 
одељење. Млади пе к у читала чки  занат  у библиотеци ,  а 
она  је ту да  их нау чи  да по шт уј у  књ игу и  да је  зав о ле .

Поред  осно вног задатка п оп ула рисањ а к њиге, би-
блиотека „Д ет ко  Петр ов“ им а и  издава чк у дела тн ост, 
к оја је  до изр аж аја д ошл а  п оследњ их десетак годи-
на . Прва књ ига у из дању Би бли о те ке изашла  је  1998. 
г оди не. Од  т ад а до да нас, биб лио тека  је штам па ла 37  
насло ва  ра зл ичитог  ш тив а – к њи же вн а дела,  хронике 
се ла, моно графије,  у џбен ичк у литерату ру . Аутори ти х 
књиг а су  људи из  Димитро вг ра да, или поре клом  из  
г рада, који ж и ве у  другим сред ина м а.  Ова услуг а пок а-
за ла  се ка о в еома до бра и за  б иблиот еку и за ширу за-
је дн ицу.  Лок алн и  аутори су  добили ша нс у да он о што 
 ст варају  репрезентују  кр оз   добро  оформљ ене   и  лепо 
урађене књиге.

 За све  пошто вао це  књ иге, би блиоте ка је ту да 
 им,  сходно св ој им  могућности ма, пружи  ша нсу да 
се  упозна ју  са ст ва ралаштво м  и српских и  бу гарских 
ау тора.  Књ иж евне ве чери и  триб ине су  по  прав ил у 
уве к  добро п осе ћене.  Сво ј у  улогу мо ст а  културе  
и зм еђ у  Србије  и  Бугарс ке библио тек а је доказал а и 
организов ањ ем  с ус рета с рпс ког и  бугарског  ПЕ Н 
центр а,  к ао и орга ни зо вањем су ср ета с рпс к их  и бу-
га рс ки х  ху мориста ... 

 Го во рећи о  зн ач ају б иб лио тека и ком уникац ији 
у  библиотекам а,  М аг ложата  Кишил овска на  једн ом 
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Резюме 
Народна б иб лиотек а”Детко Петров” в  Димитровград т ази, 2008, год ина ,  чества  св оя  110и  ро жден 
де н.  В  то зи  труд е п ред ставена  „ жизненат а  й пътека”,  не достатъ ц ите й   и  доб рите й качест ва , коит о  
тя, в  ср едата в  коя то  с ъщ ествува,  им а, усл у гите, които  пред лага на п отр ебител ите си, ро лята, която  
играе  ка т о  лидер в  култ урния живот  на града  и  в   окръг а.  Б и блиотек а „ Детко Пе тро в”  с е  старае, 
уважав ай ки же лания та  и  нуждите  на по тр е б и телите  с и, да пр едлага  нови инте р есни  у с луги, обр
ъщ айки вни мание,  п ре ди всичко , на и зискваният а на средата  да  тачи култура та на  д вата е зи ка на 
сръ б ски и  на   бъл гарск и  и н а  двата народа .  Издате лс ка  д ей ност, кр еа ти вни  работ илници с  най
малките, о рг анизир а не на лит ер ату рни срещ и с а  са мо  част от ус лу гите,  които  тя  пред ост а вя  на 
пот ребит елите си. 

 Ключови  ду ми : 
 Народн а б и бли отека „ Детко  Пет ро в” ,  истори я,  п отребит ел и,  би блиоте чн и у слуги, ин фо рм ац ионни 
тех нол ог ии, рабо ти лници,  из д ат елство

мес ту каж е да је  библио текар чо век ко ји не  само в оли 
к њиге,  не го је чо век ко ји  на п рв ом  месту во ли  д ру ге 
људе . Кол ико је љуб ав изм еђ у з апослени х у би бли -
от еци „ Детко  Пет ров“ и  њени х  корисни ка искр е-
н а, потв рђ ује мо то најмла ђих кој и понос но  стоји  у 
њ и хо вој „шар ен ој  соби“,  у но вом Дечје м одељ ењ у 
– Библи отек а – с ре ћо тека,  пр ав о мест о  за  малог 
ч ове к а.  Т а поврат на реакциј а  на клоност и кор исника  
и  б иб лиотек ара   је  један  од ел емената успеха до бр е 
библиот еке. Б иблиоте ка „Детк о Петров“ и  у 110 . 

 год ини се  о сећа  мл адо и чил о, уп рав о збо г своји х кори-
сника,  којима зау зврат с тално  поклања нове  услуге .

Можд а ј едан рад оваквог  ти па  тр еба д а  има н ек и 
о збиљан  за кљу чак, ал и  ја  ћу ис поштова ти ње гов о 
 велич анство  корисника  и цит ира ћ у  једну  вредн у д е -
во јчицу  која у п есм и о сво јој биб лиотеци  к аже:

Би блиотека мој а је ст ол ет на  зград а,
Ст аро и  понос но здање ,

То је мес то највес ел ијег  рада
К оје нуд и срећу и знање .

Ab stract
Dimitrov gr ad  Public library by t he name of Detko Petr ov is  ce lebrating its  110th birthday  in 2008.  Th is 
paper focuse s on the history  of the library ,  service s  that i t p er forms and its mission as the l eading c ultural 
institution of th e town and  of the reg ion. Having  i n mind its  users need s  an d wishes  th e libr ary  i s of
fering a  spectrum of int er esting s ervi ces bil in gu al ly – in   Se rbian  and in Bulgarian. Publ is hi ng  activitie s,  
creativ e workshops for kids and organi zat io n of l it erary  pr ograms are ju st  a part of the librari es  ser vices 
of ered  to the  custome rs. 

Keу words:
D imitrovgrad, De tko Petro v  Public L ibrary, hi stor y, librar y  users , l ibrar y s e rv ices,  works hops, publ is hing 
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Бран ка Дра го са вац
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
be ba drag@g mail.com 

Сажетак
Осни ва ње и раз вој ре он ских би бли о те ка у Бе о гра ду за по че ло је на кон Дру гог 
свет ског ра та, ка да је по че ла ини ци ја ти ва на род ног про све ћи ва ња. Иде ја је би ла 
да у но вој др жа ви кул тур ни и умет нич ки жи вот при па да на ро ду, као ак тив ном 
уче сни ку и ства ра о цу кул ту ре. Цен трал не би бли о те ке фрон то ва су тре ба ле да 
бу ду сто жер око ко га ће се при ку пи ти све кон струк тив не сна ге ре о на, сви гра
ђа ни, омла ди на, рад ни ци, из вор са ко га ће црп сти зна ње и из гра ђи ва ти се. Схва
та ју ћи зна чај књи га и би бли о те ка, нај пре омла ди на, а за тим и ста ри ји, по че ли 
су са при ку пља њем књи га до ко јих се мо гло до ћи. Та ко су, нај ве ћим де лом, од 
по кло на по је ди на ца и уста но ва, ма њим де лом за пле ном при ват них би бли о те ка 
„др жав них не при ја те ља“, са ку пље не пр ве хи ља де књи га ко је су по слу жи ле за 
фор ми ра ње би бли о те ка, ко ји ма ће се слу жи ти сви чла но ви ре о на.

Кључне речи:
ре он ска би бли о те ка, на род но про све ћи ва ње, по клон

УДК 027.52(497.11 Бе о град)(091)

Ре он ске би бли о те ке 
у Бе о гра ду

Осни ва ње и раз вој ре он ских би бли о те ка у Бе о гра-
ду за по че ло је на кон Дру гог свет ског ра та, ка да је, пре-
ма пи са њу днев не штам пе 1944. го ди не, по че ла ини-
ци ја ти ва на род ног про све ћи ва ња, јер су до та да, по 
ми шље њу но ве со ци ја ли стич ке вла сти, на род не ма се 
би ле ли ше не истин ских по ли тич ких пра ва и сло бо да, 
а у кул тур но-про свет ном по гле ду пот пу но за не ма ре-
не. Иде ја је би ла ја сна, да у но вој Де мо крат ској Фе де-
ра тив ној Ју го сла ви ји (ДФЈ) кул тур ни и умет нич ки 
жи вот не бу де са мо при ви ле ги ја имућ них, већ це ло-
куп ног на ро да, ко ји је тре ба ло да бу де по сма трач, али 
и ак ти ван уче сник и ства ра лац кул ту ре,1 а цен трал не 
би бли о те ке фрон то ва сто жер око ко га ће се при ку пи-
ти све кон струк тив не сна ге ре о на, сви гра ђа ни, омла-
ди на, рад ни ци, из вор са ко га ће црп сти зна ње и из гра-
ђи ва ти се.2

Схва та ју ћи зна чај књи га и би бли о те ка, нај пре 
омла ди на, а за тим и ста ри ји, по че ли су са при ку пља-
њем књи га до ко јих се мо гло до ћи. Та ко су нај ве ћим де-
лом од по кло на по је ди на ца и уста но ва, ма њим де лом 

за пле ном при ват них би бли о те ка „др жав них не при ја-
те ља“, са ку пље не пр ве хи ља де књи га ко је су по слу жи-
ле за фор ми ра ње би бли о те ка, ко ји ма ће се слу жи ти 
сви чла но ви ре о на.

Осла ња ју ћи се на члан ке у ча со пи си ма и но ви на-
ма, на пу бли ка ци је спо ме нич ког ка рак те ра ко је су 
де лом пи са не и на осно ву се ћа ња и уче шћа у ра ду ре-
он ских би бли о те ка, мо же се ус по ста ви ти из ве сна хро-
но ло ги ја у осни ва њу и по че ци ма ра да се дам, од но сно 
де вет ре он ских би бли о те ка оп шти не гра да Бе о гра да, 
ко је су фор ми ра не у го ди на ма из ме ђу 1944. и 1950. И 
део ар хив ске гра ђе оп штин ских би бли о те ка, Исто риј-
ског ар хи ва Бе о гра да, На род не би бли о те ке Ср би је, Би-
бли о те ке гра да Бе о гра да и ње ног ар хи ва, омо гу ћио је 
да се утвр де осни ва чи, од лу ке о осни ва њу ре он ских 
би бли о те ка и њи хо ви по че ци.

Пре ма по да ци ма из до ступ не, са чу ва не ар хив ске 
гра ђе о ре он ским би бли о те ка ма и пи са њу та да шње 
штам пе, са зна је се да су пр ве цен трал не ре он ске би-
бли о те ке осно ва не кра јем 1944. го ди не, а по че ле са 
ра дом апри ла 1945. го ди не. До кра ја 1945. го ди не, би-
бли о те ке су би ле фор ми ра не у свих 7 град ских ре о на, 
од но сно 9, за јед но са би бли о те ка ма у Зе му ну и на се љу 
Ра ко ви ца.

1 M. Б., „На род на кул ту ра“, Глас 3, 13 (25. 12. 1944): 7. 
2 Да ни ца Кра со је вић, „Отва ра ње ре он ских би бли о те ка“, 20. ок то-
бар 2, 5 (06. 01. 1945): 7.

Б И Б л И О т е К а    
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Би бли о те ка II ре о на је, пре ма по да ци ма Исто риј-
ског ар хи ва Бе о гра да, пр ва осно ва на, и то 1944. го ди-
не. О да ту му осни ва ња ове би бли о те ке и по чет ку ра да 
са ко ри сни ци ма не ма са чу ва них по да та ка, али су бли-
зи на Би бли о те ке гра да Бе о гра да, ње не пред рат не ак-
тив но сти и ис ку сан ка дар, нај ве ро ват ни је ути ца ли да 
се у овом ре о ну фор ми ра би бли о те ка већ кра јем 1944. 
го ди не. О ње ном по чет ку ра да оба ве шта ва ју нас и но-
ви не 20. ок то бар у бро ју 62, од 6. фе бру а ра 1946. го ди-
не „Од мах по сле осло бо ђе ња, но вем бра ме се ца 1944. 
го ди не, Од бор на род ног фрон та и Од бор АФЖ-а II 
ре јо на ра ди ли су свом сна гом да отво ре би бли о те ку. 
Про на ђе на је згра да (По ен ка ро ва 25) 
и нај леп ша са ла од ре ђе на је за би бли-
о те ку и чи та о ни цу (...) Ја ну а ра 1945. 
го ди не би бли о те ка већ из да је књи ге 
на чи та ње..."3.

На род ни фронт I ре о на, 1. ок то-
бра 1944. го ди не, до нео је од лу ку о 
осни ва њу Би бли о те ке I ре о на, од лу-
ка ни је са чу ва на, али се овај по да так 
про на ла зи у свим ар хив ским до ку-
мен ти ма и до ступ ној об ја вље ној гра-
ђи.4 Би бли о те ка је, ка ко нас из ве шта-
ва лист 20. ок то бар, по че ла са ра дом 
21. ју ла 1945. го ди не.5

На пред лог На род ног фрон та VI 
ре о на, 8. ју ла 1945. го ди не, На род ни 
од бор ре о на до нео је од лу ку о осни-
ва њу ре он ске би бли о те ке, Би бли о те-
ке VI ре о на, и че ти ри чи та о ни це на 
под руч ју ре о на. Уз по моћ про свет-
них рад ни ка шко ле „До си теј Об ра до-
вић“ при сту пи ло се са ку пља њу књи га, до бро вољ ним 
при ло зи ма, пре у зи ма њем књи га из кон фи ско ва не 
имо ви не на род них не при ја те ља и при па ја њем 260 
књи га из фон да пред рат не Би бли о те ке и чи та о ни це 
„Гор њи Во ждо вац“, осно ва не 1933. го ди не од стра не 
Дру штва за улеп ша ва ње пред гра ђа.6

Би бли о те ка је све ча но по че ла са ра дом 23. сеп тем-
бра 1945. го ди не, уз кра так го вор пред сед ни ка Кул тур-
но-про свет ног од бо ра На род ног фрон та, пре да ва ње и 
при год ну из ло жбу.

На ини ци ја ти ву гру пе ак ти ви ста – про свет них, 
кул тур них и по ли тич ких рад ни ка оку пље них око На-
род но-осло бо ди лач ког од бо ра V ре о на, ко ји су да ли 
иде ју о осни ва њу би бли о те ке и би ли нај ак тив ни ји у 
при ку пља њу и сре ђи ва њу књи га, ин вен та ри са њу и ра-

ду на „кар то те ци“7, ре ше њем број 10-20636/1 На род-
ног од бо ра V ре о на осно ва на је Би бли о те ка V ре о на. 
Пре ма све до че њу уче сни ка8, Би бли о те ка је отво ре на 
ма ја 1945. го ди не, иако дру ги све док и њен пр ви управ-
ник Ру жа Га јић по ми ње 12. ав густ 1945. го ди не, ка да 
је оба вљен и чин све ча ног отва ра ња.9 По да так да је 
Би бли о те ка V ре о на за по че ла свој рад 12. ав гу ста, по-
твр ђу је и сле де ћи чла нак: „У са ли VI му шке гим на зи-
је, пред ре ла тив но ма лим бро јем гра ђа на, ко ји ина че 
по ка зу ју ле пог ин те ре со ва ња и за кул тур не, као и за 
по ли тич ке ак тив но сти, све ча но је отво ре на ре јон ска 
би бли о те ка V ре јо на...".10

Ав гу ста ме се ца 1945. го ди не по че ла је са ра дом 
Би бли о те ка Из вр шног На род ног фрон та VII ре о на 
Ра ко ви ца, ко ју су осно ва ли омла ди на и гра ђа ни са-
ку пља њем књи га из сво јих лич них би бли о те ка. Ини-
ци ја ти ву за осни ва ње Би бли о те ке да ли су Аца По по-
вић, књи жар, и ње го ва су пру га Рад ми ла, ко ји су и део 
сво је ку ће у По сто јин ској ули ци број 8 (да нас ули ца 
Стар ца Ми ли је број 7) усту пи ли за сме штај Би бли о те-
ке и чи та о ни це, око 100 м², са за себ ним ула зом. Аца 
По по вић, у то вре ме про свет ни ре фе рент На род но о-
сло бо ди лач ког од бо ра, по кло нио је Би бли о те ци 2000 
књи га, и ве ро ват но је оба вљао и по сло ве би бли о те ка-

3 „Би бли о те ка II ре јо на рас по ла же са 6670 књи га“, 20. ок то бар 3, 
62 (08. 02. 1946): 7.
4 ИАБ, рег. бр. 939(913.00), пред мет Би бли о те ка „Ђор ђе Јо ва но-
вић“.
5 „Би бли о те ка Пр вог ре јо на до би ла је сво ју чи та о ни цу“, 20. ок то-
бар 5, 166 (30. 01. 1948): 9.
6 Ми лан Јан ко вић, прир., Спо ме ни ца 25. го ди шњи це Ма тич не 
би бли о те ке „До си теј Об ра до вић" у Бе о гра ду (Бе о град: Ма тич на 
би бли о те ка „До си теј Об ра до вић“, 1970), 4-17.

7 Са ва Ан ђел ко вић, Ми лош Ми лич ко вић, Бо ри во је Стој ко вић, 
Ра то мир Ми ли кић, Сте ла Шкре блин, Дар ка Ђор ђе вић, Ру жа Га јић, 
Сми ља Лу цић, Ана Јев то вић и дру ги.
8 Ми лош Ми лич ко вић, „Осни ва ње и раз вој уста но ва и ор га ни за-
ци ја у обла сти кул ту ре на те ри то ри ји Зве зда ре“, у Го ди шњак гра да 
Бе о гра да. књ. 21. (Бе о град : Му зеј гра да Бе о гра да, 1974), 325-345.
9 Ру жа Га јић, „Кра так исто ри јат Би бли о те ке“ (ру ко пис у ар хи ви 
Би бли о те ке) у До бри во је Мла де но вић, „Уз је дан ју би леј. На род на 
би бли о те ка ,Вук Ка ра џић' Зве зда ра - Бе о град од 1945. до 1985. 
го ди не“, Би бли о те кар год. 37, 1-3 (1985): 229-234.
10 С. Бу ри на, „Отво ре на је би бли о те ка V ре јо на“, 20. ок то бар 2, 37 
(17. 08. 1945):8.
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Чланска карта професорице Стаматовић из 1945. године
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ра, бу ду ћи да се та ко пот пи сао на пр вом из ве шта ју о 
ра ду Би бли о те ке, 18. ок то бра 1945. го ди не.11

Гру па про свет них рад ни ка, на кон осло бо ђе ња 
Зе му на, по кре ну ла је ини ци ја ти ву о отва ра њу би бли-
о те ке. Осно ву фон да чи ни ле су књи ге пред рат не Гра-
ђан ске чи та о ни це у Зе му ну12, око 1600 на сло ва, ко је су 
оста ле са чу ва не у по дру му На род ног до ма, а би ле су 
нај ве ћим де лом ро ма ни срп ских и фран цу ских пи са-
ца. Гра ђа ни Зе му на, та ко ђе, схва та ју ћи зна чај отва ра-
ња би бли о те ке, до но си ли су књи ге из сво јих при ват-
них би бли о те ка на по клон.

О ра ду Би бли о те ке у 1945. го ди ни не ма по да та ка, 
јер она као уста но ва ни је зва нич но по сто ја ла, а то ком 
1946. го ди не, пре ма ме сеч ним из ве шта-
ји ма Про свет ног од се ка Из вр шног од бо-
ра На род ног од бо ра Зе му на за ав густ и 
сеп тем бар, би бли о те ка се при пре ма за 
по че так ра да са чи та о ци ма. У из ве шта-
ју за ок то бар ме сец истог од се ка пи ше 
да је „Би бли о те ка отво ре на 1. ок то бра 
1946. го ди не. Рас по ла же са 1639 књи га, 
а зва нич ни на зив јој је ,Град ска би бли о-
те ка Зе му на'“.13

По све му су де ћи, до кра ја 1945. го-
ди не основанe су и би бли о те ке у III, 
IV и VII ре о ну. Би бли о те ка III ре о на је, 
пре ма пи са њу штам пе, те го ди не рас по-
ла га ла фон дом од 4000 књи га, из ра ђи ва-
ла Зид не но ви не, а у пла ну је би ло и да, 
на кон осни ва ња До ма кул ту ре, Би бли о-
те ка до би је но ве про сто ри је.14 У IV ре-
о ну фор ми ра на је би бли о те ка са 3600 

на сло ва мо но граф ских пу бли ка ци ја, ве ли ким бро јем 
ча со пи са и но ви на.15 По да ци о Би бли о те ци VII ре о на 
до би је ни су по сред но, из до ку мен та ко ји је про на ђен 
у Ар хи ви Би бли о те ке, из ко га се за кљу чу је да је би бли-
о те ка по че ла са ра дом по чет ком 1945. го ди не, а фонд 
је фор ми ран до бро вољ ним са ку пља њем књи га.16

Сво јим укуп ним ра дом и ак тив но сти ма са књи-
гом, ре он ске би бли о те ке су учи ни ле ве ли ки на пре дак 
у при вла че њу чи та ла ца, ства ра њу на ви ка за чи та њем, 
и сва ка ко су пред ста вља ле осно ву за фор ми ра ње оп-
штин ских би бли о те ка у Бе о гра ду, ко је су пре ма са чу-
ва ним, не пот пу ним по да ци ма, на ста ја ле у пе ри о ду од 
је да на ест го ди на; од 1950. до 1961. го ди не.

11 Ма тич на би бли о те ка „Ра до је Да кић“: 1945-1980 (Бе о град: Од-
бор за про сла ву, 1980), 15.
12 Пре ма не ким исто ри ча ри ма би бли о те кар ства, још 1825. го ди не 
осно ва на је у Зе му ну Сла ве но-серб ска би бли о те ка зе мун ска при 
шко ли. Иако је би ла за ми шље на као јав на, ова би бли о те ка је би ла 
у пр во вре ме школ ска, за тим је део фон да по слу жио за осни ва ње 
Гра ђан ског чи та ли шта у Зе му ну (1850-1914), на чи јим је те ме љи ма 
ка сни је на ста ла Гра ђан ска чи та о ни ца (1921-1941). У тој Гра ђан ској 
чи та о ни ци по ни кла је иде ја о отва ра њу би бли о те ке за све гра ђа не 
Зе му на, пр ве јав не би бли о те ке, ко ја је осно ва на 1941. го ди не и у то-
ку ра та пре ста ла са ра дом. Ви ше по да та ка о овој би бли о те ци да ти 
су у за пи си ма Ми о дра га А. Да би жи ћа и у пу бли ка ци ји Зе мун ска 
би бли о те ка: 1825-1965: по во дом про сла ве сто че тр де сет го ди на 
по сто ја ња (Зе мун: На род на би бли о те ка и чи та о ни ца „Јо ван По по-
вић", 1966).
13 Сте ван Ра до ва но вић, „Би бли о те ка ,Јо ван По по вић' од 1944. до 
1975. го ди не“, у Зе мун ска би бли о те ка: 1825-1975 (Зе мун: Би бли о те-
ка „Јо ван По по вић“, 1975), 79-84.
14 „Тре ћи ре он је раз вио по ли тич ко и кул тур но-про свет но де ла ње 
у пу ној ме ри“, 20. ок то бар 2, 8 (25. 01. 1945): 6.

15 „Гра ђа ни и гра ђан ке Бе о гра да не за бо ра вља ју да рат још тра је 
: кул тур но-про па ганд ни рад IV ре о на“, 20. ок то бар 2, 5 (06. 01. 
1945):12.
16 Ар хи ва Би бли о те ке „Ла за Ко стић“, Текст из ра ђен на осно ву де ла 
ру ко пи са Ср би сла ва Ра до њи ћа.
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Полеђина чланске карте



105

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3

 ЛИТЕ РАТ УРА:

1. „Би бли о те ка II ре јо на рас по ла же са 6670 књи-
га“. 20. ок то бар 3, 62 (08. 02. 1946): 7.

2. „Би бли о те ка Пр вог ре јо на до би ла је сво ју чи та-
о ни цу“. 20. ок то бар 5, 166 (30. 01. 1948): 9.

3. Б. М. „На род на кул ту ра“. Глас 3, 13 (25. 12. 1944): 7.
4. Бу ри на, С. „Отво ре на је би бли о те ка V ре јо на“. 

20. ок то бар 2, 37 (17. 08. 1945): 8.
5. Га јић, Ру жа. „Кра так исто ри јат Би бли о те ке“ (ру-

ко пис у ар хи ви Би бли о те ке). У Мла де но вић, До бри-
во је. „Уз је дан ју би леј. На род на би бли о те ка „Вук Ка-
ра џић“ Зве зда ра - Бе о град од 1945. до 1985. го ди не“. 
Би бли о те кар год. 37, 1-3 (1985): 229-234.

6. „Гра ђа ни и гра ђан ке Бе о гра да не за бо ра вља ју 
да рат још тра је: кул тур но-про па ганд ни рад IV ре о-
на“. 20. ок то бар 2, 5 (06. 01. 1945): 12.

7. Зе мун ска би бли о те ка: 1825-1965: по во дом про-
сла ве сто че тр де сет го ди на по сто ја ња. Зе мун: На род-
на би бли о те ка и чи та о ни ца „Јо ван По по вић“, 1966.

8. ИАБ, рег. бр. 939(913.00), пред мет Би бли о те ка 
„Ђор ђе Јо ва но вић“.

9. Јан ко вић, Ми лан, прир. Спо ме ни ца 25. го ди-
шњи це Ма тич не би бли о те ке „До си теј Об ра до вић" у 
Бе о гра ду. Бе о град: Ма тич на би бли о те ка „До си теј Об-
ра до вић", 1970.

10. Кра со је вић, Да ни ца. „Отва ра ње ре он ских би-
бли о те ка“. 20. ок то бар 2, 5 (06. 01. 1945): 7.

11. Ма тич на би бли о те ка „Ра до је Да кић“: 1945-
1980. Бе о град: Од бор за про сла ву, 1980.

12. Ми лич ко вић, Ми лош. „Осни ва ње и раз вој 
уста но ва и ор га ни за ци ја у обла сти кул ту ре на те ри-
то ри ји Зве зда ре“. У Го ди шњак гра да Бе о гра да књ. 21. 
Бе о град: Му зеј гра да Бе о гра да, 1974.

13. Ра до ва но вић, Сте ван. „Би бли о те ка ,Јо ван По-
по вић' од 1944. до 1975. го ди не“. У Зе мун ска би бли о-
те ка: 1825-1975. Зе мун: Би бли о те ка „Јо ван По по вић“, 
1975.

14. „Тре ћи ре он је раз вио по ли тич ко и кул тур но-
про свет но де ла ње у пу ној ме ри“. 20. ок то бар 2, 8 (25. 
01. 1945): 6.

Ab stract
Fo un ding and de ve lop ment of re gi o nal li bra ri es in Bel gra de star ted af ter World War II, with the 
ini ti a ti ve of pu blic edu ca tion. The idea was that in new sta te cul tu ral and ar ti stic li fe be long 
to pe o ple, as ac ti ve par ti ci pant and cul tu ral cre a tor. Cen tral li bra ri es had to be pla ces and so
ur ces for spre a ding know led ge and de ve lop ment, which will gat her all con struc ti ve for ces of 
re gi ons, all ci ti zens, youth, wor kers. Re a li zing the im por tan ce of bo oks and li bra ri es, first the 
youth, and then the ol der ones, star ted to col lect ava i la ble bo oks. The first tho u sands of bo oks 
which we re ba sis for new li bra ri es for all mem bers of re gion we re gat he red from pre sents of 
pe o ple and in sti tu ti ons and from con fi sca tion of “pu blic ene mi es” li bra ri es.

Keу words:
re gi o nal li brary, pu blic edu ca tion, pre sent
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На го ди шњој Кон фе рен ци ји би бли о те ка ра ко ју 
већ сед ми пут ор га ни зу ју Би бли о те кар ско дру штво 
Ср би је и Фи ло ло шки фа кул тет (одр жа на на Фи ло ло-
шком Фа кул те ту у Бе о гра ду од 25. до 28. сеп тем бра 
2008), имао сам част да се упо знам са го спо ди ном 
То дом Ка тле ром (Тоdd Cut tler), инжeњером елeк-
тротехнике, ко га су про фе си о нал не ак тив но сти од-
ве ле из обла сти ин ду стриј ске ауто ма ти за ци је у свет 
ауто ма ти за ци је би бли о те ка. По што је из ло жио јед но 
од увод них пре да ва ња о елек трон ским би бли о те ка ма, 
Ка тлер је био и гост Аме рич ког кут ка у Бе о гра ду, где 
сам ис ко ри стио при ли ку да му по-
ста вим не ко ли ко пи та ња.

М.В: Одр жа ли сте пре да ва ња 
у ви ше гра до ва. Ре ци те ми Ва ше 
ути ске о ста њу би бли о те ка и би-
бли о те кар ства у Ср би ји.

Т.K: Оби ла зе ћи би бли о те ке, 
уви део сам да у ве ћи ни њих пре-
о вла ђу је застaрели на чин по сло-
ва ња. Још увек се ко ри сте ли сни 
ка та ло зи уме сто оn-li ne ба за по-
да та ка ко је су, сло жи ће те се, мно-
го лак ше за пре тра жи ва ње. Исто 
сам при ме тио и у раз го во ру са 
би бли о те ка ри ма. Њи хов на чин 
раз ми шља ња под ра зу ме ва не ке 
пот пу но не ак ту ел не и, да ка жем, 
не ко ри сне иде је, ко је не мо гу да 
до при не су по бољ ша њу ста ња 
би бли о те кар ства у ва шој зе мљи. 
Кроз сво ја пре да ва ња и раз го во-
ре, по ку шао сам да их упу тим 
на но ве тен ден ци је у аме рич ком 
би бли о те кар ству и да им пре не сем део свог ис ку ства, 
као и све оне ко ри сне ства ри ко је су при ме ње не у аме-
рич ком би бли о те кар ству. Сма трам да је одр жа ва ње 
струч них ску по ва би бли о те ка ра ја ко ва жно, јер на њи-
ма они мо гу да раз ме не ис ку ства и да за јед нич ким сна-
га ма про ба ју да ре ше про бле ме са ко ји ма се ве ћи на 

њих су сре ће, јер то су ма ње-ви ше исти про бле ми. На 
кон фе рен ци ји ко јој сам при су ство вао би ло је ви ше 
пре зен та ци ја у ве зи са ка та ло ги за ци јом, а пред став-
ни ци би бли о те ка по ка зи ва ли су пот пу но раз ли чи те 
на чи не ка та ло ги за ци је, уме сто да сед ну и да се до го во-
ре да се опре де ле за је дан стан дард ко ји би им сви ма 
олак шао по сао. У Аме ри ци су би бли о те ке око 2000. 
го ди не по че ле да по ста вља ју сво је ка та ло ге оn-li ne, и 
ми слим да је то био пр ви сте пе ник ди ги та ли за ци је. 
Нај ви ше мо же те до при не ти сво јој про фе си ји ако по-
гле да те ис ку ства дру гих зе ма ља ко је су се већ су о чи ле 

и из бо ри ле са про бле ми ма са ко ји ма се ви са да су сре-
ће те. На дам се да су бар не ки од њих са мо је пре зен-
за ци је оти шли са иде јом да ово што ја при чам и ни је 
та ко бе сми сле но. (смех)

М.В: Ка ко сте Ви, као ин же њер елек тро тех ни ке, 
уоп ште до спе ли у свет би бли о те кар ства?

ИН ТЕР ВЈУ

Са рад ња, са рад ња 
и опет са рад ња
Тод Ка тлер у по се ти срп ским би бли о те ка ри ма

Наш сарадник у разговору са Тодом Катлером



107

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3 О Д Р а З 

Т.К: Ја сам по обра зо ва њу, ин же њер елек тро тех ни-
ке. Пре не го што сам по чео да са ра ђу јем са би бли о те-
ка ма, ба вио сам се ин ду стриј ском ауто ма ти за ци јом. 
Му ште ри је су до ла зи ле код нас и го во ри ле нам шта 
им тре ба за уна пре ђе ње про из вод ње. Мој по сао је 
био да ди зај ни рам ми ни ком пју те ре са од го ва ра ју ћим 
софт ве ром за по тре бе ауто ма ти за цје про из вод ње. 
Мој мо зак је тре ни ран да ауто ма ти зу је ства ри и ми-
слим да сам уз по моћ то га уви део да мо гу да бу дем 
од ко ри сти би бли о те ка ма. Мо гу вам ре ћи да ми је са-
рад ња са би бли о те ка ма бу квал но па ла с не ба. Јед ног 
да на сам на свом кан це ла риј ском сто лу за те као факс 
од ло кал не би бли о те ке, ко јој је би ла по треб на по моћ 
око ускла ђи ва ња ме сеч ног про гра ма. У Аме ри ци је, 
прет по ста вљам као и ов де, прак са да би бли о те ке ор-

га ни зу ју ра зна кул тур на де ша ва ња. Ко ри сни ци би бли-
о те ке су мо ра ли да до ђу у би бли о те ку и да се при ја ве 
за од ре ђе на пре да ва ња. Ре ги стро ва ње при ја вље них 
ко ри сни ка бе ле же но је у књи гу ве ли ког фор ма та, што 
је би ло не згод но за стал но упи си ва ње но вих пре да ва-
ња, као и за во ђе ње ста ти сти ке. Са гле дав ши про блем, 

до шао сам на иде ју о рач унар ском софт ве ру ко ји би 
то олак шао. Мо ја фир ма га је на пра ви ла и по ну ди ла 
би бли о те ци. Софт вер се са сто јао од то га да ко ри сни-
ци би бли о те ке мо гу на ње ном сај ту да на ђу ме сеч ни 
рас по ред пре да ва ња, да ода бе ру да ту ме и вре ме пре да-
ва ња и да ре зер ви шу сво је ме сто. За са мо ме сец да на, 
број по се та пре да ва њи ма се удво стру чио. Ко ри сни ци 
и би бли о те ка ри су са оду ше вље њем при ми ли ову ино-
ва ци ју и за 5 го ди на смо тај софт вер ин ста ли ра ли у 
пре ко 600 цен трал них би бли о те ка, ко јих за јед но са 
огран ци ма има пре ко 3000.

М.В: По ме ну ли сте још не ке софт ве ре. Мо же те ли 
их по де ли ти са на шим чи та о ци ма?

Т.К: На рав но! Је дан од софт ве ра ко ји је на и шао 
на нај бо љи при јем је ro om re ser va tion soft wa re. Он се 

са сто ји од ре зер ва ци је про сто ри ја би бли о те ке. 
Би бли о те ке че сто из да ју свој про стор за нај ра-
зли чи ти је ак тив но сти и то чи ни је дан од на чи на 
њи хо вог фи нан си ра ња. Да би ра ни је ре зер ви са-
ли не ку са лу или со бу за са стан ке, за ин те ре со-
ва ни су мо ра ли да до ђу у би бли о те ку, да се до го-
во ре са би бли о те ка ром или осо бом за ду же ном 
за из да ва ње про сто ри ја и да до ђу дан ра ни је по-
но во да пла те ту про сто ри ју. Ви ше пу та се де ша-
ва ло да се из да ју исте про сто ри је у исто вре ме, 
јер су два би бли о те ка ра за пи са ла ре зер ва ци је 
на раз ли чи тим ме сти ма и ни су оба ве сти ли је-
дан дру гог... Ro om re ser va tion soft wa re је ре шио 
ове про бле ме. Са да сви за ин те ре со ва ни мо гу 
да се оn-li ne ин фор ми шу о сло бод ним тер ми ни-
ма. Уко ли ко ра ни је ни су би ли у би бли о те ци, до-
ступ не су им и сли ке про сто ри ја, као и њи хов 
са др жај, а од ско ра мо гу са ми да ода бе ру на чин 
пла ћа ња, тј. мо гу то да оба ве оn-li ne, пу тем кре-
дит не кар ти це. Да кле, оста је им са мо да се по ја-
ве у за ка за но вре ме. Још је дан про грам, на ко ји 
сам по себ но по но сан, је Sum mer Re a der soft wa re. 
Он омо гу ћа ва ко ри сни ци ма свих уз ра ста да то-
ком ле та по зајм љу ју књи ге и о њи ма ди ску ту ју 
са свог кућ ног ра чу на ра. Они мо гу да ви де ко чи-
та ко ли ко књи га, ко је су то књи ге, а за тим и да о 
њи ма раз го ва ра ју. Овај про грам од го ва ра би бли-
о те ка ри ма, јер уз по моћ ње га мо гу ла ко да во де 
ста ти сти ку о чи та њу и по пу лар ним на сло ви ма 
књи га. Про грам је по себ но по пу ла ран код ти неј-
џе ра, јер им пред ста вља за ни мљи ву оn-li ne ко му-
ни ка ци ју. Та ко ђе, ра ди мо и на раз во ју про гра ма 
за во ђе ње ге не а ло ги је.

М.В: Ко ли ко су ти софт ве ри до ступ ни би-
бли о те ка ма у Аме ри ци, тј. ко ли ко би бли о те ка 

мо же да их при у шти?
Т.К: На жа лост, увек се до ђе до про бле ма са нов-

цем. Да би би бли о те ке по ста ви ле свој ка та лог оn-li ne, 
мо ра ју да има ју софт вер. Да би има лиле софт вер, мо ра-
ју да ску пе па ре за ње га. Ако би бли о те ке ра де за јед но, 
ми слим да не ка ко мо гу да до ђу до ре ше ња про бле ма 

Тод Ка тлер (Todd Cu tler) је је дан од осни ва ча ком-
па ни је „Evan ced So lu ti ons, Inc.“ ко ја се, из ме ђу оста-
лог,  ба ви и кре и ра њем ком пју тер ских софт ве ра 
за би бли о те ке. Они пр вен стве но слу же за по ве зи-
ва ње и бо љу ко му ни ка ци ју би бли о те ка са ло кал-
ним за јед ни ца ма. Софт ве ри су до ступ ни on- li ne, 
вр ло су прак тич ни и јед но став ни за ко ри шће ње. 
Тод Ка тлер је ди пло ми рао елек тро тех ни ку на „Pur-
due Uni ver sity“ у Ин диј а ни. У по чет ку ка ри је ре 
ба вио се ин ду стриј ском ауто ма ти за ци јом, и био 
ан га жо ван на ви ше про је ка та у САД и Евро пи. Ко-
ри сте ћи сте че но ис ку ство и, ка ко сам ка же, нео п-
 ход ност ауто ма ти за ци је би бли о теч ких по сло ва, 
2000. го ди не осни ва по ме ну ту фир му чи је софт ве-
ре, по сле се дам го ди на по сло ва ња, ко ри сти пре-
ко три хи ља де аме рич ких би бли о те ка.  
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фи нан си ја и омо гу ће се би оn-li ne ка та лог. У Аме ри ци 
фир ме ко је се ба ве ка та ло ги за ци јом ну де ре ше ње. Би-
бли о те ке би тре ба ле да се удру же при ку по ви ни софт-
ве ра и ин ста ли ра ју га на је дан ком пју тер. За тим би бли-
о те ке ко је су се до го во ри ле да за јед но ку пе тај је дан 
софт вер до би ја ју при ступ пре ко сво јих ра чу на ра и тај 
при ступ функ ци о ни ше као да сва ка би бли о те ка има 
свој за себ ни софт вер. То је мно го јеф ти ни је не го да 
сва ка би бли о те ка ку пи свој софт вер. Још јед на ствар 
ко ју би бли о те ке ра де је fun dra i sing (при ку пља ње нов-
ца). На при мер, мо ја ло кал на би бли о те ка ор га ни зу је 
Wi ne and Che e se night (Ве че уз ви но и сир). Би бли о те ка 
од ло кал них ком па ни ја ви на и си ра за тра жи до на ци ју, 
што тим ком па ни ја ма слу жи као ре кла ма и про мо ци-
ја про из во да, а за тим би бли о те ка оба ве сти ло кал ну 
за јед ни цу и, за 5$ по осо би, сва ко мо же да про ве де 
ве че у би бли о те ци уз ви но и сир. Та да љу ди мо јих го-
ди на до ђу у би бли о те ку због ви на и си ра, а љу ди мог 
го ди шта би бли о те ку нај че шће ви де, као што сам је и 
ја пре не ко ли ко го ди на гле дао, као скла ди ште књи га. 
Ту при ли ку би бли о те ка ис ко ри сти још и за про мо ци-
ју сво јих про гра ма ко је ина че одр жа ва. Љу ди се та да 
упо зна ју са мно штвом за ни мљи вих ства ри ко је би бли-
о те ка ра ди, а о ко ји ма ни су има ли пред ста ву да по сто-
је. Та ко би бли о те ка са ку пи не што нов ца да по кри је 
по тре бе ко је ни су об у хва ће не бу џе том. За Re a ding pro-
gram би бли о те ка се обра ти ло кал ним пред у зе ћи ма, од 

ко јих тра жи да обез бе де но вац за на гра де или, ако је 
реч о про из вод ној ор га ни за ци ји, ку по не за про из во-
де. Не ка да то бу де фир ма ко ја про из во ди сла до лед, па 
осо ба ко ја ре ци мо про чи та пет књи га, до би је ку по не 
за сла до лед. То би бли о те ку не ко шта ни шта, осим ма-
ло вре ме на за ор га ни зо ва ње про гра ма.

М.В: Шта би сте пре по ру чи ли мла дој ге не ра ци ји 
би бли о те ка ра у на шој зе мљи?

Т.K: Са рад ња, са рад ња и са мо са рад ња. Вр ло је ва-
жно да ви мла ди љу ди схва ти те ко ли ко вам је нео п ход-
на уза јам на ко му ни ка ци ја, уз по моћ ко је би ве ћи ну 
по сло ва оба вља ли бр же и лак ше. Тех но ло ги ја ће до ћи 
и уско ро ће све би бли о те ке би ти ауто ма ти зо ва не. По-
ја ва wеb 2.0 је пот пу но од ба ци ла ста ри, спо ри на чин 
пре тра жи ва ња ин тер не та. Све је по ста ло до ступ ни је 
и аудио и ви зу ел но пот пу ни је. У том мно штву ин фор-
ма ци ја тре ба на ћи оне ре ле вант не. Би бли о те ка ри ће 
уна пре ђе њем сво га по сло ва ња ства ра ти, тј. ме ња ти, 
об лик по сто је ћих ин фор ма ци ја, ко ји је тре нут но ве-
ћи ном фи зич ки, у ди ги тал ни, и та ко ће ре ле вант не ин-
фор ма ци је би ти до ступ не све ве ћем бро ју љу ди.

Раз го вор во дио и текст са ен гле ског пре вео
Ми лан Ва си ље вић, ап сол вент на Ка те дри 

за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку
Филолошког факултета у Београду

milanvasiljevic_ac@hotmail.com

О Д Р а З    

Павле Миладиновић
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Алек сан дра Ке кић-Ђо кић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
snu ki ca @a im.com

Са же так
Раз гра на том мре жом суб спе ци јал них зна ња, мо дер не на у ке обез бе ђу ју про стор 
за уско струч но, те мељ но по све ћи ва ње и ис тра жи ва ње ма њих про блем ских це
ли на. Мул ти ди сци пли нар ност под ра зу ме ва са жи ма ње и функ ци о на ли зо ва ње до
ступ них и ре ле вант них по да та ка. Суб спе ци ја ли за ци ја и мул ти ди сци пли нар ност 
се у овом тек сту ана ли зи ра ју кроз рад на пред ме ти за ци ји пу бли ка ци ја у би бли
о те ка ма.

Кљу чне  р ечи: 
суб спе ци ја ли за ци ја, мул ти ди сци пли нар ност, на у ка, пред ме ти за ци ја, пред ме ти за
тор, ба за по да та ка

УДК 025.343

Суб спе ци јал ност 
и мул ти ди сци пли нар ност 
пред ме ти за ци је

Суб спе ци ја ли за ци је су јед на од из ра зи тих од ли-
ка да на шње на у ке, а ти ме и при ме ње них зна ња и ве-
шти на. Раз гра на том мре жом суб спе ци јал них зна ња, 
мо дер не на у ке обез бе ђу ју про стор за уско струч но, те-
мељ но по све ћи ва ње и ис тра жи ва ње ма њих про блем-
ских це ли на. Ко ли чи на да нас до ступ них и ре ле вант-
них по да та ка се на дру ги на чин не би мо гла са же ти и 
функ ци о на ли зо ва ти. Отуд, при род но, и дру га оп шта 
осо бе ност са вре ме не на у ке, мул ти ди сци пли нар ност.

Ове две оп ште ка рак те ри сти ке ор га ни зо ва ња и 
упо тре бе зна ња, огле да ју се и у би бли о те кар ству – нај-
пре у пред ме ти за ци ји.

Би бли о те кар ство је скуп ве шти на и зна ња ко ји ма 
се чу ва иден ти тет је зи ка, на ро да и ци ви ли за ци ја. Отуд 
не ки на ро ди по ла жу озбиљ не на по ре и сред ства да би 
би бли о те ке у сва ком тре нут ку ре ал но одрaжавале ста-
ње њи хо ве кул ту ре.

У том по ду хва ту, знат ну уло гу игра и пред ме ти-
за ци ја – те мат ско кла си фи ко ва ње књи га. Пред ме ти-
зо ва ње књи га је јед на од суб спе ци јал но сти у би бли о-
те кар ству. У том сми слу, зах те ва спе ци фич на зна ња 
и обра зо ва ње. Ка ко је њен за да так да од ре ди те му 
нај ра зли чи ти јим струч ним, по пу лар ним, пу бли ци-
стич ким, ли те рар ним и оста лим књи га ма, та ко се сам 
про цес ра да од ви ја у сфе ри мул ти ди сци пли нар но сти. 

Под тим се под ра зу ме ва нео бич но ши рок спек тар зна-
ња (ма кар и ба зи чан) о при род ним и дру штве ним на-
у ка ма, кул ту ра ма, ци ви ли за ци ја ма, итд. Мул ти ди сци-
пли нар ни при ступ по слу се успе шно оства ру је упра во 
кроз ква ли тет ни ме наџ мент људ ских ре сур са.

Рас по ла га ње зна њи ма оп штег ти па и по се до ва ње 
из ве сне ин те лек ту ал не ра до зна ло сти, ви ше стру ко 
(мул ти ди сци пли нар но) ан га жу је пред ме ти за то ра:

1.
- Уко ли ко не по се ду је од ре ђе на зна ња, би бли о те-

кар не ће мо ћи да по ве же од ре ђе не те ме;
- не ће би ти у ста њу да пре по зна ве зе, на пр ви по-

глед, не спо ји вих дру штве них, по ли тич ких, ци ви ли за-
циј ских про це са;

- не ће би ти у ста њу да пре по зна ва жност ин фор-
ма ци ја, пој мо ва или лич но сти;

- пој мо ве и ве зе ме ђу њи ма не ће мо ћи да пре по-
зна на де ли кат ни јем зна чењ ском ни воу.

Свим овим мо гу ћим про пу сти ма на ста ју не на док-
на ди ви гу би ци по да та ка. Не на док на ди ви су, јер ни су 
ви дљи ви, у пр вом пла ну, ис кр са ва ју у пом ном пра ће-
њу и раз у ме ва њу од ре ђе не те ме на не ком, на зо ви мо га 
- ен том, ни воу тек ста.

О Д Р а З 

Павле Миладиновић
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2.
Ко ри шће ње при руч ни ка, реч ни ка, лек си ко на 

по треб но је би бли о те ка ру пре вас ход но да би се оба-
ве стио или по твр дио зна че ње од ре ђе них струч них 
тер ми на. Ве ли ка и бо га та ре фе рен сна збир ка је нео п-
ход на у ра ду на пред ме ти зо ва њу. Об у хва та та ко ре ћи 
све: реч ни ке по је ди нач них стру ка (Реч ник књи жев них 
тер ми на, Реч ник пси хо ло ги је, Ен ци кло пе диј ски реч-
ник мо дер не лин гви сти ке, Реч ник си но ни ма), лек си ко-
не на уч ни ка, фи ло зо фа, ре ли ги ја. До ма ће и свет ске 
ен ци кло пе ди је. Пра во пи се. Атла се.

3.
Би ло би дра го це но да је би бли о те кар-пред ме ти за-

тор по обра зо ва њу из не ке са мо стал не стру ке, па је, 
на у чив ши би бли о теч ке про це се ра да, при хва тио би-
бли о те кар ство као по се бан вид спе ци ја ли за ци је. На 
тај на чин је би бли о те кар у струч ној об ра ди спре ман 
да ши ри ном сво јих ви ше стру ких зна ња, ин те лек ту ал-
но, об у хва ти ве ћи оп сег те ма.

Сва ва жност ових на по ме на је са мо у чи ње ни ци 
да је ба за по да та ка, и ти ме са чу ва но зна ње, са мо и ис-
кљу чи во, оно што је тим пред ме ти за то ра пре по знао 
као ва жно по ме на, као ре ле вант не чи ње ни це. И ни-
шта ви ше. Уко ли ко тај тим ни је оспо со бљен да уочи, 
обе ле жи и из дво ји ЗНА ЊЕ (ко је би тре ба ло сви да ко-
ри сти мо и то ге не ра ци ја ма), он да ре сур си би бли о теч-
ке ба зе по ста ју не пот пу ни, по вр шни и, што је нај го ре, 
не по у зда ни.

За јед ну би бли о те ку, то је са мо ло ше и не про фе-
си о нал но по сло ва ње – та ко зва ни не мар, а за кул ту ру 
је бес ко на чан гу би так. Про пуст ко ји се не да на до ме-
сти ти. Про шлост ко ја се не мо же ожи ве ти. Не зна ње 
за у век. Ни ма ње ни ви ше од то га. Са мо уто ли ко су 
вред не по ме на од ли ке суб спе ци јал но сти и мул ти ди-
сци пли нар но сти струч не об ра де књи га. Са мо уто ли-
ко што су нео п хо дан вид са ку пља ња по да та ка ко ји 
вре ме ном тво ре оп ште зна ње.

О Д Р а З    

Павле Миладиновић



111

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3

Мр Дра га на Са бо вљев
Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“ Зре ња нин
d ragana. sa bo vljev@ gm ail.com 

Са же так
Ов ај  текст  треб ало   би д а пружи  п ом оћ у савладав ањ у Чик аг о  стил а библ и ографск ог  цитира ња , 
и то  у домену х ум анист ичких наука. Прируч ник Чик аго стила (The Chi cago Manua l  of  Style, у 
д аљ ем те кс ту  CMS),  као упутств о  за кори шће ње овог нач ин а цитирања, први  пу т је објави о 
Univers it y  of Chica go  Press 190 6.  године, а д о дан ас  је д ожи ве ло  1 5  издањ а.  CMS н ав од и  два 
основна начин а  си стем атизац и је извора : Huma nities Style  (стил хуманис ти чк их наук а) и A ut
horDate Syst em  (сис те м ауто р датирање) . Избор  из међу ова дв а начина  понека д зависи  о д 
лич ни х скл оности,  ал и чешће од врста  т ема и прир оде из во ра  који  се  наводе , као и од зах те
ва  оних  кој и  прописуј у  употреб у  је дног од њих  (из да вачи,  фа кул тети,  ур ед ништво часо писа, 
итд) . Редакц иј а  Панчев ачк ог  читалишт а,  у  с кладу са  с ве тском тра диц и јом  заст упљ ен ом у 
часо пи си ма са темат ик ом  и з библиотечке  делат ности,  о пределила с е  за  Human it ie s St yle.

Кљу чне  р ечи: 
Чи каго с ти л,  цитир ање , хума ни ст ичке н аук е , б иб лиографс ка  јединица, ф ус нота, напоме на,  
 библ иографи ја 

Чикаго с тил библиографс ког  
цитира ња 

1 Тhe Chi ca go Ma nual of Style.            http://www.chicagomanualofstyle . org/
index .h tml (пр еузето   27. 9. 2008) 

О Д Р а З 

Чик аг о стил (Chi ca go Sty le )  библиограф ск ог цитир-
ања ко ри ст и се  у нау ч ним рад ови ма из  ис торије  и 
других х ум анист ичких наука. Прируч ник Чик аго 
стила (The  Ch icago Ma nual of St yl e,  у даљем тек сту 
CM S) 1 представља  упу тство за ко ри шћење овог стила.  
О бјавио га  је Unive rs ity of Ch ic ago Press  1906. го дине . 
До  да нас  је доживео  1 5 издањ а, од к ојих ј е п ос ледње 
об ја вљ ено 2003 .  године . Спада у  пр ве приру чни ке  з а 
 цитир ање ,  и в елики м  де ло м  је доп ринео ста нд арди-
з ац иј и истра жи вачке  мето дологије,  ка да су с ти лови 
 ци тирања  у пи тању. П осл ед ње , 15. и зда ње, уважава 
појаву електронс ки х  публикаци ја и ин тернет као  
р елева нт нe  изворe  п одатак а, те  да је упутство за њ их ово 
на во ђење у научном р ад у. Објављен  је  и у  шт ампаном 
 обл ику и  on -l inе, ме ђу тим , б ез  пла ћа ња го ди шње прет-
плат е, не мо гу ће  му  је  п ри ст упи ти .

 CMS н ав од и  два основ на на чин а  си стем ати зац и је из-
во ра : Hu ma ni ti es Style  (стил ху ма нис ти чк их на ук а) и A ut-
hor-Da te Syst em  (сис тем ау то р-да ти рањ е). Из бо р  из ме ђу 
ова два  на чи на че сто за ви си од  ли чних  ск ло нос ти, али 
 јо ш че шће од вр ста  т ема и прир оде из во ра  ко ји  се 
 на во де , као и од зах те ва  оних  кој и  про пи суј у  упо треб у 
 је дног од њих (из да ва чи, фа к ул те ти,  уред ни шт во ча со-

пи са, и тд ). Оба  ст ил а су в ео ма  слич на  у  н ачи ну на вођ-
ења из во ра . Ре дакц иј а  Пан чев ачк ог  чи та лишт а,  у  с кла-
ду са  с ве тском тра диц и јом  заст у-пљ ен ом у ча со пи си ма 
са те мат ик ом  и з би бли о теч ке дел ат ност и,  о пре де ли ла 
 се за  Hum a ni ti es Sty le .  Овај на чин  ц ити рањ а  пр ед ста вља 
би бли о гр аф ску је дин и цу  у  фу сно та ма ,  на по ме на ма   на 
кра ју  те кс та и би бли ог ра фи ји  или  л ит ер ату ри.  Ве ом а је 
 пр ила го дљив ра зно вр сн им инф ор ма ци ја ма и  об ра ђу је 
из во ре кој е не пред ви ђа ју  д ру ги ст ил ови ц ит ир ања.

 У  ов ом  текс ту ће бит и  при каз ан и на чи ни ц и-т ира ња 
пуб ли ка ци ја ко је  с е најч ешће ко рист е као  ре фе ренсн а 
лит ера ту ра  у  на уч ном ра ду.

Пре т ог а,  ну жно  ј е  да ти не ке на по ме не: к ао  што ј е 
в е ћ по ме ну то ,  Hu ma nit ies S ty le „ра ди је ко ри сти  би бли-
о граф ске  на по мен е не го ц ита те у  те кс ту. Са сто ји се из 
 два де ла:  бро ја у текст у и на по ме не  ил и  на дну  с тра не 
(ф ус но та) и ли  н а кра ју те кс та  (на пом ена, б еле шка, endn-
ote). На по ме не се  озна чав ају  у ни зу, по чев ши о д  бро ја 1,  
кроз  це о чла нак,  по глављ е и ли текст. Бр ој еви у тек сту 
м ор ај у би ти  из над  (s uper scr ip t) и мо ра ју  да сл е-д е реч ен-
ице, мис ли, н аво де ( об аве зно о бел еж ене з на-ц има на во-
да ), зн аке ин тер пунк ци је,  и  за тво ре не  за гра де. Н апом-
ена мо ра  да има бр ој  н ор мал не  ве ли чи не “ 2.

2  „Chi cago-Style Citation Quick Guide“, Тhe Chicago Manual of Style 
Оnline.                 http://www.chicagomanualofstyle. org/ tools.c it ati onguide  
(преузе то  2 3.  9. 2008)
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Елект ро нс ки из во ри  ( ако по се ду ју д ов ољ но еле ме-
на та з а  на во ђе ње)  трет ир ају се к ао  штамп ан и  и тре ба 
их на во ди ти  слич но  њи хов им  ш там пан им  о бли ци ма, 
а ли  с а URL  до дат ком. Не ки  ч асо пи си , из дав ачи , или  
о дре ђе не ди сци пли не ,  зах те ва ју  и дат ум  при сту па  из-
во ру , т е  га тре ба  на ве сти  н а кра ју  на во да  у округ ли м 
з аград ама .  Из во ри се н аво де је зик ом и  пи смом  ко ри-
шћ ене п уб ли ка ци је. 

 Исто ве тн е фу сно те ко је с ле де из во ре ци ти ра не  у 
 це ли ни тре ба ле би да се скр аћу ју где  год  је то мо гу ће 
 (а ко су, нп р,  1. и  3. фусн от а иден тич не, 3.  се скраћ ује  
на с ле де ћи н ачи н: Пре зи ме ,  На сло в,  стра на).

 Ф ус но те к оје с е  са сто је  од  не ко ли ко  из во ра к ој и 
док аз уј у јед ну  ч ињен ицу т ре ба ло б и одв оји ти тач ка-
ма-за ре зи ма. 

 Ви ше стру ки  на во ди јед не фу сно те т ре бал и б и да 
упу ћу ју  на прет хо дну (нпр . ред. б р.  Ви ди ф усно ту  бр-
ој... и зна д ).

 Ка да с е  ра ди о  ан онимн ом  де лу,  фу сно та и би блио-
гр аф ска јед ини ца п очи њу н асло во м р ада.

Ib id . се  кор ис ти  на м есту име на  ау то ра,  на сло ва 
и  он оли ко  инф ор ма ци ја  ко је су  ид ент ич не о ни ма у 
пр етх од ној  фу сно ти .  Не мо же се кор ис ти ти  уко ли ко 
прет ход на фу сно та н аво ди ви ше  од ј ед ног  д ел а (нп р.  
ред. бр. I bid., с тра не). 

 За ди рек тн о ц ити ра ње из во ра  без бро ја ст ра на, 
тре бал о би к орист ит и  на сл о в пог ла вља,  број пас ус а, 
или н ек у  др угу о рг ани зац и он у по де лу  ра да. 

Треб ал о би из бе га ва ти  ци та те  пре у зет е и з 
 се кун да рних и з во ра, јер  је о сн ов на идеј а  да ист ра жи-
в ачи с ами п ро у че  рад  ко ји  ци ти ра ју.  Ук оли ко ори гин ал-
но де ло  ниј е дос ту пно, мо ра ју се на ве сти и  пр имар ни  и 
се кун дар ни  из во ри ( нп р. ред. бр . Име, пр ези ме,  Н ас лов 
(Ме сто из да ња: Изд авач, го ди на), с тра на,  ци ти ра но у 
Име,  пре зи ме , „На слов  текст а“ , На слов  ча со пи са б ро ј, 
св ес ка  (дат ум  или с ам о  го ди на ): стра на).3

П ри ме ри на во ђе ња  из во ра:
на во ђењ е књи ге:
1  аутор:
на по ме на ил и  фу сно та  (у даљ ем текст у Ф):
 ред ни  бр ој. Им е  и пре зи ме  ауто ра4,  На слов  књи ге 
(Ме сто  из да ња:  И зд авач, го ди на),  ст ра на 5.
При м ер:
3. Бр ан ко В.  Ра ди чев ић,  При че о жи во тињ ама  
 (Бе ог рад: Срп ска књи жев на за дру га , 1991), 26
 би блио гра фи ја  (у даљ ем тек ст у Б):
 Пр ези ме,  им е аутор а. Насл ов  к њи ге. Мес то из да-
ња : Из дав ач ,  го ди на.

 П ри мер:
Ра ди че вић , Б ран ко  В.  При че о жи во ти ња ма . Бе о-
град:  Срп ска књи жев на з ад ру га, 1991.

 2  ауто ра :
Ф: р ед ни бро ј. Име  и пре зи ме и и ме  и през им е 
ауто ра,  На слов  књи ге (Мес то  из дањ а: Изд ава ч, го-
ди на ), стр ан а.
При мер :
1 . Гор дан а  С то кић Сим он чић  и Жељк о В уч ков ић , 
 Упра вљањ е библ иот е ка ма у до бу зна ња (Ис точн о 
 Са ра је во: Град ска б иб ли о те ка , 2007 ), 36-42. 
Б: Пр ези ме,  и ме и и ме  и през им е ауто ра . На слов  
књи ге . М есто изд ањ а: Из дав ач, го ди на.6

Прим ер: 
Сток ић  С им он чић, Го рда на  и Жељк о В уч ков ић . 
 Упра вљањ е библ иот е ка ма у до бу зна ња. Ист оч но 
Са ра је во: Гр ад ска би бли о те ка,  20 07.

4  или ви ше ау то ра:
Ф:  ред ни  број.  И ме и п ре зи ме ау то ра и др.,  На слов 
књ иг е (Ме сто из да ња: И зд авач, го ди на) ,  стра на.
Б: Пр ез име, име, име  и  пре зи ме , име  и пре зим е, 
име  и пре зи ме и и ме  и през им е ауто ра . Н аслов  
к њиг е. Ме сто  из да ња: И зд ав а ч, го ди на. 

 пр им ар на о дго во рност  у ред ни ка, пре во дио ца или 
при ре ђи ва ча ,  ка да ни је на ве ден аутор:
Ф: ред ни број.  Име и пр ези ме,  ур.,  гл  и одг .  ур., пр-
ев ., прир.,  На слов књ иг е (Ме сто из да ња: Из да вач, 
го ди на), стра на.
Б : Пре зим е, име , ур.,  г л и од г.  ур., п ре в., при р. 
 Нас лов к њи ге.  Ме сто изд ања: Изд ав ач , го ди на.

 се ку ндар на од го вор ност (ур ед ник, пре во ди лац 
 ил и при ре ђи вач  уз аутор а):
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра, На слов  к њи-
ге,  ур., г л.  и одг .  ур., пр ев ., прир.  Име и през им е 
(Ме сто изд ања: И зда вач,  го ди на),  стра на.
 Б: През им е,  име аут ора. Нас лов књиг е.  Уред ник, 
Гла вн и и одг овор ни  у ред ник ,  Пре вео,  П ри ре дио  
Им е и пре зим е7. Ме сто из да ња : Из да вач,  го ди на.

по гла вље  и ли не ки  дру ги  део књи ге: 
Ф: ред ни  број. Им е и през име ауто ра, „Н ас лов по-
гла вља “,  у Нас ло в књи ге ,  уред ник8  Име и през им е 
(Ме сто изд ања: Из да вач,  год ина), стра на.
Б: П ре зи ме,  име ауто ра. „ На слов пог ла вља“ . У На-
сл ов књи ге , уредн ик  Име и  пре зи ме, с тр ан е. Мес то 
изд ања: Изд ав ач, го дин а.
 2  „Chi cago-Style Citation Quick Guide“, Тhe Chicago Manual of Style 

Оnline.                 http://www.chicagomanualofstyle. org/ tools.c it ati onguide  
(преузе то  2 3.  9. 2008)
3 пр ем а: “D ocumentary Note or Humanities Style”, Chicago Manual of 
Style.                http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php  (п реузет о 
23. 9.  2 00 8)
4 Ако а уто р  им а  иницијал,  у фусноти се  навод и  из међу имена и 
прези мена, а у библ иог рафији иза име на, ако је пр ви  наве дени 
аутор , а ако није, као  и у  фу сноти.
5 ил и стране, ак о  се навод и већи д ео текста. 

6  Код  3  аутора дод ај е се и тр еће и ме и  прези ме, а  пр во  и дру го  се  
одвајај у  зарезом.
7 Уколи ко  има више  л иц а кој а  носе сек ундарну одг оворност , 
 наводе се  с ва.
8 У колико је п ри ре ђено издањ е,  збирка или з бо рни к, об авезно  се 
нав оди уре дн ик или прире ђи вач .

О Д Р а З    
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погл ав ље при ре ђен ог то ма књи ге (у о дн осу на 
 при марн е из вор е): 
Ф: ред ни  број. Им е и през име ауто ра, „ На слов по-
гла вља “, у Н аслов књ иге, уред ник  Им е и пр ези ме,  
т ом Нас ло ва књиг е,  уред ник  име и през им е (Ме сто 
изд ања: Из да вач,  год ина), стра на.
Б: П ре зи ме,  име ауто ра. „ На слов по гла вља “. У 
Н аслов књ иге, уред ник  Им е и през име. Т ом Нас ло-
ва  књи ге ,  уред ник  И ме и пре зи ме , стра не.  Ме сто 
 из да ва ња: Изд авач, го ди на.9

пр ед го вор, у во дник, пог овор:
Ф :  ред ни бр ој. Име  и пре зи ме, пр ед го вор,  увод ни к, 
пог ов ор у Н ас лов књи ге,  Име и пре зи ме ауто ра (Ме-
ст о из да ња:  Из да ва ч) , стра не .
Б: Пре зи ме, име. Пр ед го вор,  увод ник,  по гов ор 
у Н ас лов књ иг е, Име  и  пре зи ме  а ут ора, стра не.  
М есто из дањ а: Из да вач,  го ди на. 

ј ед ини ца из прир уч ни ка: 
Ф :  ред ни број.  На слов  пр иру чн ик а, s.v.10  „ На слов јед-
ини це“. 11

Б : По зна те  е нци кл опе ди је  и речн ици  с е обич но  не 
на во де  у  би бли о гра фи ји. Ост але  при руч ни ке тре-
ба ло би на во дит и као  књи ге.

ел ек трон ск о из дањ е  књи ге:
( Ак о је књи га  до ступн а у ви ше  ф орм ата, тр еба ло 
би на ве сти о ну  вер зи ју  ко ја ј е  ко ри шће на у  ра ду, 
али се мо гу  н аве сти  и друг и фор мат и.)
Ф:  ред ни  б рој. И ме  и през им е ауто ра, На слов књи-
ге (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на),     http://adresa 
(преузето да тум).
При мер:
Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја (Бе о град: Кре-
а тив ни цен тар , 2 001),                    http://www.a nt ikvarneknjig e.
com/ elektron skeknj ige/de ta il-ite m_ 39 (пр  е у зет о 3.  9. 
2008) 
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место 
издања: Издавач, година. http://adresa. (преузето 
датум). Т акође досту пно  у штампа ном об ли ку и на 
CD-ROM .
При мер:
Ну шић, Бра ни слав. Ауто би о гра фи ја. Бе о гр ад: Кре-
а  т ив ни ц ен  тар,  20 01 .              http://ww w. antik varn eknjige.
c om /elekt ro nskekn ji ge /deta il -i tem_39 (пр еу  зе то  3.  9. 
 20 0 8). Т ак ође до ст упно у шта мпаном  о блику.

навођење  ча сописа
 рад у ч асопису  у штампа ном обл ик у    (једа н  аутор ): 
Ф : редни број.  Име  и  пр езиме ау т ора ,  „Н  аслов 
тек ст  а“, Нас  л ов часо п и са г  одина излажења, број , 
 свеска (г од ина): страна.

П ри мер: 
Ljubom ir Živko v, „Izgu bljeni  ra j“ ,  Thi nk  Tank  b r.   17-
18 (2007) : 84.
Б:  П резиме, и  ме. „На слов тек ста“. На сл ов часоп  ис а 
го  дина излаж ењ а, број, свеска12  (година): стране.
 Пример: 
Ž iv kov, L ju bomir . „Izgublje ni raj“.  Think T a n k br. 17-
 18 (2 00 7): 84 - 85.

рад   у часоп  ис у  ( ви ше  а утора  ):  
Ф: р е д ни  број. Име пр езиме и   и ме и п р ез име, „Н а-
слов т екста“ ,  Наслов ч ас оп иса  г од ина излаж ењ а, 
број,  свеска  (г о ди на): с трана. 
  Пр имер:
Де јан    А јдачић и  Зоран   Сте фанов ић,   „П рој ек ат  
Растко – Библиотека с р пс ке к ултуре на И нтер не-
ту“, Гл  асник На ро дне би  бли о те к е  Ср бије  1  (1999 ):  
 7 4.
Б: Презиме  , име и   и  ме и  пре з  име. „Н  ас лов т ек ста“. 
Н аслов ча сописа  го ди на излаже ња  , број,  свеска  
 (го д ин а): ст ран е. 
П ри мер:
Ајд ачи ћ,  Дејан и  Зоран  Сте фанов ић,   „П ројек ат  
Растко – Библиотека  ср п ске култ ур е  н а Инте р-
н ет  у“. Гласни к Наро дне библиоте ке  С рбије   1 (199  9): 
73-7 8.

члан ак у  п о пу ла рном ч асопис у: 
Ф : ред ни  број.  Име  и  презиме ауто ра, „На  слов тек-
ст а“, На слов  ча со пи са, да тум из ла  же ња, ст ра на .
Б: П ре зиме,  им е   ауто ра. „Н аслов текста“. На с  ло в 
часоп иса, да т у м изла жења, ст ране.

 чл анак у  но вина м а :
Ф: ре дн  и  бро ј. Име и  прези ме аутора  ,  „На сл ов  
текс та “, Наслов  но  вина,  р убр ик а,  да ту  м .
Но в ине    би ло ког   дана могу да имају нек о лико  
издањ а  или  п  ос еб на издања за од ре ђе не гео гр а-
фск е обл а с ти   ( као  што је  нп р .  београд ск о   и здање 
П ол ит ике, Б ли  ц  за Во јводин у, итд),  та к о  јед ини це  
мог у  да се  помере или избаце   у   различитим  изда-
њи ма.  Збо г т ог  а  је најб ољ е  пр ескочити број стр  ана  
 (по  C MS-у)13.
Новин е се  о б  ично нав оде у  ф  ус нотама  и ли  
 напо менам а  ,  ал и  не и у  б иблиог ра фији  (по  CM S-
у).  Уколик о се  и пак наведу к  ао библ и ографск а 
једини  ца, то  тр еба у ч инити н а с ледећи н ач ин :
Б: П  рез им е ,  име  аутора .  „Н аслов текс та“. Наслов 
новина  ,  датум,   рубрика. 

прика з  или ре цен зи ја  књи ге у часоп ис у:
Ф:  р едни  б рој. Им  е  и  презим е, „Нас ло в текс та “, 
приказ  На слов књиге,  Име  и  пр ези ме аут  ора, Н а-
слов ча  сописа,  д ат ум ,   година,    стран а. 

12  На во де се само они  п одаци  који су доступни.
13 “Documentary Note or Humanities Style”, Chicago Manual of Style. 
                  http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php  (преузет о  23. 9 . 
200 8)

9 У ко лик о је том ориг ин ално издат  негде другде,  додај е  се  и: 
Ор иг инално  об јављено у Име, прези ме, ур., Наслов, том  (Мест о 
и зд авања :  Издавач , годин а).
10 ( л ат .  sub verb o  - под)
11 За on-li ne  прир учнике д одат и адресу  и  дат ум преу зимања.
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Б: П ре зи ме , им е.   „Н ас ло  в текста“.  Пр ика з Нас ло  в 
 књиге, Име и презиме аутора. Н ас лов час описа, 
 датум, г оди н а.

 текст и з  ба зе под атака  у  f  ull text -у:
Ф:  Име и презиме аутора , „Наслов текста“, Н аслов 
часописа, датум, година, с трана         http://adresa 
(преузето дат ум).
Б: Презиме, име ау тора. „На слов тек ста“.  На  с лов 
ча со пи  са, да  тум, стра на   http://adresa (п реузе то   
д атум).
 
те  кст у on-l in e часо пи су:
Ф:  редни б ро ј. Име  и прези ме  ауто ра ,  „Наслов текс-
та“, На сл ов ч а с о писа број,  св еска (година издања), 
    http://ad re sa (п реузет о  датум ).
Б: Пр езиме, и м е ауто ра .  „Наслов текс  та “. На  с лов 
часописа бро ј, свеска (датум)  http:// ad re sa (п реу-
зет  о дат  ум ).14

 
навођ ење необја  вље не  маг и ст  а р ск е тезе  или  
докторске д ис ертациј  е 
Ф: р ед  ни број . Иници јал име на. прези ме  а у т о ра, 
„На сл  ов  т езе ил и дисертац ије  “ (магистарс ка т ез а 
и ли  докто рс ка дис.,  на зив ф акултета, год ин а),  
с тране. 
П ример:
7 .  D.  D  i m it ri jević  S a bovlj ev ,  „A utomati  zacija p ro ce-
sa popis ivan ja građ e  i formir anj a  ele kt  ronsk og  z api sa  
u prip  re mi  i zrade  biblio g r a fi je“ ( mag istarska teza, 
Filološki   fa kult et,  2 007 ),  3 1-36.
Б : През и ме, иници јал  и ме на. „На  сл ов т  езе ил и 
дисертац ије “. Магист арс ка тез а и ли  д ок то рс ка 
дис. , назив   ф  аку лт ета, г  од  и на.
При ме р:
Di mi tr i j  ev ić Sab ov ljev,  D  .  „A u tomati zacija p ro ce sa 
popis  ivan ja građ e  i fo rm ir anj a ele kt ronsk  og   z api sa  u 
prip re mi i zrad e   biblio gr afi  je“.  Mag  istarska teza, Fi l  o-
l  oški fakulte  t, 20 07  .

рад изл ож ен    на  стручном  скупу или  конфе-
ре нц ији
Ф:  редни б  ро ј.  И ме и пр ези ме, „ Насло в  рада“  (рад 
пред ст ављ ен  на Назив ск  уп а или  конфер е  нц иј е,  
Г ра д,  Држава, да ту м одржавања,  година ).
Б: П ре зи ме, име а ут о ра. „Насло  в  рада“ . Рад пред-
ст ављ ен  на Назив ск уп а и ли  кон фере нц и ј  е, Гра  д,  
Држава ,  да ту м од рж ав ањ а,  година .
 
н а в ођење   му лти ме д иј ал ни х до кумена  та 
м узичка композиц и ј а или п арти тур а
Ф: Име  и  п ре зиме аут ора , „Н  асл о в  к омпо зиције“ 
у Н ас ло в публик ације,   ур. И ме  и пре зи ме, стр ан е 
(Место из  да ња: Издава ч,  година ). 

Б: Пр ез им е,   и ме ауто ра. „На сло в  ко мпозициј е“. У 
Наслов   пу бли кациј  е, уре дник  И  ме  и пре зи ме, ст-
р ан е. Место  издањ а: Изда вач , годин а. 

 звучн и запи  с: 
Ф: И ме   и през им е ау тор а,  Наслов  з аписа, про ду-
центска кућа  – мед иј.
Б:  Пр езиме, и ме  ау то ра . Насл  ов зап и с  а.  Име пр-
одуцентске куће, из давач а  – медиј. 
П о CMS-у, з  ву чни з а п  ис и  се нав оде  под име ном 
ко мпози то ра  , писца  ил и друге  о со бе  з  адужене 
 за са  др жај.  Име из  вођ ача с е  мо же д одати  после  
наслов а.  Продуце нт ска к ућа   и број зап ис а с у о би-
чн о   довољни  да се   запис идент  иф ик ује.15

 вид ео  за пис:
Ф : редни  б рој. На слов ф ил ма, ме диј , р ед итељ И ме  
и пр ез им е ( Ме сто и здања: И  здавач ,  годин а).
Б: Н ас л ов  фи лм а. Р ед итељ И ме   и  през им е. Мес то 
издања:   Издавач, го ди на.  Меди ј .
CMS   к аже  да  с у  подац и за  ви де  о записе  углавно 
с л ич  ни запи с има  з а  књиге, с а дода тк о м у ви д у по-
да тка о  вр ст и м едија . Сц ене које су  пој е диначно 
 до ст упне на D VD- у, мо гу  се   т рети та ри  ка о по гл а-
вља  и цит ир ати  по н аслову и ли бр ој у  .  Докум ен та 
 ко ја се могу пов ремено пој ављ и вати , а  ту се мисли  
н а    критички коме нтар  нп  р.,  цит ирај у   се   по ау тор у 
и  насло ву .16

н аво ђе ње  необја вљених радова
инте рв ју:
Ф:  редни  бр ој. Име  и  п рези ме  а уто ра   интер вј  уа, 
Инт ер вју аутора ,  место, датум , год ина .
Б: Пре зим е, име а утора  интервј уа. Инт ер вју аут ор-
а.  Место, датум, година. 
Пр епорука  у  CMS-у  ј е  да је и нт ер вј уе најбоље ц ити-
ра ти у нап ом ен ама, а  тек   пов ре мено их  на вод ити 
у  б иблиогра фи ји.17

до кументи из вршних владиних  о рган а:
Ф: ре дни број . Име министар ст ва, Нас лов те кста, 
 Им е и пр ез име аут ор а (Место издања: Издавач, 
година) http://adre sa  (п реузето  датум)
Б : Име министар ст ва. Нас лов те кста.  Им е и пр ез-
име аут ор а. Место издања: Издавач, година. http: 
// ad resa (пре уз ето д атум)

наво ђење  web са јт ова
Ов де се  не  м оже наћи прец из ан модел  навође-њ а,  
јер из  иск ус тва з намо д а  извор и са  инте рне та често  
н ем ају по т ре бне пода тке  за  цитирање.  Изузет ак  

15 “Documentary Note or Humanities Style”, Chicago Manual of Style. 
                  http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php  (преу зето 23. 9. 
2008) 
16 “Documentary Note or Humanities Style”, Chicago Manual of Style. 
http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php (преузето 23. 9. 
2008)
17 Ibid.

14 Због бољ е  прегледност и м одела , у нек им при мер има се наводи 
само један  ау тор . Међути м,  а ко пос тоји в ише аутора, пост упак је  
исти као  ш то  је обја шњено у  пр им ер има описа књиг а  са 2  и 4 и 
више аутора.
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п редст ављају  електронс к и ч асопи си  који и мају с ве  
неопх од не  податке .  Начин њих овог нав ођ ења је  
описан  у текс ту.  Најчешће немају  ау торе т ек стова, 
па ч ак ни  на слове, нејас но  је и  ком е при пад а сајт . 
 Уколико елеме нти  постоје ,  на воде се  као  текстов и 
из часопи са  с а додатк ом  а дресе . Ако е ле мената за  
н авође ње нема , најче шће се  н ав од и само адр еса и 
 да ту м преузимања. Ако неки х  података  ип ак им а, 
они се н аводе на следећ и  на чи н: 
Ф: ред ни број.  Име организа циј е, „На слов текста“, 
име власника сајта, http://adres a  ( пр еу зето да-
тум).
Б:  Име организа циј е. „На слов текста“. Име 
власника сајта, http://adresa (пре уз ето дат ум).
и ли
Ф: И ме и п ре зиме аутора,  Н аслов д ел а, издање  
И ме  и презиме у редни ка  и ли издавача, у Име базе 
података, http://adres a (п ре уз ето датум).
Б: Име базе података., http:/ /adresa  (преузет о 
д атум).

Web log запис или коме нт ар:
Ф:  ре дни број.  Име и пр езиме, комент ар на 
 „На слов т екста“,  име бл ог а, коментар послат 
датум, година, http://adresa  (преузето датум).

Б: Име блога. http://adresa   (преузето  датум).
Е-mail по ру ка:
Ф: редни  бр ој. Име  и пре зиме, е-mai l  порука а ут о-
ру,  да тум.
Ове  п оруке с е г о тов о  никада не  н ав од е у библи-
ографији ил и литератури.

 Св рха ово г  текста ј е д а  се по мо гне аутори ма  д а 
са владају  Ч ик аго стил  б иб ли ографског цитира ња, у 
Huma nit ies  Style-у . У р ад у су  пр ед стављени  о сн овни 
м оде ли  ц итир ања са  по је диним  ка р ак терис тичним 
п ри мерима.  Недоу ми це  које  се  однос е  на  само цитира-
ње , питање п лаг ијата,  као  и диле ме ок о у п отре бе адек-
ва тн ог стила  би блиогр аф ског ци тирањ а  су  исувиш е 
слож ене  и биће  обрађе не  у неком  наредн ом  тек сту. 
 Так ође ће  б ити представ љени д од ат ни пример и за све 
в рсте  навођења. З а с ада јо ш  треба рећи да ј е модер на 
техни ка и у ов ом  смисл у  изашла у  сусрет ау то рим а. 
Наим е,  све  чешће  с е пој ављ ују со фтв ер и који  зад а те 
п одатке  к он вертују  у  б иб лиогра фс ке  ј единице  у 
 ли терату ри, напоменама и  ф уснотам а.  Један од њ их  је  
Citation  Builder NCSU Libra ri es на пр имер. Ко је имао 
прилике  да  ради  у Word-у 20 07, нпр, тако ђе мож е  да  
се увер и д а  је  прин ци п  цитирањ а  и конве ртовања 
п одатака умногоме олакшан.
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Ab stract
This text is ai me d to be help fu l  in  using Chicago  Style (Humaniti es Style) of  ci ting  to the authors. The 
Chicago  M anual of Style, CMS is the  gui de of using this s tyl e, publishe d  in 1906 by University of  Chicag o 
Press  for the first time. U nt il these days, it has 15  editions. The two  styles of citi ng  w hi ch CMS deals wit h 
are  humanities style a n d author date system. T he cho ice of these  t wo way s often dep ends  on personal 
needs, bu t more often o f  the kind  o f topic and the  nature of sources whi ch  are cited,  as much  as  of re
quests of those who recomm end  the use o f o ne  o f them  (publisher s,  u niversities, editors of magazines,  
e tc). Both styles  are very simi la r in wa ys of citi ng . T he ed it or ial boa r d of Pancevack o citaliste, look ing  at 
the  c it ing styles in librarian m agazin es  i n  the world, has chosen Human ities Style ,  one of ways of citing 
of  C hicago Style .

Keу words:
C hicago  st y le,  citing, huma ni ti es, bi bliogr aph i c unit, fo ot no te , note,  b ibliography 
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Др Де сан ка Ста ма то вић, ред. проф. у пен зи ји
Фи ло ло шки фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду
de ska @be o tel.yu

УДК 091(497.11)“04/14“(049.3) 
026/027(497.11)“04/14“(049.3)

Оце њу ју ћи Књи гу и би бли о те ке код Ср ба у Сред-
њем ве ку ауто ра др Гор да не Сто кић Си мон чић као 
из у зе тан до при нос на уч ној ди сци пли ни би бли о те кар-
ства и де ло од из у зет ног зна ча ја за исто ри ју срп ске 
кул ту ре, сво је уве ре ње ба зи рам на те мат ској, ме то до-
ло шкој и фе но ме но ло шкој вред но сти ове књи ге. Иако 
је нај ста ри ја срп ска би бли о те ка, она у ма на сти ру Хи-
лан да ру, ушла у де ве ти век по сто ја ња, а пр ви др жав-
но име но ва ни би бли о те кар у Ср би ји по ста вљен још 
1853. го ди не, би бли о те кар ство је тек про шле, 2007. 
го ди не, и зва нич но, од стра не Ми ни стар ства за на у-
ку Ре пу бли ке Ср би је, ре ги стро ва но као на уч на ди сци-
пли на. Прем да се струч на јав ност де це ни ја ма уна зад 
ба ви ла и би о гра фи ја ма зна ме ни тих би бли о те ка ра и 
исто ри ја том по је ди них би бли о теч ких ин сти ту ци ја, 
срп ске би бли о те ке ни ка да ни су до би ле ин те грал ну 
пи са ну исто ри ју. Књи га и би бли о те ке код Ср ба у Сред-
њем ве ку ауто ра др Гор да не Сто кић Си мон чић пред-
ста вља успе шан по че так ра да на овом по љу.

У сво јој нај но ви јој књи зи, до цент, др Гор да на Сто-
кић Си мон чић, вра ћа се ис тра жи ва њу по ста ња би-
бли о те ка код Ср ба у Сред њем ве ку, на сто је ћи да из 
оби ља на уч них от кри ћа и ре зул та та на ших вр сних 
по зна ва ла ца сред њо ве ков не књи жев но сти, пи сма и 
је зи ка овог пе ри о да, из дво ји оне чи ње ни це ко је мо гу 
оја ча ти и по твр ди ти прет по став ку, од но сно осве тли-
ти по че так ства ра ња би бли о те ка у ма на сти ри ма и на 
дво ро ви ма.

Осврт на Сред њи век, да нас, с кра ја пр ве де це ни је 
21. ве ка не из не на ђу је – на про тив, оче ки ван је, и бу ди 
на ду да но ва на уч на ис тра жи ва ња, но во са гле да ва ње 
до га ђа ја, ути ца ја и ства ра ња, мо же, и до но си, рет ка, 
али дра го це на от кри ћа, по твр ђу је прет по став ке. Ши-
ро ке мо гућ но сти мул ти ди сци пли нар ног пра ће ња 
на уч них са зна ња, при ступ ин фор ма ци ја ма, бри са ње 
свих, па и је зич ких ба ри је ра уз по моћ но вих тех но ло-
ги ја, ну де на уч ним рад ни ци ма, ис тра жи ва чи ма, свим 
ра до зна лим ми сле ћим кул тур ним рад ни ци ма, да сво-
ја тра га ња усме ре на про шлост, да тра же од го во ре ко-
ји до са да ни су са оп ште ни, за пре те ни мо жда за тре ну-

так или де це ни је, ва жни јим, за дру ге на уч не обла сти 
пре суд ним, от кри ћи ма. То је слу чај са срп ском сред-
њо ве ков ном би бли о те ком, ко ја иако че сто на слу ће на, 
по ме ну та, уз гред чак на ве ден мо гућ фонд од 6, 8 до 
12 књи га, ни ка да ни је ис так ну та, опи са на, усто ли че на 
она ква ка ква је сте би ла, ка ко је слу жи ла и раз ви ја ла 
се у Сред њем ве ку.

То но во иш чи та ва ње срп ског Сред њег ве ка у кон-
тек сту по ли тич ких, еко ном ских, књи жев них, од но сно 
кул тур них европ ских и византиjских зби ва ња, ну ди 
нам књи га др Гор да не Сто кић Си мон чић, ко ја осве-
тља ва Сред њи век на пот пу но нов на чин. Осла ња ју ћи 
се на ви ше де це ниј ска, по ступ на и ра зно род на из у ча-
ва ња на ших број них ис тра жи ва ча сред њо ве ков не пи-
сме но сти и књи жев но сти, на њи хо ве ре зул та те, она у 
сво јој књи зи пра ти ру ко пи сно бла го од 10, 12. до 14. 
и 15. ве ка, ја сно ис ти чу ћи чи ње ни це ве за не за је зик и 
пи смо, за пи сме ност, за обра зо ва ње. На гла ша ва ју ћи 
да по ја ви би бли о те ка прет хо де пи сме ност, књи га и чи-
та о ци, др Гор да на Сто кић Си мон чић па жљи во, хро но-
ло шки, про ве ре но, на во ди чи тав низ ру ко пи сних књи-
га, од пр вих, у вла сни штву вла да ра и цр кве, дру гих 
на ру чи ла ца, до пре пи са, од ло ма ка са чу ва них у ма на-
сти ру, у ви ше ма на сти ра, до све ште них књи га – је ван-
ђе ља, бо го слу жбе них – ми не ја, до апо криф не књи жев-
но сти и по ја ве Раст ка Не ма њи ћа, Све тог Са ве, ко ји се 
сма тра ро до на чел ни ком срп ске књи жев но сти.

Пра те ћи књи гу и ње не ка рак те ри сти ке, ста ро сло-
вен ске гла гољ ске, па са чу ва не ћи рил ске књи ге, она не 
про пу шта да уз сва ки од на сло ва пру жи дра го це не, 
све де не по дат ке, то ли ко ва жне за чи та о це и ла и ке. На-
сло ве уокви ру ју ис црп не ано та ци је са нај зна чај ни јим 
ин фор ма ци ја ма о вре ме ну и ме сту по ста ња, пи сму и 
оби му, фон ду у ко ме се да нас чу ва, о име ну и по ре клу 
пре пи си ва ча или ства ра ла ца. На ро чи та па жња по све-
ће на је Све том Са ви, ње го вом мо на шком вре ме ну, 
де це ни ја ма у ко ји ма је из гра ђи ва на и оства ре на не за-
ви сност срп ске цр кве, ство ре на у Жи чи пр ва срп ска 
ар хи е пи ско пи ја, уте ме ље на цр кве на ор га ни за ци ја и 
при пре мље ни осно ви за епи ско пи је у срп ској др жа-

Књи га и би бли о те ке код Ср ба 
Сто кић Си мон чић, Гор да на. Књи га и би бли о те ке код Ср ба у Сред њем ве ку. 
Пан че во: Град ска би бли о те ка, 2008. 
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ви. Исто вре ме но, ис так ну ти су и ус пе си ста ри јег бра-
та Све тог Са ве, Сте фа на Не ма њи ћа, ко ји је учвр стио 
власт у зе мљи и гра ни це сво је др жа ве, и, до бив ши од 
рим ског па пе кра љев ску ти ту лу 1217. го ди не, по стао 
пр ви, кра љев ском кру ном овен ча ни срп ски вла дар. 
По ред др жав нич ке му дро сти бра ће Не ма њи ћа, др 
Гор да на Сто кић Си мон чић ис ти че њи хов књи жев ни 
та ле нат, због че га се Са ва и Сте фан да нас сма тра ју за-
чет ни ци ма ори ги нал не срп ске књи жев но сти. И сва 
де ла Све тог Са ве, од Ка реј ског, Хи лан дар ског и Сту-
де нич ког ти пи ка до Жи ти ја Све тог Си ме о на, Слу-
жбе Све том Си ме о ну, По сла ни це игу ма ну Спи ри до ну, 
Уста ва за др жа ње псал ти ра до Но мо ка но на, као и де-
ла Сте фа на Пр во вен ча ног: По ве ља ма на сти ру Све те 
бо го ро ди це на Мље ту, По ве ља ма на сти ру Хи лан да ру 
и Жи ти је Све тог Си ме о на, по ста ви ли су осно ву за 
фор ми ра ње два нај зна чај ни ја на ша кул та у Сред њем 
ве ку – кул та Све тог Си ме о-
на и кул та Све тог Са ве. По-
сле ди ца њи хо вог књи жев-
ног ства ра ла штва је раз вој 
два књи жев на жан ра код 
Ср ба у 13. ве ку: жи ти ја и 
слу жбе, што је ути ца ло 
на обра зо ва ње кул тур них 
упо ри шта срп ске књи жев-
но сти и умет но сти, пр вог 
у ма на сти ру Хи лан да ру на 
Све тој Го ри, дру гог у Ср би-
ји, у ма на сти ри ма Сту де ни-
ца, Жи ча и Ми ле ше ва.

Уз ова ко, сво ме вре ме-
ну при ме ре но, бо га то књи-
жев но ства ра ла штво, иду и 
пре пи си; у Хи лан да ру, али 
и у ма на сти ри ма у Ср би ји 
де лу ју пре пи си ва чи, углав-
ном мо на си, иако у на у ци 
пре о вла да ва ми шље ње да је на пре пи си ма ра дио и 
ве ли ки број ла и ка, ди ја ка и па ро хиј ских све ште ни ка. 
По себ но је био раз ви јен скрип то ри јум у ма на сти ру 
Хи лан да ру, у ко ме де лу ју по зна ти пре пи си ва чи 13. и 
14. ве ка, чи ји се не ки пре пи си и да нас чу ва ју у ма на-
стир ској би бли о те ци.

Из књи жев них де ла Све тог Са ве и дру гих ње го-
вих спи са на ста лих на Све тој Го ри, про из и ла зи да је 
он у ма на стир мо рао до ћи пи смен и обра зо ван, упо-
знат са књи гом и чи та њем, са се ћа њем на двор ску би-
бли о те ку сво га оца, о че му све до че ње го ви би о гра фи 
Те о до си је и До мен ти јан. Оту да је би ло мо гу ће да као 
млад мо нах, пи сац и ор га ни за тор жи во та у тек осно ва-
ном ма на сти ру, он у сво јим ти пи ци ма, Хи лан дар ском 
и Ка реј ском, ис пи су је пра ви ла о при ла га њу књи га, 
про гла ша ва на че ло нео ту ђи во сти књи га, фор му ли ше 
за по ве сти о бе ле же њу и чу ва њу свих из да та ка – при-
хо да и рас хо да ма на стир ских, осно ву за чу ва ње фон-

да књи га, од но сно ства ра ње ар хи ве ма на стир ске. То 
су, да кле, осно ве, и са свим је из ве сно да су све штен-
ство, вла сте ла и огра ни чен број Ср ба у Сред њем ве ку 
зна ли шта је књи го хра нил ни ца, би бли о те ка, бу ду ћи 
да Све ти Са ва у сво ме За ко но пра ви лу ко ри сти реч 
књи го хра ни тељ за ли це ко је се ста ра о књи га ма, од ре-
ђу ју ћи му са свим пре ци зне оба ве зе. Све то по твр ђу је 
прет по став ку, и на то ме аутор ин си сти ра, да се књи ге 
чу ва ју, да по сто ји од ре ђе ни мо нах ко ји бри не о њи ма. 
И у дру гим спи си ма, нпр. у Ило вач кој крм чи ји, и у дру-
гим цр ква ма и ма на сти ри ма, има по ме на о њи хо вим 
збир ка ма, о би бли о те ка ма, о оште ће ним фон до ви ма 
би бли о те ка ма на стир ских, о че му све до че број на ис-
тра жи ва ња и ре зул та ти ар хе о гра фа кра јем 20. ве ка. Да 
ли су ма на стир ске и цр кве не ри зни це и би бли о те ке 
у 13. ве ку већ би ле уоби ча је ни или же ље ни са став ни 
део цр кве не ор га ни за ци је, па се сма тра ло из ли шним 

њи хо во ис ти ца ње, то се 
са си гур но шћу не мо же 
ре ћи. Тек сви, или ве ћи на 
ис тра жи ва ча, сти дљи во 
и овлаш пре ла зи пре ко 
ових на зна ка, за пи са или 
пра ви ла ко ја се од но се на 
чу ва ње књи га, на да ри ва-
ње књи га, на по пу ња ва ње 
ма на стир ских збир ки, од-
но сно, ма на стир ских би-
бли о те ка.

Ула зе ћи, услов но ре-
че но, у ла ви ринт Сред њег 
ве ка, пре пун све тлих тра-
го ва и ре зул та та за на уч ни-
ке и ис тра жи ва че је зи ка, 
пи сма, ре дак ци ја, скрип то-
ри ја, бо го слу жбе них књи-
га, њи хо вих на ру чи ла ца, 
са ста вља ча, пи са ра–мо на-

ха и ла и ка, др Гор да на Сто кић Си мон чић осве тља ва 
пут и би бли о те ка ри ма; ту ма че ћи све, са мо на слу ће не, 
по је ди но сти из дру гих от кри ћа ко ја су се осла ња ла на 
пре пи се књи га из са чу ва них или уни ште них ори ги на-
ла, на збир ку, да кле, оба ве зни фонд од 6, 8 до 12 књи га 
цр кве них, на ме ње них слу жби бо жи јој, ко ји је по оби-
му књи жног фон да био осно ва свих или ве ћи не би бли-
о те ка у европ ским ма на сти ри ма, она твр ди да сред њо-
ве ков на би бли о те ка по сто ји у срп ским ма на сти ри ма, 
на дво ро ви ма и у вла сте лин ским и управ ним уста но-
ва ма то га вре ме на. Обим фон да, ко ји се ста вља у оно-
вре ме не окви ре, био је ка сни је у Евро пи, при хва ћен и 
као осно ва не ких на ци о нал них би бли о те ка.

Са ма чи ње ни ца да су се до на ших да на са чу ва ле 
број не ру ко пи сне књи ге, из вор не или у пре пи су, у ви-
ше пре пи са, до зво ља ва прет по став ку да оне не би, да 
ни су ор га ни зо ва но, по пра ви ли ма чу ва не, ве ро ват но 
ни тра ја ле до на ших да на. Не до ста так пот пу ног, или 
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бар де ли мич ног, опи са тих пр вих књи го хра нил ни ца, 
би бли о те ка, у ма на сти ри ма Хи лан да ру, Жи чи, Сту де-
ни ци, Ми ле ше ви, Гра ча ни ци, Ре са ви, Пећ кој па три јар-
ши ји или на дво ро ви ма и у до мо ви ма вла сте ле, иако 
зна мо да су књи ге са чу ва не, упу ћу је нас на ри зни це, 
је ди на си гур на, ско ро све та ме ста, где су се, уз дру ге 
дра го це но сти, мо ра ле чу ва ти књи ге. До да нас, до ни-
воа да на шњих ис тра жи ва ња у овом прав цу, ри зни це 
или не ке ни ше у са мим ол та ри ма, или ри зни це на дво-
ро ви ма, сма тра не су си гур ним скро ви штем за све те 
пред ме те и за књи ге са њи ма.

Књи га др Гор да не Сто кић Си мон чић ни је пу ки ре-
пе ти то риј пу бли ко ва них или са оп ште них ре зул та та 
нај бо љих на ших на уч ни ка – по зна ва ла ца Сред њег ве-
ка. Она је оквир из ко га се хро но ло шким ре дом из два-
ја ју оне чи ње ни це и ре зул та ти, на слу ћу ју они обри си, 
ко ји во де до кон ста та ци је, не из го во ре не до са да, да 
је срп ски Сред њи век имао сво је би бли о те ке и да су 
пред вод ни ци и ства ра о ци те ме ља оба ве зног чу ва ња 
и не го ва ња књи ге би ли два Не ма њи ћа – Све ти Са ва 
и мо нах Јо а саф. Пр ви, Све ти Са ва, са сво јим пра ви-
ли ма о чу ва њу и не го ва њу књи га, да кле књи го хра нил-
ни ца ма; и дру ги, пре ма нај но ви јим, тек об ја вље ним 
ис тра жи ва њи ма, мо нах Јо а саф, за са да пр ви по зна ти 
Ср бин би бли о те кар–ка та ло ги за тор, у ма на стир ским 
би бли о те ка ма у Ва то пе ду, Хи лан да ру, Зо гра фу, Иви ро-
ну, за тим на Ме те о ри ма. Уз пр вог, Раст ка Не ма њи ћа, 
Све тог Са ву, овај дру ги – по след њи Не ма њић, Јо ван 

Урош Па ле о лог, мо нах Јо а саф, са ко јим се 1423. го ди-
не га си грч ка ло за Не ма њи ћа – ја вља ју се као пр ви срп-
ски сред њо ве ков ни би бли о те ка ри.

Озна ча ва ју ћи ове две кључ не лич но сти, уз ве ли ки 
број не и ме но ва них и не по зна тих по сле ни ка у би бли о-
те ка ма, пре ла ма ју ћи кроз при зму би бли о теч ке де лат-
но сти не по зна те или не до вољ не чи ње ни це, др Гор да-
на Сто кић Си мон чић гра ди осно ву за бу ду ћу исто ри ју 
срп ских би бли о те ка. По сле ове књи ге, ко јом је ство-
ри ла до вољ но осно ва за до ка зи ва ње прет по став ки од 
ко јих је по шла, тре ба се на да ти да ће Гор да на Сто кић 
Си мон чић на ста ви ти да ра ди на ис тра жи ва њу би бли-
о те ка, по пу ња ва њу оних бе ли на у њи хо вој исто ри ји 
ко је ће во ди ти ка мо гу ћој це ло ви тој исто ри ји срп ских 
би бли о те ка, од оних пр вих до да нас. За хва љу ју ћи до-
цен ту др Гор да ни Сто кић Си мон чић на овој оби мом 
не ве ли кој, зна ча јем пре ва жној син те зи, по зи вам је 
као свог не гда шњег бли ског са рад ни ка да на ста ви 
овај нео бич но ва жан по сао.

Књи га и би бли о те ке код Ср ба у Сред њем ве ку ауто-
ра др Гор да не Сто кић Си мон чић успе шан је из да вач-
ки по ду хват и по фор мал ним од ли ка ма: пи са на од не-
го ва ним сти лом, са нео п ход ном на уч ном апа ра ту ром, 
цр но-бе лим и ко лор илу стра ци ја ма, те пре ва жним 
ту ма чем ли тур гиј ских књи га ис точ не цр кве, пред ста-
вља дра го це но и ин спи ра тив но шти во за би бли о те ка-
ре, из у ча ва о це фе но ме на књи ге и чи та ња, па си о ни ра-
не чи та о це, исто ри ча ре и те о ре ти ча ре кул ту ре.

Др Гор да на Сто кић Си мон чић
Ка те дра 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
gor da na.sto kic@yahoo.com

УДК 930.1:929 То мић, Ј.(049.3)
027.54(497.11)“1903/1927“(049.3)   

Ме ђу пе де се так би бли о граф ских је ди ни ца, ко ли-
ко се да нас мо же на ћи у ба зи На род не би бли о те ке 
Ср би је под име ном Све тла не Мир чов, књи га о Јо ва ну 
То ми ћу има по се бан зна чај. Не са мо за то што је реч 
о пре ра ђе ној вер зи ји док тор ске ди сер та ци је ко ле ги ни-
це ко ја је уку пан свој рад ни век по све ти ла би бли о те-
кар ству – стру ци не на ро чи то це ње ној код нас; не ни 
са мо за то што је те зом осве тљен лик јед ног не у мор ног 
на уч ног и кул тур ног пре га о ца, ко ме се срп ска исто-

ри о гра фи ја вра ти ла тек шест де це ни ја на кон ње го ве 
смр ти, не го за то, а то ми се чи ни ве о ма ва жним, што 
се овим ра дом још јед ном по ка зу је не раз лу чи вост и 
не раз дру жи вост од но са би о гра фи је и исто ри је. Али, 
да кре не мо ре дом.

Про шле, 2007. го ди не, по пр ви пут, би бли о те кар-
ство je у Ср би ји, од стра не Ми ни стар ства за на у ку, 
кла си фи ко ва но као на уч на ди сци пли на, прем да на ша 
нај ста ри ја би бли о те ка тра је 9 ве ко ва, и прем да је пр-

Би бли о те кар и на уч ник Јо ван То мић
Мир чов, Све тла на. Јо ван То мић: би бли о те кар и на уч ник. Бе о град: НБС, 2007.
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ви др жав но име но ва ни би бли о те кар по ста вљен још 
1853. го ди не. У ме ђу вре ме ну је ар ми ја вр хун ских ин-
те лек ту а ла ца, али и оних мар љи вих књи го љу ба ца и 
књи го зна на ца без мно го фор мал ног обра зо ва ња, ра-
ди ла у би бли о те ка ма, бо ре ћи се са не ра зу ме ва њем јав-
но сти, јед на ко ко ли ко и са по вр шним све зна ла штвом 
ко је сва ко ме до пу шта да о би бли о те кар ству го во ри. 
Од шко ло ва ли смо 20 ге не ра ци ја би бли о те ка ра на ви-
со ко школ ском ни воу, 60 го ди на има ли је дан од нај ком-
плек сни јих струч них ис пи та у Ср би ји, до би ли и дру гу 
би бли о те кар ску ка те дру, а да по угле ду ни смо ста ли у 
ред са дру гим на уч ним ди сци пли на-
ма... Сто га су нам док то ра ти у овој 
обла сти још увек ре ла тив но рет ки 
и нео бич но зна чај ни: они по твр ђу ју 
да се би бли о те кар ство мо же из у ча-
ва ти на те о риј ском и исто риј ском 
ни воу, да се ле ги тим но слу жи свим 
ме то да ма дру штве них на у ка и да да-
је мер љив до при нос раз во ју на ше за-
јед ни це.

Јо ван Н. То мић (Но ва Ва рош, 
9. мај 1869 – Бе о град, 22. јул 1932) 
прин ци пи је лан и по штен, до тле да 
би смо га мо гли сма тра ти те шким и 
чо ве ком на сво ју ру ку, са огром ном 
рад ном енер ги јом и ви зи о нар ством, 
обе ле жио је це лу јед ну епо ху у раз-
во ју На род не би бли о те ке у Бе о гра-
ду. Зла коб ко ја је пра ти ла То ми ћев 
при ват ни жи вот хте ла је и то да до да на шњих би бли-
о те ка ра не до ђе го то во ни шта од оно га ма те ри јал ног 
што нам је сти цао, при би рао, по пи си вао, об ра ђи вао... 
Пр ви, па Дру ги свет ски рат збри са ли су би бли о те ку 
ко јој је То мић по кло нио 24 го ди не сво је си сте ма тич-
но сти и ин вен тив но сти. Сти гле су, ипак, до нас, кроз 
књи гу др Све тла не Мир чов, број не То ми ће ве по ру ке: 
о пре да но сти, ис трај но сти, упор но сти, до след но сти, 
бес ком про ми сно сти, при ја тељ ству, ода но сти, ро до-
љу бљу. Тим је ту жни ја аутор ки на кон ста та ци ја да 
на ку ћи ака де ми ка и би бли о те ка ра Јо ва на То ми ћа, у 
Ули ци Стра хи њи ћа Ба на 70 у Бе о гра ду, ни да нас не ма 
спо мен-пло че, ко ја би јав ност под се ћа ла на овог зна-
ме ни тог на шег са пле ме ни ка.

Др Све тла на Мир чов пре ло ми ла је при чу о Јо ва ну 
То ми ћу, исто ри ча ру, ака де ми ку и управ ни ку На род не 
би бли о те ке, кроз јед ну од нај тра гич ни јих епо ха срп-
ске исто ри је. Ком би ну ју ћи хро но ло шки и пред мет ни 
при ступ, Све тла на Мир чов ми ну ци о зно пре тва ра 
при чу о по је дин цу у при чу о ин сти ту ци ји и вре ме ну 
у ко ме та ин сти ту ци ја ра ди. Си сте ма тич но је, по пут 
са мог То ми ћа, ис тра жи ла обим ну ар хив ску гра ђу, 
пе ри о ди ку с по чет ка 20. ве ка, је дан број ле га та и би-
бли о те ка це ли на, мо но гра фи је; па жљи во је чи та ла и 
му дро ту ма чи ла, да би у књи гу пре то чи ла пр ви, а ве-
ро ват но и је ди ни пут, То ми ће ву ода ност иде ји на ци о-

нал не би бли о те ке као чу ва ра на ци о нал ног пам ће ња. 
Би бли о те кар у ду ши, др Све тла на Мир чов жи во пред-
ста вља про це се ра да у би бли о те ци: рад са чи та о ци ма, 
по зај ми цу, об ра ду гра ђе, ре ви зи ју фон до ва, из ра ду го-
ди шњих ста ти стич ких пре гле да, обу ку осо бља. С по-
себ ним за ни ма њем и осе ћа јем не на док на ди вог гу бит-
ка, чи та ће би бли о те ка ри део о уре ђе њу би бли о те ке 
на Ко сан чи ће вом вен цу, пре по зна ју ћи ен ту зи ја зам са 
ко јим се усе ља ва у но ве про сто ре и бо ри са би бли о теч-
ком пра ши ном. Аутор ка ни је жа ли ла тру да ка ко би-
смо схва ти ли уза вре лу по ли тич ку сце ну, на зре ли ин-

те лек ту ал не при ли ке, кул тур на и 
књи жев на стру ја ња, али и рат но 
про фи тер ство, от по ре ју го сло вен-
ској иде ји, ба ха тост вла сти. Све је 
ту: при ват ни жи вот и на уч ни рад, 
ка рак тер не цр те и рад не ка рак те-
ри сти ке, би бли о гра фи ја ра до ва и 
анег до те, То мић као управ ник Би-
бли о те ке, про фе сор, пе да гог, исто-
ри чар, пу бли ци ста, исто ри чар 
књи жев но сти, ака де мик, по вер-
љи ви чо век срп ског кра ља Пе тра 
Пр вог. Ако би се по не где мо гло 
за ме ри ти на по на вља њу, ипак је 
текст у це ли ни ди на ми чан и чи-
тљив, што је по себ на вред ност 
ове вр сте шти ва.

Об ја вљи ва ње ове књи ге у 
но вом све тлу пред ста вља вред но-

сти ко је сма тра мо те ко ви на ма сво га до ба: ин те лек ту-
ал не сло бо де шти ти ле су се у На род ној би бли о те ци 
око го ди не 1904, ка да је Јо ван То мић фор ми рао збир-
ку за бра ње них бро је ва по ли тич ких ли сто ва, пра во на 
обра зо ва ње – он да ка да је пи сао о те го ба ма уче ња и 
на уч ног ра да у про вин ци ји, де мо кра тич ност чи та ња 
–он да ка да је уче ство вао у осни ва њу и ор га ни зо ва њу 
јав них би бли о те ка по Ср би ји, оп шта до ступ ност ин-
фор ма ци ја – он да ка да је про јек то вао цен трал ни ка-
та лог бе о град ских би бли о те ка, умре жа ва ње – он да ка-
да је го во рио о ме ђу би бли о теч кој по зај ми ци. Сво јом 
по зи ци јом, уз то, Јо ван То мић је го то во че тврт ве ка 
бра нио пра во на ци о нал не би бли о те ке да бу де из над 
по ли ти ке!

Об ја вљи ва њем ове књи ге зна чај но је до пу ње на 
исто ри ја На род не би бли о те ке у Бе о гра ду, о ко јој је, за 
го то во два ве ка по сто ја ња, на пи са на укуп но јед на мо-
но гра фи ја. Та јед на је ди на, на пи са на је 1960. го ди не, 
а њен аутор, Ми раш Ки ћо вић, био нам је, по сту ди о-
зно сти и по при сту пу ма те ри ји, сви ма узор. Исто ри ја 
књи ге и би бли о те ка код Ср ба, ме ђу тим, зна чај но је од 
та да на пре до ва ла и зах те ва но во пи са ње исто ри је На-
род не би бли о те ке. Др Све тла на Мир чов већ го ди на ма 
ре ђа коц ки це у мо за и ку ове при че и же лим да је охра-
брим да тај мо за ик де фи ни тив но скло пи.
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Оли ве ра Ми ја и ло вић
Ре сав ска би бли о те ка Сви лај нац
res bi bli o@g mail.com

УДК 655.571(497.11 Сви лај нац)“1818/1870“(049.3)

По во дом обе ле жа ва ња 140 го ди на по сто ја ња Ре-
сав ске би бли о те ке у Сви лајн цу, по ја ви ла се из штам-
пе, у из да њу Би бли о те ке, дра го це на књи га за упо-
зна ва ње и по зна ва ње про шло сти Сви лајн ца и ста ре 
Ре са ве, али и кул ту ре и срп ске 
књи жев но сти уоп ште. Већ на 
про мо ци ји, а за тим и у гла си-
ли ма, књи га је оце ње на као пр-
во ра зред ни кул тур ни до га ђај и 
зна ча јан из да вач ки по ду хват.

Аутор ка, проф. др Де сан-
ка Ста ма то вић, вр сни зна лац, 
про у ча ва лац и ис тр жи вач чи-
та ли шта у Ср би ји 19. ве ка, на 
нај бо љи на чин је при ку пи ла, 
об ра ди ла и пре зен то ва ла гра-
ђу, осве тлив ши пре ну ме ра ци ју, 
ве о ма зна чај ну по ја ву за жи вот 
књи ге, али очи глед но и ње них 
љу би те ља у прет про шлом ве-
ку. Аутор ка се ра до ода зва ла и 
прет ход ним по зи ви ма, и по во-
дом 130. го ди шњи це Би бли о те-
ке, на пи са ла мо но гра фи ју Ре сав-
ска би бли о те ка: од Чи та о ни це омла ди не ре сав ске до 
да нас (1868-1998), из ла жу ћи хро но ло шки исто ри јат 
ове уста но ве. Ово га пу та, у по ку ша ју да од го во ри шта 
је би ло пре осни ва ња Би бли о те ке, ка да је пр ва књи га 
до шла у Сви лај нац, да при том до ку мен та ли стич ки 
по ка же раз вој обра зо ва ња, про све те и кул ту ре Сви-
лајн ца и Ре са ве, др Де сан ка Ста ма то вић је при сту пи ла 
ви ше го ди шњем мар љи вом ис тра жи ва њу, са би ра њу и 
про у ча ва њу ар хив ске гра ђе, пи са них и пу бли ко ва них 
из во ра. Те ма књи ге су прет плат ни ци и са ку пља чи 
прет пла те од 1818-1870. го ди не.

Књи га са др жи и на сло ви ма ве о ма илу стра тив не 
одељ ке. У „Уво ду“ аутор ка са же то да је пре глед исто ри-
је обра зо ва ња и кул ту ре у Сви лајн цу:

„Пр ве си гур не тра го ве о књи зи у Сви лајн цу на ла-
зи мо у спи ско ви ма прет плат ни ка об ја вље них у че тр-

де сет пу бли ка ци ја, чи је су из да ва ње они фи нан си ра-
ли и по др жа ли. По чев од 1817. од но сно 1818. го ди не 
до 1870, ка да по крет прет пла те за ми ре, с об зи ром на 
ве ће мо гућ но сти пи са ца и из да ва ча, ви ше штам па ри ја 

и књи жа ра и у Ср би ји, об ја вље-
но је 764 име на Сви лајн ча на и 
жи те ља окол них се ла, или пут-
ни ка, ко ји су се по слом за те кли 
у вре ме ка да су ску пља чи прет-
пла те пра ви ли спи ско ве за од-
ре ђе не на сло ве пу бли ка ци ја.“ 
(под ву кла О. М.)

У на ред ним по гла вљи ма, ве-
о ма при јем чи во за чи та о ца, на 
при ме рен на чин, ли те рар ним 
сред стви ма, др же ћи па жњу 
за ни мљи вом при чом, аутор-
ка из ла же ста ње у Сви лајн цу, 
оста вља ју ћи за бу ду ће ис тра-
жи ва че и про у ча ва о це, али и за 
зна ти жељ ни ке, ар гу мен то ва не 
и ко ри сне за кључ ке о дру штве-
но-исто риј ским и кул тур но-
обра зов ним при ли ка ма. У одељ-

ку „Прет плат ни ци на књи ге из Сви лајн ца и око ли не“, 
са зна је мо о то ме из ко јих сло је ва су би ле па три о те 
пре ма „срб ском књи же ству“. Уви дом у спи ско ве, ства-
ра се из ван ред на сли ка дру штва 19. ве ка, не са мо о 
чи та лач ким ин те ре со ва њи ма, уку су или мо дер ном у 
том вре ме ну, већ и ком су сло ју при па да ли, ка ква су 
им би ла зва ња, за ни ма ња, на шта су се прет пла ћи ва-
ли и у чи је име (за сво ју де цу, си но ве, кће ри, су пру ге, 
бра тан це, мај ке, ве ре ни це). Оде љак „Ску пља чи прет-
пла те у Сви лајн цу“ на во ди име ном оне по зна те и вред-
не ску пља че, ко ји су за пра во, ску пља ју ћи прет пла ту, 
има ли сво је вр сну кул тур ну ми си ју – да ши ре књи гу 
и пи сме ност. За тим сле ди оде љак „На слов не стра не, 
по пис књи га и име на прет плат ни ка из Сви лајн ца и 
око ли не од 1818-1870. го ди не“, у ко ме су на де сном 
ли сту штам па не ори ги нал не на слов не стра не 40 прет-

Књи га у Сви лајн цу
Стaматовић, Де сан ка. Књи га у Сви лајн цу прет плат ни ци и ску пља чи 
прет пла те 1818-1870. го ди не. Сви лај нац: Ре сав ска би бли о те ка, 2008.
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пла ће них књи га. Ле ва стра на књи ге, уз го ди ну из ла же-
ња, на во ди у це ли ни по дат ке о књи зи и прет плат ни ку, 
пре ве де не на са вре ме ни је зик, а за по тре бе да на шњег 
чи та о ца и ра ди бо љег раз у ме ва ња, скра ће ни це су раз-
ре ша ва не у угла стим за гра да ма. Сле ди та бе лар ни при-
каз „Пре глед прет пла те у Сви лајн цу у пе ри о ду 1818-
1870. го ди не“, а за тим из ван ред но ко ри сни ре ги стри и 
реч ник. Нај пре, ре ги стар „Зва ња, за ни ма ња и за на та 
у Сви лајн цу (1818-1870.г)“, по том „Реч ник ма ње по-
зна тих ре чи“, ко ји нам пре во ди на зи ве он да шњих за-
ни ма ња и за на та и „Имен ски ре ги стар“.

Ре цен зен ти ове књи ге су углед ни на уч ни ци, ака-
де мик Ми ро слав Пан тић и нај бо љи по зна ва лац пре-
ну ме ра ци је код нас, др Го луб До бра ши но вић, ко ји је, 
го во ре ћи о књи зи на про мо ци ји у Сви лајн цу (25. ок то-
бра о. г.) из нео из ван ред на за па жа ња о ме сту уло зи и 
зна ча ју пре ну ме ра ци је уоп ште, па и код нас.

Ака де мик Ми ро слав Пан тић ис ти че пре ну ме ра ци-
ју као ве о ма зна чај ну де лат ност он да шњег гра ђан ског 
Сви лајн ца. Да ље, упу ћу је на чи ње ни цу да је књи га др 
Де сан ке Ста ма то вић нај но ви ји при лог из у ча ва њу на-
ше кул ту ре и књи жев но сти про шлих вре ме на, бе ле же-
ћи у за кључ ку ре цен зи је да је она „дра го це ни дар и 
ве о ма леп при лог по зна ва њу не са мо про шло сти Сви-

лајн ца и ста ре Ре са ве, већ и кул ту ре и књи жев но сти 
срп ске уоп ште.“

Др Го луб До бра ши но вић, у ре цен зи ји за ову књи-
гу ка же да „аутор ка до ку мен то ва но и пре глед но по ка-
зу је ка ко је на ша књи га то ком пе де се так го ди на ши-
ри ла сво је при су ство, мно жи ла чи та о це, бо га ти ла их 
ра зно вр сјем на сло ва.“ Ис ти че да аутор ка „оба ве ште-
но осве тља ва ову за слу жну по ја ву“, „уз од го ва ра ју ћу 
и осми шље ну ана ли зу“ и на кра ју ис ка зу је и не хо тич-
ну ми сао и же љу да и „оста ла на ша ме ста бу ду ова ко 
и у овом сми слу об ра ђе на.“

И за и ста, Књи га у Сви лајн цу, штам па на у ти ра жу 
од 500 при ме ра ка у Гра фич ком цен тру Ин тер а гент у 
Кра гу јев цу, твр дих ко ри ца, кла сич ног мо но граф ског 
фор ма та, бо га та илу стра ци ја ма, нај пре са др жи ном, 
али и из гле дом, зна ча јан је из да вач ки по ду хват, нај-
леп ши дар сва ком „књи го љуб цу“, али и леп при лог 
обе ле жа ва њу рет ког и зна чај ног ју би ле ја – 140 го ди на 
Ре сав ске би бли о те ке у Сви лајн цу.

След стве но сво јим пре ци ма од пре 200 го ди на, 
број ни спон зо ри из Сви лајн ца, по др жа ли су об ја вљи-
ва ње ове књи ге и, на нај бо љи на чин, сво јим да ром 
по ка за ли да бри ну о кул тур ној ба шти ни као ње ни до-
стој ни на след ни ци и на ста вља чи.

Алек сан дар Ра до вић
Би бли о те ка Ма ти це срп ске
arad do vic@yahoo.com

УДК 026/027(091)(049.3)

Пи та ње је где све по чи ње.
Та ко по чи ње књи га Ал бер та Ман ге ла (1948, Бу е-

нос Ај рес) Би бли о те ка но ћу, а за вр ша ва се Ац теч ким 
ко дек сом из 1524. го ди не о они ма ко ји „чи та ју, ко ји 
нам го во ре шта су про чи та ли, ко ји шум но окре ћу 
стра ни це сво јих књи га, ко ји има ју моћ над цр ве ним 
и цр ним ма сти лом... они су ти ко ји нас пред во де, во де 
и по ка зу ју пут“.

Из ме ђу је пет на ест по гла вља у ко ји ма нај о да ни ји 
Бор хе сов чи та лац1, по јам и су шти ну Би бли о те ке де-

ко ди ра са по зи ци је ми та, ре да и по рет ка, пам ће ња и 
за бо ра ва, мо ћи, игре слу ча ја, ума и до ма, остр ва и оп-
стан ка, има ги на ци је, иден ти те та, итд.

На на шем је зи ку је об ја вље на Ман ге ло ва књи га 
Исто ри ја чи та ња2 бли ског са др жа ја, али се ова те ма 
ов де про ши ри ла, са свим бор хе сов ски, на све ко ор-
ди на те вре ме на и про сто ра. Аутор на сло вља ва сво ју 
књи гу по оном де лу да на за ко ји не ва же основ на би-
бли о те кар ска ме ри ла: пре ци зна кла си фи ка ци ја и хи је-
рар хи ја ал фа бе та и бро је ва.

1 Al ber to Man gel, Sa Bor he som. Vu ki ca Stan ko vić, prev. (Be o grad: 
Ge o po e ti ka, 2005). 2 Ал бер то Ман гел, Исто ри ја чи та ња (Но ви Сад: Све то ви, 2005).

Би бли о те ка но ћу
Ман гел, Ал бер то. Би бли о те ка но ћу. Превеле На та ша Ка ран фи ло вић, 
Ни на Ива но вић, Да ни је ла Ми хић. Бе о град: Ге о по е ти ка, 2008.
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По чет ни то по ним у тра га њу за Би бли о те ком је 
Ман ге ло ва лич на би бли о те ка на „бр да шцу ју жно од 
Ло а ре“ са па ра фра зом Ра бле о вих ре чи на ула зу Lys ce 
que vo u dra (Чи тај по во љи!). Аутор под се ћа на ка ме ни 
зид ко ји је ту, не кад, одва јао спре ми ште за књи ге од 
ком шиј ских њи ва. Иде ја о про до ру ствар но сти у има-
ги на ци ју зва ну Би бли о те ка (и обр ну то!), про вла чи се 
од пр ве до по след ње, 270. стра ни це књи ге.

И, где све по чи ње?... И да ље скла ди шти мо све мо-
гу ће ин фор ма ци је до ко јих до ла зи мо у ви ду сви та ка 
и књи га и ком пју тер ских чи по ва, на не пре глед ним 
ни зо ви ма по ли ца би бли о те ка... За што то чи ни мо? 
Ова је књи га при ча о том тра га њу. У име тог тра га ња, 
Ман гел при зна је да му ни је на ме ра да са ста ви још јед-
ну исто риј ску би бли о те ку, већ да пру жи пре глед „соп-
стве ног оду ше вље ња“. Од у век га је опи ја ла ла ви ринт-
ска ло ги ка би бли о те ка („не да би смо се из гу би ли, већ 
да би смо не што на шли“), ко ја на го ве шта ва да ра зум 
(„ако већ не уме ће и зна ње“), вла да над ка ко фо ним 
рас по ре дом књи га. По ње му (и Нор тро пу Фра ју), ве-
ли ка би бли о те ка по се ду је бес крај ну сна гу те ле пат ске 
ко му ни ка ци је.

Би бли о те ка ко ја је те жи ла да бу де спре ми ште 
успо ме на и се ћа ња чи та вог све та, где је „ко смос на и ла-
зио на соп стве ни од раз пре то чен у ре чи, Алек сан дриј-
ска, ни је са чу ва ла се ћа ње на се бе“ („Би бли о те ка као 
мит“), сем на нат пис на ула зу: Ме сто ко је са др жи лек 
за ду шу. На том ме сту су нај моћ ни ји умо ви тог до ба, 
Еуклид, Ар хи мед и дру ги, су ми ра ли оно што су про-
чи та ли и та ко ус по ста ви ли епи сте ми о ло шко пра ви ло 
у ко јем „нај но ви ји текст за ме њу је све прет ход не, јер 
се прет по ста вља да их са др жи“. Ову мне мо тех нич ку 
функ ци ју Алек сан дриј ске би бли о те ке при хва ти ла је и 
on-li ne би бли о те ка. Она под сти че да се пам те људ ска 
ис ку ства, што је и би ла свр ха и Алек сан дриј ске би бли-
о те ке.

На чин „ре ђа ња“ књи га је и на чин гле да ња на свет 
(„Би бли о те ка као ред“). Ман гел на во ди да је сва ка „ор-
га ни за ци ја књи га про из вољ на“, па та ко Рем бо ов „Пи-
ја ни брод“ ла ко мо же да се на ђе у одељ ку „Је дре ње“. 
Или, уре ђе на ал фа бет ски, би бли о те ка не спо ји во спа ја 
ду хо ви тог Бул га ко ва са стро гим Бу њи ном... Мел вил 
Дјуи се 1873. до се тио да упо тре би де ци ма ле за озна ке 
у кла си фи ка ци ји це ло куп ног људ ског зна ња у штам па-
ном об ли ку. По де лио је гра ђу у де сет те мат ских гру па, 
(си стем по знат као Дју и јев де ци мал ни си стем), сва кој 
до де лио сто ти ну бро је ва, раз де лио их на де се ти не, 
омо гу ћив ши на ста вља ње ни за ad in fi ni tum.

Јед на за стра шу ју ћа осо би на фи зич ког све та спу та-
ва оп ти ми зам ко ји чи та лац мо же да осе ти у би ло ко јој 
уре ђе ној би бли о те ци: огра ни че ње про сто ра („Би бли о-
те ка као про стор“). На во де ћи низ исто риј ских при ме-
ра ко ји го во ре о бор би са овом „оскуд ном“ чи ње ни-
цом, Ман гел сти же до „пре ба ци ва ња“ би бли о те ка на 
ми кро фил мо ве (и уни шта ва ње ори ги на ла) и на зи ва 
тај чин ван да ли змом. Ар гу мент ко ји по зи ва на елек-

трон ско ре про ду ко ва ње због угро же но сти хар ти је, за 
ње га је нео др жив. Ни алат ке елек трон ских ме ди ја ни-
су бе смрт не, ка же аутор ан то ло ги ја крат ких при ча и 
апе лу је на упо ред но по сто ја ње и елек трон ске и па пир-
не би бли о те ке. Уз гред под се ћа на про је кат нај по пу лар-
ни јег ин тер нет пре тра жи ва ча Gооglе да ске ни ра фон-
до ве нај пре сти жни јих свет ских би бли о те ка и књи ге 
учи ни до ступ ним упр кос „вре ме ну и про сто ру“. Но, 
на во ди аутор, не без иро ни је, да је про је кат от ка зан из 
фи нан сиј ских и ад ми ни стра тив них раз ло га.

Моћ чи та ла ца ни је у при ку пља њу и при сва ја њу, 
не го у ту ма че њу, тран сфор ми са њу и по ве зи ва њу про-
чи та ног („Би бли о те ка као моћ“).

„Са ња мо о би бли о те ци ко ја би об у хва та ла ства ра-
ла штво свих, а не би при па да ла ни ко ме, о би бли о те-
ци ко ја би уно си ла ред у свет, а све сни смо да, сва ко 
ка та ло ги зи ра но цар ство има ги на ци је ус по ста вља ти-
ран ску хи је рар хи ју за сно ва но на из о ста вља њу'“ („Би-
бли о те ка као сен“). Ов де Ман гел ре ги стру је (не)ци ви-
ли за циј ски на гон љу ди на вла сти да про га ња ју књи ге 
из би бли о те ка. За под се ћа ње: Пи но че је за бра нио у 
Чи леу Дон Ки хо та, јер оправ да ва „гра ђан ску не по-
слу шност“, ја пан ски ми ни стар кул ту ре за ме рио је 
Пи но ки ју да ства ра ру жну сли ку о хен ди ке пи ра ним 
љу ди ма... Кар ди нал Ра цин гер, ка сни је па па Бе не дикт 
XVI, твр дио је да књи ге о Ха ри По те ру ква ре мла де 
хри шћа не. Но, ки бер нет ски про стор је, ве ли Ман гел, 
бес ко на чан, па сту ден ти у Ира ну мо гу да чи та ју on-li-
ne за њих за бра ње не тек сто ве.

Јед на од нај леп ших би бли о те ка је Ло рен ци ја на у 
Фи рен ци, чи ја је град ња за по че та 1523. („Би бли о те ка 
као об лик“). Са чу ва на је ски ца на цр та на Ми ке лан ђе-
ло вом ру ком. То је нај ра ни ји план ње го ве пр ве ре а ли-
зо ва не гра ђе ви не и, по мно ги ма, ње гов нај о ри ги нал-
ни ји до при нос ре не сан сној ар хи тек ту ри.

Иде ал на би бли о те ка је као те зга („Би бли о те ка као 
игра слу ча ја“) у ко јој ца ру ју и ред и ха ос и игра слу ча-
ја, ме сто где ће вам се по сре ћи ти да слу чај но на ђе те 
не што вред но.

У по гла вљу „Би бли о те ка као ра ди о ни ца“ Ман гел 
пи сце на зи ва „под вр стом чи та ла ца“ и при се ћа се Се-
не ки не ре чи euti mia у зна че њу „по све ће ност чи та њу“. 
Ту је и опис Бор хе со ве би бли о те ке, уз на по ме ну да је 
ар ген тин ски пи сац твр дио да рај за ми шља у об лич ју 
би бли о те ке, да се пред со бом пре тва рао да ни је слеп 
да би „жу део за књи га ма као чо век ко ји ви ди“.

Сва ка при ват на би бли о те ка је од раз вла сни ка, не 
са мо због на сло ва, већ због асо ци ја ци ја по ве за них у 
из бор („Би бли о те ка као ум“). „У сва ком ста ром чо ве-
ку, кри је се јед но остр во” („Би бли о те ка као остр во“). 
Ро бин зон Кру со, „осни вач но вог дру штва“, је 1659. из 
олу пи не свог бро да ус пео за из ву че и не што књи га, 
јер је пи сац Да ни јел Де фо сма трао ва жним да се при 
„осни ва њу“ на ђу и књи ге. У овом одељ ку, Ал бер то 
Ман гел раз ма тра web као про стор ко ји при па да сви-
ма и ис кљу чу је по сто ја ње про шло сти, у ко јем не по-
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сто је на ци о нал но сти, не ма цен зу ре и по ред по ку ша ја 
не ких моћ ни ка. На web-у је и нај ма ња књи га на све ту, 
Но ви за вет укле сан на пло чи ци од пет ква драт них ми-
ли ме та ра, али и нај ста ри ји ви ше стра нич ни ру ко пис 
– шест по ве за них пло ча од зла та на етрур ском из 5. 
ве ка пре на ше ере. Текст ко ји отво ри мо на екра ну, за 
раз ли ку од књи ге, не по се ду је исто ри ју. Web је ква зи-
ин стан тан. На web-у је све исто вре ме но и исто доб но, 
све му се мо же „при сту пи ти“, све се мо же по се до ва ти 
при ти ском на дуг ме. Web не мо же пред ста вља ти уни-
вер зал ну би бли о те ку упр кос ам би ци о зним пла но ви-
ма Go o gle-a. Ми лич но, а не на ше тех но ло ги је, од го-
вор ни смо за соп стве не гу бит ке...

„Те шко се мо же раз у ме ти ка ко љу ди мо гу да из вр-
ша ва ју сва ко днев не оба ве зе ка да жи вот по ста је не људ-
ски, ка ко из ми шља ју стра те ги ју оп стан ка без мр ви ца 
оно га што во ле?“ („Би бли о те ка као оп ста нак“). Ка да 
су исто ри ча ри Ји це ка Ши пе ра, за ро бље ном у Вар шав-
ском ге ту, пи та ли ка ко је на пи сао књи гу о Ха за ри ма, 
од го во рио је да је за пи са ње исто ри је по треб на гла ва, 
а не зад њи ца. А у ло го ру у Бер ген-Бел се ну, ме ђу ло го-
ра ши ма је, „за сат чи та ња“, кру жио при ме рак Ча роб-
ног бре га.

„За бо ра вље на из да ња у мо јој 
би бли о те ци во де ми ран, не на ме-
тљив жи вот. Са ма чи ње ни ца да 
сам их за бо ра вио до зво ља ва ми 
да от кри јем по но во, но ву при чу, 
но ву пе сму, но во ис ку ство“ („Би-
бли о те ка као за бо рав“). Ман гел 
ов де по ми ње би бли о те ке ко је 
на мер но те же за бо ра ву да би се 
„обес хра бри ло но во от кри ва-
ње“. Цен зу ри са не, на ме тљи ве би-
ро крат ске, школ ске би бли о те ке 
ко је сма тра ју исти ни тим је ди но 
што је ака дем ско – при па да ју 
мрач ној за бу шантској вр сти би-
бли о те ка.

„Ла ко је књи гу сне ва ти, те-
шко ју је пре до чи ти у ре чи на 
па пи ру“, ре као је Бал зак у Му зе ју 
ста ри на. У по гла вљу „Би бли о те-
ка као има ги на ци ја“, Ман гел се 
опет вра ћа Бор хе су и ње го вом 
спи ску књи га ко је ни је на пи сао.

„Иден ти тет дру штва или 
на ци о нал ни иден ти тет, мо гу се 
огле да ти у јед ном на сло ву као на ша ко лек тив на де фи-
ни ци ја“. „Би бли о те ка као иден ти тет“ ана ли зи ра тзв. 
јав не би бли о те ке, уз на по ме ну да је Пе трар ка ме ђу пр-
ви ма за ми слио да би тре ба ло да јав не би бли о те ке фи-
нан си ра др жа ва, да је 1362. по ста вљен ка мен-те ме љац 
на ци о нал ној би бли о те ци у Ита ли ји, да је у Бри та ни ји 
пр ва јав на би бли о те ка ко ју фи нан си ра др жа ва отво ре-
на 1759, да је до 2004. го ди не Бри тан ска на ци о нал на 

би бли о те ка из да ва ла члан ске кар те са мо они ма ко ји 
су има ли до каз да „књи га ко ју тра же не по сто ји у дру-
гим би бли о те ка ма“.

„Сва ки чи та лац је или лу та ли ца ко ји за стај ку је 
или пут ник ко ји се вра тио ку ћи“ („Би бли о те ка као 
дом“). Би бли о те ка је Оди се је во уто чи ште, дом због ко-
јег веч ни лу та ли ца за пла че при по врат ку, по сле свих 
чу да ко је је ви део и до жи вео. Ал бер то Ман гел, пре за-
кључ ка, као свој те ста мен тар ни став на ову те му, на во-
ди ре чи Га бри је ла Но деа (17. век) о би бли о те ци у ко јој 
се мо же на ћи „од све га што је сте, што је би ло и што 
ће би ти на зе мљи, на во ди и на нај скро ви ти јем ме сту 
на не бе си ма“.

У „За кључ ку“ аутор књи ге Би бли о те ка но ћу и пр-
ви до бит ник срп ске на гра де „Ми ло рад Ви да ко вић“ за 
2008. го ди ну, за кљу чу је да је Алек сан дриј ска би бли о те-
ка сим бол на ше ам би ци је да бу де мо све зна ју ћи, а web 
сим бол ам би ци је да бу де мо све при сут ни.

Књи га ко ја по чи ње пи та њем „Где све по чи ње“ и 
на кра ју има пи та ње: „За чим тра гам у сво јој би бли о-
те ци?“. Од го вор је – „Мо жда за уте хом“.

Уте ха – нај јед но став ни ја де фи ни ци ја те ме о ко јој 
Ал бер то Ман гел пи ше ле по и за во дљи во, баш као да 

пи ше „љу бав но пи смо свом чи та-
о цу“.
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Књи га Мај кла В. Хи ла Ути цај ин фор ма ци је на 
дру штво, об ја вље на је у еди ци ји „Са вре ме на би бли о-
те ка“. У окви ру ове еди ци је, до са да је об ја вље но два-
на ест пу бли ка ци ја, углав ном пре во да ме ђу на род них 
стан дар да, ко ји пред ста вља ју нео п ход не при руч ни ке 
за рад би бли о те ка ра и струч ња ка у обла сти би бли о те-
кар ства и ин фор ма ци о них на у ка.

Ова ис црп на при ча о ин фор ма ци ја ма, сво је вр-
сна ен ци кло пе ди ја ин фор ма ци ја, де ло је Мај кла В. 
Хи ла, хе ми ча ра, ко ји је сво је обра зо ва ње сте као на 
Окс фор ду. Хил је био ди рек тор Хе миј ске ин фор ма ци-
о не слу жбе и пред сед ник ко ми те та 
Бри тан ске би бли о те ке, са рад ник је 
Ин сти ту та ин фор ма ци о них струч-
ња ка, Кра љев ског дру штва за умет-
ност, члан Кра љев ског хе миј ског 
дру штва, као и Кра љев ског ин сти-
ту та. Мајкл Хил је др жао број на 
пре да ва ња о ко ри шће њу ин фор-
ма ци ја, ин фор ма ци о ној по ли ти ци 
и етич ким прин ци пи ма ра да са 
ин фор ма ци ја ма. Ути цај ин фор ма-
ци ја на дру штво је де ло ко је је про-
ис те кло из ње го вог три де се то го ди-
шњег ра да на по љу ин фор ма ци ја и 
би бли о те ка.

Ово де ло је ко ри сно не са мо 
струч ња ци ма из обла сти би бли о-
те кар ства и ко му ни ко ло ги је, већ 
и струч ња ци ма свих про фе си ја у 
дру штву, за то што су ин фор ма ци је 
са да све ви ше не за о би ла зни са став ни део сва ког дру-
штва. Циљ ауто ра је да раз мо три шта је у ства ри ин-
фор ма ци ја, шта је ње на сло бо да и шта је огра ни ча ва, 
ко је су јој гра ни це и ку да во ди њен раз вој. Свр ха овог 
де ла је да по мог не дру ги ма и обез бе ди осно ву за да ља 
ис тра жи ва ња и рад.

Књи га се са сто ји из пет на ест по гла вља и ре ги стра, 
а на кра ју сва ког по гла вља је ис црп на ли те ра ту ра.

У пр вом по гла вљу, аутор нас уво ди у по јам ин фор-
ма ци је и њен ве ли ки ути цај на чо ве ка. Да ти су при ме-
ри ко ји нам по ка зу ју раз ли чи те вр сте ути ца ја, у за ви-
сно сти од то га да ли по сто ји не до ста так ин фор ма ци је, 

или је ин фор ма ци ја не пот пу на, дво сми сле на или, пак, 
тач на. Ко ли ко ко ри сти има мо од пра ве ин фор ма ци је 
у пра во вре ме, а ка ко не до ста так ин фор ма ци је мо же 
да има дра ма тич не по сле ди це. У по след њих пе де сет 
го ди на до го ди ла се нај зна чај ни ја про ме на, ка да је при-
хва ће но да би ин фор ма ци ја тре ба ла да се при ку пља, 
чу ва, ко ри сти и да се њо ме упра вља. Аутор нас под-
се ћа ка ко ће ин фор ма ци ја у бу дућ но сти би ти моћ на 
и упу ћу је на ве зу из ме ђу ин фор ма ци ја и дру штве них 
про ме на.

Сле де ће по гла вље ба ви се при ро дом ин фор ма ци-
је, зна њем и раз ли чи тим ви ђе њи-
ма тер ми на „ин фор ма ци ја“. Раз ма-
тра се та ко ђе ка ко дру ги раз у ме ју 
ин фор ма ци ју и ка ко ин фор ма ци ја 
ути че на нас. Аутор на во ди на чи не 
при ку пља ња де ло ва ин фор ма ци је 
и да је њен кон цепт. Та ко ђе нас уво-
ди у на чи не про на ла же ња но ве ин-
фор ма ци је.

„Свој ство, осо би на и по у зда-
ност ин фор ма ци је“, на зив је тре-
ћег по гла вља. За ин фор ма ци ју ко-
ју при ми мо тре ба ло би да по сто је 
при сту пач ни на чи ни да се про ве ри 
ње на по у зда ност, за то што по сто је 
ин фор ма ци је ко је су да те до бро на-
мер но, али су не тач не. На мер но 
или не на мер но да ва ње не тач не ин-
фор ма ци је, те жња за ути ца јем или 
слу чај ност?

У че твр том по гла вљу скре ће се па жња на про бле-
ме раз у ме ва ња ин фор ма ци ја, би ло да их да је мо или 
при ма мо, јер сва ка осо ба но ви део ин фор ма ци је раз у-
ме дру га чи је од дру ге. Про бле ми у вер бал ној ко му ни-
ка ци ји, ко ји су те ма овог по гла вља, об у хва та ју реч ни-
ке, пред зна ње, ве шти не раз у ме ва ња, пам ће ње, тем по 
ко му ни ка ци је, сте пен за ин те ре со ва но сти, од би ја ње 
ин фор ма ци је и ци ља не ин фор ма ци је.

Пе то по гла вље об ра ђу је ко му ни ци ра ње, ути цај 
но вих ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и ко ји су то чи -
ни о ци ко ји ути чу на ко му ни ка ци о не про це се. Раз вој 
но вих тех но ло ги ја про ме нио је на чин на ко ји ко му ни-
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ци ра мо, а са мим тим и на чин на ко ји се из ра жа ва мо. 
Уво ђе ње ин тер не та, елек трон ске по ште или ви де о фо-
на, сма њи ли су по тре бу кла сич ног сла ња ин фор ма ци-
ја, нпр. пи смом. Уво ђе ње ин тер не та на ме ће по тре бу 
за за јед нич ким је зи ком. Мајкл Хил у овом по гла вљу 
про у ча ва ути цај ра ди ја, штам пе, те ле ви зи је и ка блов-
ске те ле ви зи је на је зик и го вор и њи хо во пру жа ње од-
ре ђе них вр ста ин фор ма ци ја.

Тра же ње ин фор ма ци је у да на шњем све ту је као 
тра же ње игле у пла сту се на – по ма ло обес хра бру ју ће 
раз ми шља ње ко је нас уво ди у ше сто по гла вље ко је се 
ба ви упра вља њем ин фор ма ци ја ма, зна њем и до ку мен-
ти ма. Ве ли ки про блем је и по хра њи ва ње ин фор ма ци-
ја, да ли их по хра ни ти у пу ном или скра ће ном об ли ку 
и на на чин ко ји омо гу ћа ва лак ше про на ла же ње. Би-
бли о те ка као нај зна чај ни ји из вор по да та ка, има свој 
на чин ор га ни зо ва ња гра ђе и упра вља ња гру па ма ин-
фор ма ци ја.

У сле де ћа три по гла вља го во ри се о ин фор ма ци о-
ној ети ци, пра ву и оче ки ва њи ма, на су прот оба ве за ма 
и од го вор но сти ма, ин те лек ту ал ној сво ји ни, при ват но-
сти и за шти ти по да та ка. То зна чи да сва ки по је ди нац 
има пра во да бес плат но до би је основ не ин фор ма ци је 
и сло бо ду да ко ри сти но ве тех но ло ги је, да учи и вр-
ши ис тра жи ва ња, иако не до би је увек оно што тра жи. 
Ако не зна мо где да на ђе мо по треб ну ин фор ма ци ју, 
он да тра жи мо оног ко то зна. Где је гра ни ца цен зу ре, 
још јед на је од ин те ре сант них те ма у овом по гла вљу. 
Та ко ђе, аутор обра ћа ве ли ку па жњу на за ни ма ња и 
етич ке прин ци пе ко је би струч ња ци тре ба ли да сле де 
при ру ко ва њу ин фор ма ци ја ма о сво јим кли јен ти ма. 
Не ки од тих прин ци па су оба ве зе пре ма кли јен ти ма, 
по ве ре ње, ко ри шће ње из во ра, при зна ва ње не чи јих из-
во ра, ин те гри тет и по слов но по ште ње. Ка ко за шти ти 
ин фор ма ци ју и спре чи ти ње ну зло у по тре бу, ве чи то 
је пи та ње. До кле год је ин фор ма ци ја вер бал на, не мо-
гу ће је за шти ти је, али ако се она из ра зи ре чи ма или 
бро је ви ма за бе ле же ним на не ки ме диј, за шти ће на је 
за ко ном о аутор ским пра ви ма. Ка да се ин фор ма ци ја 
убра ја у про на ла ске и ка да се па тен ти ра, шта је copy-
right и елек трон ско из да ва штво, и ко ји се за кон ски 
про пи си ко ри сте да би се за шти ти ли по да ци, за ни-
мљи ве су те ме у овом по гла вљу.

Де се то по гла вље ба ви се дру штве ним и кул тур-
ним пи та њи ма. Аутор нам пред ста вља ли сту до га ђа ја 
ко ји су ути ца ли на нас и про ме ни ли наш на чин жи во-
та. Та ли ста је при лич но ду га, али си гур но ни је пот пу-
на. По сле ди це ши ро ке до ступ но сти ин фор ма ци ја мо-
гу би ти дра ма тич ни је не го што се то оче ки ва ло. Ка ко 
ме ди ји и ре кла ми ра ње ути чу на дру штво, на чин жи во-
та, здра вље и не фор мал ну ко му ни ка ци ју, пи та ња су 
ко ји ма се Мајкл Хил та ко ђе ба ви.

Да ли и ка ко еко ном ски фак то ри ути чу на ин фор-
ма ци је, пи та ње је ко је се об ра ђу је у је да на е стом по гла-
вљу. Спо соб ност и моћ да се ин фор ма ци је ис ко ри сте 
до но се бо гат ство, а ја ки по ти ску ју сла бе. Ин фор ма ци-

о на ин ду стри ја је ве о ма раз ви је на, а еко но мич ност 
има ути ца ја на до ба вља ње ин фор ма ци ја. Ка ко се вред-
ну ју ин фор ма ци је и да ли им се мо же аде кват но од ре-
ди ти це на?

Два на е сто по гла вље го во ри о ин фор ма ци ја ма и 
жи вот ној сре ди ни. Све ви ше смо оба ве ште ни о про-
ме ни кли ме, гло бал ном за гре ва њу, за га ђе њу, не по го-
да ма и не сре ћа ма, ге нет ском ин же ње рин гу. Не ке од 
тих ин фор ма ци ја уно се страх и пред ста вља ју озбиљ-
не про бле ме. Али при ку пља ње по у зда них и пот пу них 
ин фор ма ци ја, да би се мо гле пред ви де ти не ке ак тив-
но сти за спре ча ва ње не по го да, ве о ма је те шко.

У по след ња три по гла вља упо зна ће мо се са обра-
зо ва њем да нас и у сле де ћој де це ни ји, но вим тех но-
ло ги ја ма, про бле мом не до вољ не обра зо ва но сти, ин-
фор ма ци ја ма у по ли ти ци и вла сти и ку да нас во ди 
ин фор ма ци о но дру штво. Шта тре ба да нам омо гу ћи 
обра зов ни си стем и ко је су на ше оба ве зе? Ства ра се 
све ве ћи под стрек за обра зо ва њем, јер бу ду ће дру-
штво зах те ва ви ши ни во обра зо ва ња љу ди. Мо ра ју 
се пре по зна ти сва чи је по је ди нач не по тре бе и љу ди се 
мо ра ју об у чи ти ка ко да у мо ру ин фор ма ци ја про на ђу 
са мо оне пра ве. Аутор про у ча ва пре пли та ње вла сти 
и ин фор ма ци ја и њи хов ве ли ки ути цај чак и на ста-
бил ност или по ли тич ки ре жим. Ин фор ма ци је ве о ма 
мно го ути чу на наш жи вот. Од нас се зах те ва да бу де-
мо до бро ин фор ми са ни чак и о оним ства ри ма ко је 
нас се не ти чу. Но ве ин фор ма ци је ве о ма бр зо до ла зе, 
јер ово је вре ме убр за них про ме на. Но ве тех но ло ги је 
ве о ма мно го ути чу на наш жи вот и нео п ход но нам је 
бо ље раз у ме ва ње при ро де ин фор ма ци је. Њу не тре ба 
по сма тра ти као део, већ је тре ба са гле да ти у це ли ни, 
тек та да до би ја мо пра ву сли ку о не че му. Аутор на кра-
ју на гла ша ва да је нај ва жни је те мељ но ис тра жи ва ње 
по сто је ћих ин фор ма ци ја и њи хо во ком би но ва ње, да 
би се ство ри ле но ве те о ри је, про на ла сци и ино ва ци је. 
Тре ба ло би да се сви по тру ди мо и учи ни мо да ин фор-
ма ци ја има још ве ћи ути цај на дру штво уоп ште.

Ова при ча о ин фор ма ци ја ма, на 350 стра на, да је 
за и ста ис црп ну ана ли зу ин фор ма ци је, ње не при ро де, 
ње ног ути ца ја на дру штво, ње них до брих стра на као 
и оних ло ших. Чи та ју ћи де ло јед ног про фе си о нал ца 
из ове обла сти, ка кав је Мајкл Хил, схва та мо да је ин-
фор ма ци ја за и ста са став ни део све га, да је њен ути цај 
ве о ма ве ли ки, да је на чин пре зен то ва ња и раз у ме ва-
ња пре су дан да би се от кло ни ла мо гућ ност дра ма тич-
них по сле ди ца. Ово де ло учи нас ка ко да раз у ме мо 
ин фор ма ци ју на пра ви на чин, ка ко да њо ме ру ку је мо 
пра вил но и ко ја су на ша пра ва, а ко је су нам оба ве зе. 
Ути цај ин фор ма ци је на дру штво за и ста бих пре по ру-
чи ла сви ма, јер ин фор ма ци ја је део сва ке про фе си је и 
ова књи га би тре ба ла да нам по слу жи као при руч ник 
у сва ко днев ном ра ду. Аутор је ис ко ри стио сво је ен ци-
кло пе диј ско зна ње и ви ше го ди шњи рад у обла сти ин-
фор ма ци ја, та ко да се ово де ло с пра вом мо же на зва ти 
ен ци кло пе ди јом ин фор ма ци ја.

И З л О Г



126

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3

На ста ју ћи то ком де сет го ди на ис тра жи вач ког 
ра да, ре тро спек тив на Би бли о гра фи ја књи га за де цу 
штам па них на срп ском је зи ку..., аутор ке мр Зор ке 
Ђор ђе вић, пред чи та о це до но си око 6000 би бли о граф-
ских је ди ни ца, об у хва та ју ћи књи ге, бро шу ре и сли-
ков ни це из обла сти књи жев не и по пу лар не на у ке. У 
поднaслову Би бли о гра фи је сто је го ди не 1809 – 1995, 
ко је вре мен ски оме ђа ва ју пе ри од ко-
ји без ма ло пре се ца два ве ка.

Ова те мат ски ис црп на и са др-
жин ски бо га та би о бли о гра фи ја спе-
ци јал ног ти па, у свој кор пус укљу-
чу је, уме сто пред го во ра и по го во ра, 
ре цен зи је мр Здрав ке Ра ду ло вић, 
др Во је Мар ја но ви ћа и др Мир ка 
Ма га ра ше ви ћа, ко ји сво је струч но 
ми шље ње, ко ри сне са ве те и су ге-
сти је, укла па ју у ви со ку оце ну овог 
сво је вр сног ис та жи вач ког по ду хва-
та. Опре де љу ју ћи се за на ци о нал ни 
кри те ри јум при се лек ци ји ове обим-
не гра ђе, аутор ка у увод ним на по ме-
на ма ука зу је на ме то до ло ги ју ра да, 
ис тра жи вач ки по сту пак и на чин 
об ра де гра ђе, обра зла жу ћи из ве сна 
од сту па ња и об ја шња ва ју ћи ком плек сну про бле ма-
ти ку са ко јом се су сре ла. Цен трал ни део Би бли о гра-
фи је чи ни „Текст“, од но сно опис пу бли ка ци ја ура ђен 
по пра ви ли ма ISBD(M), док је сва ка но ва од ред ни ца 
(пре зи ме и име ауто ра), до пу ње на би о граф ским по да-
ци ма, чи ји је обим био усло вљен до ступ но шћу ре ле-
вант них ин фор ма ци ја. Иза основ них на по ме на, је дан 
део је ди ни ца обо га ћен је ано та ци ја ма ко је се од но се 
на њи хо ву те ма ти ку и на ме ну. Укљу че на су и де ла ко ја 
су тре ти ра на као ано ним не пу бли ка ци је, као и деч ји 
пи сци за чи ја де ла ни је про на ђен штам па ни пред ло-
жак. Шест ре ги ста ра, ко ји омо гу ћа ва ју јед но став ни ју 
и бр жу пре тра гу на сло ва, ауто ра, илу стра то ра, ко лек-
ци ја, из да ва ча и аутор ских из да ња, олак ша ва ју ко ри-
сни ци ма сна ла же ње кроз ову си сте мат ски сло же ну, 

али из у зет но обим ну гра ђу, по ја ча ва ју ћи њен ин фор-
ма тив ни аспект.

Нај ве ћи број је ди ни ца об ра ђен је „de vi su” (са 
књи гом у ру ци), чи ме је по твр ђе на аутен тич ност и 
тач ност пре у зе тих ин фор ма ци ја, при па да ју ћи при-
мар ним би бли о граф ским из во ри ма.

Пре ли ста ва ју ћи стра ни це Би бли о гра фи је, на и ла-
зи мо на име на пи са ца чи ја су де ла 
обе ле жи ла на ше од ра ста ње и по но-
во им се вра ћа мо са но стал ги јом, 
са да, ка да их чи та мо на шој де ци, 
по пут Ри зни це пе са ма за де цу Јо ва-
на Јо ва но ви ћа Зма ја, Бај ки Грозд ане 
Олу јић, Ауто би о гра фи је Бра ни сла-
ва Ну ши ћа, До жи вља ја мач ка То ше 
Бран ка Ћо пи ћа, или Пла вог чу пер ка 
Ми ро сла ва Ан ти ћа, ко је је до жи ве-
ло чак два на ест из да ња. На и ла зи мо 
на ин те ре сант не по дат ке о на шим 
ли ков ним умет ни ци ма, као што су 
Ва са По мо ри шац, Љу би ца Цу ца 
Со кић, Мер сад Бер бер или Мо мо 
Ка пор, ко ји су се опро ба ли као илу-
стра то ри књи га, до ча ра ва ју ћи сво-
јим цр те жи ма ма гич ни свет про зе и 

по е зи је ко је и да нас пам ти мо.
Иако је књи жев ност за де цу и мла де че сто мар ги-

на ли зо ва на, по след њих го ди на ви ше се пи ше и ви ше 
зна о овом жан ру срп ске ли те ра ту ре, те Би бли о гра-
фи ја Зор ке Ђор ђе вић уто ли ко пре, по свом зна ча ју 
и оби му, пред ста вља зна ча јан при лог овом сег мен ту 
срп ске ба шти не. Об ја шња ва ју ћи свој при ступ те ми 
као „екс пе ри мен тал ну фор му са чи ње ну од пер со нал-
них би бли о гра фи ја”, аутор ка ука зу је на по тен ци јал не 
про пу сте, што је не ми нов на по ја ва у пр вим из да њи ма 
ова квог ти па пу бли ка ци је, отва ра ју ћи мо гућ ност до-
пу на ве за них за ауто ре и би о граф ске по дат ке ко ји их 
пра те.

При ме на ова квог ти па би бли о гра фи је (иако аутор-
ка скром но на во ди да је на ме ње на де ци), је ви ше стру-

Го ра на Сте ва но вић
На род на би бли о те ка Ср би је
go ra na.ste va no vic@nb.rs

УДК 016:821.163.4193“1809/1995“(049.3)

Би oбли о гра фи ја књи га за де цу 
Ђор ђе вић, Зор ка. Би oбли о гра фи ја књи га за де цу штам па них на срп ском 
је зи ку од 1809. до 1995. го ди не: са ано та ци ја ма: (гра ђа).  
Бе о град: Зор ка Ђор ђе вић, 2008.
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Проф. др Мо мир Ми ло је вић
Прав ни фа кул тет Бе о град

УДК 016:[378.245:34(497.11)“1945/2005“(049.3)

Не дав но је, у Би бли о те ци „Би бли о гра фи је Цен тра 
за пу бли ка ци је Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду“, об ја-
вље на ма ле на по бро ју стра на, али зна чај на по са др-
жи ни, књи га ко ју је при ре ди ла го спо ђа Ива на Па јић, 
ви ши би бли о те кар Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду. 
Реч је о би бли о граф ском пре гле ду док тор ских ди сер-
та ци ја на став ни ка Прав ног фа кул те та од бра ње них у 
по сле рат ном пе ри о ду, а по се ду је аутор ски и пред мет-
ни ре ги стар, као и два ре ги стра на сло ва. Књи гу је, по 
оби ча ју, вр ло ле по тех нич ки опре мио и штам пао „До-
си је“. На ко ри ца ма је об ја вље на ре про дук ци ја сли ке 
Би бли о те кар Ђузепeа Ар чи бал да (1527-1593) из 1566. 
го ди не.

Не ма сум ње да нај ва жни ји део књи ге пред ста вља 
„Би бли о граф ски пре глед“ ко ји за у зи ма нај ве ћи број 
стра на (11-52) што је, ка ко са ма го спо ђа Па јић ка же, 
на ста вак ње ног ра да за по че тог пре ви ше од јед не де-
це ни је и об ја вље ног у Ана ли ма Прав ног фа кул те та у 
Бе о гра ду 1994, бр. 6, стр. 713. и след. На том про сто ру 
су сме ште ни по да ци о 142 док тор ске ди сер та ци је од-
бра ње не у вре ме ну од 1945. до кра ја 2005. го ди не. Овај 
пе ри од се по кла па са по сле рат ном исто ри јом Прав ног 
фа кул те та, али од бра на док тор ских ди сер та ци ја ни је 
по че ла од мах, већ не што ка сни је (1949).

Из ра да овог пре гле да ни је би ла ни ма ло ла ка, иако 
су, тру дом слу жбе ни ка Се кре та ри ја та Прав ног фа кул-
те та, ре кон стру и са ни по да ци и уве де ни у Књи гу про-
мо ви са них док то ра, ко ја се ажур но во ди. По да ци у 
тој књи зи су тач ни у свим еле мен ти ма ко је об у хва та, 
укљу чу ју ћи нај ва жни је, као што су на слов и да тум од-

бра не. Го спо ђи Па јић то ни је би ло до вољ но, јер је, због 
дру гих по да та ка ко ји су јој би ли по треб ни, же ле ла да 
сва ку ди сер та ци ју има у ру ка ма. За хва љу ју ћи то ме, 
ус пе ла је да од по је ди них на став ни ка при ба ви при мер-
ке ко ји су не до ста ја ли фон ду Би бли о те ке Прав ног фа-
кул те та. То jој је омо гу ћи ло да про ве ри мно ге по дат ке. 
Из гле да, на жа лост, да у том по гле ду ни је би ла до вољ-
но опре зна, па се осло ни ла на по дат ке на на слов ним 
стра на ма ру ко пи са, ко ји ни су увек тач ни. У ства ри, у 
књи зи су по но вље не гре шке из по ме ну тог ра да у Ана-
ли ма Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду ко је не па жљи ви 
чи та о ци ни су при ме ти ли ни скре ну ли па жњу на би ло 
ко ји на чин. За то и они сно се део од го вор но сти уме-
сто не по сто је ће струч не кри ти ке. Из гле да да је ова 
књи га про шла без струч не ре цен зи је ко ја би мо гла да 
ука же уред ни ку на про пу сте или мо гу ће не тач но сти 
у ко ри шће ним из во ри ма ко јих ни су ли ше не ни ен ци-
кло пе ди је ни исто ри је. Чи ни нам се да су нај по у зда ни-
ји по да ци, бар ка да је реч о да ту му од бра не (на шта 
ука зу је реч: „од бра ње них“ у на сло ву на пот ко ри ци), 
у по је ди ним бро је ви ма Ана ла Прав ног фа кул те та за 
сва ку го ди ну. Пи сац ових ре до ва то мо же да твр ди, јер 
је при су ство вао од бра на ма мно гих ди сер та ци ја и бе-
ле жио у свом днев ни ку, а ње го ва са зна ња се пот пу но 
по кла па ју са по да ци ма у Књи зи про мо ви са них док то-
ра и бе ле шка ма об ја вље ним у Ана ли ма Прав ног фа кул-
те та у Бе о гра ду.

Док то ран ди су на ко ри це ру ко пи са (умно же ног 
за од бра ну) ста вља ли го ди ну за вр шет ка, од но сно пре-
да је ра да, али ди сер та ци је ни су увек бра ње не у тој 

ка, оства ру ју ћи се кроз са знај ну и ин фор ма тив ну 
функ ци ју ко ју пру жа ју био-би бли о граф ски по да ци. 
Код би бли о те ка ра у деч јој би бли о те ци, про фе со ра и 
пе да го га у шко ла ма, би бли о гра фа, књи жев них кри ти-
ча ра и исто ри ча ра и, да не за бо ра ви мо обич ног ко ри-

сни ка, љу би те ља књи жев но сти за де цу, си гур но је да 
ће ова пу бли ка ци ја на и ћи на од ли чан при јем, отва ра-
ју ћи но ва по ља за ис тра жи вач ки рад у до ме ну књи-
жев ног ства ра ла штва и из да ва штва на ме ње ног де ци 
и они ма ко ји се та ко осе ћа ју.

Док тор ске ди сер та ци је професора 
Правног факултета
Па јић, Ива на, прир. Би бли о граф ски пре глед док тор ских ди сер та ци ја про фе со ра 
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 1945-2005. Бе о град: Прав ни фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2007.
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го ди ни. На ве шће мо не ко ли ко при ме ра. Тач но је да је 
Дра го мир Стој че вић пр ви од бра нио док тор ску ди сер-
та ци ју по сле ра та, ка да је већ био хо но рар ни на став-
ник. Ме ђу тим, то ни је би ло 1948. већ 13. ју на 1949.1 
Без об зи ра на по што ва ње пре ма Дра го ми ру Стој че ви-
ћу, ко ји је сво ју ка ри је ру по чео као „днев ни чар-аси-
стент Би бли о те ке“ (1937) и ка сни је као аси стент (од 
1938) ра дио у Би бли о те ци Прав ног фа кул те та и Уни-
вер зи тет ској би бли о те ци, ве ро ват но по пре по ру ци 
свог про фе со ра Ре ље 3. По по ви ћа, ко ји је 14 го ди на 
био би бли о те кар и управ ник Би бли о те ке Прав ног фа-
кул те та и ви ше го ди на члан Би бли о теч ког од бо ра и 
пред став ник Прав ног фа кул те та у Уни вер зи тет ском 
би бли о теч ком са ве ту, не мо же му се да ти по ча сно ме-
сто у го ди ни у ко јој му не при па да. Он је сте пр ви од-
бра нио док тор ску ди сер та ци ју по сле ра та, али 1949. 
го ди не.

Не до у ми цу око док тор ске ди сер та ци је Ве ли ми ра 
Ва си ћа (ко ји је у пр вим по сле рат ним го ди на ма био и 
се кре тар Прав ног фа кул те та), иза зи ва упо тре ба тер-
ми на „пи сме ни док тор ски ис пит“ под ко јим се под ра-
зу ме ва ла од бра на пи сме ног док тор ског ра да.2 Не ма 
сум ње да је док тор ску ди сер та ци ју од бра нио 8. фе бру-
а ра 1951. го ди не.3

Ни је тач но да је Ру жи ца Гу зи на од бра ни ла док тор-

ску ди сер та ци ју 1952. (већ 2. ок то бра 1953. го ди не), 
ни Сми ља Авра мов 1955. већ 12. ја ну а ра 1956. го ди не4 
као ни Ми ха и ло Сту пар.5 Тач но је са мо да је Бо жи дар 
Јо ва но вић од бра нио док тор ску ди сер та ци ју 31. де цем-
бра 1955.го ди не,6 али је на слов ње го ве ди сер та ци је: 
„Ре зер ве уз ме ђу на род не уго во ре“. Ни је тач но ни да су 
1956. го ди не Ана Ју рин (од бра ни ла 6. ок то бра 1957) и 
Ми лан Мар ко вић (ка ко сто ји на ру ко пи су, већ 24. ок-
то бра 1958 го ди не) од бра ни ли ди сер та ци је.

Не тач ног озна ча ва ња го ди не од бра не док тор ске 
ди сер та ци је има и ка сни је. На при мер, ни је тач но да 
је Мом чи ло Кур ду ли ја од бра нио ди сер та ци ју 1964. 
(већ 20. фе бру а ра 1965), ни Ми ро слав Пе тро вић 1964. 
(већ 14. ја ну а ра 1965), ни Ми о драг Ор лић 1974, већ 
1. мар та 1975. го ди не. Исто та ко ни је Све ти слав Та бо-
ро ши од бра нио док тор ску ди сер та ци ју 1979. (већ 6. 
фе бру а ра 1980), ни Мир ко Ва си ље вић 1979. већ 19 
мар та 1980. го ди не. Та ко ђе, Бо ри во је Шун де рић ни је 
од бра нио ди сер та ци ју 1981. (већ 9. ма ја 1982), ни Ђор-
ђе Ла зин 1983, већ 1. мар та 1984. го ди не. Исто ва жи за 
Ду ша на Ки ти ћа, ко ји ни је од бра нио ди сер та ци ју 1986, 
већ 15. апри ла 1987. и за Мир ја ну Сте фа нов ски, ко ја 
ни је од бра ни ла док тор ску ди сер та ци ју 1989. већ 14. ју-
на 1990. го ди не. У слу ча ју Рај ка Је ли ћа је на пра вље на 
обр ну та гре шка. При пи са но му је да је ди сер та ци ју од-
бра нио 1993. а то је учи нио ра ни је – 2. но вем бра 1992. 
го ди не. Не чи јом не па жњом је про мо ви сан мно го ка-
сни је, ка да је већ био до цент.

Не до у ми цу мо же да иза зо ве да тум од бра не 10 
док тор ских ди сер та ци ја ко је су у Књи гу про мо ви са них 
док то ра уве де не под 31. де цем бром 1965. Ме ђу њи ма 
су и ди сер та ци је не ких ка сни јих на став ни ка Прав-
ног фа кул те та. Тај да тум је сум њив, јер су се, по та-
да шњим про пи си ма, до то га да на мо гле бра ни ти док-
тор ске ди сер та ци је без прет ход не ма ги стра ту ре. Ка ко 
кон сул тан ти (мен то ри) и чла но ви ко ми си ја фи зич ки 
ни су мо гли да про чи та ју све ди сер та ци је до тог да ту-
ма, у По ли ти ци од 31. де цем бра 1965. је об ја вље но оба-
ве ште ње да ће од бра не док тор ских ди сер та ци ја би ти 
одр жа не то га да на „по рас по ре ду на огла сној та бли 
Прав ног фа кул те та“, ко га ниг де ни је би ло. Од бра не 
до тле по зи тив но оце ње них ди сер та ци ја су на ста вље-
не и по сле 1. ја ну а ра 1966. али су све за ве де не као да 
су одр жа не 31. де цем бра 1965. го ди не. Ствар но ста ње 
зна ју са мо кан ди да ти, чла но ви ко ми си ја и по не ки за-
лу та ли про ла зник.7

1 Књигапромовисанихдоктора, ред. бр. 4, стр. 1. Тај да тум је Д. 
Стој че вић сво је руч но унео у упит ник ко ји се на ла зи у ње го вом 
рад ном до си јеу у ар хи ви Прав ног фа кул те та. Он је та ко ђе ру ком 
за бе ле жен на на слов ној стра ни (ко ри ца ма) ру ко пи са. Ни је ја сно 
за што је у кар то ну Би бли о те ке Прав ног фа кул те та озна че на 1948. 
г. Вид. и Р. Г. „Док тор ски ис пи ти на Прав ном фа кул те ту у Бе о
гра ду“, у АналиПравногфакултетауБеограду бр. 1. (Бе о град: 
Прав ни фа кул тет,1953), 122.
2 У уве ре њу ко је је Ве ли ми ру Ва си ћу из дао де кан Прав ног фа кул-
те та (Ми о драг Аћи мо вић), 4. де цем бра 1946, се ка же: „Од лу ком 
Ко ми си је за при зна ва ње, од но сно не при зна ва ње ди пло ма, ис пи та 
и се ме ста ра под оку па ци јом Бр. 582 од 26. ју ла 1946 го ди не при-
знат је Ва сић Ве ли ми ру пи сме ни део док тор ског ис пи та (од бра на 
те зе) ко ји је по ла гао 10. апри ла 1942. год.“ Пре ма не ким по да ци ма, 
у ко ми си ју за пре глед и оце ну (а ве ро ват но и од бра ну) ра да од ре-
ђе ни су про фе со ри Ђор ђе Та сић и Ми лан Жу јо вић. Сам В. Ва сић 
на во ди у при ја ви на кон курс за аси стен та, од 29. ја ну а ра 1946, да 
при ла же је дан при ме рак те зе „Пе чал бар ство Ис точ не Ср би је“. У 
уве ре њу де ка на Прав ног фа кул те та, на во ди се да је В. Ва сић „по-
ло жио на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду оба де ла 
док тор ског ис пи та из Јав но прав не гру пе на у ка и то:

1) Усме ни део док тор ског ис пи та по ло жио је на дан 30. ја ну а-
ра 1940 го ди не, и

2) Те зу 'Пе чал бар ство Ис то че Ср би је' од бра нио је на дан 10. 
апри ла 1942 го ди не.“

Има ју ћи то у ви ду, ни је ја сно за што је од бра ње ну те зу мо-
рао по но во да бра ни 8. фе бру а ра 1951. У Књи зи про мо ви са них 
док то ра је, под ред. бр. 3, стр. 1, упи сан са мо да тум: 8 - II - 1951. 
и на слов. Дру гих по да та ка не ма. У књи зи го спо ђе Ива не Па јић 
се док тор ска ди сер та ци ја Ве ли ми ра Ва си ћа на во ди у „Ре ги стру 
на сло ва ди сер та ци ја умно же них за од бра ну ко је се не на ла зе у 
фон ду Би бли о те ке Прав ног фа кул те та“ (стр. 78). Док се не ре ши 
ова за го нет ка, оста ће то „за ни мљив слу чај“, ка ко је при ме ти ла 
го спо ђа Па јић (стр. 8).
3 У АналиПравногфакултетауБеограду, бр. 6. (Бе о град: Прав ни 
фа кул тет,1953), 713, је из нео бја шњи вих раз ло га ди сер та ци ја В. 
Ва си ћа упи са на у 1950. год.

4 Пи сац ових ре до ва је при су ство вао овој од бра ни ко ја је одр жа на 
у Се ми на ру број 425.
5 Пи сац ових ре до ва је при су ство вао овој од бра ни ко ја је одр жа на 
22. мар та 1956. у Ам фи те а тру II.
6 Пи сац ових ре до ва је при су ство вао овој од бра ни ко ја је одр жа на 
пре под не у Ам фи те а тру II. Ме ђу при сут ни ма је био књи жев ник 
Бран ко Ћо пић.
7 Па жњу пи сца ових ре до ва је, на Бо жић 7. ја ну а ра 1966. по под не, 
при ву кла осве тље на Са ла за сед ни це Прав ног фа кул те та, у ко јој је 
би ла у то ку од бра на док тор ске ди сер та ци је ко ја је у Књизипромо
висанихдоктора за ве де на под да ту мом: 31. де цем бар 1965.
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Не ких гре ша ка има и у на сло ви ма док тор ских 
ди сер та ци ја. Та чан на слов док тор ске ди сер та ци је 
Дра га ша Ден ко ви ћа је: „Вр ше ње др жав не слу жбе и 
од го вор ност за ште ту про у зро ко ва ну гра ђа ни ма“, а 
не „прав не слу жбе“.8 Мо жда 
је да ле ко ве ћа гре шка из о ста-
вља ње док тор ских ди сер та ци ја 
пет аси сте на та ко ји су ка сни је 
по ста ли на став ни ци. То су, пре 
све га, док тор ске ди сер та ци је 
Ди ми три ја Па па зо глуа и Иве 
Пу ха на.

Ди ми три је Па па зо глу је био 
аси стент за кри вич но пра во од 
1. ју ла 1949. до 1. апри ла 1952. 
го ди не на Прав ном фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Док тор ску ди сер та ци-
ју је од бра нио 21. ја ну а ра 1952. 
го ди не.9 Иво Пу хан је био аси-
стент за рим ско пра во, и у том 
свој ству је об ја вио уџ бе ник из 
ла тин ског је зи ка.10 Од мла ђих 
на став ни ка, из о ста вље не су 
док тор ске ди сер та ци је Дра го-
љу ба Сто ја но ви ћа (од бра ње на 
24. но вем бра 1961),11 Ве ре Чуч-
ко вић (од бра ње на 29. де цем бра 
1965)12 и Ми ло ва на Ми тро ви ћа 
(од бра ње на 15. ју на 1979), са да 
ре дов ног про фе со ра Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду.

Оправ да ње за из о ста вља ње док тор ских ди сер та-
ци ја мо же да бу де де ли мич но у то ме што је у Књи зи 
про мо ви са них док то ра за ни ма ње (зва ње) на во ђе но 
тек од кра ја 1954. до ма ја 1972. го ди не, али не и уред-
но, па је ра зу мљи во што мла ђи ис тра жи ва чи не зна ју 
за знат но ста ри је на став ни ке. Осим то га, не ки на став-
ни ци ни су би ли на Прав ном фа кул те ту у вре ме ка да 

су бра ни ли док тор ске ди сер та ци је, већ су до шли ка-
сни је (нпр. Ве ра Чуч ко вић), чак и по сле 1994. го ди не 
(Дра го љуб Сто ја но вић и Ми ло ван Ми тро вић), али 
их је тре ба ло уне ти у ову књи гу. Не во ља је и у то ме 

што још не по сто ји пот пун 
спи сак бив ших на став ни ка и 
са рад ни ка Прав ног фа кул те та. 
Без об зи ра на то, не сум њи во 
је да је од 1945, од но сно 1949. 
го ди не, на Прав ном фа кул те-
ту док то ри ра ло 147 углав ном 
ње го вих на став ни ка, од но сно 
аси сте на та (Дра го слав Авра мо-
вић, Жи во рад Мај сто ро вић). 
Сто га овај пре глед док тор ских 
ди сер та ци ја про фе со ра Прав-
ног фа кул те та по ка зу је, ка ко 
ње гов раз вој као це ли не, та ко и 
на став ни ка по на о соб. Го спо ђа 
Па јић је до бро при ме ти ла „да 
је би ло го ди на ка да је док то ри-
ра ло са мо је дан до два про фе со-
ра а не кад и де сет“ (стр. 9). Ми 
би смо то ме до да ли: и че тр на ест 
(1965. из на ве де ног раз ло га, ме-
ђу де ве де сет кан ди да та ко ји су 
од бра ни ли док тор ску ди сер та-
ци ју те го ди не). Ако је оце на да 
је то би ло „по ве за но са ди на ми-

ком под мла ђи ва ња на став ног ка дра“, не ма ње тач на је 
исти на да је „осе ка“ на ста ла по сле 1965. го ди не по сле-
ди ца деј ства из ме ње них про пи са, та ко да се сле де ће 
док тор ске ди сер та ци је аси сте на та Прав ног фа кул те та 
ја вља ју тек пет го ди на ка сни је, са пр вим ма ги стри ма 
прав них на у ка.13

Има ју ћи у ви ду свр ху Пре гле да, нор мал но би би ло 
да бу де у пот пу но сти хро но ло шки (стр. 8). Ме ђу тим, 
од хро но ло ги је се од сту па у окви ру сва ке го ди не. Абе-
цед ни ре до след док то ра не по треб но раз би ја хро но-
ло ги ју уста но вље ну у Књи зи про мо ви са них док то ра. 
Ако је абе цед ни ре до след нео п хо дан у би бли о теч ким 
ка та ло зи ма, он је, усу ђу је мо се да ка же мо, у нај ма њу 
ру ку ште тан у аутор ским и слич ним би бли о гра фи ја-
ма, ко је има ју дру гу свр ху и тре ба ле би да од ра жа ва ју 
раз вој ми сли. Ово уто ли ко пре, ако упо ре до по сто ји 
ве о ма ко ри стан „Аутор ски ре ги стар“ (стр. 53-59), ко-
ји је до во љан за ла ко на ла же ње сво је док тор ске ди сер-
та ци је.

Па жњу ће сва ка ко при ву ћи и пред мет ни ре ги стар 
(стр. 60-69) без ко га се струч не књи ге да нас ско ро не 
мо гу за ми сли ти. Из ра да ова квих ре ги ста ра зах те ва до-
ста тру да и по ни ра ња у су шти ну сва ког ра да, а по го то-
во ка да је реч о ско ро 150 књи га. Та кав по сао зах те ва 

8 Гре шка по но вље на из Ана ла Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 6 
(Бе о град: Прав ни фа кул тет, 1994), 715.
9 Р. Г, „Док тор ски ис пи ти на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду“, у 
АналиПравногфакултетауБеограду бр. 1 (Бе о град: Прав ни 
фа кул тет,1953), 122. Вид. та ко ђе Ра до ва но вић, М. „Др Ди ми три је 
Па па зо глу“, у АналиПравногфакултетауБеограду бр. 3 (Бе о
град: Прав ни фа кул тет, 1953), 373374.
10 Пу хан, Иво, КурсЛатинскогјезика (Бе о град: На уч на књи га, 
1948). У за гра ди сто ји на по ме на да је курс „одр жан на Прав ном 
фа кул те ту у зим ском се ме стру шк. год. 1947/48.“ Пи сац ових ре до
ва га је по ме нуо у тек сту „Наш Дра гаш Ден ко вић”, у АналиПрав
ногфакултетауБеограду бр. 12 (Бе о град: Прав ни фа кул тет 
2004), 266. бел. 1. Обо ји цу по ми ње и Р.Г: „...ве ћи број је иза бран 
за до цен те на овом фа кул те ту или на Прав ном фа кул те ту у Ско
пљу (Пу хан и Па па зо глу).“ Р. Г, „Док тор ски ис пи ти на Прав ном 
фа кул те ту у Бе о гра ду“, у АналиПравногфакултетауБеограду 
бр. 1 (Бе о град: Прав ни фа кул тет,1953), 122.
11 Дра го љуб Сто ја но вић је био про фе сор Прав ног фа кул те та у 
Бе о гра ду 19982001.
12 Ве ра Чуч ко вић је би ла про фе сор Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 
од 19932001. Из о ста вље на у АналимаПравногфакултетауБео
граду (Бе о град: Прав ни фа кул тет, 1994). 

13 По сле 31. де цем бра 1965. го ди не, пр ва док тор ска ди сер та ци ја је 
од бра ње на 10. ју на 1966. До 21. ма ја 1970. го ди не ди сер та ци је је 
од бра ни ло ви ше док то ра на да ван Прав ног фа кул те та.
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са рад њу ве ћег бро ја струч ња ка. Са ми на сло ви че сто 
ни су до вољ ни, јер се та ко (у скра ће ном об ли ку) по на-
вља цео пре глед, са мо дру гим ре дом. Го спо ђа Па јић се 
не ка ко с тим из бо ри ла, по га ђа ју ћи кључ не ре чи, али 
се чи ни да је, иду ћи за на сло ви ма, оти шла пре да ле ко. 
Та ко, на при мер, у „Ре ги стру“ има пој мо ва: ме ђу на-
род но јав но пра во (јед на ди сер та ци ја) и ме ђу на род но 
пра во (пет ди сер та ци ја), иако у ту област спа да ју људ-
ска пра ва, за шти та ма њи на, ре зер ве (ко ји ма је ме сто 
у ме ђу на род ним уго во ри ма), и др. То ва жи и за дру ге 
обла сти прав них и дру гих дру штве них на у ка из ко јих 
су бра ње не док тор ске ди сер та ци је.

Би ло би, ме ђу тим, пре ви ше тра жи ти од по је дин-
ца са вр шен ство, на ро чи то у по сло ви ма ко је оба вља ју 
чи та ви ин сти ту ти. На про тив, тре ба их по хва ли ти и 
по др жа ти у пи са њу ова квих књи га, ко је ће би ти не за-
о би ла зне бу ду ћим ис тра жи ва чи ма на ше на уч не ба ши-
не.
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Ин сти тут дру штве них на у ка осно ва ло је Са ве зно 
из вр шно ве ће 10. ју ла 1957. го ди не. Основ ни за да ци 
Ин сти ту та би ли су: про у ча ва ње дру штве них по ја ва у 
са вре ме ном дру штву, раз ра да ис тра жи вач ких ме то да 
у дру штве ним на у ка ма, под сти ца ње и ор га ни зо ва ње 
про у ча ва ња пи та ња дру штве них на у ка и ства ра ње и 
уса вр ша ва ње на уч них ка дро ва.

На Ин сти ту ту су ду го пре да ва ли нај зна чај ни ји ју-
го сло вен ски на уч ни ци – Ми лан Бар тош, Ру ди Су пек, 
Јо ван Ђор ђе вић, Ра до мир Лу кић, Јо же Го ри чар, Ву ко 
Па ви ће вић и дру ги. Про фе си о нал ни раз вој ис тра жи-
ва ча у обла сти дру штве них на у ка од ви јао се кроз уче-
шће у на уч но-ис тра жи вач ком ра ду и ак тив но сти ма 
Ин сти ту та. На на уч но-ис тра жи вач ким по сло ви ма 
био је ан га жо ван ве ли ки број ис так ну тих на уч них 
рад ни ка и на сто ја ло се да се круг са рад ни ка стал но по-
ве ћа ва из бо ром аси сте на та и на уч них сти пен ди ста.

По вод за из ра ду и об ја вљи ва ње Би бли о гра фи је 
из да ња Ин сти ту та дру штве них на у ка 1957-2007. 
је сте пе де се то го ди шњи ца ње го вог по сто ја ња. Као 
је дан од дра го це них из во ра, аутор ке у уво ду ис ти чу 
би бли о гра фи ју об ја вље них ра до ва ко ју је при ре ди ла 
са рад ни ца Би бли о те ке Ин сти ту та Љу би ца Пе рић у 
Го ди шња ку Ин сти ту та дру штве них на у ка, при ре ђе-
ном по во дом два де сет пет го ди на по сто ја ња. Би бли-
о гра фи ја са др жи 619 би бли о граф ских је ди ни ца: 248 
мо но граф ских пу бли ка ци ја, 161 ано ним ну пу бли ка-
ци ју, 201 је ди ни цу ар хив ске гра ђе и 9 се риј ских пу бли-
ка ци ја. Рас по ред у окви ру по гла вља Би бли о гра фи је је 
хро но ло шки, а у окви ру исте го ди не, абе цед но по пре-
зи ме ни ма ауто ра или по на сло ву, ако рад има ви ше од 
три ауто ра. Је ди ни це ар хив ске гра ђе су гру пи са не по 
ис тра жи вач ким цен три ма Ин сти ту та, а у окви ру цен-
та ра хро но ло шки. Би бли о граф ском опи су од ре ђе них 

Би бли о графија издања Института 
друштвених наука 
Al ba ha ri, Bi lja na i Ve sna Jo va no vić. Bi bli o gra fi ja iz da nja In sti tu ta dru štve nih 
na u ka: 1957-2007. Be o grad : In sti tut dru štve nih na u ka, 2007.
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је ди ни ца не до ста ју по да ци о па ги на ци ји, фор ма ту, ти-
ра жу, а по бро ју по да та ка нај скром ни ји би бли о граф-
ски опис дат је у де лу ко ји об у хва та ар хив ску гра ђу 
Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња и Цен тра за по-
ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња и јав но мње ње. Опис је до-
пу њен по да ци ма из се кун дар них из во ра. Ка ко аутор-
ке на во де, је дан део гра ђе је не до сту пан – пре те жно 
ар хив ска гра ђа ма лог ти ра жа, умно жа ва на на ге штет-
не ру, гра ђа ко ја ни је има ла ја сно на ве де но аутор ство, 
или ни је до ста вља на на би бли о теч ку об ра ду. Об ра да 
ве ћи не је ди ни ца ра ђе на је de vi su, а ко ри шћен је и ка-
та лог би бли о те ке Ин сти ту та дру штве них на у ка, као и 
Уза јам на елек трон ска ба за CO BISS SR.

Гра ђа је гру пи са на у че ти ри по гла вља:
1. Мо но граф ске пу бли ка ци је
2. Пу бли ка ци је на ста ле као ре зул тат ра да гру пе 

ауто ра
- у ко ји ма ни је тач но на зна че но аутор ство,
- у ко ји ма је аутор ство по зна то и би бли о граф ски 

опи са но,
- збор ни ци ра до ва са ме ђу на род них и на ци о нал-

них на уч них са ве то ва ња, са са др жа јем у ко ме су на ве-
де ни на сло ви свих ра до ва, ауто ри и стра не на ко ји ма 
се на ла зе,

- пу бли ка ци је штам па не на кон спро во ђе ња ин-
тер ди сци пли нар них ем пи риј ских, кван ти та тив них и 
ком па ра тив них ис тра жи ва ња са од го ва ра ју ћим ана ли-
за ма и ре зул та ти ма.

3. Ар хив ска гра ђа – сту ди је ко је су на ста ле као 
ре зул тат ра да на про јек ти ма ис тра жи вач ких цен та ра 
ко ји су у са ста ву Ин сти ту та и са мо де ли мич но спа да у 
штам па на до ку ме на та.

4. Се риј ске пу бли ка ци је.
У увод ним на по ме на ма, 

аутор ке су на ве ле по дат ке 
о пред ме ту и ци љу свог ис-
тра жи ва ња и обра зло жи ле 
ме то до ло ги ју ра да на овој 
би бли о гра фи ји. Ура ђе на су 
три ре ги стра – аутор ски ре-
ги стар, ре ги стар на сло ва и 
пред мет ни ре ги стар и сре ђе-
на абе цед но.

Аутор ски ре ги стар са др-
жи око 800 име на. Пре те жно 
су то ис тра жи ва чи ко ји су 
би ли, или су још увек за по-

сле ни у Ин сти ту ту дру штве них на у ка. Ова би бли о гра-
фи ја пред ста вља и из вор по да та ка о ауто ри ма ко ји се 
ба ве дру штве ним на у ка ма – на ла зи мо и име на по зна-
та и нај ши рој јав но сти: Ко ста Ча во шки, Во јин Ди ми-
три је вић, Зо ран Ђин ђић, Вла ди мир Го а ти, Во ји слав 
Ко шту ни ца, Ми ро љуб Ла бус, Со ња Лихт, Дра го љуб 
Ми ћу но вић, Ве сна Пе шић, Љу бо мир Та дић, Де си мир 
То шић. У аутор ском ре ги стру су у нај ве ћем бро ју слу-
ча је ва на ве де не и вр сте аутор ства.

Ре ги стар на сло ва об у хва та све на сло ве ко ји се по-
ја вљу ју у би бли о граф ском опи су: на сло ве мо но граф-
ских пу бли ка ци ја, збор ни ка ис тра жи ва ња, ар хив ске 
гра ђе, се риј ских пу бли ка ци ја и све на сло ве ра до ва у 
збор ни ци ма. На сло ви ко ји ни су ка рак те ри стич ни и 
са мим тим ре ле вант ни за про на ла же ње од ре ђе не би-
бли о граф ске је ди ни це, као што су нпр. „ана ли за ре зул-
та та“, „ре зул та ти ис тра жи ва ња“, „за кљу чак“, „ме то до-
ло ги ја ра да“ и слич но, ни су на ве де ни у ре ги стру.

Ана ли зом пред мет ног ре ги стра до би ја се ис цр-
пан пре глед са др жи не пу бли ка ци ја и ис тра жи ва ња 
ак ту ел них у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. Те мат-
ски окви ри ових пу бли ка ци ја су: де мо гра фи ја, по ли-
тич ки си стем, по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ке стран-
ке, де мо кра ти ја и пар ла мен та ри зам, ис тра жи ва ње 
из бо ра, јав но мње ње, ме ди ји, по ли тич ка про па ган да, 
ме ди цин ско пра во, при вред ни си стем, еко ном ска по-
ли ти ка, еко ном ске ре фор ме, тр жи ште, ко руп ци ја, 
при ва ти за ци ја, гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, про ме не 
со ци јал не струк ту ре Ис точ не Евро пе, пе ри од со ци ја-
ли зма и са мо у пра вља ња, људ ска пра ва, ет нич ки од но-
си са по себ ним освр том на Ко со во. Пред мет ни ре ги-

стар об у хва та и ра до ве свих 
збор ни ка, што у ве ли кој ме-
ри до при но си  ин фор ма тив-
ној вред но сти Би бли о гра фи-
је. Та ко ова Би бли о гра фи ја 
пред ста вља дра го цен из вор 
за про у ча ва ње дру штве них 
на у ка, као и пре ци зно све-
до чан ство о про те клом вре-
ме ну.
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Под го рич ки ЦИД је у окви-
ру сво је би бли о те ке „По себ на 
из да ња“ пу бли ко вао Би о би бли-
о гра фи ју ака де ми ка Ми о ми ра 
Да ши ћа, плод би бли о граф ског 
и ис тра жи вач ког на по ра на шег 
по зна тог би бли о гра фа До бри ла 
Ара ни то ви ћа.

Ову пер со нал ну би бли о гра-
фи ју чи не две це ли не: у пр вој је 
оп шир но пред ста вљен жи вот ни 
и раз вој ни пут ака де ми ка Да ши-
ћа, док је у дру гом си сте ма ти зо-
ван ње гов на уч ни рад.

Са ста вљач нас вр ло ин фор-
ма тив но и ве што во ди кроз жи-
во то пис ака де ми ка Ми о ми ра 
Да ши ћа. При чу по чи ње од да ле-
ког пре тка, ше ку лар ског вој во де 
Да ше, од ко га и по ти че пре зи ме 
Да шић, пре ко по ро ди це, шко-
ло ва ња, до вре ме на са да шњег. 
По дроб но су опи са не све ета пе кроз ко је је Ми о мир 
Да шић про шао, кр че ћи пут од чо бан че та из род них 
Ро ва ца код Бе ра на, до ме ста ува же ног исто ри ча ра и 
ака де ми ка. Уме шност са ста вља ча огле да се у ком би но-
ва њу и ве штом ко ри шће њу ра зно вр сне гра ђе при са-
ста вља њу Да ши ће ве би о гра фи је. По да ци су узи ма ни 
из пу бли ко ва них ака де ми ко вих ин тер вјуа, освр та и 
при ка за на ње го ва де ла, ре фе ра та пи са них при ли ком 
пред ло га за при јем у члан ство ЦА НУ и из вла сти тих 
за пи са на ста лих при ли ком раз го во ра са ака де ми ком 
Да ши ћем. По ред ис црп не би о граф ске гра ђе, овај део 
са др жи и бо гат илу стра тив ни ма те ри јал (фо то гра фи-
је, фак си ми ле на гра да и при зна ња, на слов не стра не 
по себ них из да ња, итд) ко ји упот пу њу је и обо га ћу је 
сам текст.

Дру ги, би бли о граф ски део, чи не 774 би бли о граф-
ске је ди ни це рас по ре ђе не хро но ло шким ре дом по сле-

де ћим по гла вљи ма: 1. „По себ на 
из да ња“, 2. „Сту ди је, рас пра ве, 
члан ци, при ка зи, ин тер вјуи и 
из ја ве у пе ри о дич ним пу бли ка-
ци ја ма, збор ни ци ма ра до ва и 
мо но граф ским пу бли ка ци ја ма”, 
3. „Уре ђи вач ки рад. При ре ђи-
вач ки по сло ви”, 4. „Ли те ра ту ра 
о ака де ми ку Ми о ми ру Да ши ћу” 
и „До пу на Би бли о гра фи је за 
2006. го ди ну“. По пи са не је ди ни-
це пра те функ ци о нал не ано та-
ци је, ко је пру жа ју ком плет ни ју 
ин фор ма ци ју и де та љан увид у 
са др жај по пи са них при ло га.

По гла вље „По себ на из да-
ња“ са др жи осам мо но граф ских 
пу бли ка ци ја на бро ја них по ре-
до сле ду из ла же ња и са по пи са-
ним са др жа јем.

„Сту ди је, рас пра ве, члан-
ци, при ка зи, ин тер вјуи и из ја ве 

у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма, збор ни ци ма ра до ва и 
мо но граф ским пу бли ка ци ја ма“ је на ред но, а по сво јој 
са др жи ни, нај о бим ни је по гла вље. У ње му са ста вљач 
да је де та љан по пис ра до ва ака де ми ка Ми о ми ра Да ши-
ћа на ста лих у пе ри о ду од 1955. до 2005. го ди не.

Тре ће по гла вље, „Уре ђи вач ки рад. При ре ђи вач ки 
по сло ви“, са др жи на сло ве ко је је ака де мик уре дио и 
при ре дио за штам пу, док по след ње, че твр то по гла вље, 
„Ли те ра ту ра о ака де ми ку Ми о ми ру Да ши ћу“, об у хва-
та ра до ве дру гих ауто ра о ње го вим де ли ма и укуп ној 
пе да го шкој, струч ној и на уч ној де лат но сти.

Зна лач ки уком по но ван cur ri cu lum vi tae и на уч но-
ис тра жи вач ки опус за вр ша ва ју „Ре ги стри“ по де ље ни 
у три под гру пе: 1. „Би бли о граф ске је ди ни це на стра-
ним је зи ци ма“, 2. „Ре ги стар на сло ва пе ри о дич них пу-
бли ка ци ја у ко ји ма је са ра ђи вао ака де мик Ми о мир 
Да шић“ и 3. „Имен ски ре ги стар“. На кра ју су об ја вље-

Не бој ша Цве јић
Би бли о те ка ша бач ка
nebojsacvejic@gmail.com

УДК 012:[93/94:929 Да шић, М.(049.3)
012 Да шић, М.(049.3)

Би о би бли о гра фи ја ак аде ми ка
Mиомира Да ши ћа
До бри ло Ара ни то вић. Би о би бли о гра фи ја ака де ми ка Mиомира Да ши ћа.
Под го ри ца: ЦИД, 2007.
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Је дан од нај бо љих по зна ва ла ца још не пу бли ко-
ва не исто ри је срп ске би бли о гра фи је, Алек сан дра 
Вра неш, у тек сту „Срп ска би бли о гра фи ја – раз вој 
кри те ри ју ма“, за ла же се за „ин те гра ци ју свих ви до ва 
би бли о гра фи је, на ро чи то на ци о-
нал не, и те ку ће и ре тро спек тив не, 
у це ло ви ти на уч ни си стем јед не зе-
мље...“. Ти ме је аутор ка на ста ви ла 
ис тра жи ва ње за по че то у мо но гра-
фи ји Осно ви би бли о гра фи је.1

Исти аутор у „Увод ној ре чи“ 
на во ди да је би бли о гра фи ја на срп-
ским про сто ри ма за че та у 17. ве ку 
у окри љу Ор фе ли но вих ка лен да ра, 
а да тер ми но ло шко уте ме ље ње ду-
гу је пр вој све сци Ма ти чи ног Ле то-
пи са и ње ном уред ни ку Ге ор ги ју 
Ма га ра ше ви ћу.

Ра до ван Ми ћић раз ма тра срп-
ску те ку ћу би бли о гра фи ју уте ме ље-
ну на те ри то ри јал ном, је зич ком и 
на ци о нал ном прин ци пу, су ге ри шу-
ћи да би, тек та ко кон ци пи ра на, 
она би ла у скла ду са ра до ви ма Јо-
ва на Су бо ти ћа и Сто ја на Но ва ко-
ви ћа.

Је дан од ци ље ва на уч ног ску па био је да су ми ра 
ре зул та те би бли о граф ске ак тив но сти На род не би бли-

о те ке Ср би је и Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Ове две 
уста но ве не по сред но са ра ђу ју у окви ру за јед нич ке ба-
зе по да та ка CO BIB.SR, као и на про јек ту из ра де те ку-
ће и ре тро спек тив не би бли о гра фи је Ср би је.

Ма ти ца срп ска, бе ле жи Ви-
то мир Ву ле тић, опре де ли ла се за 
рад на че ти ри ти па би бли о гра фи је 
(Пе ри о ди ка, Пер со нал на, Ком па ра-
тив на, Би бли о гра фи ја уста но ва и 
дру шта ва), а за два де сет и пет го-
ди на ра да об ја вље но је „14 књи га 
са др жа ја и ре ги ста ра ча со пи са и 
ли сто ва, две пер со нал не и че ти ри 
ком па ра тив не би бли о гра фи је“.

О ка та ло зи ма ра ри те та ко је 
кон ти ну и ра но, од 1988. го ди не, об-
ја вљу је Ма ти чи на би бли о те ка, као 
вред ним би бли о граф ско-ин фор ма-
ци о ним из во ри ма, пи ше Ду ши ца 
Гр бић. Ина че, пр ви пу бли ко ва ни 
ка та лог Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске пред ста вља Спи сак књи га и 
ру ко пи са Сте ва на Ми ло ва но ва из 
1899. го ди не. У елек трон ском ка-
та ло гу Би бли о те ке Ма ти це срп ске 

об ра ђе но је (по да так из 2004. го ди не) 35.800 ста рих и 
рет ких књи га и пе ри о дич них пу бли ка ци ја.

О Би бли о гра фи ју књи га у Вој во ди ни, те ку ћој би-
бли о гра фи ји ко ја се у БМС при пре ма од 1981. го ди-
не, са на по ме ном да је би бли о граф ски опис књи га од 
1990. го ди не ауто ма ти зо ван, пи ше Ма ри ја Јо ван цаи. 

ни и тек сто ви ре цен зе на та ко ји ово де ло пре по ру чу ју 
ко ри сни ци ма: ака де ми ка Вла да Стру га ра и проф. др 
Ма та Пи жу ри це.

Овом ис црп ном и струч но са чи ње ном би о би бли-
о гра фи јом, углед ни из да вач је на до ли чан на чин обе-

ле жио пет де це ни ја на уч ног ра да и се дам и по де це-
ни ја жи во та ака де ми ка Ми о ми ра Да ши ћа, јед ног од 
на плод ни јих и нај у глед ни јих на ших са вре ме них исто-
ри ча ра.

Срп ска би бли о гра фи ја да нас
Срп ска би бли о гра фи ја да нас. Збор ник ра до ва са исто и ме ног на уч ног ску па 
одр жа ног 9. и 10. де цем бра 2004. у Ма ти ци срп ској, 2008.

1 Алек сан дра Вра неш, Осно ви би бли о гра фи је (Бе о град: На род на 
би бли о те ка Ср би је, 2001), 201.

И З л О Г



134

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3

На За ви чај ну збир ку у ма тич ној би бли о те ци Вој во ди-
не, осно ва ној 1954. го ди не, освр ће се Гор да на Ђи лас у 
тек сту „За ви чај на збир ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
– осно ва за из ра ду за ви чај них би бли о гра фи ја“.

О би бли о гра фи ји са лин гви стич ке, од но сно 
исто риј ске тач ке гле ди шта, пи шу Пре драг Пи пер и 
Ду шан Ива нић. Пи пер ис ти че ак ту ел ну по тре бу за 
ре дов ним ре фе рент ним лин гви стич ким ча со пи сом 
у ко јем би би бли о теч ка ин фор ма ци ја би ла про пра-
ће на и оп шир ни јом ано та ци јом. Ива нић кон ста ту је 
да би бли о гра фи ја тре ба да „по пу ни оно че га не ма, да 
ума њи ве ли ки ма њак с ко јим се сва ки озбиљ ни исто-
ри чар књи жев но сти су сре ће: да не мо же без би бли о-
гра фа...“.

Здрав ка Ра ду ло вић се за ла же за на ста вак ре а ли за-
ци је ка пи тал ног про јек та На род не би бли о те ке Ср би је 
Срп ска би бли о гра фи ја књи га 1868–1944. го ди не „али у 
не ком од елек трон ских об ли ка, на CD-ROM-у или у 
елек тон ском об ли ку ин ста ли ра ном на сај ту НБС“.

Ју го сло вен ска вој на би бли о гра фи ја је те ку ћи спи-
сак књи га ко ју из ра ђу је Цен трал на би бли о те ка Вој ске 
од 1987. го ди не (Зо ри ца Бу ди ми ро вић). Исто ри ју срп-
ске фи ло зоф ске би бли о гра фи је од ре чи „Иско ни бје 
сло во“ до „би бли о гра фи је ра до ва Ни ко ле Ми ло ше ви-
ћа“ ис пи су је До бри ло Ара ни то вић.

Ин фор ма ти ка и би бли о гра фи ја „су сре ћу“ се у ра-
ду Цве та не Кр стев и Ду шка Ви та са, с те зом што пре ци-
зни је раз ме не „умре же них“ ка та ло га и би бли о гра фи ја.

УДК 011/016(082)

Су сре ти би бли о гра фа у Инђији
Су сре ти би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа. Главни уред ник 
Алек сан дра Вра неш, од го вор ни уред ник Ве сна Сте па но вић. Ин ђи ја: На род на 
би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић“, 2007.

Збор ник са овог на уч ног ску па се те мељ но ба ви 
ра до ви ма срп ских би бли о гра фа у прет ход ним го ди на-
ма.

Пр ви, све ча ни део ску па и Збор ни ка, по све ћен је 
дво ји ци ис так ну тих на уч ни ка, ака де ми ци ма и вр шња-
ци ма, Ми ро сла ву Пан ти ћу и Ла за ру Чур чи ћу.

Ми ро слав Пан тић (1926), исто ри чар срп ских 
чи та о ни ца у ре не сан сном Ду бров ни ку, при ре ђи вач 
број них из да ња до ма ћих пи са ца про те клих ве ко ва и 
би бли о граф са по себ ним ин те ре со ва њи ма на из ра ди 
пер со нал них би бли о гра фи ја (из ме ђу оста лих, књи-
жев них исто ри ча ра Пе тра Ко лен ди ћа, Дра го љу ба 
Па вло ви ћа, Вла да на Не ди ћа и би бли о гра фи ја Бо ке 
Ко тор ске и Цр не Го ре), за слу жни је до бит ник Ми-
тров дан ске по ве ље. У при год ном обра ћа њу, Пан тић 
је под се тио да у сво је вр сно „хо жда ни је по му ка ма“, у 
би бли о гра фе и би бли о те ка ре, не тре ба да иду „љу ди 
ко ји ни су скло ни да ра де за дру ге“, да је то по сао за 
ко ји је по треб но мно го стр пље ња и „ве ли ко слу же ње 
на у ци“. Про фе сор др Зла та Бо јо вић је, по во дом Пан-
ти ће вог ра да, на по ме ну ла да је и „по ред из ван ред них 
олак ши ца ко је са вре ме на ком пју тер ска тех ни ка до но-
си, рад на би бли о гра фи ја ма још увек спор и тра га лач-
ки по сао ко ји не из о став но зах те ва пра вог, про све ће-
ног би бли о гра фа ко ји че сто мо ра ра ди ти у оскуд ним 

мо гућ но сти ма, ма те ри јал ним и сва ка квим, уз не ми-
нов не лич не жр тве“.

На рад Ла за ра Чур чи ћа, по во дом ње го ве та да шње 
осам де се то го ди шњи це, освр нуо се Ду шан Пан ко вић. 
(„Ју би ла рац Ла за Чур чић ни је би бли о граф, али су ње-
го ве иде је и ње го ва струч на чи ње ња уна пре ди ли рад 
на срп ској би бли о гра фи ји то ком дру ге по ло ви не ми-
ну лог сто ле ћа“). Пан ко вић под се ћа да је овај све стра-
ни на уч ник, ко ји се нај ви ше за ни мао за ста ру срп ску 
књи гу и 18. век, об ја вио низ тек сто ва о За ха ри ју Ор-
фе ли ну, Ема ну е лу Ко за чин ском и ње го вом до при но су 
срп ском по зо ри шту. Још ви та лан Чур чић, „ра до знао, 
искри ча вог ду ха, бур ног тем пе ра мен та“, об ја снио је 
„ре ла тив ност ста рих књи га“, са ко ји ма је про вео век, 
као и наш усуд да „код нас све по чи ње из но ва од сва ке 
вла да ви не, сва ке по ли ти ке и сва ког умет нич ког ства-
ра о ца“. На сво ју вре ме шност се освр нуо ре чи ма „Кад 
се чо век срет не са го ди на ма... за ста не код тра ја ња“.

Текст „Пе ри о ди за ци ја и окви ри срп ске би бли о-
гра фи је“ у одељ ку „Из исто ри је срп ске и цр но гор ске 
би бли о гра фи је“, про фе сор др Во ји слав Мак си мо вић 
по чи ње кон ста та ци јом да „пот пу на“ исто ри ја срп ске 
би бли о гра фи је још ни је на пи са на и да је нео п ход но 
на зна чи ти основ не прин ци пе и ме то де на ко ји ма би 
она тре ба ла да по чи ва. „Још увек се не на зи ру ствар не 

И З л О Г
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окол но сти да се исто ри ја и на пи ше“, ис ти че про фе сор 
Мак си мо вић и за кљу чу је да је те шко ука за ти на пра ве 
раз ло ге тог „не чи ње ња“, али да они ни су „не до ку чи-
ви“. Про бле ми ма са ко ји ма се су сре ћу ауто ри пер со-
нал них би бли о гра фи ја у на шој сре ди ни, ба ви се Де јан 
Ву ки ће вић. Основ на на че ла су се лек ци ја и си сте ма-
ти за ци ја гра ђе и раз ре ша ва ње ано ни ма и ини ци ја ла, 
сма тра аутор би бли о гра фи је ча со пи са Де ло.

Ире на Ар сић је аутор тек ста о кул тур но-про свет-
ном дру штву Ма ти ца срп ска ко је је де ло ва ло у Ду бров-
ни ку од 1909. до 1924. го ди не. По угле ду на Ма ти цу 
срп ску у Но вом Са ду, ду бро вач ко дру штво је има ло за 
циљ ши ре ње про све те и на ста ве, из да ва ње и ди стри бу-
ци ју књи га, ли сто ва и ча со пи са, фор ми ра ње би бли о-
те ке и сти пен ди ра ње та лен то ва них уче ни ка. Осни вач-
кој сед ни ци при су ство ва ли су и та да шњи пред сед ник 
но во сад ске Ма ти це срп ске Ан то ни је Ха џић и упра ви-
тељ Те ке ли ја ну ма из Пе ште. Ме ђу ауто ри ма ду бро вач-
ке Ма ти це је и аутор Ду бро вач ке три ло ги је Иво Вој-
но вић. О цен зу ри као пре пре ци, али и иза зо ву у овој 
обла сти, пи ше Алек сан дра Вра неш. Она на по ми ње да, 
у же љи да уни фи ко ва ни је при ме ни мо ме ђу на род не 
кла си фи ка ци је и би бли о граф ске зах те ве, се би на ме ће-
мо огра ни че ња ко ји ма су жа ва мо на ци о нал но књи жев-
но-исто риј ско на сле ђе, ште-
те ћи та ко оп штој кул ту ри, 
на у ци и исто ри ји, јер код 
но вих на ра шта ја ства ра мо 
по гре шну сли ку све та. Из-
не ве ра ва мо та ко и основ ни 
прин цип на ко јем по чи ва 
ква ли тет на би бли о гра фи ја: 
прин цип до след но сти. „Би-
бли о гра фи ја“, на по ми ње 
Алек сан дра Вра неш, „ни је 
мр тво сло во на па пи ру, она 
је ак тив ни све док исто ри је 
и кул ту ре јед ног на ро да, 
она је по твр да са вре ме не де-
мо кра ти је“.

Та тја на Жив ко вић је 
аутор би бли о гра фи је о су-
гра ђа ни ну и нај плод ни јем 
штам па ру, Ђор ђу На у мо ви-
ћу (1874-1940), вла сни ку 
ли сто ва Бра ни че во и Де мо-
кра та, а на ужич ки лист 
Зла ти бор (по кре нут 1885, а 
не, ка ко се до са да твр ди ло, 
1886), под се ћа Сло бо дан Ра-
до вић.

Ме ђу те ма ма Су сре та би бли о гра фа у спо мен на др 
Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа (ауто ра Срп ске би бли о гра фи је 
XVI II ве ка) и те ма ма штам па ним у Збор ни ку, су и ра до-
ви  Све тла не Мир чов (о би бли о те кар ској де о ни ци Ми-
ла на М. Ми ли ће ви ћа, ру ко во ди о ца На род не би бли о-

те ке из ме ђу 1886. и 1897. го ди не и ауто ра По ме ни ка 
зна ме ни тих љу ди у срп ског на ро да но ви јег до ба), Бор-
јан ке Трај ко вић (о Ни ко ли Ка ши ко ви ћу, уред ни ку Бо-
сан ске ви ле) и До бри ла Ара ни то ви ћа (о књи жев ни ку 
Вла ди ми ру Ста ни ми ро ви ћу, 1881-1956, ауто ру епи та-
фа на Кр фу „На хум ка ма у ту ђи ни“). Сле де при ло зи о 
би бли о гра фи ји Гри го ри ја Бо жо ви ћа (текст Зо ра на Ч. 
Ву ка ди но ви ћа) и о иден ти те ту три не по зна те пе снич-
ке збир ке штам па не у Не го ти ну 1889. и 1892. го ди не 
(пи ше Ми ло рад Гр бо вић).

По след ња те мат ска це ли на у Збор ни ку „Су сре та 
би бли о гра фа '06“ је на сло вље на „При ка зи, по ле ми ке, 
пре во ди, пред ло зи“. Ве сна Ра до јев, аутор ка не стан-
дард ног ка та ло га за из ло жбу „Те сли на лич на би бли о-
те ка – књи ге са по све том“ (Бе о град, 2003-2004). Она 
је тим по во дом от кри ла јед ног „дру гог Те слу“, ње гов 
жи вот ван ла бо ра то ри је, а ме ђу „да ро дав ци ма“ по све-
та су и Ја ша То мић, Змај, Иван Ме штро вић. Ма ри на 
Ла зо вић пи ше о Би бли о гра фи ји ста ре и рет ке књи ге и 
пе ри о ди ке из сме де рев ске На род не би бли о те ке у пе ри-
о ду од 1544. до 1867. го ди не. Аутор по след њег тек ста 
у Збор ни ку  „Су сре та би бли о гра фа '06“ је Сла ва Гри-
гор јев на Ма тли на, во де ћа на уч на са рад ни ца Ру ске др-
жав не би бли о те ке. Њен рад је по све ћен „Пој мов ном 

апа ра ту са вре ме ног би бли о-
те кар ства“ (пре вео До бри ло 
Ара ни то вић) и по ла зи од те-
зе да је тер ми но ло шки си стем 
би бли о те кар ства де це ни ја ма 
исти и да су би бли о ло зи ду го 
убе ђи ва ли јав ност да је пред-
мет њи хо вог ис тра жи ва ња 
– ока ме ње ни, про ме на ма сла-
бо по дат ни си стем, чак су и 
са ми у то по ве ро ва ли. Њен 
текст је по све ћен на по ру да 
се тај си стем про ме ни.

А. Р.

И З л О Г
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УДК 050.8:02ГО ДИ шЊАК БИ БЛИ О ТЕ КА СРЕ МА(497.113)“2007/2008“(049.3)

Го ди шњак би бли о те ка Сре ма
Го ди шњак би бли о те ка Сре ма број 8. Главни и одговорни уред ник 
Ве сна Пе тро вић. 
Срем ска Ми тро ви ца: Би бли о те ка „Гли го ри је Во за ре вић“, 2007.

По ред ре дов них го ди шњих 
из ве шта ја о ра ду на род них би-
бли о те ка Сре ма у 2007. го ди ни 
и струч ним ску по ви ма у ор га-
ни за ци ји би бли о те ке „Гли го ри-
је Во за ре вић“ из Срем ске Ми-
тро ви це (Са бор и Скуп шти на 
би бли о те ка ра у Ста рој Па зо ви, 
тек сто ви о деч јем и на уч ном оде-
ље њу нај ве ће би бли о те ке Сре-
ма), по себ на па жња је по све ће-
на би бли о теч ким се ми на ри ма. 
Је дан од њих, одр жан ок то бра 
2007. го ди не, био је по све ћен 
на бав ној по ли ти ци у би бли о-
те ка ма. До бри ла Бе ге ни шић, 
кон ста тује да је по кла ња ње нај-
че шћи на чин до ба вља ња пу бли-
ка ци ја, али и нај про бле ма тич-
ни ји вид на бав ке. Јед на стра на 
тог про бле ма је што по кло ње на 
гра ђа нај че шће не од го ва ра про-
фи лу фон да. На ску пу је при хва ће на пре по ру ка да се 
при ма ње и сла ње по кло на ре гу ли ше на на чин на ко-
ји је то учи ни ла На род на би бли о те ка Ср би је, тј. да се 
при ме ни Упут ство о при је му и ди стри бу ци ји би ли о-
теч ке гра ђе до би је не пу тем по кло на.

О ак тив но сти ма из би бли о те ка срем ског окру га 
пи шу На та ша Фи лип (би бли о те ка „До си теј Об ра до-
вић“ у Ста рој Па зо ви, где је 7,7% ста нов ни ка – чла но-
ви би бли о те ке), од но сно Ле по са ва Ра до је вић из На-
род не би бли о те ке „Др Ђор ђе На то ше вић“ из Ин ђи је, 
чи је ис ку ство го во ри да је све „ви ше књи га и пи са ца, 
а све ма ње чи та ла ца“.

Суд би ну књи ге у до ба но вих ме ди ја ана ли зи ра 
Ђор ђе Ма ла вра зић. Он под се ћа да је у 20. ве ку „кла-
сич на књи га до би ла две до пу не“. Јед на је елек трон ска, 
а дру га аудио-књи га. Под се тив ши на ре чи Ре ја Бред бе-
ри ја (Фа рен хајт 451) о не га тив ним стра на ма од но са 
књи ге и елек трон ског све та, Ма ла вра зић текст за вр-
ша ва ду хо ви том опа ском-опо ме ном Ум бер та Ека да, 
по сле не ко ли ко са ти чи та ња са екра на, очи по ста ју 
те ни ске лоп ти це.

У Го ди шња ку би бли о те ка 
Сре ма об ја вље но је и пре да ва ње 
(одр жа но у Срп ској чи та о ни ци 
у Ири гу, ок то бра 2007) др Не на-
да Ни ко ли ћа са бе о град ског Фи-
ло ло шког фа кул те та о До си те ју 
Об ра до ви ћу и ње го вој упор ној 
бор би за про све ту и кул ту ру у 
уста нич кој Ср би ји по чет ком 19. 
ве ка, о ње го вој стра сти ко ја ни-
је пи са ње не го „кни го и зда ние“, 
о то ме „ка ко је мо гућ До си те јев 
пут од Ср би је до Кам чат ке“, са 
за па жа њем Јо ва на Де ре ти ћа 
да „До си теј из Ср би је хо ће да 
кре не за Кам чат ку ка ко би се 
Ср би ји вра тио“. Култ ни сли кар 
„хле бо ва на ших на су шних“, Сло-
бо дан Је ре мић-Је ре ми ја, пи ше о 
Срп ском му зе ју хле ба из Пе ћи-
на ца, ко ји је из дао пу бли ка ци ју 
Је ле не Ри стић Хлеб и об ред ни ко-

лач код Ср ба. Је ре мић за па жа да аутор ка ве о ма ком пе-
тент но пи ше о „сим бо лич ном зна че њу са мог хле ба“.

У ру бри ци „Пор тре ти“, Ру жи ца Стан ко вић бе ле-
жи бо рав ке Ми ре Алеч ко вић у срем ско ми тро вач кој 
би бли о те ци „Гли го ри је Во за ре вић“ (пр ви пут 1966, по-
во дом све ча ног отва ра ња Деч јег оде ље ња, по след њи 
пут 2001. го ди не), а јед ног од ду го го ди шњих и вр сних 
би бли о те ка ра из Ин ђи је, Сло бо да на Бо де Ми лу ти но-
ви ћа, при се ћа се Гор да на Би ље ти на.

Го ди шњак би бли о те ка ра Сре ма за 2007. го ди ну 
окон ча ва осми број ру бри ка ма „Из за ви чај них збир-
ки“ и „Хро ни ка“. У пр вој, но ви нар Ду шан По зна но-
вић пи ше о ча со пи су Ши ди на ко ји већ де сет го ди на 
пра ти кул тур ну и за ви чај ну хро ни ку ове сре ди не. 
Са ин тер нет стра ни це www.balkanmagazin пре у зет 
је текст о Ата на си ју Стој ко ви ћу, (ру бри ка „По зна ти 
Ру мља ни“) ауто ру Фи зи ке, пр ве при род њач ке књи ге 
у на ци о нал ној кул ту ри, а у ру бри ци „Хро ни ка“ су тек-
сто ви о би бли о те кар ству об ја вље ни у срем ској пе ри о-
ди ци про шле го ди не.

А. Р.

И З л О Г
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УДК 050.488:02(497.11)ГЛА СНИК НА РОД НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ СР БИ ЈЕ“2007“(049.3)

Гла сник НБС 
Гласник Народне библиотеке Ср би је Бе о град бр. 1. Главни и од го вор ни 
уред ник Сре тен Угри чић. Београд: Народна библиотека Срвије, 2007.

Но ви број Гла сни ка На-
род не би бли о те ке Ср би је за 
2007. го ди ну до но си пре ко 
два де сет тек сто ва ко ји са раз-
ли чи тих аспе ка та ана ли зи ра-
ју ак ту ел на те о риј ска пи та ња 
тран сфор ма ци је би бли о те ка 
да на шњи це, ан тро по ло шка 
гле ди шта у кон тек сту раз во-
ја ин фор ма тич ког дру штва, 
пре во де тек сто ва и ана ли-
тич ке при ка зе но вих из да-
ња. На ста вља ју ћи но ву кон-
цеп циј ску схе му за по че ту у 
прет ход ном бро ју, Гла сник у 
че ти ри сло бод но тре ти ра на 
те ма та, кре и ра на да при ву ку 
па жњу ши рег кру га струч не 
пу бли ке, оку пља ра до ве на-
ших ко ле га и из ван На род не би бли о те ке Ср би је.

У по гла вљу „Се ман тич ки web/Web 2.0/би бли о-
те ка 2.0“, Љи ља на Ко ва че вић, уме сто уво да, освр ће 
се на ево лу ци ју, свр ху и усме ра ва ње раз во ја се ман-
тич ког web-а; Адам Со фро ни је вић у ра ду „Web 2.0 и 
би бли о те кар ство у Ср би ји: шан са за раз вој или не по-
зна ни ца“, пред ста вља ре зул та те ис тра жи ва ња у ви-
со ко школ ским би бли о те ка ма Ср би је; Гор да на и Бо го-
љуб Ма зић раз ма тра ју од нос и усме ре ност овог но вог 
кон цеп та би бли о те кар ства пре ма ко ри сни ку у тек сту 
„Би бли о те ка 2.0.: да ли да ве ру је мо сво јим ко ри сни ци-
ма“; Та ма ра Бу ти ган-Ву чај да је пре глед ак тив но сти и 
при ме не се ман тич ког web-а на ши ро ки про стор европ-
ске кул тур не ба шти не. Љу би ша Ми ли во је вић ба ви се 
пи та њи ма ве за ним за се ман ти ку по да та ка, а Вла ди-
слав Бу ти ган ука зу је на по ве за ност се ман тич ког web-
а, ан тич ке фи ло зо фи је и ве штач ке ин те ли ген ци је. У 
окви ру овог те мат ског бло ка, по ме ну ће мо и тек сто ве 
Фран ка ван Хар ме ле на „Ис тра жи ва ње се ман тич ког 
ве ба 2006. го ди не“; Џејн Грин берг „Уна пре ђе ње се ман-
тич ког ве ба по мо ћу би бли о теч ких функ ци ја“, Ти ма 
Рај ли ја „Шта је Web 2.0“; Сти ве на Ебра ма „Web 2.0, Би-
бли о те ка 2.0 и Би бли о те кар 2.0“.

У те мат ски раз гра на том бло ку „Чо век ин фор ма-
тич ке кул ту ре“, аутор и при ре ђи вач, Ја дран ка Бо жић, 

у ра ду „Ана лог ни и ди ги тал-
ни ме ди ји“, ба ви се фе но ме-
ном иден ти те та чо ве ка у 
ин фор ма ци о ној кул ту ри. 
Љи ља на Ба шић да је по глед 
на но ве тех но ло ги је и гра ни-
це умет но сти, чи ји се окви-
ри про ши ри ју усло вље ни 
раз во јем ко му ни ка циј ских 
си сте ма и ме ди ја. Не бој ша 
Ко ва че вић раз ма тра од нос 
пре ма про бле му вре ме на у 
све тлу фи ло зоф ске ан тро-
по ло ги је, а Сре тен Угри чић 
из ла же дру га чи ји при ступ 
иде је ма о кул тур ној ба шти-
ни, кул ту ри де ма те ри ја ли-
за ци је и де фи ни ци ји пост ху-
ма ног.

Тре ће по гла вље Гла сни ка, „IFLA смер ни це за би-
бли о теч ка удру же ња“, при ре ди ла је Гор да на Љу ба но-
вић, ко ја се ја вља као пре во ди лац тек сто ва са ен гле-
ског је зи ка: „Ши ре ње прак се при до би ја ња по др шке 
у би бли о теч кој за јед ни ци“; „Смер ни це за про гра ме и 
услу ге удру же ња, Смер ни це за ор га ни за ци о ну струк-
ту ру удру же ња...“ Ве сна Ињац је пре во ди лац тек ста о 
смер ни ца ма упра вља ња и ру ко во ђе ња би бли о теч ким 
си сте ми ма.

У че твр том те ма ту „При ка зи“, Ја дран ка Бо жић ба-
ви се вред но ва њем естет ских фе но ме на ква ли тет ног 
књи жев ног де ла, по ла зе ћи од књи ге есе ја Шта чи ни 
до бру књи гу, об ја вље не у окви ру еди ци је „Ри зом“ у 
На род ној би бли о те ци Ср би је 2007. го ди не. Др Жељ ко 
Вуч ко вић ана ли зи ра дру го из да ње IFLА-иног при руч-
ни ка Me a su ring Qu a lity: Per for man ce Me a sur ment in Li-
bra ri es, ко је од ака дем ских, про ши ру је ин те ре со ва ње 
ка јав ним би бли о те ка ма, до да ју ћи ин ди ка то ре за елек-
трон ске услу ге и еко ном ске по ка за те ље успе шно сти 
би бли о те кар ства.

Го ра на Сте ва но вић

И З л О Г
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УДК 050.488:02ГО ДИ шЊАК БИ БЛИ О ТЕ КЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ(497.113)“2007“(049.3)

Го ди шњак БМС
Го ди шњак за 2007. го ди ну. Главни уред ник Ми ро Вук са но вић. Но ви Сад: 
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2008.

Го ди шњак за по чи ње Из ве шта-
јем о ра ду БМС за 2007. го ди ну. 
Све ча ном отва ра њу но ве згра де 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске у но-
вем бру 2007. го ди не по све ћен је 
пр ви текст. Је ли са ве та По пић у 
тек сту „Из град ња згра де Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске“ пи ше о фа-
за ма из град ње но вог про сто ра у 
нај ве ћој вој во ђан ској би бли о те-
ци.

Цен трал ни део струч не пу-
бли ка ци је, ко ја ре дов но из ла зи 
од 1989. го ди не, по све ћен је збир-
ка ма и фон до ви ма ма тич не би-
бли о те ке у Вој во ди ни.

Об ја вљен је текст Све тла не 
Вуч ко вић о ти по граф ском зна ку 
у па ле о ти пи ма Би бли о те ке Ма ти-
це срп ске.

Гор да на Ђи лас пи ше о би бли о те ка ру Фра њи 
Ма ли ну и ње го вом ра ду у БМС то ком два де се тих и 
три де се тих го ди на про шлог ве ка.

Ма ри ја Јо ван цаи пра ви ре тро спек ти ву о би бли-
о граф ском ра ду у Би бли о те ци Ма ти це срп ске у тек-
сту „Два де сет пет све за ка Би бли о гра фи је књи га у 
Вој во ди ни“.

О по кло ну Ђер ђа Ур ха зи ја пи шу Љу би ца Бо-
шко вић и Пе тер Хај нер ман. На гла ше но је да је по-
зна ти ма ђар ски пи сац и но ви нар по кло нио Ма ти ци 
срп ској пу бли ка ци је ко ји ма је уна пре дио кул тур ну 
са рад њу Ср ба и Ма ђа ра сре ди ном 19. ве ка.

Оде ље ње На бав ке и раз ме не пу бли ка ци ја чу ва 
ле га те и по себ не би бли о те ке ис так ну тих лич но сти 
срп ске кул ту ре. О јед ном та квом по кло ну пи ше 
Је ле на Ко ва чек-Све тли чић у тек сту „Би бли о те ка 
Ми ла на С. Ди ми три је ви ћа у Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске“. Јед на од нај и стак ну ти јих лич но сти до ма ће 
астро но ми је, да ро вао је БМС 1276 књи га и се па ра-
та, као и 1565 бро је ва ча со пи са.

Текст Ру жи це Си мин-До пу ђе по све ћен је Сте ва-
ну П. Бо шко ви ћу, по во дом сто че тр де се то го ди шњи це 
ро ђе ња овог ге о дет ског ђе не ра ла. Бо шко вић је, пи ше 
Ру жи ца Си мин-До пу ђа, из ра дио вој не то по граф ске 

кар те и осам ге о граф ских ка ра та, 
по че му је упам ћен у срп ској кар-
то гра фи ји.

Блок пре ве де них тек сто ва 
отва ра Вер нер-Кри сти јан Гу ге мос 
на пи сом „Елек трон ске књи ге“, у 
ко јем је дан од осни ва ча пр ве вир-
ту ел не књи жа ре у Не мач кој раз-
ма тра би бли о те кар ство и из да ва-
штво у но вом, елек трон ском до бу.

Оли ве ра Кри во шић је пре во-
ди лац тек ста дан ских аутор ки са 
Кра љев ске шко ле за би бли о те кар-
ство и ин фор ма ти ку из Ко пен ха ге-
на. Текст је по све ћен „Ди ги тал ним 
чи та лач ким гру па ма“.

Би бли о граф ском ра ду и ме то-
до ло ги ји ове ди сци пли не по све-
ћен је још је дан текст у Го ди шња ку 
БМС за 2007. го ди ну. Гри го риј Љво-

вич Љо вин је аутор ра да „Ре тро спек тив на на ци о нал-
на би бли о гра фи ја: ру ски мо дел раз во ја“, а пре во ди лац 
тек ста је Ве ри ца Ше во.

Шеф Оде ље ња ка ра та и пла но ва На ци о нал не би-
бли о те ке Фран цу ске, Хе ле на Ри шар, на бра ја све би бли-
о теч ке ко лек ци је у Оде ље њу и кон ста ту је да је бли зу 
ми ли он ка ра та при сут но у фон до ви ма ове би бли о те-
ке. Пре во ди лац тек ста је Ми ли ца Цвет ко вић.

Шеф Оде ље ња Ста ра и рет ка књи га у БМС, Ду ши-
ца Гр бић је аутор два при ло га у Го ди шња ку Би бли о те-
ке Ма ти це срп ске. У пр вом тек сту при ка за ла је „Сед-
ми том свод ног ка та ло га ста ро штам па них ћи рил ских 
књи га Ј. Љ. Не ми ров ског“. Овај том до но си пре глед де-
ло ва ња три срп ске ма на стир ске штам па ри је у ко ји ма 
су штам па не че ти ри књи ге из пр ве по ло ви не 16. ве ка.

Дру ги текст је при каз књи ге Ра до ма на Стан ко ви-
ћа Во де ни зна ци хи лан дар ских срп ских ру ко пи са XV-
XVI ве ка. Аутор сма тра да је це ло куп на Стан ко ви ће ва 
де лат ност не мер љив до при нос до ма ћој фи ли гра но ло-
ги ји.

Ре ги стар у овом бро ју Го ди шња ка Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске са ста ви ла је Ма ри ја Јо ван цаи.

А. Р.

И З л О Г
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Ве сти
Ве сти год. XVII, бр. 65. Главни уред ник Ми ро Вук са но вић. Но ви Сад: Би бли о те
ка Ма ти це срп ске, април 2008.

Ве сти у април ском бро ју до-
но се, по ред из ве шта ја са Све ча не 
сед ни це Ма ти це срп ске и сед ни ца 
од бо ра Ма ти чи не Би бли о те ке, за-
пис о из ло жби по све ће ној За ха ри-
ју Ор фе ли ну по во дом го ди шњи ца 
из ла же ња ње го вих де ла (240 го ди-
на Сла ве но срп ског ма га зи на, 225 
го ди на Веч ног ка лен да ра и др). 
Бе ле же и из ло жбу по во дом пет ве-
ко ва ма на сти ра Кру ше дол и из ло-
жбу по све ће ну 175. го ди шњи ци 
ро ђе ња Ј. Ј. Зма ја. По ред на пи са о 
струч ним ску по ви ма и про гра ми-
ма у ор га ни за ци ји БМС, као и о са-
рад њи са би бли о те ка ма у зе мљи и 
у све ту, у овом бро ју је из ло жен 
план ра да Ма тич не слу жбе. У ру-
бри ци „Пор трет“ пред ста вље на 
је би бли о те кар ка Љу би ца Ма ној-
ло вић. Об ја вље ни су и пре во ди тек стовa о „љу ба ви и 
мр жњи са Go o gle-ом“ и „Еме рал до ва ар хи ва чла на ка“ 
о про јек ту ди ги та ли за ци је спе ци ја ли зо ва них пу бли-
ка ци ја ко је по се ду је бри тан ски из да вач.

У лет њем бро ју Ве сти пред ста вље не су ак тив-
но сти би бли о теч ког Ре фе рал ног цен тра (уче шће на 
кур се ви ма „Ци тат не ба зе по да та ка“, „Елек трон ске 
књи ге“ у ор га ни за ци ји Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
„Све то зар Мар ко вић“ из Бе о гра да), а у ма ју је одр жан 
струч ни се ми нар за ви со ко школ ске би бли о те ке у Вој-
во ди ни у ор га ни за ци ји БМС.

Из ло жба ма су пред ста вље ни пр ви но во сад ски 
штам пар Ема ну и ло Јан ко вић (1758-1791), ком по зи тор 
Пе тар Ко њо вић (1883-1970), аутор опе ре Ко шта на и 
му зич ки кри ти чар, а обе ле же но је и че ти ри сто ти не 
го ди на од ро ђе ња Џо на Мил то на (1608-1674), ауто ра 
ре ли ги о зног епа Из гу бље ни рај.

Ве сти бе ле же про мо ци ју де ла Ма ри је Чур чић Би-
бли о гра фи ја Ру си на у Ју го сла ви ји 1918-1980, а За вод за 
уџ бе ни ке је из да вач но ве књи ге Ми ра Вук са но ви ћа 
под на сло вом Отвсју ду.

Бо га та ме ђу на род на ак тив ност Би бли о те ке Ма ти-
це срп ске чи ни још је дан те мат у јул ским Ве сти ма. 
Та ко је че тво ро чла на де ле га ци ја из БМС кра јем ма ја 

бо ра ви ла у Бе чу, где су као сти пен-
ди сти Ми ни стар ства ино стра них 
по сло ва Аустри је при су ство ва ли 
сим по зи ју му о дра ма ти ча ру Еде ну 
фон Хор ва ту. Сти пен ди је су одо-
бре не са гла сно уго во ру о по клон-
би бли о те ци ко ја се чу ва у БМС. 
Об ја вље не су ин фор ма ци је о ово-
го ди шњем от ку пу књи га ко је је 
рас пи са ло ре пу блич ко Ми ни стар-
ство кул ту ре, али и о го ди шњој 
Скуп шти ни Дру штва кон зер ва то-
ра Ср би је одр жа ној у Ва ље ву од 
15. до 17. ма ја.

У ру бри ци „Из стра них ча со-
пи са“ у из бо ру и пре во ду Алек-
сан дре Драп шин, пред ста вљен 
је Про то тип свет ске ди ги тал не 
би бли о те ке. Ини ци ја то ри про јек-
та из Кон гре сне би бли о те ке из 

Ва шинг то на су осми сли ли да ру ко пи се, ма пе, рет ке 
књи ге, му зич ке за пи се, фил мо ве и оста ли ма те ри јал 
учи не до ступ ним пре ко ин тер не та.

У ок то бар ском бро ју Ве сти скре ћу па жњу на ак-
тив но сти Ма ти чи них би бли о те ка ра на струч ним ску-
по ви ма у зе мљи и све ту. На кон фе рен ци ји у Ни три 
(Сло вач ка), Ду ши ца Гр бић и Фин ка Пје вач су пред ста-
ви ле Збир ку ћи рил ских ру ко пи са Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске, а у сеп тем бру ове го ди не, на ску пу „Елек трон-
ска би бли о те ка“ на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра-
ду, би бли о те ка ри БМС су ре фе ри са ли о ди ги та ли за ци-
ји фон до ва као при сту пу кул тур ној ба шти ни (Ра ди вој 
До де ро вић), и о ауто ма ти зо ва ном ко ри шће њу пу бли-
ка ци ја, ме то ду ко ји уско ро по чи ње у БМС (текст Нов-
ке Шо ки це-Шу ва ко вић).

Ве сти ин фор ми шу о Скуп шти ни За јед ни це ма-
тич них би бли о те ка Ср би је, одр жа ној у Сом бо ру. У 
књи жним фон до ви ма че тр де сет и че ти ри вој во ђан-
ске би бли о те ке, кра јем про шле го ди не, би ло је ви ше 
од че ти ри ми ли о на књи га, бе ле жи „Ана ли за ра да на-
род них би бли о те ка у Вој во ди ни за 2007. го ди ну“.

Обе ле же на је и из ло жбе на ак тив ност у Би бли о те-
ци Ма ти це срп ске. Ком по зи то ру Ђа ко му Пу чи ни ју 
по све ће на је из ло жба по во дом сто пе де се то го ди шњи-

И З л О Г
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Овај број Ин фо те ке, ча со пи са за ин фор ма ти ку 
и би бли о те кар ство, по све ћен је про фе со ру Не дељ ку 
Па ре за но ви ћу, ре дов ном про фе со ру Ма те ма тич ког 
фа кул те та, као је дан вид за хвал-
но сти ње го вих са рад ни ка и след-
бе ни ка.

Ис так ну та је уло га про фе со ра 
Па ре за но ви ћа у на стан ку Ка те дре 
за би бли о те кар ство и ин фор ма-
ти ку. Ње го ва уло га у на стан ку 
ове Ка те дре и де фи ни са њу ње них 
пр вих на став них пла но ва и про-
гра ма опи са на је у ра ду проф. др 
Алек сан дре Вра неш „Из исто ри је 
Ка те дре за би бли о те кар ство и ин-
фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те-
та Уни вер зи те та у Бе о гра ду“.

Из у зет на је уло га ко ју је проф. 
Па ре за но вић имао у раз во ју ин-
фор ма тич ких (или ра чу нар ских) 
ка дро ва ко ји се, уоп ште но го во ре-
ћи, ба ве об ра дом и ор га ни за ци јом 
тек сту ал них ин фор ма ци ја. Проф. Па ре за но вић је пр-
ви код нас пре по знао ту област као ве о ма зна чај ну и 
под ста као мно ге мла ђе ко ле ге да се њо ме ба ве. И сам 
је дао за на чај ни до при нос овом аспек ту ин фор ма ти ке, 

по ме ни мо са мо пи о нир ски рад на пре во ђе њу и си сте-
мат ској об ра ди ра чу нар ске тер ми но ло ги је кроз про-
је кат пре во ђе ња Окс форд ског реч ни ка ра чу нар ства 

у из да њу Но ли та, про јек та ко ји је, 
као ве ли ки ен ту зи ја ста и зна лац, 
во дио уред ник еди ци је „Од ред ни-
це“, пре ра но пре ми ну ли Сло бо дан 
Ђор ђе вић. Са ма би бли о гра фи ја, ко-
ја не пре тен ду је на пот пу ност проф. 
Па ре за но ви ћа (155 би бли о граф ских 
је ди ни ца), по себ но онај део ко ји са-
др жи док тор ске ди сер та ци је (26) и 
ма ги стар ске те зе (58), за ко је је био 
мен тор или члан ко ми си је за од бра-
ну, по ка зу је, с јед не стра не, ши рок 
оп сег про фе со ро вих ин те ре со ва ња, 
а с дру ге стра не, ве ли ку уло гу ко ју је 
имао у раз во ју нач ног и ис тра жи вач-
ког ка дра из обла сти ин фор ма ти ке 
и ра чу нар ства. „Би бли о гра фи ју ра-
до ва проф. др Па ре за но ви ћа у пе ри-
о ду од 1960-2007. го ди не“ при пре ми-

ла је Алек сан дра На стић.
Ми ро слав Мар ти но вић је са да за по слен на Од се ку 

за ра чу нар ство Ко ле џа Њу Џер си, и ујед но је и ње гов 
управ ник. Ди пло ми рао је на Од се ку за ма те ма ти ку 
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Ин фо те ка
Ин фо те ка год 9, бр. 1/2. Глав ни и од го вор ни уред ник Цве та на Кр стев. 
Бе о град: За јед ни ца би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји, мај 2008.

це ро ђе ња (1858-1924) ко ја све до чи о ње го вом „над-
моћ ном бо гат ству му зич ке ин вен ци је“. Две сто ти не 
го ди на од ро ђе ња сли ка ра, ико но гра фа, пор тре ти сте 
и пе да го га Ни ко ле Алек си ћа пред ста вље но је бо га том 
гра ђом, ко ја је по де ље на у че ти ри це ли не. Каф ки на де-
ла, ли те ра ту ра о ње го вом жи во ту и ра ду, фак си ми ли 
и фо то гра фи је, из ло же ни су у част 125. го ди шњи це 
ње го вог ро ђе ња. Аде кват ном гра ђом обе ле жен је и да-
тум ро ђе ња (1858-1902) Љу бо ми ра Не ди ћа, за чет ни ка 
срп ске мо дер не кир ти ке.

Ок то бар ски број ча со пи са Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске усту па про стор и из ла ску из штам пе са бра них 
де ла Сре те на Ма ри ћа (ле гат у БМС) у из да њу „Слу ж-
бе ног гла сни ка“, као и из ло жби сли ка ње го ве су пру ге 
Ни кол Ма рић-Ха ви ланд. Пр во ко ло Би бли о те ке Рас-
кр шћа об у хва та пет књи га про фе со ра Ма ри ћа.

У ру бри ци „Из стра них ча со пи са“ пре не та су два 
тек ста о ак ту ел но сти ма из свет ског би блио-уни вер-
зу ма. Пр ви, у пре во ду Алек сан дре Драп шин, до но си 
ру ска ис ку ства при ли ком „при ме не“ елек трон ских 
ка та ло га у ру ко пи сној за о став шти ни. Реч је о про јек-
ту „Де по зи та риј“ На ци о нал не би бли о те ке Ру си је, при 
че му овај про грам пре тра жу је „сто ти ну еле ме на та 
опи са ру ко пи са“. Ма ни фест Свет ске фе де ра ци је би-
бли о те кар ских дру шта ва (IFLA), у из бо ру Оли ве ре 
Кри во шић, по све ћен је мул ти кул тур ним би бли о те ка-
ма у „го ди ни ин тер кул тур ног ди ја ло га“.

Ве сти на кра ју, по тра ди ци ји, об ја вљу ју спи сак 
да ро да ва ца БМС у про те кла три ме се ца, као и еви ден-
ци ју но вих књи га об ја вље них у Вој во ди ни у истом пе-
ри о ду.

А. Р. 
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При род но-ма те ма тич ког фа кул те та у Бе о гра ду (са да 
Ма те ма тич ки фа кул тет) 1979. го ди не, а ма ги стри рао 
је 1983. го ди не на истом фа кул те ту, под мен тор ством 
проф. Па ре за но ви ћа. Док то ри рао је на Ма те ма тич-
ком фа кул те ту Уни ве ри те та Њу јорк. Глав не обла сти 
ин те ре со ва ња су му, уоп ште но, об ра да при род них је-
зи ка, а по себ но про на ла же ње ин фор ма ци ја и си сте ми 
за од го ва ра ње на пи та ња. У овом бро ју је пред ста вио 
за ни мљив рад: „Тран сфер тех но ло ги је за об ра ду при-
род них је зи ка. Екс пе ри мен ти, мо гућ но сти и огра ни че-
ња. Сту ди ја слу ча ја: Тран сфер с ен гле ског на срп ски 
је зик“.

Вла до Ке шељ је са да ван ред ни про фе сор на Уни-
вер зи те ту Дал ха у зи у Ка на ди и то на Од се ку за ра чу-
нар ство. Глав не обла сти ин те ре со ва ња су му об ра да 
тек ста и при род но-је зич ких ин фор ма ци ја, по себ но 
из вла че ње ин фор ма ци ја из тек ста. Вла до Ке шељ је 
ди пло ми рао на Ма те ма тич ком фа кул те ту 1994. (ме-
ђу по след њим ге не ра ци ја ма сту де на та проф. Па ре за-
но ви ћа), а ма ги стри рао је и док то ри рао у Ка на ди, на 
чу ве ном Ва тер лу уни вер зи те ту. У овом бро ју је, за јед-
но са Дан ком Шип ком, лин гви стом са др жав ног уни-
вер зи те та у Ари зо ни, пред ста вио ори ги нал ни рад: 
„При ступ из град њи сте ме ра и ле ма ти за то ра за је зи ке 
с бо га том флек си јом и оскуд ним ре сур си ма за сно ван 
на об у хва та њу су фик са“. Сте ме ри и ле ма ти за то ри су 
вр ло ко ри сни ала ти у про на ла же њу ин фор ма ци ја.

Ду шко Ви тас је ван ред ни про фе сор на Ма те ма тич-
ком фа кул те ту. Ди пло ми рао је на сме ру за ну ме рич ку 
ма те ма ти ку и ки бер не ти ку истог фа кул те та 1973. го-
ди не. Ма ги стар ску те зу, за ко ју је проф. Па ре за но вић 
био мен тор, од бра нио је 1977, а док тор ску ди сер та ци-
ју, за ко ју је проф. Па ре за но вић та ко ђе био мен тор, од-
бра нио је 1993. го ди не. Глав не обла сти ин те ре со ва ња 
су му ра чу нар ска лин гви сти ка, ра чу нар ска лек си ко-
гра фи ја, ре сур си за об ра ду срп ског је зи ка, као и при-
ме не ових ис тра жи ва ња у ин фор ма ти ци (про на ла же-
ње ин фор ма ци ја, ауто мат ско ин дек си ра ње). Ду шко 
Ви тас је са проф. Па ре за но ви ћем ак тив но уче ство вао 
у при пре ма ма за осни ва ње Ка те дре за ра чу нар ство и 
ин фор ма ти ку. У овом бро ју, Гор да на Па вло вић-Ла же-
тић и Ду шко Ви тас пред ста вља ју ре зул та те ду го го ди-
шњег ра да на из ра ди ре сур са и ала та за пре по зна ва-
ње име но ва них ен ти те та (од но сно на зи ва) у тек сту на 
срп ском је зи ку, „Софт вер ски ала ти за ко ри шће ње је-
зич ких ре сур са за срп ски је зик“. Ови ре сур си и ала ти 
су нео п хо дан пред у слов за сва ки озби љан си стем за 
про на ла же ње ин фор ма ци ја, су ма ри за ци ју, кла си фи ка-
ци ју. Гор да на Па вло вић-Ла же тић је ван ред ни про фе-
сор на Ма те ма тич ком фа кул те ту. Ди пло ми ра ла је на 
сме ру за ну ме рич ку ма те ма ти ку и ки бер не ти ку истог 
фа кул те та 1978. го ди не. Ма ги стар ску те зу од бра ни ла 
је 1981. го ди не, а док тор ску ди сер та ци ју од бра ни ла је 
1988, и у оба слу ча ја проф. Па ре за но вић је био члан 
ко ми си је за оце ну и од бра ну. Основ не обла сти ин те-
ре со ва ња у до ме ну ра чу нар ске об ра де те ста су јој тек-

сту ал не ба зе по да та ка, web до ку мен та и про на ла же ње 
ин фор ма ци ја.

Иван Об ра до вић је ре дов ни про фе сор на Ру дар-
ско-ге о ло шком фа кул те ту. Ди пло ми рао је на сме ру 
за ну ме рич ку ма те ма ти ку и ки бер не ти ку Ма те ма тич-
ког фа кул те та 1974. го ди не. Док то ри рао је 1991. го-
ди не на Ма те ма тич ком фа кул те ту, под мен тор ством 
проф. Па ре за но ви ћа. Ран ка Стан ко вић је аси стент на 
Ру дар ско-ге о ло шком фа кул те ту. Ди пло ми ра ла је на 
Ма те ма тич ком фа кул те ту 1988. го ди не и ма ги стри ра-
ла на истом фа кул те ту 2001. го ди не. Глав не обла сти 
ин те ре со ва ња Ива на Об ра до ви ћа и Ран ке Стан ко вић 
су екс перт ни си сте ми, ин фор ма ци о ни си сте ми и упо-
тре ба је зич ких ре сур са у си сте ми ма за про на ла же ње 
ин фор ма ци ја. У овом бро ју Ин фо те ке они за јед но 
пред ста вља ју је дан пот пу но ори ги нал ни софт вер за 
по бољ ша ва ње ре зул та та пре тра жи ва ња wеb-а ко ји ко-
ри сти ра зно вр сне је зич ке ре сур се ко ји су раз ви је ни 
за срп ски је зик: „Софт вер ски ала ти за ко ри шће ње је-
зич ких ре сур са за срп ски је зик“.

Цве та на Кр стев је до цент на Фи ло ло шком фа кул-
те ту. Ди пло ми ра ла је на сме ру за ну ме рич ку ма те ма-
ти ку и ки бер не ти ку Ма те ма тич ког фа кул те та 1975. го-
ди не. Ма ги стар ску те зу, за ко ју је проф. Па ре за но вић 
био мен тор, од бра ни ла је 1989, а док тор ску ди сер та-
ци ју, за ко ју је проф. Па ре за но вић био члан ко ми си је, 
од бра ни ла је 1997. го ди не. Основ не обла сти ин те ре со-
ва ња су јој раз вој ре сур са и ала та за об ра ду срп ског 
је зи ка, пре све га ра зних вр ста елек торн ских реч ни ка, 
као и њи хо ва при ме на у ин фор ма ти ци (про на ла же-
ње ин фор ма ци ја, ауто мат ско ин дек си ра ње). У овом 
бро ју, са гру пом пост ди пло ма ца: Бо ја ном Ђор ђе вић, 
Са њом Ан то нић, Не ве ном Ив ко вић Бер чек, Зо ри цом 
Зо ри цом, Ве сном Цр но го рац и Љи ља ном Ма цу ром, 
об ја вљу је рад „Ко о пе ра ти ван рад на до град њи срп-
ског word net“. У ње му је при ка зан да љи раз вој срп ског 
word net-a ко ји пред ста вља срп ску вер зи ју лек сич ке ба-
зе по да та ка за се ман тич ке мре же.

Мр Би ља на Ко са но вић је шеф Цен тра за на уч не 
ин фор ма ци је На род не би бли о те ке Ср би је. Ди пло ми-
ра ла је на Ма те ма тич ком фа кул те ту 1985. го ди не, а ма-
ги стри ра ла у Цен тру за Мул ти ди сци пли нар не сту ди-
је. Сви ће мно го бо ље зна ти ко је Би ља на Ко са но вић, 
ако ка же мо да она во ди Коб сон – Кон зро ци јум би бли о-
те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку. У свом ра ду „При-
ступ на уч ним ин фор ма ци ја ма у Ср би ји – ис ку ство на-
кон 6 го ди на“, пред ста вља ка ква су ис ку ства у Ср би ји 
по сле шест го ди на од уста но вља ва ња овог Кон зор ци-
ју ма у ко ри шће њу прет пла ће них ин фор ма ци о них из-
во ра и ка кав је њи хов сте пен ис ко ри шће но сти. Она у 
ра ду та ко ђе пред ста вља и дру ге ак тив но сти ко је овај 
кон зор ци јум под сти че, као што је про мо ви са ње до ма-
ће на у ке.

Др Сте ла Фи ли пи-Ма ту ти но вић је шеф Оде ље ња 
за на уч не ин фор ма ци је, ма тич ну и из да вач ку де лат-
ност и раз вој би бли о теч ког си сте ма у Уни вер зи тет ској 
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Ви со ко школ ске би бли о те ке
Ви со ко школ ске би бли о те ке. Бе о град: За јед ни ца би бли о те ка уни вер зи те та у 
Ср би ји, 2008.

Ви со ко школ ске би бли о те ке 
су струч но гла си ло За јед ни це 
би бли о те ка уни вер зи те та у Ср-
би ји. По кре ну то је на пре по-
ру ку Сек ци је за би бли о теч ка 
удру же ња Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о теч ких 
удру же ња IFLA. Циљ гла си ла је да ре дов но из ве шта ва 
о ак тив но сти ма За јед ни це и до но си за ни мљи ве при ло-
ге, ка ко за би бли о теч ку, та ко и за ши ру јав ност. По се-
бан на гла сак је на при ло зи ма из би бли о те ка у це лом 
ре ги о ну и на раз го во ри ма са пред став ни ци ма на уч не 
и струч не јав но сти из зе мље и све та. Ус по ста вља бо љу 
са рад њу из ме ђу свих за ин те ре со ва них би бли о теч ких 
рад ни ка ко ји про мо ви шу би бли о теч ку стру ку у си сте-
му ви со ко школ ских и спе ци јал них би бли о те ка.

Ви со ко школ ске би бли о те ке из ла зе пет го ди на, пр-
ве три го ди не из ла зе у штам па ном и у елек трон ском 
об ли ку, а од 2007. го ди не, са мо у елек трон ском. Са др-
жа ји свих бро је ва мо гу да се на ђу на сај ту Уни вер зи тет-
ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у окви ру из да ња 
За јед ни це би бли о те ка. (http://www.uni lib.bg.ac.yu/za jed-
ni ca01/iz da nja/vi so ko skol ske_bi bli o te ke/in dex.php)

У пе тој го ди ни из ла же ња (2008) об ја вље на су три 
бро ја.

У бро ју је дан об ја вље ни су сле де ћи ра до ви:
- „Наградa ,Diskobolos 2007’ Универзитету у 

Београду”;
- „Универзитет у Новом Пазару“, мр Ве ра Пе тро-

вић;
- „Обра д а п ерсона лн их библиог рафија  у програм-

ском окружењу COBISS”, Ива на Спа со је вић, Фи ло ло-

шки фа кул тет у Бе о гра ду, Ка те-
дра за срп ски је зик;

- „Непокретно имање поро-
дице Мате Јовановића у Београ-
ду”, Ја сна Чан ко вић и Сун чи ца   

Гли шић;
- „Нови магистар у Универзитетској библиотеци 

,Светозар Марковић'”, мр Ве ра Пе тро вић;
- „Kонфере нција CO BISS 2007“, Сунчица Глишић.

У броју два објављени су следећи радови:
Вести:
- „Много земаља, један циљ: Приступ знању, 

Заступање приступа знању: а уторс ко  прав о  и 
 би блиотеке, eIFL-IP свет ска кон фе рен ци ја, Ис тан бул, 
Тур ска, 4-5, април 2008.“, др Сте ла Фи ли пи Ма ту ти но-
вић;

- „У ни верзит е тска  би блиот ек а Х умболт -  R VK  
с истем стручне класификације“, мр Гор да на Ла за ре-
вић;

- „Из ру ко пи сне за о став шти не Во ји сла ва М. Јо ва-
но ви ћа: О оригиналности књиге Милорада Панића-
Сурепа Одабране народне приповетке“, Сун чи ца Гли-
шић;

- „Војислав Јовановић Марамбо и српска народна 
књижевност“, Ја сна Чан ко вић.

Ме ђу на род ни скуп:
- „Успо ста ва квалитета у специјалним и високо-

школским књижницама – књижнице у болоњском 
окружењу“, мр Ве ра Пе тро вић;

- „Библиотеке садашњости и будућности“, Ма ја 
Ђор ђе вић и Ве сна Шу ји ца;

би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“. Ди пло ми ра ла је на 
Гру пи за би о ло ги ју При род но-ма те ма тич ког фа кул те-
та 1973. го ди не, а ма ги стри ра ла је 1977. го ди не на ис-
тој гру пи. Док то ри ра ла је на Би о ло шком фа кул те ту 
1993. го ди не, са би бли о ме триј ском те мом. Од 2002. 
до 2004. го ди не во ди ла је Тем пус про је кат из град ње 
ко о пе ра тив не ака дем ске би бли о теч ке мре же Ср би је 
за уни вер зи те те у Бе о гра ду, Ни шу и Кра гу јев цу. У 
свом ра ду „Де се та кон фе рен ци ја о ме ђу би бли о теч кој 
по зај ми ци и снаб де ва њу до ку мен ти ма: за јед нич ко ко-

ри шће ње ре сур са за бу дућ ност – угра ђи ва ње ци га ла 
у згра ду успе ха“, она пред ста вља мо гућ но сти и иза зо-
ве ко је пред снаб де ва ње до ку мен ти ма ста вља све ве ће 
ко ри шће ње елек трон ских до ку ме на та. Овој те ми је 
би ла по све ће на кон фе рен ци ја у Син га пу ру, ок то бра 
2007. го ди не, ко ју је ор га ни зо ва ла IFLA-ина Сек ци ја 
за ме ђу би бли о теч ку по зај ми цу и снаб де ва ње до ку мен-
ти ма.

 
Мр Ве ра Пе тро вић
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- „Ч етв рт и међународн и сус рет  библиот ек ара 
с ла виста у Сар ајеву (ICSL-In ter na ti o nal Con ven tion 
of Sla vic Li bra ri ans)“, мр Ве ра Пе тро вић и Бо ја на Ву-
ко тић.

У бро ју три об ја вље ни су сле де ћи ра до ви:
Ве сти:
- На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду у ор га-

ни за ци ји фа кул те та, Би бли о те кар ског дру штва Ср-
би је и За јед ни це би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји 
одр жа на је про мо ци ја спе ци јал них бро је ва ча со пи са 
по све ће них пи о ни ри ма би бли о те кар ства и ин фор ма-
ти ке код нас.

- „П ром оција с пецијалног броја часописа Библи-
отекар посвећеног проф. др Десанки Стаматовић“, 
проф. др Алек сан дра Вра неш;

- „ Промо ција специјалног броја часописа Инфо-
тека посвећеног проф. др Недељку Парезановићу“, 
доц. др Цве та на Кр стев;

- „Секција за матичне библиотеке Библиотекар-
ског друштва Србије, К улт урна и издавачка делат-
ност Универзитетске библиотеке ,Светозар Марко-
вић'“, мр Ве ра Пе тро вић.

Ме ђу на род ни скуп:
-  Си мпозијум: Управљање информацијама /до-

кументима и сарадња између библиотека балканс-
ких зема ља

Де кла ра ци ја:
- „В ирт уелна  б иб лиотека :  уз аја мни каталог и 

OPAC претраживање (сажетак)“, др Сте ла Фи ли пи 
Ма ту ти но вић и Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић;

- „Мати чн а дела тн ост Универзи тетск е 
б иблиотек е ,Све то зар Марковић' у високошколским 
библиотекама централне Србије (сажетак)“, мр Ве ра 
Пе тро вић и Ма ја Ђор ђе вић;

- „Е лек тронс ки  ч ас описи,  ел ектронск е књиге  и  
међубиблио теч ка поз ај мица преко К онз орцију ма  за 
обједињен у наб ав ку би бл ио те ка у Ср биј и  –  КоБСОН  
( с ажетак)“ , Алек сан дра По по вић, мр Алек сан дра Па-
вло вић и др Сте ла Фи ли пи Ма ту ти но вић.

Би бли о те ке у ре ги о ну и све ту:
- „Библиоте ка Еко ном ског уни вер зи те та у Бе чу, 

(Universitätsbibliothek der Wirtschaft su ni ver sität Wi-
en)“, Је ле на Ђур ђу лов;

- „Централна библиотека Тракијског универзи-
тета“, Александра Поповић.

Број четири је тренутно у припреми.

Марија Булатовић

УДК 050:02(497.11)(049.3)             

Са вре ме на би бли о те ка
Са вре ме на би бли о те ка број 25. Oдговорни уред ник Со ња Вељ ко вић, глав ни 
уред ник Ми ли ца Сте ва но вић. Кру ше вац: На род на би бли о те ка, 2008.

У одељ ку „Са вре ме ни то ко ви“, Пи тер Бро фи, про-
фе сор ме наџ мен та ин фор ма ци ја на Ме тро по ли тен 
уни вер зи те ту у Манчeстеру, у тек сту спе ци јал но на ме-
ње ном Са вре ме ној би бли о те ци, раз ма тра бу дућ ност 
би бли о те ка. Аутор (пре вод Гор да не Пе шић) ис ти че да 
су се би бли о те ке на шле у си ту а ци ји да до ве ду у рав-
но те жу ве ко ви ма ста ру од го вор ност да са чу ва ју зна ње 
чо ве чан ства на ду жи рок, на спрам уни вер зу ма елек-
трон ских ин фор ма ци ја ко је су у екс пан зи ји.

Ло ги чан на ста вак Бро фи је вих раз ми шља ња пред-
ста вља на пис Све тла не Јан чић (На род на би бли о те ка 
Ср би је) „Но ва он то ло ги ја би бли о граф ског уни вер зу-
ма“ о то ме ка ко се у ди ги тал ном окру же њу уки да ди-
хо то ми ја из ме ђу кул ту ре и тех но ло ги је и ус по ста вља 
се ман ти ка пре у зе та из ин фор ма тич ког лек сич ког кор-
пу са.

У истом бло ку, („Са вре ме ни то ко ви“), Да ни ца Ра-
до ва но вић (глав ни уред ник E-LIS пор та ла за Ср би ју), 
ана ли зи ра „На уч не бло го ве у свет ској бло гос фе ри“ 
као ино ван тан вид би бли о те кар ског сер ви са из ван 
зи до ва би бли о те ка. У свет ској бло гос фе ри, на во ди Ра-
до ва но ви ће ва, на уч на бло гос фе ра има 1000 бло го ва 
са мо на ен гле ском је зи ку.

По себ ну па жњу при вла чи при лог пре зен то ван на 
IFLA/FA I FE ску пу у Јо ха нес бур гу про шле го ди не. У 
ње му се Ми ли ца Сте ва но вић ба ви ак ту ел ном „тран зи-
ци о ном“ те мом, „Ко руп ци ја и јав не би бли о те ке у Ср-
би ји“. Аутор за кљу чу је да јав не би бли о те ке у Ср би ји 
мо гу би ти од по мо ћи у бор би про тив ко руп ци је – али 
са мо за 6,3 од сто по пу ла ци је, ко ли ко је ста нов ни штва 
об у хва ће но члан ством у би бли о те ка ма. За зна чај ни ји 
ути цај у ан ти ко руп тив ној бор би, по треб но је уве ћа ти 
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број ко ри сни ка, за шта је по треб на и ве ћа јав на по др-
шка дру штва ко је се бо ри про тив ко руп ци је.

О тра ди ци ји ду гој ше зде сет го ди на (Би бли о те кар-
ско дру штво Ср би је 1947-2007) ис црп но ре фе ри ше Ве-
сна Цр но го рац, ак ту ел ни се кре тар Би бли о те кар ског 
дру штва Ср би је.

Струч ном гла си лу кру ше-
вач ке би бли о те ке, ко ја обе ле-
жа ва три де це ниј ски ју би леј, 
по све ћен је те мат овог бро ја 
„За ви чај на мре жа“. Раз во ју би-
бли о те кар ства у оп шти ни Кру-
ше вац од осни ва ња Чи та ли-
шта (1857) до да нас, Ду ши ца 
До бро до лац је по све ти ла свој 
ма ги стар ски рад 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. Аутор от кри ва 
да тра го ви ак тив ног би бли о те-
кар ства на овом под руч ју се жу 
још од школ ских би бли о те ка 
из 1866. го ди не.

Ива на Ми лу ти но вић пи-
ше о огран ци ма ове би бли о те-
ке, нај ве ће у Ра син ском окру гу, 
ко ја је кра јем се дам де се тих и по чет ком осам де се тих 
го ди на има ла јед ну од нај ра згра на ти јих би бли о теч-
ких мре жа у уну тра шњо сти.

Ива на Сте фа но вић, под на сло вом „Кру ше вач ки 
књи го љуп ци“, на во ди ве ли ке при ват не би бли о те ке у 
овом гра ду, уз на по ме ну да мно га ра ри тет на из да ња, 
де ла са по све том, али и ру ко пи си, још ни су еви ден-
ти ра ни ни по јед ном би бли о теч ком прин ци пу. Ме ђу 

па жње вред ним збир ка ма, Сте фа но ви ће ва из два ја ко-
лек ци ју док то ра Ми лу ти на Та си ћа. У њој су из у зет но 
рет ка исто ри о граф ска из да ња, као што је Исто ри ја 
срп ског на ро да, ко ју је с ру ског пре вео Ђу ро Да ни чић 
1876. го ди не, али и пу бли ка ци је из обла сти ша ха и ма-
те ма ти ке, на сле ђе не од Та си ће вог оца.

Из ви ше де це ниј ског ра да Деч јег 
оде ље ња кру ше вач ке би бли о те ке, Со ња 
Вељ ко вић из два ја Деч ји елек трон ски 
ку так, у окви ру ко јег се, уз по др шку 
фор мал ном обра зо ва њу, од ви ја ин фор-
ма тич ко опи сме ња ва ње и оспо со бља ва-
ње нај мла ђих, са по себ ним ак цен том на 
мар ги на ли зо ва не и на раз ли чи те на чи-
не угро же не дру штве не гру пе.

У окви ру „Про дук ци је“, Љу би ца 
Пет ко вић пред ста вља књи гу Гор да не 
Сто кић Си мон чић Књи га и би бли о те ке 
код Ср ба у Сред њем ве ку, ко ја, бе ле жи 
аутор тек ста, за хва та ши ро ки исто риј-
ски кон текст „пи сме на сло ве сних“, др-
жав но прав ни, еко ном ски, вој ни, ре ли-
ги о зни, књи жев ни, али, исто вре ме но, 
оче ку је след бе ни ке ко ји ће кре ну ти у 
да ља ис тра жи ва ња те обла сти.

У окви ру „Ка ли ма хо вих на ста вља-
ча“, об ја вље на је по е зи ја Но ви це Со вр ли ћа (1956, би-
бли о те кар Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми-
тро ви ци, Оде ље ње у Гра ча ни ци).

Ли ков не при ло ге у Са вре ме ној би бли о те ци чи-
не цр те жи из ци клу са „Тре пе ре ње“ Је ле не Ша ли нић 
(1976, Кра ље во) у из бо ру Би ља не Гр ко вић.

А. Р.

Павле Миладиновић
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Бе ле жни ца
Бе ле жни ца год. 10, бр. 18. Глав ни и од го вор ни уред ник Ана Јан ко вић. Бор: 
На род на би бли о те ка, про ле ће/ле то 2008.

УДК 050:02БЕЛЕЖНИЦА(497.11)“2008“(049.3)

Ка да је, пре де сет го ди на, На род на би бли о те ка из 
Бо ра по кре ну ла свој лист, „био је то ја сан за о крет ка 
јед ном мно го ак тив ни јем уче шћу у жи во ту ло кал не 
за јед ни це, са крај ње отво ре ним на ме ра ма: да у не до-
стат ку пра вог гла си ла, лист би бли о те ке бу де тај ко ји 
ће, осим струч них, би бли о теч ких, бе ле жи ти и дру ге 
те ме зна чај не за град...“, под се ћа Ана Јан ко вић, глав ни 
уред ник Бе ле жни це.

Ча со пис је свих ових го ди на, иако пр вен стве но 
струч ни, остао гла си ро за ви чај них те ма.

На Бор ском сај му књи га, ко ји је у овом гра ду одр-
жан од 2. до 6. ју на, пред ста вио 
се, из ме ђу оста лих, ро ма но пи сац 
и есе ји ста, „Ни но вац“, Дра ган Ве-
ли кић. Из ло жба „Фри да у ку ћи 
Ми ле не“ от кри ва жи вот не и ства-
ра лач ке пу те ве сли кар ки Фри де 
Ка ло и Ми ле не Па вло вић-Ба ри-
ли. Ви о ле та Стој ме но вић пи ше о 
књи жев ним кон кур си ма На род не 
би бли о те ке Бор, уз под се ћа ње да 
је по бед ник на кон кур су „Књи га 
го ди не бор ског ауто ра“ за 2007. 
го ди ну Ра ди ша Дра ги ће вић за ро-
ман Књи га о на ма (Кра гу је вац: Ко-
ра ци, 2007), ко јом се „ре ла ти ви зу-
је пре власт осе ћа ња фа тал но сти и 
све оп ште пред о дре ђе но сти“.

Би бли о теч ки скуп Би бли о нет 
2008 са те мом „Би бли о теч ке услу-
ге“ (Град ска би бли о те ка Су бо ти-
ца, јун 2008) при ка зу је мр Ми ли-
ца Кир ћан ски, уз кон ста та ци ју да 
јав не би бли о те ке има ју нај ве ћу 
од го вор ност у фор ми ра њу чи та-
лач ке пу бли ке. Струч ним те ма ма 
по све ће ни су и тек сто ви о Би бли о те ци Зе мун ске гим-
на зи је (Сла ви ца Јан ко вић), а Дра ган Те шо вић пи ше о 
Ин сти ту ту за ру дар ство и енер ге ти ку у Бо ру, од но сно 
би бли о те ци ње го вог Ин док цен тра, ко ја да нас има 

пре ко 12 хиљадa књи га и око три хи ља де стан дар да. 
Бе о град ским из да вач Фла вио Ри гол нат пи ше о пре во-
ди ла штву, а Ду шан Ка бић пред ста вља пре ра но пре ми-
ну лог сли ка ра Дра га на Стан ко ви ћа, чи ја је из ло жба 
одр жа на у бор ском Му зе ју ру дар ства и ме та лур ги је 
ма ја ове го ди не. Бе ле жни ца одва ја про стор и за афо-
ри сти ча ра из Бо ра, Ми ле ну Ми ли во је вић, а о по слу 
у ко јем „ни је ва жно ка да се по чи ње“ пи ше Ра ди во је 
Бо ји чић. О ме диј ском фе но ме ну бло го ва за пис оста-
вља Са ша Ра дој чић освр том на „про је кат Ки шо бран“ 
(књи га The Best of 2007, из да ње Град ске би бли о те ке 

Бор). Ру бри ка „На на шој 
ста зи“ по све ће на је Фран-
цу ској ко ло ни ји, том „нај-
е лит ни јем де лу ста рог 
Бо ра“, а хро ни чар је Дра-
го љуб Ђу ро вић.

Ру бри ка „Из бор Бе-
ле жни це“ до но си при ка-
зе књи га Та ње Вел манс 
(Чу де сна по вест ико не), 
Бог да на Бог да но ви ћа (О 
сре ћи у гра до ви ма), Да ру-
ба Мек ма на о „исто ри ји 
сре ће“.

Град ска би бли о те ка 
Бор је при ре ди ла се лек-
тив ну хро ни ку кул тур них 
до га ђа ја из овог гра да, чи-
ме за тва ра „пр во по лу го-
ди ште“ Бе ле жни це. 

А. Р.
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Те мом нај но ви јег бро ја Кра гу је вач ког чи та ли-
шта: „Ђу ра Јак шић – 130 го ди на од смр ти“, глав ни 
уред ник ча со пи са, Ми ла Сте фа но вић, сво јим при ло-
гом о ве ли ком срп ском пи сцу и сли ка ру Ђу ри Јак ши-
ћу, отва ра ча со пис На род не би бли о те ке у Кра гу јев цу, 
бо гат раз ли чи тим при ло зи ма, свр ста-
ним по ру бри ка ма: „Те ма бро ја“, „Хо-
ри зон ти“, „Из на шег угла“, „Фељ тон“, 
„Ис тра жи ва ња“, „Но ви на сло ви“, „Ве-
сти“ и „Ле то пис би бли о те ке“.

Сле ди при лог Гор да не Вуч ко вић 
„Ди ги та ли зо ва не фор ме у би бли о-
те ка ма“, по све ћен се ми на ру Мре же 
би бли о те ка, одр жа ном у Љи гу ове го-
ди не. „Очу ва ње би бли о теч ког до сто-
јан ства је на слов бе се де Ни но сла ве 
Ми ла но вић, ди рек то ра На род не би-
бли о те ке у Кра гу јев цу по во дом до би-
ја ња на гра де При зма у Љи гу.

Дру ги део за ни мљи вог члан ка 
„Од нос из ме ђу би бли о те ка ра и чи та-
ла ца љу бав них ро ма на“ пре у зе тог из 
Pu blic Li brary August 2006, у пре во ду 
Ма ри је Ра кић-Ша ра нац, на ста вља 
пре глед ана ли зе ис тра жи ва ња чи та-
ла ца тог жан ра.

„Лич ност ко ја сво јим учин ком 
об је ди ња ва све сек то ре кул тур не де-
лат но сти Кра гу јев ца“ – под на слов је 
на дах ну тог при ло га о Сло бо да ну Па-
ви ће ви ћу, до бит ни ку Ву ко ве на гра де 2007, ауто ра Ни-
но сла ве Ми ла но вић.

Сла ви ца Ла зић је аутор за ни ми љи вог пу то пи са 
„Би бли о теч ки пу то ка зи Аме ри ке“, у ко ме го во ри и 
о би бли о теч ким асо ци ја ци ја ма Аме ри ке. Сле ди још 
је дан при лог Ми ле Сте фа но вић, „Школ ско би бли о те-
кар ство Кра гу јев ца у дру гој по ло ви ни 20. ве ка“, у ко ме 
аутор ис црп но и сту ди о зно пред ста вља раз вој мре же 
школ ских би бли о те ка, по чев од кра ја Дру гог свет ског 
ра та, ко ји ће би ти на ста вљен у сле де ћем бро ју.

Би ља на Ја ко вље вић отва ра ру бри ку „Но ви на-
сло ви“ при ка зом Би бли о гра фи је ча со пи са Де ло: 1955 
– 1992 Де ја на Ву ки ће ви ћа, као и би о граф ском бе ле-
шком ауто ра. О об но вље ном из ла же њу ча со пи са за те-

о ри ју и прак су би бли о те кар ства Би бли о те кар, по сле 
де сет го ди на пре ки да, при каз све три све ске об ја вље-
не по во дом 60. го ди шњи це осни ва ња Би бли о те кар-
ског дру штва Ср би је, 14. де цем бра 2007. го ди не, да је 
Је ле на Стан ко вић. Сле ди при каз но вог бро ја Шу ма-

диј ских ана ла: ча со пи са 
Исто риј ског ар хи ва Шу-
ма ди је, ауто ра Гор да не 
Вуч ко вић.

На стра на ма „Би бли-
о те ка ри ства ра о ци“ дат 
је осврт на но ва из да ња 
пи са ца за по сле них у Би-
бли о те ци у Кра гу јев цу: 
Ма ри је Ра кић и Мир ка 
Де ми ћа. Ру бри ка се за-
вр ша ва „Пре по ру ка ма 
за чи та ње“, Ја дран ке Веј-
но вић-Ан дре јић.

У окви ру ру бри ке 
„Ве сти“, ча со пис до но-
си че ти ри зна чај на до-
га ђа ја за кра гу је вач ку 
би бли о те ку: по се ту 
ам ба са до ра Ин ди је би-
бли о те ци и отва ра ње 
из ло жбе Ган ди, апо стол 
ми ра, вест о го ди шњем 
са стан ку ди рек то ра оп-
штин ских би бли о те ка 

Шу ма диј ског окру га, ин фор ма ци ју о ре но ви ра ном би-
бли о теч ком огран ку у Ре сни ку и име на ко ле га ко ји су 
по ло жи ли струч ни би бли о теч ки ис пит у про лећ ном 
ис пит ном ро ку.

„Ле то пис Би бли о те ке од ја ну а ра до ма ја 2008.“ ко-
ји је са чи ни ла Ма ри ја Ра кић-Ша ра нац, до но си бо гат 
про грам ак тив но сти На род не би бли о те ке у Кра гу јев-
цу, ко ји нам пру жа им пре сив ну сли ку кон ти ну и ра ног 
ра да на про мо ци ји би бли о те кар ства, кул ту ре, књи ге 
и чи та ња.

На пред њој ко ри ци, ча со пис је илу стро ван сли-
ком Ауто пор трет Ђу ре Јак ши ћа, а на зад њој сли ком 
Де вој ка с рас пу ште ном ко сом, на ко јој се на ла зи и 
текст дир љи вог пи сма из 1866. го ди не ко је је Ђу ра Јак-

УДК 050:02КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КО ЧИ ТА ЛИ шТЕ(497.11)“2008“(049.3)

Кра гу је вач ко чи та ли ште
Кра гу је вач ко чи та ли ште год. 13, бр. 25. Кра гу је вац: На род на би бли о те ка „Вук 
Ка ра џић“, 14. јун 2008.

И З л О Г
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УДК 070.488НО ВИ НЕ БЕ О ГРАД СКОГ ЧИ ТА ЛИ шТА(497.11)“2008“(049.3)

Но ви не Бе о град ског чи та ли шта
Но ви не Бе о град ског чи та ли шта бр. 32 (априлмај), бр. 333435 (јунјул
ав густ), бр. 36 (сеп тем барок то бар). Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2008.

Мај ски број Но ви на Бе о-
град ског чи та ли шта отва ра 
при лог о про прат ном ка та ло-
гу из ло жбе Алек сан дра Ће-
кли ћа у Га ле ри ји УЛУ ПУД-
СА (од 25. мар та до 8 апри ла 
2008) под на сло вом „Умет-
нич ки по ве зи књи га Алек сан-
дра Ће кли ћа“. Пред ста вљен 
је још је дан ка та лог, „До ба 
све тло сти – срп ска умет ност 
XI II ве ка“, штам пан за из ло-
жбу о ма на сти ру Жи чи, ко ја 
је одр жа на у Га ле ри ји СА НУ, 
по во дом осам ве ко ва по сто-
ја ња ма на сти ра. Ме ђу при ка-
зи ма књи га из два ја мо „Слу-
чај Го луб ња ча – за и про тив“ 
Јо ва на Ра ду ло ви ћа, обим но 
де ло ауто ра у ко ме су, по ред 
са ме Го луб ња че, да та и број-
на до ку мен тар на све до чан-
ства о дра ми. Из при ло га о 
Са бра ним де ли ма Бран ка 
Ла за ре ви ћа, (Бе о град: За вод 
за уџ бе ни ке, 2007), са зна је мо о још два, на кнад но про-
на ђе на ру ко пи са, Днев ник јед но га ни ко га, пр ви и дру ги 
део. У мај ском бро ју об ја вљен је и ин тер вју са Фри цом 
Се ном, ди рек то ром Џејмс Џојс фон да ци је у Ци ри ху, 
а по во дом ме ђу на род не књи жев не ма ни фе ста ци је 
Џејмс Џојс/цен тар и обод, одр жа не у мар ту ове го-
ди не. У „Пор тре ти ма пи са ца“ пред ста вље но је ства-
ра ла штво Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа и Дра га на Сто ја-
но ви ћа. Ср ђан Сто јан чев пи ше о не по зна том Ди су, 
ин спи ри сан ње го вом, до са да нео бја вље ном пе смом 

„Ле по та“, а Ста ни ша Не шић 
о но вом ро ма ну Еве Рас 
Ди вљи ја гањ ци. По сво јој 
уста ље ној кон цеп ци ји, лист 
са др жи и дру ге број не при-
ло ге и ано та ци је о оста лим 
ак ту ел ним, мо но граф ским 
и се риј ским из да њи ма. Шта 
чи та књи жев ник Дра ган 
Ве ли кић, мо же те са зна ти у 
ру бри ци „Шта по зна ти чи-
та ју“. По во дом 75 го ди на 
по сто ја ња Ру ског до ма у Бе-
о гра ду, об ја вљен је ин тер вју 
са ди рек то ром Вла ди ми ром 
Ку ти ри ном.

Лет њи број Но ви на у 
це ло сти је по све ћен би бли о-
те ци ма на сти ра Хи лан да ра, 
чи ме и Би бли о те ка гра да 
да је до при нос све о бу хват-
ној об но ви ма на сти ра ко ји 
је стра дао у по жа ру 2004. 
го ди не. Са бра ни су ра зни 
тек сто ви раз ли чи тих ауто-

ра, а, ка ко и до ли ку је, број за по чи ње мо ли тва ма Све-
тог Са ве, нај за слу жни јег за по ди за ње и зна чај нај ве-
ће срп ске све ти ње. О об но ви као „пре о бра же њу Те ла 
Хри сто вог” пи ше мо нах Ро ми ло, би бли о те кар Хи лан-
дар ске би бли о те ке, о исто ри ји би бли о те ке Љу бо мир 
Дур ко вић-Јак шић, о хи лан дар ској ри зни ци Сре тен 
Пет ко вић, о по ве зи ма ру ко пи сних књи га Алек сан дар 
Ће клић, о Све тој Го ри и Хи лан да ру у Осман ском цар-
ству Алек сан дар Фо тић, о ма на сти ри ма на Ато су и 
њи хо вим би бли о те ка ма Мар ги та Ни ко лић. О ути сци-

шић упу тио сво јој же ни Ти ни, као и по ру ка ко ју јој 
упу ћу је њен отац.

Но ви при ло зи би бли о те ка ра – ауто ра Кра гу је вач-
ког чи та ли шта за 2008. го ди ну, ин фор ма тив ни и ак-
ту ел ни по сво јој при ро ди – пред ста вља ју, не сум њи во, 

дра го цен до при нос срп ском би бли о те кар ству и кул ту-
ри да нас.

Весна Црногорац

И З л О Г



148

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 3

Павле Миладиновић

ма Ми ла на Ра ки ћа при ли ком по се те Хи лан да ру пи ше 
Јо ван Пеј чић, а Ср ђан Сто јан чев от кри ва де та ље бо-
рав ка срп ских ака де ми ка на Све тој Го ри, Дра гу ти на 
Ана ста си је ви ћа, Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, Ра до сла ва 
Гру ји ћа и Ми ли во ја Ба ши ћа. О Хи лан да ру пи шу и Гор-
да на Сто кић Си мон чић, Рат ко Мар ко вић Ри ђа нин, Ду-
шан Ци цва ра, Бо шко Ђе нић и дру ги. Об ја вљен је и го-
вор ар хи ман дри та Пла си де из при ка за сим по зи ју ма 
Све та Го ра и Европ ска за јед ни ца, одр жа ног 1984. го ди-
не. Да ти су крат ки при ка зи о из да њи ма ма на сти ра и 
збир ка ма у окви ру ко јих су об ја вље ни. Бо ја на Мел цер 
је аутор књи ге Ма на стир Хи лан дар: би бли о гра фи ја 
(2003) и у Но ви на ма је пре нет пред го вор из ове би бли-
о гра фи је. Овај спе ци јал ни број кра се и при год ни сти-
хо ви Вас ка По пе, Ма те је Ма те ји ћа, Влај ка Ча при ћа и 
дру гих, а та ко ђе и мно ге фо то гра фи је ма на сти ра. При-
ло же на је и ре про дук ци ја ико не Пре све те Бо го ро ди це 
Убла жи тељ ке ту ге, за штит ни це Хи лан дар ске би бли о-
те ке, а у са мом ли сту мо же те про чи та ти и текст о овој 
чу до твор ној ико ни.

Сеп тем бар ско-ок то бар ски број Но ви на у пот пу-
но сти је по све ћен Сај му књи га. Ово го ди шњи по ча сни 
гост Сај ма је Ја пан, и тим по во дом, за Но ви не го во ри 
Те ру хи ко Ши на да, са вет ник Ја пан ске ам ба са де у Ре-
пу бли ци Ср би ји. Об ја вљен је и ин тер вју са Ни ном 
Но ви ће вић, управ ни ком Срп ске књи жев не за дру ге, 
а пред ста вље на су и но ва из да ња ове нај ста ри је из да-
вач ке ку ће, као и но ви на сло ви оста лих из да ва ча уочи 
пред сто је ћег Сај ма. За лист го во ри и др Де јан Ај да-
чић, по зна ва лац на уч но фан та стич не књи жев но сти, 
јер је 2008. го ди на про гла ше на го ди ном срп ске фан та-

сти ке. Ме ђу при ка зи ма књи га из два ја мо: Од Чи та ли-
шта ша бач ког до Би бли о те ке ша бач ке, ауто ри Со ња 
Бо кун-Ђи нић, На да Ра до ва но вић и Ве сна Ада мо вић; 
Исто ри ја срп ске му зи ке, аутор Мир ја на Ве се ли но вић 
Хоф ман; Ми лу тин Бо јић – пе сник Ср би је, при ре ђи вач 
Ста ни ша Не шић; Исто ри ја Ац те ка и Ма ја, ауто ри 
Чарлс Фи липс и Деј вид М. Џонс. Чи та о ци мо гу про чи-
та ти део из ро ма на Од Ог ње не до Бла ге Ма ри је ауто ра 
Јо ва на Ра ду ло ви ћа, ауто ро ву бе се ду по во дом до де ле 
на гра де „Све то зар Ћо ро вић“ и при каз Не бој ше Ћо си-
ћа. У ру бри ци „Из бор кри ти ча ра“, Ма ри ја на Ми ло ше-
вић се опре де ли ла за Врт љу ба ви Са ше Об ра до ви ћа, а 
у „Пред ло гу за пре вод“ Пе ђа Ра до са вље вић пред ла же 
Ху а на Ра мо на Хи ме не са, шпан ског пе сни ка. За са јам-
ски број Но ви на пи шу и дру ги, из ме ђу оста лих, Ср-
ђан Сто јан чев о не по зна тој Ан дри ће вој ру ко пи сној 
за о став шти ни, о сти ли стич кој ана ли зи књи жев ног 
тек ста Ми ло сав Ж. Чар кић, о ин фор ма ци о ним по-
тре ба ма ко ри сни ка као еле мен ту ме наџ мен та јав них 
би бли о те ка Ја сми на Нин ков, чи ји текст Но ви не об ја-
вљу ју у на став ци ма. Про за је за сту пље на са при чом 
„Пр ви ју ли“, аустра лиј ског пи сца Ра ја на О’Ни ла, у 
но во по кре ну тој ру бри ци „Пре ве де на при ча“, за тим, 
при чом Јо ва на Б. Јо ва но ви ћа и крат ким при ча ма Да-
ви да Ал ба ха ри ја. По во дом смр ти Алек сан дра Сол же-
њи ци на у ав гу сту ове го ди не, дат је крат ки осврт на 
лик и де ло по зна тог ру ског пи сца, до пу њен ци та ти ма 
из де ла Ар хи пе лаг Гу лаг. Као јед на од нај зна чај ни јих 
ин сти ту ци ја срп ског на ро да, пред ста вље на је Би бли о-
те ка Срп ске па три јар ши је.

Станка Јовић

И З л О Г    
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УДК 050:02SCANDINAVIAN PUBLIC LIBRARY QUARTERLY(480)“2008“(049.3)

Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly
Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly vo lu me 41, no. 2. i 3. Edi torinchi ef Bar bro 
Wi gellRyynãnen. Fin land: Mi ni stry of Edu ca tion and Cul tu re, 2008.

Би бли о теч ки сер ви си за де цу су те ма ак ту ел ног 
бро ја Scan di na vian Pu blic Li brary Qu ar terly. О пра ву 
де це да до би ју нај бо ље мо гу ће би бли о теч ке услу ге пи-
ше M. Han sson, ак тив-
но сти ма Ре ги о нал не 
би бли о те ке Ла по ни је 
и ње ним „ли те рар ним 
ста за ма” за де цу H. Kok-
ko, а о „Да ни ма књи-
жев но сти за де цу” Б. 
Ахлнас. Tromsø Ap ple 
би бли о теч ки про је кат 
за де цу оме те ну у раз-
во ју пред ста вља E. M. 
Pa ul sen, S. Ver ho да је 
пор трет Гугл ге не ра ци-
је, а гру па мла ђих ауто-
ра пи ше о „геј ме ри ма” у би бли о те ци. О про јек ци ја ма 
и раз во ју де чи јих и ти неј џер ских би бли о те ке пи шу  A. 
Ene mark („Де сет за по ве сти за би бли о те ке за де цу у бу-

дућ но сти”), Lo Cla es son („Кључ за де чи је и ти неј џер-
ске би бли о те ке бу дућ но сти”) и M. C. Mad sen (дан ски 
про је кат ко ји се од но си на мул ти ме ди јал не са др жа је, 
уре ђе ња и ди зај на про сто ра).

О со ци јал ним тех но ло ги ја ма (те ми дру гог бро ја 
SPLQ у овој го ди ни) у дан ским би бли о те ка ма пи шу T. 
D. Bu ur и S. S. Lar sen, а T. Mo seid, P. Al sbjer, K. Tu o mi-
nen, H. Ni el sen, I. Jur va nen и дру ги ауто ри раз ма тра ју 
фе но мен Веб 2.0 и Би бли о те ка 2.0 у окви ру за да те те-
ме. Текст O. A. Øvrebø се ба ви про јек том но вог нор ве-
шког Ин тер нет лек си ко на за ви чај не исто ри је ин спи-
ри са ног Ви ки пе ди јом, N. Pha ro го во ри о нор ве шком 
про јек ту „Би бли о теч ке ла ба ра то ри је“, а A-S. Axel sson 
о Феј сбу ку. Ин спи ра ти ван текст о но вим би бли о теч-
ким сер ви си ма (што је основ на те ма ве ћи не тек сто ва 
у бро ју) пу бли ку је S. Ver ho, а број за тва ра ју „Скан ди-
нав ске пре чи це“ и ин фор ма ци је о ак ту ел ним де ша ва-
њи ма у би бли о те ка ма на се ве ру Евро пе.

Горан Траиловић

УДК 050:02БИБЛИОТЕЧКИ ПУТОКАЗ(497.113)“2008“(049.3)

Би бли о теч ки пу то каз
Би бли о теч ки пу то каз год. 4, бр. 14, 15. Глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган 
Ко јић, уред ник ча со пи са Ми ли ца Кир ћан ски. Но ви Сад: Град ска би бли о те ка, 
март, jун 2008.

Но ви бро је ви Пу то ка за доносe текст о Град ској 
би бли о те ци у Хонг Кон гу, „нај ва жни јем ин фор ма ци-
о ном и кул тур ном цен тру овог де ла Ки не“, ко ји по се-
ду је ви ше од де сет ми ли о на би бли о теч ких је ди ни ца 
и има три ми ли о на ко ри сни ка. Ту је и ви ше еду ка тив-
них и за ни мљи вих тек сто ва по све ће них исто ри ја ту 
би бли о те ке као ин сти ту ци је, чи та њу, деч јим пи сци-
ма, књи га ма за све уз ра сте, као и ма ни фе ста ци ја ма, 
про мо ци ја ма и ра ди о ни ца ма за де цу у Но вом Са ду.

Г. Т.

И З л О Г
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У мај ском бро ју Бил те на 
Дру штва школ ских би бли о те ка-
ра Ср би је мо же мо да про чи та мо 
из ве штај са про сла ве 200 го ди на 
школ ског би бли о те кар ства у Ср би-
ји, ко ја је одр жа на у ша бач кој Гим-
на зи ји. Том при ли ком про гла ше ни 
су до бит ни ци на гра де „Ми на Ка ра-
џић“ ко ју Дру штво сва ке го ди не 
до де љу је нај у ре ђе ни јим школ ским 
би бли о те ка ма и нај бо љим школ-
ским би бли о те ка ри ма. У овом 
бро ју пред ста вље не су би бли о те ка 
Основ не шко ле „Ђор ђе Кр стић“ у 
Жар ко ву и бе о град ске Гим на зи је 
„Све ти Са ва“, Бе о град.

У Бил те ну су об ја вље ни: Зах тев 
Дру штва школ ских би бли о те ка ра 
Ср би је за ре ша ва ње прав но-нор ма-
тив них не до у ми ца о ста ту су школ ских би бли о те ка и 
би бли о те ка ра, Мол ба за при зна ва ње струч ног ис пи та, 
Пред лог из ме не са др жа ја ис пи та за сти ца ње ли цен це 
за рад школ ског би бли о те ка ра, и ви ше дру гих до пи са 
Ми ни стар ству про све те, као и при сти гли од го во ри.

Пред ста вљен је про је кат „Ин тер нест – школ ска 
би бли о те ка XXI ве ка“, а ме ђу дру гим при ло зи ма на ла-
зи се и Идеј на ски ца за из во ђе ње ча са у би бли о те ци 
по ак тив ној ме то ди, Ве сне Фи ли по вић, би бли о те ка ра 
ОШ „Ва са Пе ла гић“ из Ле сков ца.

У је се њем бро ју об ја вљен је из-
ве штај о ра ду Дру штва, из ве штај 
са Го ди шње скуп шти не, да ља пре-
пи ска са Ми ни стар ством, а пред-
ста вље ни су и до бит ни ци на гра де 
„Ми на Ка ра џић“: би бли о те ка Кар-
ло вач ке гим на зи је, би бли о те ка сме-
де рев ске ОШ „Јо ван-Јо ва но вић 
Змај“, Сла ви ца За рић из би бли о-
те ке Прав но-по слов не шко ле у Бе-
о гра ду и Ја сми на Ра до ва но вић из 
ОШ „Вла да Об ра до вић – Ка ме ни“ 
са Но вог Бе о гра да.

Бил тен да је пре глед акре ди-
то ва них се ми на ра за школ ску 
2008/09. го ди ну за школ ске би бли-
о те ка ре, Про грам ра да струч ног 
са рад ни ка – би бли о те ка ра ко ји је 
са ста ви ла Сла ви ца То мић Го лу бо-

вић и ре зул та ти ис тра жи ва ња „Спо соб ност де ко ди-
ра ња и ра зу мје ва ња у дје це са те шко ћа ма у чи та њу“ 
гру пе ауто ра.

У ру бри ци „При ме ри из прак се“ об ја вљен је при-
лог ре дов не са рад ни це, Сла ви це Ју рић, „Би бли о те ка 
– ме сто ин тер ди сци пли нар ног су сре та ви ше пред ме-
та“.

Г. Т.

УДК 050:[027.8:061.231БИЛТЕН(497.11)“2008“(049.3)

Бил тен школских библиотекара
Бил тен год. II, бр. 3 и 4. Главни и одговорни уред ник Сла ви ца За рић. Бе о град: 
Дру штво школ ских би бли о те ка ра Ср би је, мај, ок то бар, 2008.

Павле Миладиновић

И З л О Г    
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Де ша ва ња у би бли о те ци

А П Р И Л
16. 4. 2008.
Пред ста вља ње књи ге По ро ди ца у вр
тло гу дро ге, Не дељ ка Јо ви ћа, о књи-
зи су го во ри ли аутор и мр На да Бе ба.

22. 4. 2008.
Пред ста вља ње књи ге Вир ту ел на 
књи жев ност II, проф. др Вла ди сла ве 
Гор дић Пет ко вић, го сти ве че ри: аутор-
ка, књи жев ни кри ти чар мр Вла ди мир 
Ар се нић и мр Дра га на Са бо вљев, ди-
рек тор Град ске на род не би бли о те ке 
„Жар ко Зре ња нин“ из Зре ња ни на.

М А Ј
8. 5. 2008.
Пред ста вља ње књи ге Хро ни ка деч јег 
оде ље ња бол ни це у Пан че ву, др Ра ден-
ка То па ло ви ћа, о књи зи је го во рио 
проф. др Ра до ван Бог да но вић.

12. 5. 2008.
Пред ста вља ње књи ге Иден тич но и 
раз ли чи то, Ти хо ми ра Бра јо ви ћа, о 
књи зи су го во ри ли аутор и проф. др 
Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, а про-
грам је во дио Ву ле Жу рић.

14. 5. 2008.
Пред ста вља ње ро ма на По се та Звон-
ка Пе ши ћа, о књи зи су го во ри ли 
аутор и Зо ран Бу кур.

М а ј  с к и  д а  н и  к њ и  г е

24. 5. 2008.
Кон сти ту тив на сед ни ца Асо ци ја ци је 
би бли о те ка ра Ба на та, пред ста вља ње 
но вог бро ја Пан че вач ког чи та ли шта 
и књи ге Књи га и би бли о те ке код Ср-
ба у Сред њем ве ку др Гор да не Сто кић 
Си мон чић, као и отва ра ње из ло жбе 
цр те жа и сли ка Ми ли це Бје ла но вић и 
Ду шка Кир ћан ског.
27. 5. 2008.
Го сто ва ње пи сца из Та ра го не, Жо ан Ка
ба ље –Бу скет, Ху лио Ри кар доТри го.
27. 5. 2008.
Кон церт гру пе Rit mo de la noc he.
28. 5. 2008.
Го сто ва ње пи сца из Та ра го не, Cin ta Mu
let, Ma nuel Ri ve ra.

28. 5. 2008.
По зо ри шна пред ста ва Ах ти му шкар-
ци.
29. 5. 2008.
Ве че са пи сци ма: Ви до сав Сте ва но вић, 
Зо ран Ћи рић и кон церт гру пе Rit mo 
de la noc he.
30. 5. 2008.
Ве че про зних пи са ца чла но ва Дру штва 
књи жев ни ка Вој во ди не, ве че са пе сни
ком Але ком Ву ка ди но ви ћем, про јек
ци ја са вре ме них шпан ских фил мо ва и 
кон церт гру пе Rit mo de la noc he.
31. 5. 2008.
Пред ста вља ње из да вач ке ку ће Аго ра 
из Зре ња ни на, ре ци тал шпан ске по е зи
је у из во ђе њу уче ни ка шко ле за стра не 
је зи ке  Kel tos.

ПРО ГРАМ ЗА ДЕ ЦУ
26. 5. 2008.
Кло ван Па ја
27. 5. 2008.
По зо ри шна пред ста ва Злат на ја бу ка и 
де вет па у ни ца.
28. 5. 2008.
Урош Пе тро вић
29. 5. 2008.
Ја смин ка Пе тро вић
30. 5. 2008.
Ми о драг Јак шић

Ј У Н
3. 6. 2008.
Про мо ци ја тре ћег из да ња књи ге По
пол Вук, у пре во ду Љу бо ми ра Ри ста-
но ви ћа, уче ство ва ли су Ве сна Пе шић, 
глав ни и од го вор ни уред ник из да вач-
ке ку ће Пе шић и си но ви и Љу бо мир 
Ри ста но вић.

6. 6. 2008.
Про мо ци ја сту ди је др Гор да не Сто кић 
Си мон чић, Књи га и би бли о те ке код 
Ср ба у Сред њем ве ку. Уче ство ва ли су 
Бе о град ски ма дри га ли сти, проф. др 
Де сан ка Ста ма то вић, проф. др Гор да-
на Јо ва но вић и аутор.

9. 6. 2008.
Пред ста вља ње ро ма на Ви тез у до ба 
зла и Све тлост за па да, Ни ко ле Мо-
рав че ви ћа. Уче ство ва ли су аутор и Гој-

ко Бо жо вић, глав ни и од го вор ни уред-
ник из да вач ке ку ће Ар хи пе лаг.

20. 6. 2008.
Пред ста вља ње ро ма на Да ли знаш 
шта је нај леп ше на све ту, Мар ти не 
Ма ле шев. О књи зи су го во ри ли: аутор, 
Ву ле Жу рић и Је ле на Жу рић.

24. 6. 2008.
Пред ста вља ње књи ге Бог ти по мо
гао, Мар ка Ви дој ко ви ћа. О књи зи су 
го во ри ли аутор и Ву ле Жу рић.

25. 6. 2008.
Пред ста вља ње књи ге Де вој чи це и де
ча ци са Ду на ва Вла ди ми ра Не дељ ко-
ви ћа. О књи зи су го во ри ли аутор, Вла-
ди мир Ко пицл и Ба не Лок нер.

Ј У Л
3. 7. 2008.
Отва ра ње из ло жбе сли ка Ра де та Сто-
ја ко ви ћа.

30. 7. 2008.
Мул ти ме ди јал но књи жев но-ли ков но 
ве че по све ће но сто го ди шњи ци ро ђе-
ња Фри де Ка ло и се дам де сет пет го-
ди на од 15. из ло жбе Ла де у Бе о гра ду 
Фри да у Ми ле ни ној ку ћи, аутор ски про-
је кат Мир ја не Ма рин шек Ни ко лић, 
уче ство ва ли су Мир ја на Ма рин шек 
Ни ко лић и Ми ро слав Ни ко лић.

С Е П Т Е М Б А Р
12. 9. 2008.
Пре да ва ње „IRE CA - ме тод хо ме о пат-
ског при сту па ле че ња пре све га на-
ме њен за ауто-ле че ње“ са по ка зним 
ве жба ма.

18. 9. 2008.
Ме ђу на род но књи жев но ве че пи са ца 
уче сни ка књи жев не ко ло ни је Чор та-
нов ци 2008. Уче ство ва ли су Ма ри ја 
Иг ња ти је ва – Ру си ја, Сте ван Тон тић 
– Бо сна и Хер це го ви на, Си би ла Пе-
тлев ски – Хр ват ска, Еле на Ху зу ри – 
Грч ка, Га бор Ше ин – Ма ђар ска, Ли ди ја 
Ро шка – Ру му ни ја, Жар ко Ра да ко вић 
– Не мач ка, Та ња Кра гу је вић – Ср би ја, 
Кри сти јан Тајсл – Аустри ја, Љи ља на 
Шоп – Ср би ја.

С е Р В И С
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Ове го ди не Срп ска књи жев на за дру га об ја ви ла је 
ју би лар но сто то Ко ло књи га. Тим по во дом, у Град ској 
би бли о те ци Пан че во, при ре ђе на је из ло жба књи га из 
бо га те из да вач ке про дук ци је ове ку ће.

Осни ва ње За дру ге по кре ну ли су во де ћи ин те лек-
ту ал ци 19. ве ка, ко ји су про шли пут од Ли це ја, Ве ли-
ке шко ле, стра них уни вер зи те та. Они су по кре та ли 
кул тур на и по ли тич ка зби ва ња, сма тра ју ћи сво јом 
оба ве зом да на ро ду ко ме при па да ју по мог ну 
у ње го вом дру штве ном раз во ју и по ста ве те-
ме ље за бу дућ ност. Из тих осе ћа ња на ста ла је 
Срп ска књи жев на за дру га, ко ја је, од осни ва-
ња 1892. го ди не, има ла ја сно фор ми ран Пра-
вил ник. Он је под ра зу ме вао да се кри тич ки 
при ре ђу ју из да ња из ста ри је и но ви је срп ске 
књи жев но сти, да се не гу је на род на књи жев-
ност, да се пред ња чи у пре во ђе њу сло вен ске 
и стра не књи жев но сти. Је дан од ва жних ци-
ље ва био је да ће „За дру га сва ке го ди не из да-
ва ти по јед но Ко ло књи га пре ма сво јим сред стви ма, 
ко је не мо же об у хва ти ти ма ње од шест књи га ни ма ње 
од шест штам па них та ба ка у књи зи.“ Пр во ре дов но 
го ди шње Ко ло, Срп ска књи жев на за дру га об ја ви ла је 
1892. го ди не, и у ње му је би ло се дам књи га.

Град ска би бли о те ка у Пан че ву не гу је ле пу тра ди-
ци ју та ко што Ко ла Срп ске књи жев не за дру ге из два ја 
у по себ ни фонд. При пре ма ју ћи ову из ло жбу, са за до-
вољ ством сам от кри ла да фонд са др жи три на сло ва из 
пр вог Ко ла (из дво је ни су у по себ ну ви три ну) из 1892. 
го ди не, а то су: Да вор је, Ј.Ст. По по ви ћа, Истин ска слу-

жба – на пи сао И. Н. По та пен ко и С мо ра и са су ва – цр-
те Ми ла на Јо ва но ви ћа.

Оста ла че ти ри на сло ва не до ста ју, али по сто је већ 
у на ред ним Ко ли ма.

У оста лим ви три на ма за сту пље на су Ко ла раз ли-
чи тих ства ра лач ких ге не ра ци ја, раз ли чи тих те мат-
ских, жан ров ских, стил ских опре де ље ња. По себ но 
је ис так ну та фо то гра фи ја Сто ја на Но ва ко ви ћа као 

пр вог пред сед ни ка За дру ге, као и мо но грам 
ко ји се са сто ји од три по чет на сло ва (СКЗ), 
а ко ји је са чи нио 1892. го ди не Јо ван Јо ва но-
вић Змај – пот пред сед ник. Од та да, сва ка ње-
на књи га но си овај знак, и по ње му се нај пре 
пре по зна је књи га ко ју је об ја ви ла Срп ска 
књи жев на за дру га.

На сло ви из сто тог ју би лар ног Ко ла су 
та ко ђе из дво је ни у по себ ну ви три ну, као и 
фо то гра фи ја са да шњег пред сед ни ка, Сло бо-
да на Ра ки ти ћа. Из ло жбу упот пу њу ју ле ген-

де, про прат ни ма те ри јал (ка та ло зи, гла сни ци, члан ске 
кар те), ко ји сам до би ла за хва љу ју ћи љу ба зном осо-
бљу За дру ге, а по себ но за хва љу ју ћи Љу би ци Да кић, с 
ко јом на ша Би бли о те ка има ду го го ди шњу са рад њу.

У свом тра ја њу од 116 го ди на, Срп ска књи жев на 
за дру га је има ла ве ли ких те шко ћа (ка дров ских, идеј-
них, ма те ри јал них), али јед но је си гур но: да и да нас, 
као и у ра ни јим вре ме ни ма, у ње ним из да њи ма бу ду 
за сту пље ни сви они ауто ри ко ји нај пот пу ни је из ра жа-
ва ју ви сок вред но сни по е тич ки и са др жај ни ни во на-
ше на ци о нал не кул ту ре.

С е Р В И С

Љи ља на Драк шан
Град ска би бли о те ка Пан че во

УДК 069.51:655.41(497.11)
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Манастир Жича  осам векова духовности
Мома Димић  In memoriam (19442008)

Дејан Медаковић  In memoriam (19222008)
Радоје Домановић  сто година од смрти (18731908)
Милован Глишић  сто година од смрти (18471908)

Александар Солжењиницин  In memoriam (19182008)
Јубиларно 100. коло СКЗ

Изложбе у холу читаонице
мај - октобар 2008.  

Аутор: Љиљана Дракшан
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Да ро дав ци

Америчка амбасада у Београду
Архив, Панчево
Асоцијација ромских наставника Војводине, Дероње
Беседа
Библиотека града Београда
Библиотека Матице српске
Центар за културу, Панчевo
Центар за теленте „Михајло Пупин“, Панчево
Dan graf и Америчка амбасада у Београду
Дом културе „Петефи Шандор“, Панчево
Дом омладине, Панчевo
Факултет за економију, финансије и администрацију
Фонд за отворено друштво
Гимназија „Урош Предић“, Панчевo
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
Hlas ljudu, Нови Сад
Институт Сервантес, Београд
ИСАК фонд
Итака
Јеврејска општина, Панчевo
Конрас
Krug commerce
Манастир Рукумија
Матична библиотека „Светозар Марковић“, Зајечар
Међународна књижевна колонија „Чортановци 2005“
Младинска књига
Народна библиотека Србије
Народни музеј, Зајечар
Панчевачко српско црквено певачко друштво
Рајфајзен банка
Ротари клуб, Панчевo и Мали Немо
Савез јеврејских општина Србије, Београд
Савез Срба у Румунији у Темишвару
Службени гласник
Студентски културни центар, Нови Сад
Тардис
Задужбина Андрејевић
Завичајни музеј, Јагодина
Завод за културу Војводине

Александар Фира
Александар Ракезић Зограф
Александар Виси
Андреј Глишић
Андрија Вујачић  Расточки
Беба Попадић
Биљана Никић
Биљана Савић
Бојан Раруварац
Бојан Војиновић
Борислава Крушка
Боривој Рашуо
Боривоје Пиштало
Бошко Руђинчанин

Божидар Мандић
Бранимир Костић
Бранислав. А. Жорж
Бранка Валешевић
Братислав Стојановић
Чедомир Радојичић
Дамир Јовановић
Даница Поп Тасић
Дејан Чанчаревић
Димитрије Марић
Дивна Ђурин
Дојна Галић Бар
Дојна и Дарел Фара
Драган Богосављев
Драган Симовић
Драган Вујовић
Драгица Радосављевић
Драгољуб Јовичић
Драгољуб Живковић
Драгослав Угарчина
Драгутин Мартиновић
Душица Черницин
Ђурица Ракиџић
Габријела Њергеш
Гора Радојковић
Горан Траиловић
Гроздана Црепајац
Илија Ињац
Ирина Кованџић
Ивана Глигорић
Ивана Турншек
Јасминка Петровић
Јелена Николић
Јелена Журић
Јован Радин шулир
Јованка Јелић
Јозефина БекеТривунац
Латинка Јовановић
Лелка Стевановић
Лука штековић
Љиљана Гавриловић
Љубислав Вукојевић
Љубомир Бошков
Љубомир Ристановић
Магдалена Василчин Дожа
Маја Лазић
Маринко Лолић
Мартин Коларик
Мартина Малешев
Милада ПантелићНиколић
Милан Бешлин
Милан Орлић
Милана Милошевић
Милана Вејновић
Милица Ђурђев

Милица Јовановић
Милица Путник
Милорад Ћорић
Мимица Алексић
Миодраг Јоксић
Момир Пауновић
Нада Карановић
Нада Малек
Нада Миловановић
Нада Вребалов
Наташа и Кристијан Џакула
Немања Ротар
Ненад шарац
Никола Јагодић
Никола Влајић
Олга Степанов
Олгица Миленковић
Оливера Вит
Породица Туцовић
Рада Марковић
Рада Прванов
Радислав Јовић
Радмила Мишев
Радован Рађевски
Сања Трнинић
Сава шотић
Силвана Метлић
Славица Полић
Славица Танасковић
Слободан Бабић
Светлана Радаковић
Светлана Спасојевић
Светлана Тисиновић
шеберле шандор
Тамара Грујић
Тања Ђорђевић
Татјана Дебељачки
Трајан Петровски
Вера Ристић
Викторија шарац
Вилим и Драгојла Пољак
Владимир Молдован
Вуле Журић
Зоран Јовановић
Зоран Проданов
Зоран Ротар
Живослав Милорадовић

Приредила: 
Нада Миловановић
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1. Увод ник, пи ше др Гор да на Сто кић Си мон чић

2. чи та ли ште об у хва та при ло ге по све ће не Град ској би-
бли о те ци Пан че во и дру гим би бли о те ка ма и ин сти ту ци ја-
ма у Пан че ву.

3. те ма са др жи тек сто ве на пи са не по по зи ву, по све ће не 
иза бра ној те ми бро ја; уред ник: др Гор да на Сто кић Си мон-
чић, до цент 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 Уни вер зи те та у Бе о гра ду, go rd-
ana .stokic@y ah oo. com

4. Мре жа је по све ће на ра чу нар ској и ди ги тал ној тех но ло-
ги ји и њи хо вој при ме ни у би бли о теч кој де лат но сти; уред-
ник: Ве сна Вук сан, на чел ник Оде ље ња за раз вој Би бли о те-
ке гра да Бе о гра да, ve snavuk sa n@gmail.c om

5. линк об у хва та из ве шта је, на ја ве и слич не при ло ге о 
струч ним ску по ви ма од ин те ре са за би бли о теч ку де лат-
ност.

6. Би бли о те ка пред ста вља би бли о те ке свих ти по ва у зе-
мљи и у ино стран ству и њи хо ве ак тив но сти; уред ник: мр 
Дра га на Са бо вљев, ди рек тор Град ске на род не би бли о те-
ке „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин, dragana.sabovljev@gmail.
com

7. Од раз об ја вљу је раз ли чи то про фи ли са не тек сто ве ко ји 
се од но се на би бли о теч ку де лат ност, као и ин тер вјуе са 
осо ба ма зна чај ним за би бли о теч ку стру ку.

8. Из лог са др жи ре цен зи је и при ка зе но вих књи га и пе ри о-
ди ке из обла сти би бли о теч ке де лат но сти.

9. Сер вис чи ни хро но ло ги ја про гра ма ре а ли зо ва них у пан-
че вач кој Би бли о те ци и дру гих де ша ва ња у ве зи са ГБП, спи-
сак да ро да ва ца, раз ли чи те сер ви сне ин фор ма ци је и сл. 

10. Га ле ри ја пред ста вља ли ков ног умет ни ка чи је су илу-
стра ци је об ја вље не у ча со пи су; уред ник: Ми ља на Алек-
сић, исто ри чар умет но сти, шеф Оде ље ња за об ра ду се риј-
ских пу бли ка ци ја и уред ник ли ков них про гра ма у Град ској 
би бли о те ци Пан че во, mi mi ca @bi bli o te ka-pan ce vo.org.rs

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 mail адре су глав ног и од го вор ног 
уред ни ка, Го ра на Тра и ло ви ћа: tra i lo @bi bli o te ka-pan ce vo.
org.rs, или на mail адре се уред ни ка ру бри ка.
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, кључ ним ре чи ма (нај ви ше 10) и са жет ком на срп-
ском и ен гле ском је зи ку (ако аутор сма тра да је по треб но, 
мо же да до ста ви са же так и на још јед ном иза бра ном је зи-
ку). Ови еле мен ти оба ве зни су део при ло га у свим ру бри ка-
ма, осим у ру бри ка ма линк, Сер вис, Га ле ри ја и Из лог.
Са же так (ап стракт, ано та ци ја, ре зи ме) до 100 ре чи, тре ба-
ло би да ука же на зна чај те ме, ме то до ло ги ју ра да и ре зул-
тат ис тра жи ва ња.
Стил ци ти ра ња у ча со пи су је Chi ca go Style. (Упут ство за ко-
ри шће ње овог сти ла мо же се на ћи 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 овом бро ју Пан че вач ког чи та ли шта.)
По треб но је на ве сти пу но име ауто ра, ти ту лу, ин сти ту ци ју 
у ко јој је за по слен, слу жбе ну и mail адре су.
По жељ но је да се уз текст, оба ве зно као at tac hment, 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 300 dpi 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 at tac hment-у. Меј ло ве са 
илу стра ци ја ма те жим од 5Mb сла ти на mail адре су: go ran @
ci ta li ste.com
Мо ли мо са рад ни ке чи та ли шта да 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.
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 об ја вљи ва ње тек сто ва раз ли чи тих 
ти по ва, у ко ји ма се из ра жа ва ју раз не иде је ауто ра. 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.

Струк ту ра ча со пи са Технички захтеви и упутство 
ауторима прилога

www.citaliste.com
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