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Општински суд Панчево

Факултет музичке уметности, Београд
Правни факултет, Ниш
Медицински факултет, Нови Сад

Техничка школа „Сава Мунћан”, Бела Црква
Основна школа „Душан Јерковић“, Банатски Карловац
Основна школа „1. мај“, Владимировац
Основна школа „Бранко Радичевић“, Чента

Редакција Панчевачког читалишта и стручна служба Градске библиотеке 
Панчево се извињавају ако су пропустили да евидентирају вашу претплату, или 
су можда погрешиле у навођењу назива библиотеке. Молимо вас да нам скренете 
пажњу на евентуалне грешке.
Такође вас молимо да нам на mail адресу pretplata@citaliste.com јавите ако не 
добијете на време свој примерак часописа.

Размена

На основу потписаног протокола о сарадњи или договора, Читалиште 
размењујемо за следећа издања:
Гласник Народне библиотеке Србије; Инфотека, Београд; Новине Београдског 
читалишта; Савремена библиотека, Крушевац; Бележница, Бор; Библиолошки 
гласник, Подгорица; Глас библиотеке, Чачак; Годишњак библиотека Срема, 
Сремска Митровица; Међа,ј Ужице; Mons Aureus, Смедерево, Култура, Београд; 
Улазница, Зрењанин; Позориште, Нови Сад; Детињство, Нови Сад; Мост 
мултијезички билтен Завода за културу Војводине у Новом Саду.

Пан че вач ко чи та ли ште у 2009. го ди ни су фи нан си ра  Град Пан че во
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Финансирање јавних
библиотека у Србији

Ка да сам, пре две го ди не, из ла жу ћи на струч ном ску пу, по ве за ла 
би бли о теч ке фон до ве са фи нан си ра њем би бли о те ка, управ ник јед-
не на ше ве ли ке би бли о те ке кон ста то вао је да сам про ма ши ла те му. 
Управ ник дру ге јед не би бли о те ке, ре че ми, пре го ди ну да на, ка ко о 
бу џе ти ма би бли о те ка не ма шта да се при ча. Тре ћа сит на са бо та жа 
ко ја ме је де фи ни тив но уве ри ла да је фи нан си ра ње би бли о те ка ве-
ли ко и не у ре ђе но по ље срп ске би бли о те кар ске прак се, ве за на је за 
ви со ког по кра јин ског функ ци о не ра ко ји ми је, пре не ко ли ко ме се ци, 
обе ћао за Чи та ли ште текст на ову те му, та да пи тао да ли ћу сме ти 
да об ја вим све оно што он има да ка же, а ни ка да по сле ни је од го во-
рио ни на те ле фон ски по зив...

Пи та ње фи нан си ра ња јав них би бли о те ка ни је пи та ње па ра и то-
га да ли их има мо или не ма мо. Не ма мо их до вољ но, и по то ме се срп-
ске би бли о те ке не раз ли ку ју од би бли о те ка би ло где дру где. Пи та ње 
фи нан си ра ња је сте пи та ње си сте ма, ста бил но сти, пред ви ди во сти, 
пла ни ра ња, ко му ни ка ци је, јав но сти ра да и упо ре ди во сти. Сва ка од 
ових ка те го ри ја мо же се са гле да ва ти, ре ци мо, кроз јед но ста ван по да-
так да се у Бе о гра ду по гла ви ста нов ни ка из два ја 2,82 евра за из др жа-
ва ње јав не би бли о те ке, у Хел син ки ју не што пре ко 50 евра, а у Че пел 
Хи лу 40 до ла ра. И опет, уз пи та ње о ви си ни из два ја ња иду и она дру-
га: ко ли ко јав них би бли о те ка у Ср би ји мо же да об ја ви ова кав по да-
так или свој бу џет ски би ланс на сај ту, ко ли ко је прак са бу џе ти ра ња 
ста бил на, а ко ли ко се ме ња из го ди не у го ди ну, ка ко се на ни воу оп-
шти на и ре ги ја рас по ре ђу ју сред ства бу џет ским ко ри сни ци ма, ко ји 
про це нат оп штин ског бу џе та до би ја ју би бли о те ке, ка ко се би бли о те-
ка ко ти ра у од но су на дру ге ин сти ту ци је кул ту ре у оп шти ни, ка ко о 
то ме раз ми шља ју гра ђа ни и да ли су уоп ште све сни да део нов ца из 
оп штин ских по ре за иде за из др жа ва ње би бли о те ке, је смо ли осу ђе-
ни са мо на бу џет... Мо же ли се и ка ко ме ња ти ак ту ел но ста ње?

По зи ва ју ћи би бли о те кар ску јав ност да раз ми шља и пи ше на ове 
те ме, Пан че вач ко чи та ли ште ну ди мо дел Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, нај ве ће јав не би бли о те ке у Ср би ји, ис ку ство На род не би бли о те-
ке у Хан Пи је ску, нај не ра зви је ни јој оп шти ни Ре пу бли ке Срп ске, као 
и при ме ре до бре прак се јав них би бли о те ка у Кра ље ву и Зре ња ни ну.

Фото: Л. Адровић
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Библиотека града Београда: 
јавна библиотека – 

јавне финансије

Предраг Ђукић
Библиотека града Београда
predragd@bgb.rs

Сажетак
У ра ду ће би ти при ка за ни по ка за те љи о фи нан си ра њу Би бли о те ке гра да Бе о гра да у 2007. и 2008. 
го ди ни, са струк ту ром нај бит ни јих при хо да и рас хо да.

Кључне речи:
Би бли о те ка гра да Бе о гра да, фи нан си ра ње, јав на би бли о те ка, бу џет

УДК 025.11:027.3(497.11 Beograd)“2007/2008“

врста прихода 2007. 2008.

из буџета града 316.359.749,79 91,90% 315.671.582,21 91,40%

сопствени приходи4 24.601.674,82 7,15% 26.943.654,97 7,80%

остали приходи5 3.124.172,76 0,95% 2.765.758,71 0,80%

укупно 344.085.597,37 100,00% 345.380.995,89 100,00%

„Лич на кар та“ Би бли о те ке гра да Бе о гра да

Ка ко би се пра вил но раз у ме ла при ро да при хо да и 
рас хо да у бу џе ту Би бли о те ке гра да Бе о гра да, сле де основ-
ни по да ци за 2008. го ди ну:
- Мре жу Би бли о те ке гра да Бе о гра да чи ни укуп но 78 

обје ка та1 и то: 1 цен трал на згра да са 7 дис ло ци ра них 
обје ка та и 13 оп штин ских би бли о те ка са 52 огран ка, 
2 одво је на деч ја оде ље ња и 3 пунк та, ко ји за у зи ма ју 
укуп но 12.951м2.

- Мре жа БГБ-а по кри ва те ри то ри ју 14 бе о град ских оп-
шти на на ко ји ма жи ви 1.290.732 ста нов ни ка2.

- За по сле но је укуп но 305 рад ни ка, од то га 122 са ви со-
ком струч ном спре мом, 18 са ви шом, 1 ВКВ, 121 са 
сред њом, 3 КВ и 40 са ни жом струч ном спре мом.

- Уку пан фонд чи ни 1,8 ми ли о на је ди ни ца, при че му 
се сва ке го ди не на ба ви око 110.000 но вих је ди ни ца, а 
рас хо ду је от при ли ке исто то ли ко.

- У мре жи БГБ-а за бе ле жен је укуп но 773.221 ко ри-
сник и 1.569.476 из да тих књи га. У про се ку, сва ки 
члан Би бли о те ке је по зај мио 17 је ди ни ца.

- Пре ко 50.000 вир ту ел них по се та сај ту Би бли те-
ке.

- Од укуп ног ста нов ни штва, про це нат упи са них се 
кре ће на ни воу од око 8%.

- Го ди шње се одр жи око 3.000 кул тур но-обра зов-
них про гра ма ко је по се ти 185.000 гра ђа на.

Ко ли ко т о св е к о шта?3

При хо ди
Уку пан бу џет за 2008. го ди ну из но сио је 

345.380.995,89 ди на ра, или бли зу 4 ми ли о на €, за ви сно 
од кре та ња кур са то ком го ди не. Пре глед при хо да за 
2007. и 2008. го ди ну из гле да ова ко:

1 Стање на дан 31. 12. 2008. године.
2 Према попису из 2002. године.

3 Подаци о финансијском пословању Библиотеке града Београда преузети 
су из финансијских извештаја о раду Библиотеке за 2007. и 2008. годину..
4 Структура сопствених прихода приказана је у Табели 2.
5 Остале приходе чине рефундације за боловања преко 30 дана, 
рефундације за исплату инвалида рада, као и рефундације за исплату 
породиљских накнада. 

Та бе лa 1
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Из та бе ле се ви ди да је до шло до не знат ног по ве ћа-
ња укуп ног бу џе та за 2008. у од но су на 2007. го ди ну, 
док је, по ре ђе ња ра ди, по ве ћа ње бу џе та за 2007. у од-
но су на 2006. го ди ну би ло 14%.

Ви ше го ди шња прак са је да је БГБ но си лац ад ми-
ни стра тив но-фи нан сиј ских по сло ва ве за них за фи-
нан си ра ње ка пи тал них из да вач ких по ду хва та из обла-
сти умет но сти, дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка, 
као и град ског от ку па за све би бли о те ке чи ји је осни-
вач Град Бе о град, чи ме је у струк ту ри при хо да из град-
ског бу џе та при ка зан и део сред ста ва ко ја се ре ал но 
не тро ше за мре жу БГБ. Ово је ва жна чи ње ни ца ко ју 
би тре ба ло ис та ћи, јер то ре ал но зна чи да је про це нат 
соп стве них при хо да ве ћи од про цен та ис ка за ног у Та-
бе ли 1.

Струк ту ра соп стве них при хо да се мо же при ка за-
ти у пет нај че шћих ка те го ри ја:

Та бе ла 2

Укуп ни соп стве ни при хо ди за 2008. уве ћа ни су за 
9,5% у одо су на 2007, док је по ве ћа ње у 2007. у од но су 
на 2006. го ди ну из но си ло 2,5%. 

Рас хо ди
Рас хо ди те ку ћег по сло ва ња БГБ-а по кри ве ни су у 

2008. го ди ни из град ског бу џе та у ви си ни од 90,5% и 
оста лих из во ра 9,5%, за раз ли ку од 2007. го ди не, ка да 
је из град ског бу џе та по кри ве но 92,3% а из оста лих 
из во ра 7,6%.

Те ку ћи рас хо ди и при ма ња из но си ли су 
285.616.196,86 ди на ра, док су ула га ња у основ на сред-
ства из но си ла 65.126.196,86 ди на ра.

У то ку 2008. го ди не, у адап та ци ју и са на ци ју 10 
обје ка та уло же но је 12.035.666,62, док је за опре му по-
тро ше но 9.045.316,58 ди на ра.

Од укуп них рас хо да у 2008. го ди ни, 54,83% утро-
ше но је на пла те, до при но се и дру га да ва ња за по сле-
ни ма, за раз ли ку од 2007, ка да је тај из да так био 46,9% 

укуп ног бу џе та. Про сеч на пла та по за по сле ном по ра-
сла је за 11,25% у од но су на 2007. док је тај по раст у 
2007. у од но су на 2006. го ди ну био 10,03%.

Ма те ри јал ни тро шко ви по сло ва ња у 2008. го ди-
ни из но си ли су 28.229.517,96 ди на ра и по ве ћа ни су 
за 5,7% у од но су на прет ход ну го ди ну. Од то га – тро-
шко ви енер гет ских услу га по ве ћа ни су за 11,5%, тро-
шко ви ко му ни ка ци ја за 16%, а тро шко ви ко му нал них 
услу га за 4,4%.

Сред ства ко ја се одва ја ју за на бав ку би бли о теч-
ких је ди ни ца су у кон стант ном по ра сту у по след њих 
10 го ди на, у про се ку за 10-15% го ди шње. За на бав ку 
књи га и ча со пи са у по след ње две го ди не је из дво је но:

Та бе ла 3

Од укуп них сред ста ва оства ре них на пла том чла-
на ри не у 2008. го ди ни, 27% из дво је но је за на бав ку 
би бли о теч ких је ди ни ца, док је у 2007. ово из два ја ње 
из но си ло 42,5%.

Фи нан сиј ско по сло ва ње Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да кре та ло се у окви ри ма пла ни ра ног. Ни је до ла-
зи ло до зна чај ни јих од сту па ња, на при мер, соп стве ни 
при хо ди ве ћи су за 8,3% у од но су на план.

За кљу чак

Пла ни ра ње бу џе та Би бли о те ке гра да Бе о гра да се 
оба вља у скло пу при пре ма за пла ни ра ње град ског бу-
џе та. Оно под ра зу ме ва стрикт но при др жа ва ње упут-
ста ва ко ја су у скла ду са бу џет ском по ли ти ком гра да 
и ре пу бли ке. Рок за до ста вља ње пла на фи нан сиј ског 
по сло ва ња Би бли о те ке обич но је око 1. ју ла сва ке го-
ди не. План се да ље у град ској ад ми ни стра ци ји ускла-
ђу је са бу џе том гра да и, на кон ње го вог усва ја ња, сти-
чу се усло ви за ре а ли за ци ју по чет ком на ред не го ди не. 
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та ко да Би бли о те ка има до вољ но вре ме на да пла ни ра 
нео п ход не ак тив но сти. На овај на чин, сти чу се усло ви 
да пла ни ра ње по сло ва ња Би бли о те ке у 2010. го ди ни 
бу де што ре ал ни је и пре ци зни је ис ка за но, има ју ћи у 
ви ду пла ни ра не ак тив но сти и за њих сред ства одво је-
на у бу џе ту. Про грам ра да Би бли о те ке и Фи нан сиј ски 
план за 2010. го ди ну мо гу у пот пу но сти би ти ускла-
ђе ни до по чет ка ју ла те ку ће го ди не, што з на чи да БГБ 
мир но мо же до че ка ти је сен и про јек то ва ње град ског 
бу џе та за на ред ну го ди ну.

До да так
Европ ске би бли о те ке, као је дан од кључ них по ка-

за те ља по сло ва ња, јав но сти ис ка зу ју по да так ко ли ко 
сва ког гра ђа ни на го ди шње ко шта по сто ја ње би бли о-
те ке. Ево не ких ин те ре сант них по ре ђе ња:

Ако би смо и ов де при ме ни ли из ре ку „ко ли ко 
па ра – то ли ко му зи ке“, вр ло бр зо би смо до шли до 
за кључ ка за што ни во раз ви је но сти јав них би бли о-
те ка у Ср би ји за о ста је за слич ни ма у Евро пи.

По ре ски об ве зник ко ји је све стан по сто ја ња би-
бли о те ке и за њу на мен ски одва ја део нов ца у бу џе ту, 
с пра вом за уз врат мо же оче ки ва ти од ре ђе ну би бли-
о теч ку услу гу. Си гу ран сам да ви ше од 99% по ре ских 
об ве зни ка у Ср би ји не зна чак ни основ не по ка за те-
ље о фи нан си ра њу јав них би бли о те ка, од но сно ко-
ли ко њих са ме ко шта по сто ја ње и функ ци о ни са ње 
јав не би бли о те ке на њи хо вој те ри то ри ји. С тим у ве-
зи, не по сто је ни њи хо ва да ља оче ки ва ња ко је ће то 

услу ге њи ма пру жи ти јав на би бли о те ка, већ се све 
сво ди на то да они ко ри сте услу ге ко је им је би бли о-
те ка по ну ди ла у усло ви ма у ко ји ма се на ла зи.

У Ср би ји ни је уоби ча је на прак са да бу џет ске 
уста но ве, ме ђу њи ма и би бли о те ке, јав но об ја вљу ју 
фи нан сиј ске из ве шта је и да на тај на чин сви ма бу ду 
до ступ ни по да ци о сред стви ма ко ја се тро ше на ра-
чун по ре ских об ве зни ка.

А да ли се и са по сто је ћим сред ствима мо же по-
сти ћи бо ље ис ко ри шће ње? Искре но ве ру јем да је 
од го вор ДА! Штед ња, до ма ћин ско по сло ва ње и па-
жљив од нос свих пре ма за јед нич кој имо ви ни. Ево 
не ко ли ко при ме ра:
- Па жљи во ру ко ва ти би бли о теч ким је ди ни ца ма 

ка ко би што ду же тра ја ле.
- Во ди ти ра чу на да се не штам па све што се не 

мо ра, не го да се ко ри сте елек трон ске ко пи је до-
ку ме на та.

- Јед но стра но од штам па ни ли сто ви мо гу се упо-
тре би ти за проб ну штам пу ка сни је.

- Укљу чи ти оп ци ју „Eco mo de“ на штам па чу и на 
тај на чин ште де ти то нер.

- Оп ти ми зо ва ти број уре ђа ја ко ри шће њем мре-
жне опре ме (штам па ча, фо то ко пир ма ши на и 
слич но).

- Ре ци кли ра ти ста ру хар ти ју, ста кло, алу ми ни-
јум, гво жђе, пла сти ку.

- Ште де ти стру ју (за ме на по сто је ћих си ја ли ца 
ште дљи вим, во ди ти ра чу на код ку по ви не опре-
ме о то ме ког је енер гет ског раз ре да, про сто ре 
оп ти ми зо ва но гре ја ти и хла ди ти, за ме ни ти ло-
шу сто ла ри ју и по пра ви ти фа са ду).

- Ку по ва ти „brand na me“ ра чу нар ску опре му са га-
ран тим ро ком од нај ма ње три го ди не.

- Ра ци о нал но тро ши ти по тро шни ма те ри јал и 
сред ства за хи ги је ну.

- Ко ри сти ти во зи ла са нај ни жом це ном екс пло а-
та ци је.

- Огра ни чи ти те ле фон ске по зи ве. Мак си мал но ко-
ри сти ти елек трон ску по шту за ко му ни ка ци ју.

Ab stract
This pa per will show ba sic facts abo ut Bel gra de City Li brary � nan cing in year 2007 and 2008, fol lo wed 
by struc tu re of im por tant in co mes and ex pen di tu res.

Keywords:
Bel gra de City Li brary, � nan cing, pu blic li brary, bud get
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Сажетак
При о ри тет ни за да так управ ни ка би бли о те ке је сте рад на обез бе ђи ва њу сред ста ва. Пла ни ра ње 
и ви зи ја раз во ја би бли о те ке су пред у слови да се обез бе ди до бра по зи ци ја у бу џе ту осни ва ча, а 
зна чај на сред ства мо гу ће је оства ри ти и уз по моћ спон зо ра и до на то ра. Рад пред ста вља по ку шај 
да се, на осно ву сте че них ис ку ста ва и ко ри шће ња струч не ли те ра ту ре, ука же на мо гу ће на чи не 
фи нан си ра ња јав не би бли о те ке.

Кључне речи:
управ ник би бли о те ке, фи нан си ра ње, бу џет, до на ци је

УДК 0 23-057.3      
021.9:027

„Из љу ба ви или, у нај го рем слу ча ју, из не про-
ми шље но сти, тек – при хва ти ли сте се упра вља ња 
би бли о те ком“ – овом по ла зном прет по став ком 
от по чи њу сво ју сту ди ју Ме наџ мент би бли о те ка 
Жо ел Ми лер и Жан-Луј Ми лер. Ма ка кви ва ши раз-
ло зи би ли, oд ча са име но ва ња, по ста је те оли че ње 
би бли о те ке, од но сно, сви би бли о те ку по ве зу ју са 
ва ма.

Где сте се за пра во на шли? На нај од го вор ни јем 
и нај у ти цај ни јем ме сту у би бли о те ци. Има те иде је, 
пла но ве, про фе си о нал не стан дар де (ина че не би сте 
у све то ула зи ли), има те и ши ро ке мо гућ но сти пред 
со бом, али – и нај ве ће огра ни че ње: сред ства ко ја 
ни ка да ни су при ме ре на по тре ба ма. За то је основ-
ни за да так управ ни ка да се из бо ри за бу џет, тј. да 
на ђе на чи не да пре ва зи ђе или убла жи тај нај ве ћи 
про блем, јер је не до ста так па ра пр ва бра на пред ре-
а ли за ци јом мно гих за ми сли.

Нај и сту ре ни ја по зи ци ја у јед ној уста но ви – ме-
сто управ ни ка, је сте оно Ње го ше во бр до са ко јег се 
бо ље ви ди (што је пред у слов да до бро пла ни ра те 
и зна те ку да иде те), али и онај врх на ко ме су ве-
тро ви нај ја чи и би ју са свих стра на: од осни ва ча, 
фи нан си је ра (ни кад не да ју до вољ но сред ста ва), ко-
ри сни ка и њи хо вих по тре ба (увек би мо гло ви ше 
и ра зно вр сни је), за по сле них (ма ла при ма ња, а ви 
стал но про ши ру је те по сло ве). По де фи ни ци ји, би-
бли о те ка ну ди услу ге ко је су од не про це њи ве вред-

но сти (зна ње је моћ, и ви га бес плат но пру жа те дру-
ги ма), али сред ства ко ја мо ра те за то да обез бе ди те 
и те ка ко су про це њи ва. При том, од го вор ни сте за 
све: од вас се тра жи да до но си те од лу ке и сно си те 
ри зи ке, да тр пи те при ти ске са свих стра на. Не ма 
стра те ги је о раз во ју и фи нан си ра њу кул ту ре на ни-
воу др жа ве, не ма, на рав но, ни ло кал не. Све за ви си 
од све сти оних ко ји о сред стви ма од лу чу ју (по ли ти-
ка) и мо гућ но сти са ме ло кал не за јед ни це.

Као управ ник, ви сте ду жни да оправ да те сред-
ства ко ја дру штво ула же у би бли о те ку, да чу ва те 
по ве ре но до бро, али и да га стал но уве ћа ва те. Оту-
да је нај ва жни ја управ на функ ци ја ко ју има те она 
ко ја се од но си на бу џет. Управ ник, као ра чу но во ђа, 
стал но мо ра да има на уму улаз–из лаз, а по ка затељ 
до брог ра да је сте ако је „из лаз“ (услу ге ко је пру жа 
би бли о те ка) мно го стру ко ве ћи и зна чај ни ји од ула-
за (сред ства, ка дро ви). Ка кав он да тре ба да бу де тај 
чо век на ме сту управ ни ка? Мо ра да бу де стру чан, 
кре а ти ван, пред у зи мљив, про фе си о на лан, ком пе-
тен тан, отво рен за са рад њу и спре ман на ком про-
ми се, да има спо соб ност убе ђи ва ња, ле пе ма ни ре, 
од ме ре ност, до бру дру штве ну по зи ци ју, лич ни 
и по слов ни углед, упор ност, и да не од у ста је кад 
сви од у ста ну, да се не ус те же да за ку ца на сто ти ну 
вра та... да бу де „змај”. (Дра ге ко ле ге, ни ко, на рав-
но, ни је та кав – по нај ма ње пот пи сник ових ре до ва 
– до вољ но је и по не што од ово га.) „Во дим би бли-
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о те ку као да је мо је при ват но пред у зе ће“, чу ће те 
ка ко се вај ка ју ко ле ге управ ни ци. Оно што стал но 
на ме ће те као мо дел по на ша ња са рад ни ци ма – да 
на рад ном ме сту мо ра ју да раз ли ку ју слу жбе но од 
при ват ног, за вас не ва жи – ко га год по зна је те (и 
при ват но, на рав но), мо ра те га ко ри сти ти за би бли-
о те ку.

Ода кле кре ну ти – ми си ја ја сна, циљ до сти жан

У по сао кре ће те са до бро осми шље ном ви зи-
јом, или ма кар пред ста вом, ко ју де ле сви за по сле-
ни, о уло зи ва ше би бли о те ке у ло кал ној за јед ни ци. 
Не ма те по у зда но на шта да се по зо ве те – стан дар де 
и ме наџ мент ска ис ку ства не мо же те сле по пре сли-
ка ти од дру гих. Мо ра те, ве о ма па жљи во, из вр ши-
ти ана ли зу окру же ња и ње го вих по тре ба, а пред 
со бом има ти ја сан циљ: за до во љи ти по тре бе ко-
ри сни ка и стал но про ши ри ва ти и бо га ти ти услу ге 
би бли о те ке. Ва ше је да де фи ни ше те при о ри те те на 
го ди шњем ни воу, тра си ра те ду го роч ни ји раз вој 
би бли о те ке и по ста ви те смер ни це за на ред них пет 
или де сет го ди на. Да пла ни ра те – озбиљ но и од го-
вор но, ре ал но – а опет, те же ћи бо љит ку, оства ре њу 
же ље ног ста ту са. „Ли ста же ља“ ко ју пра ви те има 
сво је при о ри те те, ре ал но из во дљи ве пла но ве и оно 
што би ва ља ло ура ди ти ако мо же мо.

Про бле ми се од мах отва ра ју: не ма те „јем ца“, 
јер не ма те стра те шки план раз во ја кул ту ре на ни-
воу гра да, не зна те про це нат бу џет ских сред ста ва 
ко ја ће би ти опре де ље на за основ ну де лат ност би-
бли о те ке, не ма те ни мо гућ ност да кон ку ри ше те на, 
го ди на ма на ја вљи ва ни, кон курс за ма ни фе ста ци је 
ко је град фи нан си ра... Тре ба ло би да се из бо ри те 
за ме сто у не ста бил ном, стре сном ам би јен ту ко ји 
је оп те ре ћен днев ном по ли ти ком, че сто и без ва ља-
них кри те ри ју ма оних ко ји од лу чу ју. Баш због све-
га ово га, ви мо ра те би ти са свим си гур ни у ци ље ве 
ко је сте се би по ста ви ли, у ви зи ју о уло зи би бли о те-
ке ко ја тре ба да се до сег не. Али пре све га мо ра те 
има ти ва ља не, мер љи ве и сви ма до ступ не и пре по-
зна тљи ве ар гу мен те о зна ча ју и уло зи би бли о те ке 
у ло кал ној за јед ни ци. Ако зна чај би бли о те ке по не-
ким сег мен ти ма ра да пре ва зи ла зи ло кал не окви ре, 
ар гу мен ти су, на рав но, ва ља ни ји.

Уло га би бли о те ка у са вре ме ном дру штву отво-
ри ла је мо гућ ност да оне по кри ва ју огром но по ље 
нај ра зно вр сни јих по тре ба гра ђа на. Би бли о те ка је: 
ин фор ма ци о ни цен тар ло кал не за јед ни це, ре фе рен-
сна збир ка, ме сто за ис тра жи вач ки рад, ме сто за 
до жи вот но уче ње, кре а тив но ис по ља ва ње, ме сто 
за су сре та ње љу ди, она пру жа по др шку уче њу... У 
на шем слу ча ју, би бли о те ка је, уз све ово, и ком плет-
на из да вач ка ку ћа. Циљ нам је, на рав но, да све ове 
сег мен те ра да за др жи мо и да стал но про ши ру је мо 
ле пе зу услу га, а све то у ин те ре су на ших гра ђа на, 

из чи јег се бу џе та фи нан си ра мо. И ту је кључ на реч 
– бу џет осни ва ча, као основ ни пред у слов да се про-
грам ре а ли зу је.
  

Бранислав С. Марковић 
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Бу џет о сни ва ча – ка ко да вра бац у ру ци
по ста не г о луб?

Нај и зве сни ји и нај зна чај ни ји део сред ста ва ко ји-
ма би бли о те ка рас по ла же до ла зи из бу џе та осни ва ча 
– у на шем слу ча ју од Скуп шти не гра да – око 80%. На 
осно ву Ме мо ран ду ма о бу џе ту Ми ни стар ства фи нан-
си ја Републике Ср би је, ло кал на са мо у пра ва сва ке го-
ди не са ста в ља укуп ни бу џет ко ји са др жи и сред ства 
за рад уста но ва кул ту ре, па и би бли о те ке. Из укуп ног 
бу џе та гра да Кра ље ва, за Би бли о те ку се из два ја 2%.

Не тре ба по себ но на гла ша ва ти да су се услу ге ко-
је би бли о те ка пру жа ме ња ле уво ђе њем но вих ме ди ја, 
да је то под ра зу ме ва ло на бав ку дру га чи је опре ме и за-
по шља ва ње љу ди но вих про фе си о нал них про фи ла, а 
да су сред ства бу џе та ра сла спо ро и не до вољ но. Бу џет 
за го ди шње фи нан си ра ње је рас по ре ђен по став ка ма 
ко је са др же број ке/сред ства ко ји ма рас по ла же те, без 
мо гућ но сти да са јед ног кон та на дру ги би ло шта по ме-
ри те (мо же се, евен ту ал но, по ме ра ти уз грд ну про це-
ду ру и го ми лу одо бре ња). Зна чи, за кон ску оба ве зу да 
фи нан си ра рад би бли о те ке, град (оп шти на) ре а ли зу је 
кроз опре де љи ва ње од ре ђе них сред ста ва од ко јих је 
пре те жни део на ме њен при ма њи ма рад ни ка и стал-
ним ма те ри јал ним тро шко ви ма. На овај део и ње го ву 
струк ту ру не мо же те бит но да ути че те, али на рас по-
ред оста лих сред ста ва у пла ни ра ном бу џе ту и те ка ко 
мо же те. Ако тај део до бро ис пла ни ра те и рас по ре ди те 
пре ма при о ри те ти ма, мо ћи ће те да ре а ли зу је те пла но-
ве ра да и раз вој не пла но ве. Бу ду ћи да је бу џет осни ва-
ча основ ни из вор фи нан си ра ња, ово је ваш при мар ни 
по сао ка да је фи нан си ра ње би бли о те ка у пи та њу.

Сре ди ном те ку ће го ди не мо ра те има ти крат ко роч-
ни план ак тив но сти ко је сте пред ви де ли за на ред ну 
го ди ну. Пла ни ра ним по тре ба ма и ак тив но сти ма, на 
осно ву фи нан сиј ског пла на, до пи су је те пре ци зне број-
ке – по треб на сред ства. Узи ма те у об зир пла ни ра ни 
раст сред ста ва ко ји је пред ви ђен за јав ну по тро шњу за 
ту го ди ну и у пред ви ђе ном оби му по ме ра те сред ства 
пре ма при о ри те ти ма: ако ра ди те ди ги та ли за ци ју, тра-
жи те ви ше сред ста ва за опре му; ако сте про пу сти ли 
до ста на сло ва, по ве ћа ва те сред ства за на бав ку књи-
га; ако на ме ра ва те да по кре не те из да вач ку де лат ност 
или не ку ма ни фе ста ци ју – тра жи те ви ше сред ста ва на 
„услу га ма кул ту ре“... Ком би на ци ја је мно го. Сред ства, 
на жа лост, не ће те та ко уве ћа ти, али упра вља те њи ма 
и ко ри сти те их за оно за шта сте са ми про це ни ли да 
вам је нај бит ни је и нај ур гент ни је у на ред ној го ди ни. 
Не про пу сти те да тек сту ал но обра зло жи те све зах те-
ве, тј. по тре бу да сред ства не ра сту ли не ар но по свим 
по зи ци ја ма са мо за ко ном пред ви ђе ним уве ћа њем.

Бу џет осни ва ча не пред ви ђа став ку за по ве ћа ње 
бро ја за по сле них, за озбиљ ни је одр жа ва ње објек та; 
не по сто је план ни стра те ги ја на ни воу гра да о ин ве-
сти ци ја ма у кул ту ри – а у си ту а ци ји сте да мо ра те за-
по сли ти ин фор ма ти ча ра, из вр ши ти над град њу згра-

де, ре кон струк ци ју стру је, кро ва, про ши ре ње објек та 
или сто ти ну дру гих по сло ва за ко је вас не би „по кр-
пи ла“ по ло ви на или сва сред ства ко ја су бу џе том пла-
ни ра на за ту го ди ну! Ако у ак ци ју за осет ни је про ши-
ре ње бу џе та кре ће те по ла го ди не уна пред, за ка сни ли 
сте! Ма кар пет пу та пре то га по ја вљу је те се у ме ди ји-
ма и ука зу је те на по тре бу би бли о те ке, ко ја за вас је сте 
нај ва жни ја на све ту, али мо ра те убе ди ти све да је ва-
жна и за град! За тим се осни ва чу обра ћа те оп шир ним 
зах те вом у ко јем ука зу је те на нео п ход ност од ре ђе не 
ин ве сти ци је или дру ге по тре бе. При ла же те струч но 
ми шље ње над ле жне уста но ве (ди рек ци је за из град њу, 
јав ног стам бе ног пред у зе ћа, оде ље ња за ур ба ни зам и 
сл), да су ти ра до ви нео п ход ни из са свим од ре ђе них 
раз ло га. Ако има те ура ђе ни про је кат (а про јек том 
тре ба по че ти сва ки ве ћи по сао), за тим при ба вље не 
све са гла сно сти над ле жних слу жби, а за ре а ли за ци-
ју це лог про јек та вам не до ста ју „са мо“! сред ства, на 
до бром сте пу ту да по сао и ре а ли зу је те. Ни ка ко не 
про пу сти те при ли ку да на сед ни ци Град ског ве ћа ко ја 
на днев ном ре ду има план бу џе та за на ред ну го ди ну 
из не се те, са нај ја чом мо гу ћом ар гу мен та ци јом, нео п-
ход ност да се тра же на сред ства пред ви де пла ном. На-
рав но, ко ри сти те сва ку при ли ку да пре сед ни це „при-
до би је те“ на сво ју стра ну што ви ше чла но ва ор га на 
ко ји од лу чу је. Ло би рај те сву да и на сва ком ме сту. Ако 
„уђе те“ у план – има те у на ред ној го ди ни, уз ре дов но 
фи нан си ра ње, сред ства ко ји ма, не ре ме те ћи оста ле 
по тре бе, за вр ша ва те не ке, че сто нео п ход не по сло ве. 
(На ова кав на чин, у по след њих шест го ди на, за вр ши-
ли смо тре ћи спрат би бли о те ке, ком плет но га опре-
ми ли, уве ли хи дро фор ско по стро је ње и до ја вљи ва че 
по жа ра, ре кон стру и са ли ком плет ну елек трич ну мре-
жу...). Ре ба ланс бу џе та ко ји је по стао прак са у про те-
клим го ди на ма, при ли ка је за „по прав ни“, уко ли ко 
вам сред ства не до ста ју, а уве ли ко сте у по слу.

Од ре ђе на пра ви ла по на ша ња при ли ком тра же-
ња сред ста ва мо ра те има ти на уму: по ћи од то га да је 
осни вач глав ни фи нан си јер, али и са рад ник, за то тре-
ба би ти ре а лан, од ме рен, све стан при о ри те та ло кал не 
за јед ни це; по ка за ти ло јал ност...

Ка ко би ти про рок у свом ме сту?

Основ ни пред у слов у чи та вом овом по слу је – уна-
пред отво ри ти вра та на ко ја ку ца те! Шта то зна чи ка-
да је укуп но фи нан си ра ње би бли о те ке у пи та њу?

Пре све га, у стра те ги ји на сту па пре ма осни ва чу, 
основ ни циљ би тре ба ло да бу де при бли жа ва ње ин-
те ре са осни ва ча сво јим ин те ре си ма, а са мим тим по-
бољ ша ње сво је по зи ци је у бу џе ту. Тре ба на мет ну ти 
са зна ње да ну ди мо услу ге, да да је мо, а не да тра жи мо. 
Дру гим ре чи ма, мо ра те та ко до бро ра ди ти и би ти од 
ко ри сти гра ђа ни ма, на на чин да је то не сум њи во, да 
у ло кал ној за јед ни ци би бли о те ку ви де као по себ но 
јав но ме сто (све тло, чи сто, при јат но, са струч ним и 
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љу ба зним осо бљем) у ко је се сва ки уло же ни ди нар ви-
ше стру ко вра ћа.1

По при ро ди сво је де лат но сти, би бли о те ка мо же 
би ти при сут на на пра ви на чин у свим по ра ма жи во-
та ло кал не за јед ни це. У на шим усло ви ма, би бли о те-
ка је и нај зна чај ни ји из да вач у Кра ље ву, а у срп ским 
окви ри ма је дан од нај це ње ни јих из да ва ча по е зи је.2 
Ми смо и кул тур ни цен тар ко ји ор га ни зу је 300 про-
гра ма за де цу и од ра сле у то ку го ди не, нај зна чај ни ју 
ма ни фе ста ци ју у кул ту ри Кра ље ва – Жич ки ду хов ни 
са бор Пре о бра же ње, Деч ју не де љу, Кра љев дан ску бе се-
ду, Све то сав ску ака де ми ју, око 30 про гра ма про мо ци-
ја, три би на, пре да ва ња и сл. Би бли о те ка је ме сто за 
кре а тив но ис по ља ва ње и уче ње, и то до жи вот но (по-
себ ни еду ка тив ни про гра ми за од ра сле), ме сто су сре-
та, оно по себ но ме сто у Кра ље ву ко је се раз ли ку је од 
свих јав них ме ста и на ко јем сви гра ђа ни мо гу, го то во 
бес плат но (чла на ри на је сим бо лич на и по сто је број-
не ка те го ри је бес плат ног члан ства) да до би ју раз не 
ин фор ма ци је, да про чи та ју књи ге, но ви не, ча со пи се, 
да пре тра жу ју Ин тер нет... Зна чи, би бли о те ка пру жа 
по др шку уче њу (са рад ња са шко ла ма), ра ди на ства-
ра њу бу ду ћих чи та ла ца (са рад ња са вр ти ћи ма), али је 
по треб на и ра зним удру же њи ма, тач ни је сви ма – од 
цр кве до ста рач ког до ма, за тво ра, удру же ња ин ва ли-
да, пен зи о не ра, пче ла ра, пе да го га, еко но ми ста, фи зи-
ча ра, спорт ских клу бо ва...

Ме сто ко је ну ди раз ли чи те са др жа је раз ли чи тим 
гру па ма и на раз ли чи те на чи не – зах те ве и по тре бе 
ко ри сни ка ис пи ту је мо по мо ћу ан ке та, ко ри сни ци ма 
да је мо мо гућ ност да пре ко на шег сај та уче ству ју у на-
бав ној по ли ти ци. Обра ћа мо се пре ци зном по ну дом 
од ре ђе ним циљ ним гру па ма: бан ка ри ма ну ди мо ча со-
пи се из обла сти бан кар ства (и ето спон зо ра!); пен зи-
о не ри ма ша ље мо по зив са спи ском но ви на ко је мо гу 
чи та ти у чи та о ни ци (у па у зи мо гу учи ти пре тра жи ва-
ње Ин тер не та – вој ник на ци вил ном слу же њу вој ног 
ро ка сва ког да на у под не др жи курс); за су ди је и адво-
ка те ор га ни зу је мо пре да ва ња из ре то ри ке... Све ово 
на ја вљу је мо кроз те ло пе на ло кал ним те ле ви зи ја ма; 
ре клам не ли сти ће оста вља мо, уз на ја ве про гра ма, по 
ка фи ћи ма (као „ме ни је“ кул ту ре); ро ди те љи ма де це 
ко ја су бес плат но упи са на у би бли о те ку (пред школ ци, 
пр ви раз ред) ша ље мо пи смо у ко јем их под се ћа мо да 
де ца и чи та ње уче од нас, и ну ди мо им збир ку књи га 
ко је смо на оде ље њу за де цу на ме ни ли ро ди те љи ма... 
На сто ји мо да бу де мо парт нер сви ма – го ди шњи ца Ме-
ди цин ског цен тра је при ли ка да за јед но ор га ни зу је мо 
низ пре да ва ња из обла сти пси хо ло ги је, пси хи ја три је, 
здра ве ис хра не... Про сла ва сто го ди шњи це Гим на зи је 
је мо гућ ност да се ри ју про гра ма по све ти мо уче ни ци-

ма те шко ле – зна чај ним умет ни ци ма; осам ве ко ва 
Жи че је по вод за озбиљ не из да вач ке по ду хва те ко ји 
се ре а ли зу ју за јед но са ма на сти ром... Мо гућ но сти су 
за и ста огром не – ва жно је са мо пре по зна ти при ли ку, 
а сва ко ће вас, као озбиљ ног парт не ра, ра до при хва-
ти ти.

У на шем ра ду стал но је при сут но по ла зи ште да 
нас гра ђа ни, на ши ко ри сни ци, већ пла ћа ју као по ре-
ски об ве зни ци. За то на сто ји мо да би ло ка ква пла ћа-
ња не бу ду раз лог за не до ла зак у би бли о те ку. Сви на-
ши про гра ми и ра ди о ни це (14 кре а тив них за де цу, две 
за од ра сле) су бес плат ни; чла на ри на ни је по ве ћа ва на 
се дам го ди на (300 динара за од ра сле, 150 за де цу), све 
је бес плат но за ин ва ли де, пен зи о не ре, пред школ це... 
Све сно смо се од ре кли не ког осет ни јег при хо да од 
чла на ри не, ко ји је, као и бу џет ски део, си гу ран у не-
ком из но су. Сма тра мо да је ути сак јав но сти да би бли-
о те ка по ка зу је раз у ме ва ње за со ци јал ни ста тус су гра-
ђа на, а при том има рад но вре ме ко је од го ва ра го то во 
сви ма (од 8 до 20 са ти рад ним да ни ма и су бо том од 9 
до 19), мно го ве ћи ка пи тал.

Бу ду ћи да сва ка би бли о те ка пред ста вља остр во, 
иако је по се та на шој уста но ви нај че шћа кул тур на 
ак тив ност, наш стал ни циљ је да на остр во „на се ли-
мо“ што ви ше љу ди и да тај број ра сте (про шле го ди-
не учла ни ли смо бли зу 9.000 ко ри сни ка). По ма ци су 
спо ри, свест се по ла ко ме ња, и мо ра те упор но ра ди ти, 
стал но ну ди ти но ве и за ни мљи ве са др жа је. Јав ност ће-
те при до би ти са мо ако је стал но за си па те мер љи вим 
по ка за те љи ма о ра ду, ако на ме ће те ути сак да би бли о-
те ка има и чла но ве и при ја те ље.

Нај моћ ни ји са рад ник на овом по слу су вам ме ди-
ји. Кон фе рен ци је за но ви на ре са до бро при пре мље-
ним ма те ри ја лом тре ба ор га ни зо ва ти при ли ком уво-
ђе ња но вих са др жа ја, за вр шет ка ве ћих по сло ва или 
про је ка та, на ја ва кул тур них ма ни фе ста ци ја, по во дом 
да на уста но ве и сл. Ако се из бо ри те за стал ни тер мин 
у, на при мер, ју тар њем про гра му ло кал не те ле ви зи је – 
бес плат ни тер мин од по ла са та јед ном не дељ но – има-
те мо гућ ност да све сег мен те ра да пред ста ви те и стал-
но по зи ва те гле да о це да ва ше услу ге ко ри сте.3

И до на ци је тре ба з а слу жи ти

Ам би ци о зан и ра зно вр стан про грам не мо же те, 
ни у ком слу ча ју, на сло ни ти са мо на бу џет осни ва ча, 
ма ко ли ко вам он био на кло њен. Пру жа те се пре ма 
дру гом др жав ном бу џе ту – Ми ни стар ству кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је. Из ве сна су вам са мо сред ства за 
ма тич не функ ци је, до бро до шао от куп књи га ко јим 
осет ни је по пра ви те фон до ве, а на рас по ла га њу вам 
је и кон курс Ми ни стар ства ко јим се по др жа ва ју из ла-

1 Наша позиција код оснивача је била знатно повољнија после 
анкете СО о расподели средстава буџета у којој су грађани би-
блиотеку ставили на друго место по приоритету!
2 Часопис Повеља има традицију дугу 38 година, а наша издавачка 
делатност годишње објави око 13 књига.

3 У јануару и фебруару 2009. године, медији су објавили стотинак 
прилога у вези са радом наше установе! Од тога, 20 пута су о нама 
писале дневне новине или су прилози били на јавном медијском 
сервису Србије.
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љу ба зним осо бљем) у ко је се сва ки уло же ни ди нар ви-
ше стру ко вра ћа.1

По при ро ди сво је де лат но сти, би бли о те ка мо же 
би ти при сут на на пра ви на чин у свим по ра ма жи во-
та ло кал не за јед ни це. У на шим усло ви ма, би бли о те-
ка је и нај зна чај ни ји из да вач у Кра ље ву, а у срп ским 
окви ри ма је дан од нај це ње ни јих из да ва ча по е зи је.2 
Ми смо и кул тур ни цен тар ко ји ор га ни зу је 300 про-
гра ма за де цу и од ра сле у то ку го ди не, нај зна чај ни ју 
ма ни фе ста ци ју у кул ту ри Кра ље ва – Жич ки ду хов ни 
са бор Пре о бра же ње, Деч ју не де љу, Кра љев дан ску бе се-
ду, Све то сав ску ака де ми ју, око 30 про гра ма про мо ци-
ја, три би на, пре да ва ња и сл. Би бли о те ка је ме сто за 
кре а тив но ис по ља ва ње и уче ње, и то до жи вот но (по-
себ ни еду ка тив ни про гра ми за од ра сле), ме сто су сре-
та, оно по себ но ме сто у Кра ље ву ко је се раз ли ку је од 
свих јав них ме ста и на ко јем сви гра ђа ни мо гу, го то во 
бес плат но (чла на ри на је сим бо лич на и по сто је број-
не ка те го ри је бес плат ног члан ства) да до би ју раз не 
ин фор ма ци је, да про чи та ју књи ге, но ви не, ча со пи се, 
да пре тра жу ју Ин тер нет... Зна чи, би бли о те ка пру жа 
по др шку уче њу (са рад ња са шко ла ма), ра ди на ства-
ра њу бу ду ћих чи та ла ца (са рад ња са вр ти ћи ма), али је 
по треб на и ра зним удру же њи ма, тач ни је сви ма – од 
цр кве до ста рач ког до ма, за тво ра, удру же ња ин ва ли-
да, пен зи о не ра, пче ла ра, пе да го га, еко но ми ста, фи зи-
ча ра, спорт ских клу бо ва...

Ме сто ко је ну ди раз ли чи те са др жа је раз ли чи тим 
гру па ма и на раз ли чи те на чи не – зах те ве и по тре бе 
ко ри сни ка ис пи ту је мо по мо ћу ан ке та, ко ри сни ци ма 
да је мо мо гућ ност да пре ко на шег сај та уче ству ју у на-
бав ној по ли ти ци. Обра ћа мо се пре ци зном по ну дом 
од ре ђе ним циљ ним гру па ма: бан ка ри ма ну ди мо ча со-
пи се из обла сти бан кар ства (и ето спон зо ра!); пен зи-
о не ри ма ша ље мо по зив са спи ском но ви на ко је мо гу 
чи та ти у чи та о ни ци (у па у зи мо гу учи ти пре тра жи ва-
ње Ин тер не та – вој ник на ци вил ном слу же њу вој ног 
ро ка сва ког да на у под не др жи курс); за су ди је и адво-
ка те ор га ни зу је мо пре да ва ња из ре то ри ке... Све ово 
на ја вљу је мо кроз те ло пе на ло кал ним те ле ви зи ја ма; 
ре клам не ли сти ће оста вља мо, уз на ја ве про гра ма, по 
ка фи ћи ма (као „ме ни је“ кул ту ре); ро ди те љи ма де це 
ко ја су бес плат но упи са на у би бли о те ку (пред школ ци, 
пр ви раз ред) ша ље мо пи смо у ко јем их под се ћа мо да 
де ца и чи та ње уче од нас, и ну ди мо им збир ку књи га 
ко је смо на оде ље њу за де цу на ме ни ли ро ди те љи ма... 
На сто ји мо да бу де мо парт нер сви ма – го ди шњи ца Ме-
ди цин ског цен тра је при ли ка да за јед но ор га ни зу је мо 
низ пре да ва ња из обла сти пси хо ло ги је, пси хи ја три је, 
здра ве ис хра не... Про сла ва сто го ди шњи це Гим на зи је 
је мо гућ ност да се ри ју про гра ма по све ти мо уче ни ци-

ма те шко ле – зна чај ним умет ни ци ма; осам ве ко ва 
Жи че је по вод за озбиљ не из да вач ке по ду хва те ко ји 
се ре а ли зу ју за јед но са ма на сти ром... Мо гућ но сти су 
за и ста огром не – ва жно је са мо пре по зна ти при ли ку, 
а сва ко ће вас, као озбиљ ног парт не ра, ра до при хва-
ти ти.

У на шем ра ду стал но је при сут но по ла зи ште да 
нас гра ђа ни, на ши ко ри сни ци, већ пла ћа ју као по ре-
ски об ве зни ци. За то на сто ји мо да би ло ка ква пла ћа-
ња не бу ду раз лог за не до ла зак у би бли о те ку. Сви на-
ши про гра ми и ра ди о ни це (14 кре а тив них за де цу, две 
за од ра сле) су бес плат ни; чла на ри на ни је по ве ћа ва на 
се дам го ди на (300 динара за од ра сле, 150 за де цу), све 
је бес плат но за ин ва ли де, пен зи о не ре, пред школ це... 
Све сно смо се од ре кли не ког осет ни јег при хо да од 
чла на ри не, ко ји је, као и бу џет ски део, си гу ран у не-
ком из но су. Сма тра мо да је ути сак јав но сти да би бли-
о те ка по ка зу је раз у ме ва ње за со ци јал ни ста тус су гра-
ђа на, а при том има рад но вре ме ко је од го ва ра го то во 
сви ма (од 8 до 20 са ти рад ним да ни ма и су бо том од 9 
до 19), мно го ве ћи ка пи тал.

Бу ду ћи да сва ка би бли о те ка пред ста вља остр во, 
иако је по се та на шој уста но ви нај че шћа кул тур на 
ак тив ност, наш стал ни циљ је да на остр во „на се ли-
мо“ што ви ше љу ди и да тај број ра сте (про шле го ди-
не учла ни ли смо бли зу 9.000 ко ри сни ка). По ма ци су 
спо ри, свест се по ла ко ме ња, и мо ра те упор но ра ди ти, 
стал но ну ди ти но ве и за ни мљи ве са др жа је. Јав ност ће-
те при до би ти са мо ако је стал но за си па те мер љи вим 
по ка за те љи ма о ра ду, ако на ме ће те ути сак да би бли о-
те ка има и чла но ве и при ја те ље.

Нај моћ ни ји са рад ник на овом по слу су вам ме ди-
ји. Кон фе рен ци је за но ви на ре са до бро при пре мље-
ним ма те ри ја лом тре ба ор га ни зо ва ти при ли ком уво-
ђе ња но вих са др жа ја, за вр шет ка ве ћих по сло ва или 
про је ка та, на ја ва кул тур них ма ни фе ста ци ја, по во дом 
да на уста но ве и сл. Ако се из бо ри те за стал ни тер мин 
у, на при мер, ју тар њем про гра му ло кал не те ле ви зи је – 
бес плат ни тер мин од по ла са та јед ном не дељ но – има-
те мо гућ ност да све сег мен те ра да пред ста ви те и стал-
но по зи ва те гле да о це да ва ше услу ге ко ри сте.3

И до на ци је т ре ба з а слу жи ти

Ам би ци о зан и ра зно вр стан про грам не мо же те, 
ни у ком слу ча ју, на сло ни ти са мо на бу џет осни ва ча, 
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Ре пу бли ке Ср би је. Из ве сна су вам са мо сред ства за 
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је и кон курс Ми ни стар ства ко јим се по др жа ва ју из ла-

1 Наша позиција код оснивача је била знатно повољнија после 
анкете СО о расподели средстава буџета у којој су грађани би-
блиотеку ставили на друго место по приоритету!
2 Часопис Повеља има традицију дугу 38 година, а наша издавачка 
делатност годишње објави око 13 књига.

3 У јануару и фебруару 2009. године, медији су објавили стотинак 
прилога у вези са радом наше установе! Од тога, 20 пута су о нама 
писале дневне новине или су прилози били на јавном медијском 
сервису Србије.
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же ње ча со пи са и кул тур не ма ни фе ста ци је од ши рег 
зна ча ја. Сред ства за ове на ме не ко ја на ша би бли о те-
ка до би ја су под сти цај на, али већ го ди на ма сред ства 
на ко ја ра чу на мо ка да пла ни ра мо бу џет за из да вач ку 
де лат ност и Жич ки ду хов ни са бор. Не про пу шта мо ни-
је дан кон курс Ми ни стар ства ко ји се од но си на по бољ-
ша ње усло ва ра да би бли о те ка (до би ли смо сред ства 
за про је кат за уград њу лиф та).

Већ го ди на ма, зна чај ни ја сред ства у свим сфе ра-
ма на шег дру штве ног жи во та мо гу се оства ри ти уз 
по моћ ме ђу на род них вла ди них и не вла ди них ор га ни-
за ци ја, од но сно из фон до ва Европ ске уни је. Ши ро ке 
мо гућ но сти се отва ра ју и би бли о те ка ма. Ка ко тај по-
сао от по че ти?

На пра ви ти по пис по тре ба, пла но ва, по сло ва, ак-
ци ја, про је ка та, ко ји су до бри, ква ли тет ни, али ко-
је, због сред ста ва, не мо же те да ре а ли зу је те. Зна те и 
циљ не гру пе ко ји ма су ти про јек ти на ме ње ни, као и 
шта кон крет но, кроз ре а ли за ци ју тог по сла до би ја би-
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до на то ри. У то ме вам зна чај ну по моћ мо же пру жи-
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су пре ве де не на срп ски је зик. Са овом фран цу ском 

оп шти ном на ша би бли о те ка има про то кол о парт нер-
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га ни за ци јом из Ита ли је Ta vo lo Tren ti no con la Sre bia, 
са ор га ни за ци јом Pro Hel ve tia, али и са број ним ор га-
ни за ци ја ма и удру же њи ма на ни воу гра да.
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има ли смо ка да смо кон ку ри са ли са парт нер ским ор-
га ни за ци ја ма и ка да смо, уз сву до ку мен та ци ју, при-
ла га ли пре по ру ку не ког до на то ра ко ји је био за до во-
љан са рад њом. До бит на ком би на ци ја је ка да до на тор 
ди рект но пре по зна свој ин те рес и све срд но га по др-
жи сред стви ма (Ми ни стар ство ино стра них по сло ва 
Ита ли је, Цен тар за ита ли јан ску кул ту ру у Бе о гра ду, 
фран цу ско Ми ни стар ство за кул ту ру – На ци о нал ни 
цен тар за књи гу и Фран цу ски кул тур ни цен тар из Бе-
о гра да, ком плет но су фи нан си ра ли об ја вљи ва ње књи-
га сво јих ауто ра).

До на тор је до на тор – ма ка ко и ко ли ко мо гао да 
по мог не! Нај зна чај ни је је да му по ну ди те по моћ за 
онај про је кат ко ји има ди рект не ве зе са ње го вом де-
лат но шћу и ко ји му омо гу ћа ва мар ке тинг (Ban ca In te-
sa фи нан си ра ла је из ла же ње Ан то ло ги је ита ли јан ске 
по е зи је, Апо те кар ска уста но ва Кра ље во Збор ник о ле-
ко ви том би љу по ла зни ка на ше бо та нич ке ра ди о ни це, 
При вред на ко мо ра нам је пла ти ла го ди шњу прет пла-
ту на еко ном ске ча со пи се, итд).

На ши ве ли ки до на то ри су и на ши во лон те ри 
– љу ди ко ји са мно го љу ба ви и по ле та во де на ше кре-
а тив не ра ди о ни це или по ма жу рад би бли о те ке на 
раз ли чи те на чи не. До на то ри смо и ми, кад год смо у 
си ту а ци ји: са ку пља мо књи ге за би бли о те ке у Деч јем 
се лу, бол ни ци, по ма же мо удру же њи ма, об да ни шти-
ма, шко ла ма...

Ње го ва ек се лен ци ја – гост у на шој
кре а тив ној ра ди о ни ци

Ако има те сре ће (и мно го упор но сти) да вам у го-
сте до ђе ам ба са дор, има те сле де ће до бре ре зул та те: у 
би бли о те ку ће вам, уз пу но ува жа ва ње (јер ам ба са дор 
не иде код сва ког), до ћи и чел ни ци гра да и окру га. 
Ако ам ба са дор из ра зи сво је из не на ђе ње због би бли о-
те ке и по хва ли њен рад, тим бо ље. Сви вам за хва љу ју 
што сте омо гу ћи ли да ваш гост бу де и гост гра да.4 

Гост вас не по се ћу је без по во да – ор га ни зу је те 
три би ну, су срет са гра ђа ни ма; са њим че сто до ла зе 
и зна чај ни пи сци. По не кад вам се ука же при ви ле ги ја 
да бу де те парт нер у зна чај ном про јек ту (Да не Астрид 
Линд грен 2007. ор га ни зо ва ли смо са ам ба са дом 
Швед ске, па је ма ни фе ста ци ју отво рио ам ба са дор 

4 Гости наше библиотеке у последњих пет година били су амбасадо-
ри седам европских држава, као и бројне дипломате и представни-
ци културних центара.
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Брин ге ус); шеф ми си је ОЕБС-а отво рио је ин фо-ку-
так у Би бли о те ци, а његов прет ход ник је у Књи жев-
ној ра ди о ни ци при чао о Ви кин зи ма! Ни је ред да се 
до ла зи пра зних ру ку – по кло ни су нај че шће у опре ми 
или књи га ма. По пре по ру ци ам ба са де, са пред ло гом 
за са рад њу, ја вља ју вам се срод не уста но ве из њи хо ве 
зе мље – круг се ши ри – у овом сег мен ту, са мо до бри 
гла со ви да ле ко се чу ју.

Ипак, мо же и вре ди

Ри зи ку ју ћи да бу дем са свим лич на (од ме не је 
тра же но да пи шем ис ку стве но), од го ва рам овим ме-
ђу на сло вом на пи та ње ко је се под ра зу ме ва. Мо ра те 
стал но би ти све сни да се на ла зи те на нај од го вор ни-

јој по зи ци ји, али та ко ђе све сни и да без тим ског ра-
да и пу ног по ве ре ња у сво је са рад ни ке не ће те мо ћи 
ни шта да по ме ри те, а ка мо ли ура ди те. Са мно го ам-
би ци ја пла ни рај те и на стој те да до сег не те оно што 
пред ста вља нај ви ши циљ свих нас ко ји при па да мо 
овом ле пом за ни ма њу: би ти од ко ри сти гра ђа ни ма, 
а на по нос гра ду! То под ра зу ме ва зна ње, отво ре ност 
за ту ђа ис ку ства, же љу да се уђе у не што но во, уве ре-
ње да „сва ко мо же ко ли ко мо же и још ма ло ви ше“... 
То „ма ло ви ше“ је усло вље но сред стви ма, „ко ја ће се 
већ на ћи“, а ви за си гур но, у ре ал ном окру же њу, има-
те са мо на род но ис ку ство у из ре ка ма по пут „шта год 
је за по че то за вр ши се“, или „по диг ни ка мен и ис под 
ћеш на ћи па ре“... Али, ов де се већ вра ћа мо на по че так 
тек ста.

Ab stract
Main task for the ma na ger of the li brary is to pro vi de ade qu a te � nan cing. Plan ning and vi sion for de ve-
lop ment ma ke ba se upon which de pends pro per li brary’s po si tion in fo un der bu get plans, but it’s al so 
pos si ble to gain sig ni � cant � nan cing from va ri o us spon sors and do na tors. Ba sed on ex pe ri en ce, this 
pa per is an at tempt to po int out to a pos si ble ways of fun ding the li brary.

Keywords:
li brary ma na ger, � nan cing, bu get, do na tion
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Издавачка  д елатнос т  
и финанси ра ње  библи от ека: 

ко ту  и  ш та изда је?

Мр Дра га на Са бо вљев, ви ши би бли о те кар
Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин
drag an a.s abovl jev @gmail.co m

Сажетак
У  в ременим а т рагањ а з а иден тит е то м,  суштински м  пр оменама  у с ис тем у мод ер ног б ибл ио те-
карств а,  уп ућива њу  на алтерн атив не  и зворе  финан сир ања, из да вачка д ел ат ност у  библиот екам а 
пруж а м ог ућност њ их ове аф ирм ације у  ш ирој друш тв ен ој заједници и  ст иц ање значајних  прих од а 
 за разв ијање п ри ма рне  дела тно ст и.  Ову твр дњ у  док азују  бр ојна кв антитативна истр аживања и  
к валитативне ан ализе.

Кључне речи:
издав ач ка  де латно ст  би бл иотека,  и зв ори  финан си рања, 

квантитат ивно  истраж ив ање, квалитати вна  а нализа 

УДК 655.41:027 
021.9:027

Увод
 
 Ј едно  од  ос новни х п и та ња  и дилема с а  којима 

 се  с уочава сав ремено б ибл иот екарс тво   је  питањ е 
идентит ет а. Шта  данас  пре дставља ју библи отеке? 
Каква  је  њихова  у лога у модерном д руштву ,  ко је  с у 
им функ ци је и за даци?  Да ли  ј е и даљ е  пр ил агођава-
ње  и укл апа ње у  ви ше -мање  прецизно ф ор мулиса-
не стан дарде  по ж ељ но пона шање? Како  се  в реднује 
 учинак  св ак е биб ли от еке и  к оји су то пар аметр и 
у с пе ха у  испуњ ењу одређ ен е мисиј е? Да  л и свака 
 би бл иотека  мор а сам а  да пр епозна  св оју мисиј у и 
ф ормулише с опстве ну  в изију да љег раз во ја ? На 
ко ји начин да  своје  ос обе ности ук ло пи у породи-
цу и с истем  ис то  тако спе циф ичних устан ова  исто г 
т ип а? Којим методама да пр ибе гне д а  се  нам етне за-
једници,  а да  пр и том  не  п од легне  популис тичком  
ук усу и  спусти  високе  кри терију ме  које уг лав но м 
 постави с еб и у с вој ој  културној мисији?  „Ориј ен-
тација на служе ње заједници, с ве ст да је  свак и  ко-
рисник  свет  з а с еб е, а да  се ква литет у сл уг е дефи ни-
ше  према корисн иковом  с та ву о  њен о м  ква литету, 
сад ржане  су у ос новни м  начел има  б иблиот ека р ст ва 
 20. века. Зато кљ учно п и тање савременог биб ли-
отека рст в а,  да ли се дана с  заиста  зна ш та су функ-
ц ије б ибл и от ека и  шт а  су  задаци  сваког т ипа, или 
 сва ке  би блиот ек е, поједин ачно, јес те , уједно,  и 

најзн а ча јн ије п ит ањ е пред ко јим   се  налазе они који 
б иб лиоте ка ма  руководе. “1

 Библ иот еке су с е  кр оз  истор ију  показал е  ка о 
прилично  ви тални  и прила го дљиви си стеми. Пр ед-
њач иле су у  праће њу  н ов их трен до ва  у  друштву,  прих-
в ати ле  су нове  т ехнологиј е, при ла годиле  их  својим 
п отребама , отв ори ле се пр ема јавно ст и,  изнеле  на 
светлос т  дана бог ат ство љу дс ког ст вара лаштв а  које 
 су  у оба ве зи да чув ај у,  развиле с опст ве не науч не ме-
тоде.  М еђ ут им , вредн овање о вих  достиг нућ а  и даље 
није одго варају ће  у  широј  друш твеној з аједници.  Д а 
ли је к рив ац заједница која није  у  с та њу  да п репозна 
и упот реби  оно ш то  ј ој  се у  библ иотек ам а нуд и,  или 
су крив е с аме библио те ке к оје нис у  успеле д о во љно 
да  се  намет ну као  р авнопр ав ни  партн ер и у креи-
рањ у култ урн е климе  с редине, нег ов ањ у најв иш и х 
ста ндард а  културн ог  р аз воја и ка о  неиз бежни  но-
си оц и информациј а  и м атериј ала за  перманен тно 
у савршава ње људи и д ожи в от но  учење?  Заш то је  тако 
мал о позн ат о да  је  биб лиотека рству не да вно п ри знат 
ст ат ус научне дисциплин е  у дугој и сторији њ еговог 
т рајања ?

 О но шт о  је уо чљиво у с ветск ој  п ра кси је  ј асно 
исказа на  мисија  коју  би  ј ав не библиот еке  треб ал о 
да о стваруј у: „Јавн а библи отека, ка о лок ална к ап ија 

1 Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, Управљање би-
блиотекама у добу знања (Источно Сарајево: Градска библиотека, 
2007), 40-41.
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знањ а, пру жа  осн овне  ус ло ве за  у чење токо м ч итаво г 
ж ивота,  с ам ос тално до ноше ње одлу ка, и кул турни  
на п ре дак поје дин аца и  друштв ени х  гр упа.. . Јавн а 
 би блиотека је  локални  центар  ин фо рм ација  који  
омогућава  д а  св е врс те  зн ањ а и информ ација  буду 
 одм а х  на ра сп ол агању ко ри сницим а. .. У сл уге јав-
не  библиотеке почива ју  на начел у  равноп равнос ти 
приступа  за св е,   без  обзира  на старосно  доб а, ра су , пол, 
ве ру,  н ационално ст, језик  или друш тв ени п оложај...  
К олекци ј е  и услуг е  не  смеју да п одлежу  би ло ком 
облику  ид ео лош ке, пол ит ичк е или ве рск е  ц ензуре, 
као  н и коме рцијалн им  притисци ма .“2 Библиотек е  су  
у највећ ој мери  усвој ил е ову мисију , али  се пока зуј е 
у п ракси  да нису  успел е д а  на прави начи н  пр едста ве 
њену  важно ст  широј  зај е дн ици .

Сем пр едрасу да кој е и  да ље владај у  о 
б иблиотекарској  ст р уц и,  које п открепљуј у и ли корис-
ни ци  и ли  сами библ иотекар и,  пробле м п ре дс тавља  
и  н ер азумева ње од  стране  оснивач а  и фин ансије ра 
 биб ли отека. Стара  ф ра за, ко ја је толи ко пут а  употре-
бљавана, да  у  вр еменима  к риза увек трпи кул тур а, 
наж алост  се  пок азала  ис тинитом.  А ли и то представљ а 
само  је д но ст рано г ледиште.   Кривица  је о пет и у с амим 
б иб лиотекам а, које  с у в еома склоне т оме  да с вој е 
 пропуст е  у рад у  и  не мо гућност  да  се нам ет ну з аједни-
ци  пра вдају нер азу мевањем оснива ча  и недо ста тком 
финанс ијс ких сре дст а ва . Круг се н аиз гл ед зат вара.

 „ У  пр ошлости,  б иблиот ек е су, у мо ме нтима  криза,  
по ку ша вале да преузму  поне ке  од ф ун кција  д ру гих 
инст итуциј а, но  ни то није јачало њ их ов у позици ју на  
д уже вре ме . Данас  се , чак и  у  срединама с а  вр ло  високи м 
с те пен ом еконо мс ко г  разво ја,   те  и материјални м 
могућн ос ти ма за изд ржавање  биб лиотек а,  оне  све  ч еш-
ће усме ра вају н а т ра жење властити х  извора  финан си-
ра ња и тржишно  по словање .  Ово  се деш ав а уп ркос 
ч ињ еници да  су економ ско б ла гостање и демо кра т ск и 
односи у друштву идеа лни амб иј ент  за ра д  биб лиотек а,  
а  да се  уп раво у т акв о м  ам бијенту н ајј ас ни је  препо зн а-
је потре ба  з а библ ио т ек ама као  и нстит уци ја ма култу-
ре  и  образ ов ања. Сит уац ија се в ео ма погорш ава  у сре-
дин ама  п одложним  ек ономским  кризам а и   по литичкој 
нест аб илност и. “3 Н ажалост,  српско б иб лиотек ар с тв о 
се нала зи  п ер манентн о у  овакви м  ус ловима. С итуациј а 
 је кулминирала у  пос ле дњој  де ценији 20 .  века. Опо ра-
вак је  спор,  а после дице д угорочне.  М еђ утим, о тв ар ање 
према  свету  и р а зв ој  нових те хноло гиј а, омог ућ или су 
и  нашим б ибл и оте кама д а  прате модер не трендове  у  
светск ом  библиоте чком ис кус тв у  и пракс и,  ш то сва-
ка ко  п ре дстав ља пред ност  информис ањ а и покуша-
ја пр ила гођавања  н ек их  идеја  наши м у сл овима, али 

даје  м ог ућност у поређ ивања, ч ији ре зу лт ати н е и ду у 
 по тпуност и у   наш у кори ст.  К ада уп оредимо  одр едбе 
Закона  о б иблио течко ј  делатн ос ти  к оји је  за старео, д о 
 ст ан дарда кој и не мају  обавез ујућу функцију са п реп о-
рукама  и  упут ствима  к ој е пружа  IFLA, и ли  с е  упозна-
мо са иску ст вима раз ви је них с ве тских  библиот ек а, 
јављ а се обавеза да кор ен ито ме њам о  св оју ус таљену  
пр ак су, али  и  да  те промене пре зен тујемо својој зајед-
ници и  об авежемо  ј е да и х п ри хв ати и,  што  ј е  још т еже, 
помогн е у  њихо вом   фи нанси ра њу.

Ис тр аживање које је з а Нар одну библио те ку 
Србије  сп ровел а MC Mos t  - Knjiga .In fo  2 006.  год и не , у 
сегм ен ту кој и се  одно си  н а истр аживањ е  библиотек а  и 
ста во ве  прем а  поз ајмљива њу  књига,  донело је с ле деће 
од го воре кор ис ника: на јмл ађа груп а  (до 18  година ) нај-
виш е  се  жалила  на кашњење у  вр аћању  књига,  стање  
п убликациј а у фо нд у и на  структ ур у фонда, чији 
најв ећ и део  чини лектира. М лад и ,  узраста  од 19 д о  24  
годи не, ре кли су  да су  б ибл иотеке  „ ја дне“,  при мећују 
лош е стањ е ф он да , недо ст ат ак  актуе лних на слова  и 
стручни х  публика циј а .  Анкетир ан а женска г ру па  н ије 
ни  уч лањена  у б иб лиотеку , н ајвише  због не актуелних  
наслова  и за тв ореног  пр ис тупа фонд у,  а муш ка не 
ж ел и да  води р ачуна  о рокови ма  з а  вр аћање  к њига 
и  ра диј е чита  своје  књ иге, а биб лиоте ка ма  з амера и  
недос та та к нови х насло ва и стручн е  литер атуре.4

К ада пр очита мо  о ва кве ути ск е, без об зира ко ја  је 
циљна г ру па  анкетир ан а  и колики  је узо рак, мо жемо 
да  се по мир и мо  с а чињен ицом да је сте такв о  ст ање у 
нашим б иблиотек ам а. Други п ут  з начи да покушамо  у 
свом  р ад ном окруже њу да  сп р ов едемо он о  што  се ка-
же  у  Мани фес т у  за ја вне библ ио теке о н ајв аж ни јим 
зад аци ма  б иблиотек е  ко ји се од но се на инф ормациј е, 
 оп исмењ ав ање , обра зо вање и културу, у  см ис лу под-
ст ицања чи тал ач ких нав ик а  ко д дец е  о д н ај ра нијег 
уз рас та, подс ти ца ње и по државањ е  са мообразовања 
и ф ормалног  о бр азовањ а,  личног  креативно г  ра-
звоја и ма шт е, пром о цију к ул ту рног н асл еђа и 
и зража ва ња, уметн ос ти,  н аук е,  неговање  културних  
специфич но ст и и му лти култу рал но ст и,  усмене  
традиције, омогућав ања прис тупа  инф ор ма цијам а 
о заје дници  св им грађан има, ус лу ге  инфор ми сања 
 раз ни х п рофесион ал них и д ру ги х  гр упација,  ши ре-
ње информ атичке  пи см ености, о рга низовање  и  подс-
тицање ку лту рн их  активно ст и  и  прогр ама . 5 Следећи 
 корак је  ин формисањ е и придобијање  заједни це  да 
споз на , прихват и  и јавн о, али  пр е  с вега фи нан си јс ки, 
по држи о ву  м ис ију јавн их би бли о те ка.

2 IFLA/UNESCO, Manifest za javne biblioteke, 1994, IFLANET, 
http://www.i�a.org/VII/s8/unesco/Public_Library_Manifesto-sr.pdf. 
(преузето 10. 2. 2009).
3 Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, Управљање би-
блиотекама у добу знања (Источно Сарајево: Градска библиотека, 
2007), 78.

4 MC Most – KnjigaInfo.com, Истраживање тржишта књига у 
Србији септембар – октобар 2006, Народна библиотека Србије, 
http://digital.nb.rs/pdf/Istrazivanje trzista knjiga u Srbiji.pdf (преузето 
10. 2. 2009).
5   IFLA/UNESCO, Manifest za javne biblioteke, 1994, IFLANET, 
http://www.i�a.org/VII/s8/unesco/Public_Library_Manifesto-sr.pdf. 
(преузето 10. 2. 2009).
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знањ а, пру жа  осн овне  ус ло ве за  у чење токо м ч итаво г 
ж ивота,  с ам ос тално до ноше ње одлу ка, и кул турни  
на п ре дак поје дин аца и  друштв ени х  гр упа.. . Јавн а 
 би блиотека је  локални  центар  ин фо рм ација  који  
омогућава  д а  св е врс те  зн ањ а и информ ација  буду 
 одм а х  на ра сп ол агању ко ри сницим а. .. У сл уге јав-
не  библиотеке почива ју  на начел у  равноп равнос ти 
приступа  за св е,   без  обзира  на старосно  доб а, ра су , пол, 
ве ру,  н ационално ст, језик  или друш тв ени п оложај...  
К олекци ј е  и услуг е  не  смеју да п одлежу  би ло ком 
облику  ид ео лош ке, пол ит ичк е или ве рск е  ц ензуре, 
као  н и коме рцијалн им  притисци ма .“2 Библиотек е  су  
у највећ ој мери  усвој ил е ову мисију , али  се пока зуј е 
у п ракси  да нису  успел е д а  на прави начи н  пр едста ве 
њену  важно ст  широј  зај е дн ици .

Сем пр едрасу да кој е и  да ље владај у  о 
б иблиотекарској  ст р уц и,  које п открепљуј у и ли корис-
ни ци  и ли  сами библ иотекар и,  пробле м п ре дс тавља  
и  н ер азумева ње од  стране  оснивач а  и фин ансије ра 
 биб ли отека. Стара  ф ра за, ко ја је толи ко пут а  употре-
бљавана, да  у  вр еменима  к риза увек трпи кул тур а, 
наж алост  се  пок азала  ис тинитом.  А ли и то представљ а 
само  је д но ст рано г ледиште.   Кривица  је о пет и у с амим 
б иб лиотекам а, које  с у в еома склоне т оме  да с вој е 
 пропуст е  у рад у  и  не мо гућност  да  се нам ет ну з аједни-
ци  пра вдају нер азу мевањем оснива ча  и недо ста тком 
финанс ијс ких сре дст а ва . Круг се н аиз гл ед зат вара.

 „ У  пр ошлости,  б иблиот ек е су, у мо ме нтима  криза,  
по ку ша вале да преузму  поне ке  од ф ун кција  д ру гих 
инст итуциј а, но  ни то није јачало њ их ов у позици ју на  
д уже вре ме . Данас  се , чак и  у  срединама с а  вр ло  високи м 
с те пен ом еконо мс ко г  разво ја,   те  и материјални м 
могућн ос ти ма за изд ржавање  биб лиотек а,  оне  све  ч еш-
ће усме ра вају н а т ра жење властити х  извора  финан си-
ра ња и тржишно  по словање .  Ово  се деш ав а уп ркос 
ч ињ еници да  су економ ско б ла гостање и демо кра т ск и 
односи у друштву идеа лни амб иј ент  за ра д  биб лиотек а,  
а  да се  уп раво у т акв о м  ам бијенту н ајј ас ни је  препо зн а-
је потре ба  з а библ ио т ек ама као  и нстит уци ја ма култу-
ре  и  образ ов ања. Сит уац ија се в ео ма погорш ава  у сре-
дин ама  п одложним  ек ономским  кризам а и   по литичкој 
нест аб илност и. “3 Н ажалост,  српско б иб лиотек ар с тв о 
се нала зи  п ер манентн о у  овакви м  ус ловима. С итуациј а 
 је кулминирала у  пос ле дњој  де ценији 20 .  века. Опо ра-
вак је  спор,  а после дице д угорочне.  М еђ утим, о тв ар ање 
према  свету  и р а зв ој  нових те хноло гиј а, омог ућ или су 
и  нашим б ибл и оте кама д а  прате модер не трендове  у  
светск ом  библиоте чком ис кус тв у  и пракс и,  ш то сва-
ка ко  п ре дстав ља пред ност  информис ањ а и покуша-
ја пр ила гођавања  н ек их  идеја  наши м у сл овима, али 

даје  м ог ућност у поређ ивања, ч ији ре зу лт ати н е и ду у 
 по тпуност и у   наш у кори ст.  К ада уп оредимо  одр едбе 
Закона  о б иблио течко ј  делатн ос ти  к оји је  за старео, д о 
 ст ан дарда кој и не мају  обавез ујућу функцију са п реп о-
рукама  и  упут ствима  к ој е пружа  IFLA, и ли  с е  упозна-
мо са иску ст вима раз ви је них с ве тских  библиот ек а, 
јављ а се обавеза да кор ен ито ме њам о  св оју ус таљену  
пр ак су, али  и  да  те промене пре зен тујемо својој зајед-
ници и  об авежемо  ј е да и х п ри хв ати и,  што  ј е  још т еже, 
помогн е у  њихо вом   фи нанси ра њу.

Ис тр аживање које је з а Нар одну библио те ку 
Србије  сп ровел а MC Mos t  - Knjiga .In fo  2 006.  год и не , у 
сегм ен ту кој и се  одно си  н а истр аживањ е  библиотек а  и 
ста во ве  прем а  поз ајмљива њу  књига,  донело је с ле деће 
од го воре кор ис ника: на јмл ађа груп а  (до 18  година ) нај-
виш е  се  жалила  на кашњење у  вр аћању  књига,  стање  
п убликациј а у фо нд у и на  структ ур у фонда, чији 
најв ећ и део  чини лектира. М лад и ,  узраста  од 19 д о  24  
годи не, ре кли су  да су  б ибл иотеке  „ ја дне“,  при мећују 
лош е стањ е ф он да , недо ст ат ак  актуе лних на слова  и 
стручни х  публика циј а .  Анкетир ан а женска г ру па  н ије 
ни  уч лањена  у б иб лиотеку , н ајвише  због не актуелних  
наслова  и за тв ореног  пр ис тупа фонд у,  а муш ка не 
ж ел и да  води р ачуна  о рокови ма  з а  вр аћање  к њига 
и  ра диј е чита  своје  књ иге, а биб лиоте ка ма  з амера и  
недос та та к нови х насло ва и стручн е  литер атуре.4

К ада пр очита мо  о ва кве ути ск е, без об зира ко ја  је 
циљна г ру па  анкетир ан а  и колики  је узо рак, мо жемо 
да  се по мир и мо  с а чињен ицом да је сте такв о  ст ање у 
нашим б иблиотек ам а. Други п ут  з начи да покушамо  у 
свом  р ад ном окруже њу да  сп р ов едемо он о  што  се ка-
же  у  Мани фес т у  за ја вне библ ио теке о н ајв аж ни јим 
зад аци ма  б иблиотек е  ко ји се од но се на инф ормациј е, 
 оп исмењ ав ање , обра зо вање и културу, у  см ис лу под-
ст ицања чи тал ач ких нав ик а  ко д дец е  о д н ај ра нијег 
уз рас та, подс ти ца ње и по државањ е  са мообразовања 
и ф ормалног  о бр азовањ а,  личног  креативно г  ра-
звоја и ма шт е, пром о цију к ул ту рног н асл еђа и 
и зража ва ња, уметн ос ти,  н аук е,  неговање  културних  
специфич но ст и и му лти култу рал но ст и,  усмене  
традиције, омогућав ања прис тупа  инф ор ма цијам а 
о заје дници  св им грађан има, ус лу ге  инфор ми сања 
 раз ни х п рофесион ал них и д ру ги х  гр упација,  ши ре-
ње информ атичке  пи см ености, о рга низовање  и  подс-
тицање ку лту рн их  активно ст и  и  прогр ама . 5 Следећи 
 корак је  ин формисањ е и придобијање  заједни це  да 
споз на , прихват и  и јавн о, али  пр е  с вега фи нан си јс ки, 
по држи о ву  м ис ију јавн их би бли о те ка.

2 IFLA/UNESCO, Manifest za javne biblioteke, 1994, IFLANET, 
http://www.i�a.org/VII/s8/unesco/Public_Library_Manifesto-sr.pdf. 
(преузето 10. 2. 2009).
3 Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, Управљање би-
блиотекама у добу знања (Источно Сарајево: Градска библиотека, 
2007), 78.

4 MC Most – KnjigaInfo.com, Истраживање тржишта књига у 
Србији септембар – октобар 2006, Народна библиотека Србије, 
http://digital.nb.rs/pdf/Istrazivanje trzista knjiga u Srbiji.pdf (преузето 
10. 2. 2009).
5   IFLA/UNESCO, Manifest za javne biblioteke, 1994, IFLANET, 
http://www.i�a.org/VII/s8/unesco/Public_Library_Manifesto-sr.pdf. 
(преузето 10. 2. 2009).
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 Финансирање  ја  вн их  би блиот ека

Ј ав не библ иот еке мо гу  да  се финанс ирају из ра-
зни х извора. Звани чн о , ф инанс ира   их  оснив ач , тј. 
 опш ти на ил и  град . Национ ал не библио теке претежн о 
ф инанс ира Мини ст арство к ултур е,  о д  којег д ео  
средста ва  м огу да  до бију  и јавн е б иб лиотеке,  уко ли ко 
им одређени  програм и буд у  прих ваћени  на  конкурси-
ма ,  или кроз О тку п  књ ига Мин истарств а к ул ур е. У 
Војво ди ни је у финанс ир ањ е укљу чен  и Сек рет арија т 
за култур у,  опет  за  одређене  с ег менте  пр ог ра ма рада  и 
 то: ма тичну де лат ност,  из д ав ање публик ација и  н а ба-
вку књига  за  м атичне  б иб лиотеке  и  ог ранке.

Си ту ација  се  ко мпликуј е,  нароч ит о у В ојводини , 
око пи тања надл ежности.  Лог ич но пи тањ е које 
п остав ља  оснив ач  ј е  зашто да фин анс ира делатн ост 
једн е м атичн е библ ио теке ак о с е  директо р, упр ав ни и 
н адз орни  од б ор  бирај у у П ок ра јини. Друг им  ре чима, 
лок ал на  с амоупр ава нема  ме х ан из ме да  кон тро лише 
р ад  ру ко водећег кадра  у библиот ек ама. П ок рај инс-
ки секр ет аријат,  о пет, с ма тра  да ве ћи на п ринадлеж-
но сти припада  оснивачу.  Ре пуб личко М ини старство  
култур е се,  уг ла вн ом, не  изјаш њав а .

 Постој е и други н ачини фи нанс ирања јав них 
библиот ека.  Пр ем а IFLA/UNE SC O Упу тст ви ма  за 
ра звој:  „По с то ји одређени б ро ј изв ор а фин анс ир ањ а 
јавних  библио те ка, ал и  је  висина и зн оса фина нси-
рања из  с ваког из вора р азличита  је р зав ис и од локал-
них факт ора  у свак ој   зем љи.
Примар ни  извори  су:
- т ак се  на лока лно м, реги он а лно м или држа вно м 

ниво у,
- дотац ије  на  држа вн ом, ре ги оналн ом или 

локално м нивоу.
 Се ку ндарни из во ри прихода  мо гу да  се сас то је од:
- д она ци ја  из фон дов а  или приватни х  лиц а,
- при ход а  од комер ци јалних  активн ос ти, нпр . 

и здавач ке делатно сти, п ро даје к њи га, прод ај е 
у метничких де ла или  ру чних рад ова ,

- п ри хода  од  к орисника , нпр .  ка зн и,
- прихода од  н ап ла ћи вања одређе ни х услуг а 

к орисници ма, нпр .  ф от ок опирање и ли  штам-
пањ е,

- спонзо рст вом ра зн их  о рганизаци ја, 
- из  фонд ов а лутрије  за  по себне и ниц ијативе. “6

 З анимљи во  и ск уство  у прикупљању с редстава  за 
 делатно ст и б иблиотека  изнео ј е и То д  Кат лер у  ин-
тервјуу објавље ном у прошл ом бр оју   Па нчева чког 
чита лиш т а:

„Још ј ед на  ствар  коју библио теке ра де је  fu ndrai-
sing  ( прику пљ ањ е  новца ). На прим е р, моја лока лна 
библ иотека органи зуј е  W ine and  Che ese Nig ht  ( Вече  уз 
вино  и си р).  Библ ио те ка од локалних  ко мп ан ија ви-

на и сира  за тражи до на ци ју, шт о  ти м компан ијама 
 слу ж и  као ре кл ама и  про моциј а п ро извода, а затим 
б иблиоте ка об авести ло ка лну з аједниц у и   за  5$ по 
о соби, свако  може  да пр оведе  ве че у  библиот еци   уз  
вино и си р. Тада  људи мо јих годин а  дођу у  би б ли отеку 
 зб ог вин а и сира, а људи мог годишта б иб ли отеку  
н ајчешћ е виде, као ш то  сам је  и ја пре  не колик о г о ди на 
гл ед ао , као складиште  књ иг а. Ту  прилику  би блиот ека 
ис корист и  још и  за промо цију с вој их програ ма које 
 ин аче  одржава . Људ и се  тад а  у позна ју са мнош тв ом 
за нимљив их ства ри  које биб лио тека р ади,  а о   ко јима 
 ни су им али пре дставу д а п остој е.  Тако  библи отека  
 сак уп и неш то  новца да  п окрије п отребе  кој е  н ису 
обухва ћене  буџ етом. За   Re ad ing progr am библ иотека 
се  об рати  локалним  пре дузећима, од којих тражи  д а 
о безбед е  но ва ц  за наг ра де или, а ко  ј е реч  о  производ-
ној ор ганиз ацији,  к уп оне за  п роизводе. Н екада  то 
б уд е фирм а  која произ води с ла долед ,  па особа  ко ја 
рецимо  про ч ит а пет књ ига, д обије купоне  за сл ад олед. 
То  б иб ли от еку не  ко шта ништа , осим м ало вр емена  за  
организ овање  програма .“ 7

 М оже с е  на ћи много  п римера  на који начин се 
биб лио теке д ови јају да  набаве  средст ва , али ово ј е 
при лич н о  необично  за наше  у слове, бу ду ћи да се  на-
ше  библи отеке уг л авном о сл ања ју на прихо де  од 
члана ри не (кој а је заиста  си мболич на и,  у  просек у, 
на г одишњем  н ивоу, ј е у  ви си ни јед не  купљене  књиг е 
 у  некој  књижар и), из на јм љивање  пр остора  за ор-
ганизова ње  н еких  других  сад ржаја ( ук ол ико и мају  
среће  да  поседују  виш ак  простора) , издавањ е пос-
ловног прос то ра за  уг ос титељск е објекте у  склопу 
куће, џез  кл убове,  позор иш не сцене ,  итд. Пр им ер  за  то 
смо  нед авно  имали  пр илику  да   ви димо  у  извештајим а 
о прос ла ви Дана Народне  би блиотеке  Србиј е, у ко ји ма 
се нав оди д а је  то м  пр иликом отворен  кафић- књижара 
у згради  чије ре новирање још у ве к није з аврш ено. 8

С ве у с вему, св е сн е  да  од ос нив ача н е доби-
јају  д овољно нов ца за  ре ал изаци ју прогр ам а рада , 
би блиотек е се ок ре ћу плани рањ у  ка ко да зараде 
с опствена сред ст ва  којима би  на до кнадиле  б ар део 
нов ца  к оји им н едо ст аје. С ем  наведен их,  в ећ ина се 
опред ел ил а за а ктив ности  в еза не за  пу бл икације и  т о: 
раз ви јање соп ст ве не изд ава чке  дела тн ости, о тварањ е 
 књижар а,  штампа ри ја, пост ав ља ње изложби, ор-
ганизо вање  књ иже вних в ечери и п ро моц ија књиг а, 
пр ед ставља ње  издава чк их  к ућа уз  промотивне  продаје 
њи хов их изд ањ а, потпи сивања  књ иг а, итд. 

Колико се  исп лати у лагање у  овакв е а ктивности , 
 могао б и да п ос лужи пример  Г ра дске н ародне би-

6 �e Public Library Service, „IFLA/UNESCO Guidelines for Develop-
ment“, IFLA Publications 97 19, http://www.i�a.org/VII/proj/publ97.
pdf (преузето 12. 2. 2009).

7 Милан Васиљевић, „Сарадња, сарадња и опет сарадња“, 
Панчевачко читалиште год. VII, бр. 13 (2008): 108.
8 Народна библиотека Србије, „Вести: Кафе-књижара НБС почела 
са радом“, http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=17439, 
или „177 година Народне библиотеке“, http//www.b92.net/info/vesti/
index.php?yyy=20098mm=028dd=288nav_id=347531 (преузето 1. 3. 
2009).
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блиотеке  „Жа рко Зр ењ анин“  из З ре њан ина, кој а 
од п ро дај е сопст вен их  издања ко ја обј ав љује у 
својој  и здавач кој про ду кцији,  у оквир у књиж аре и 
н а  сајмовима  к њига,  пр од аје  књига у  Клубу књиге 
(књиж ари) и п ружа ња књиг ов ез ачких ус лу га и 
услужн ом штам по м, сопст ве ним при ходима ос тв ару-
је 30 % у купних прихода на год иш њем ниво у. 9

Из дав ач ка де  ла тно ст –   ко  ту  и шта изд аје?
 

П и та ње по сто јањ а изда-
вачке делатности   у скло пу  
библи от ек е постављ ан о  је 
че сто . Оно је в ео ма сло же-
но , исказана  су  р азличита  
ми шљења, о д  пот пуног  не-
гирања, до  одоб равања  и 
п одстицања.  Изд авачк а 
д елатнос т ј е била  те м а  и недав-
но, на  Скупштини Заједнице 
ма ти чних би блиотека Србије, 
одрж ан ој 18.  12 . 2008. годин е у 
 Пожаревцу.  На  њој је  ис казан  
следећи  став: „Ц ентрална т ем а 
сед ни це  Скупш тин е  била је  
анали за  о би ма и ст ру ктуре 
 издавачке дел атности  ј авних 
биб лиотек а  у Срб иј и.  Дискуси-
ја  је била усмерена у п равцу 
 тражењ а о дговора  на питањ а 
д а ли  тре ба  и у к ојо ј  м ери 
постица ти раз во ј  из давачк е 
делатн ости би блиотек а,  којо ј 
 врс ти ли тературе треба да 
буде  ок ренута њ ихо ва изда-
вач к а  делатно ст , као  и  да 
ли и здавачка  делатност  би-
блиотека  у грожа ва њихову ос-
но вну  делат ност.“10 Примере  ре-
зултат а рад а  своји х  издавачки х 
 делатн ос ти  са презента цијам а 
и з да ња изне ле су  Др ага-
на  Типсареви ћ  из Нар од не 
 библи от ек е „Стефан  Пр вовен-
чани “  из Краљева ,  Нинослава 
М илано вић из Народне 
библио теке „В ук К араџи ћ“  из 
Краг ујевца и ауто рка  овог  
тек ст а. Ду бравка Си мов ић  и 
Саша Илић  и з Н ародне б иб ли-
оте ке Србиј е пре дс та вили су 

к ван т ит ат ивну и  к валитативну  анализу из даваш тв а у 
библиотекама.  По ново  су  се пост авил а ста ра  питањ а: 
да ли ј е издавачка д елатност  потреб на  б иблио текама, 
ако  јесте,  д а  ли мора да бу де  о гр аниче н а с амо на 
с тручну  лит ератур у и  д а ли би бли от еке н еу сп ехе у 
с во јој  примарн ој  дела тн ост и при кри вају усп есима  у 
 и здавачкој.

 Колико издав ачка  делатн ост значи би блиотекама 
и  зашт о  се  оне њоме ба ве , могла  би да б уду   два  аспек-
та  од говора  на ова  пи т ања .

За кон  о библиоте чкој делатн ос ти каже : 
„ Библиотеч ка  делатн ос т, у с ми слу ово г  зак она, 
о бухват а:  п рикупља ње , обрад у, чув ање  и коришћење  
књ ига ,  часопис а и  новина , списа ,  музички х 
 дела , репро дук ци ја  уметни чк их сл ик а и цр те жа , 
 картографс ких  пуб ликациј а, план ов а насеља , фото-
до ку ме на та , репрографске г рађе, п ла ката, ог ласа, 
 фонод окумената,  в идео и  фи лмских записа  и дру-
гих дела к ој а  су умно же на  ш тампањ ем или н а други  
начин,  те   рук описа  и меморисане г ра ђе  (у даљем  
тексту:  б иблио теч ка  г рађа),  ка о  и при купљање,  о браду 
и  пру ж ање  инфор мација и  по да та ка које с е  од но се на 
биб лио те чк у грађ у. “11 Уп оре ђу јући  ову   дефиници-
ју  са  тенден ци ја ма разво ја с авремене библиоте чке 
де латности ,  долаз и мо до  за кљ учка да је она  у низ у 
својих  асп ек ата в еом а  за старел а. Ако  се  обрати п аж-
ња на   наб рај ање биб лиот ечке гр ађ е, уоч љиво  је пот-
пуно  изос тављање еле ктронс ких и зво р а,  који данас 
ч ине су шт инс ки део  ф онда сва ке  библ иот ек е.  Што се  
т ич е при ку пљања, об рад е  и  пружањ а инфо рм аци ја 
и  под атака в ез аних з а биб лиотечку  грађу ,  из давачк а 
делатн ост нала зи  св оје ме сто   у  више  сегме на та.  Када 
 се ра ди  о прик упљ ањ у, библиотека ко ја  о бјављује  
с воја и здања,  у  мог ућност и је да их разме њу је за из-
дања др уг их  издава чких кућа  ил и  да их  пр од ај е, и 
 ти ме об ез беђује  средс тв а за к уп ов ину публи ка ција 
којима  бога ти своје  фондо ве.  Часоп ис и у штампа ној 
или е лектро нској форми,  тематски  ве за ни за ст ру ку 
или  неку  др у гу  о бласт људс ког  ствар алашт ва,  такође 
слу же би блиоте кама да предс таве сво ју делат но ст 
или  би ло коју  др уг у обл аст  људск ог  зн ањ а, а њ иховом  
р аз меном о без б еђ ују се ри јске пуб лик а ци је дру гих 
изд ава ча  и библио тека. К оли ко то библи от ец и знач и 
 у финанси јско м смислу , ви дљиво ј е из н аве деног  по-
д ат ка о со пствен им  средствим а  Градске н ар одне би-
бли отеке „Жарк о Зрењани н“.  Оснив ач и  и ли  нема ју 
 средстав а,  и ли слуха,  за  потребу  ко нт инуиране  набав-
ке , а  немогуће  ј е осло нити се и ск ључив о  на  откуп 
Минис та рс тва кул тур е, који ј е п отпун о  нед овољан 
да  се  з адовоље  с тандард и  или п отребе к ор исника . 
О конт ак тим а и ко ри сним веза ма  који се успо-
стављај у  са и здавачки м  ку ћама и ауторим а на овај 
начи н, н епо тр ебно ј е г ов ор ити.  У о в ом  смислу ј е још 

Бранислав С. Марковић 

9 Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, „Извештај о 
раду за 2008. годину“, (Зрењанин, фебруар 2009).
10 Драгана Милуновић, „Извештај Пожаревац 18. 12. 08“, Заједница 
матичних библиотека Србије, http://www.nb.rs/view_�le.php?�le_
id=2376 (преузето 28.1.2009).

11 Драган Бараћ, Коментар Закона о библиотечкој делатности са 
пратећим прописима (Београд: Народна библиотека Србије, 1995), 9.
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блиотеке  „Жа рко Зр ењ анин“  из З ре њан ина, кој а 
од п ро дај е сопст вен их  издања ко ја обј ав љује у 
својој  и здавач кој про ду кцији,  у оквир у књиж аре и 
н а  сајмовима  к њига,  пр од аје  књига у  Клубу књиге 
(књиж ари) и п ружа ња књиг ов ез ачких ус лу га и 
услужн ом штам по м, сопст ве ним при ходима ос тв ару-
је 30 % у купних прихода на год иш њем ниво у. 9

Из дав ач ка де  ла тно ст –   ко  ту  и шта изд аје?
 

П и та ње по сто јањ а изда-
вачке делатности   у скло пу  
библи от ек е постављ ан о  је 
че сто . Оно је в ео ма сло же-
но , исказана  су  р азличита  
ми шљења, о д  пот пуног  не-
гирања, до  одоб равања  и 
п одстицања.  Изд авачк а 
д елатнос т ј е била  те м а  и недав-
но, на  Скупштини Заједнице 
ма ти чних би блиотека Србије, 
одрж ан ој 18.  12 . 2008. годин е у 
 Пожаревцу.  На  њој је  ис казан  
следећи  став: „Ц ентрална т ем а 
сед ни це  Скупш тин е  била је  
анали за  о би ма и ст ру ктуре 
 издавачке дел атности  ј авних 
биб лиотек а  у Срб иј и.  Дискуси-
ја  је била усмерена у п равцу 
 тражењ а о дговора  на питањ а 
д а ли  тре ба  и у к ојо ј  м ери 
постица ти раз во ј  из давачк е 
делатн ости би блиотек а,  којо ј 
 врс ти ли тературе треба да 
буде  ок ренута њ ихо ва изда-
вач к а  делатно ст , као  и  да 
ли и здавачка  делатност  би-
блиотека  у грожа ва њихову ос-
но вну  делат ност.“10 Примере  ре-
зултат а рад а  своји х  издавачки х 
 делатн ос ти  са презента цијам а 
и з да ња изне ле су  Др ага-
на  Типсареви ћ  из Нар од не 
 библи от ек е „Стефан  Пр вовен-
чани “  из Краљева ,  Нинослава 
М илано вић из Народне 
библио теке „В ук К араџи ћ“  из 
Краг ујевца и ауто рка  овог  
тек ст а. Ду бравка Си мов ић  и 
Саша Илић  и з Н ародне б иб ли-
оте ке Србиј е пре дс та вили су 

к ван т ит ат ивну и  к валитативну  анализу из даваш тв а у 
библиотекама.  По ново  су  се пост авил а ста ра  питањ а: 
да ли ј е издавачка д елатност  потреб на  б иблио текама, 
ако  јесте,  д а  ли мора да бу де  о гр аниче н а с амо на 
с тручну  лит ератур у и  д а ли би бли от еке н еу сп ехе у 
с во јој  примарн ој  дела тн ост и при кри вају усп есима  у 
 и здавачкој.

 Колико издав ачка  делатн ост значи би блиотекама 
и  зашт о  се  оне њоме ба ве , могла  би да б уду   два  аспек-
та  од говора  на ова  пи т ања .

За кон  о библиоте чкој делатн ос ти каже : 
„ Библиотеч ка  делатн ос т, у с ми слу ово г  зак она, 
о бухват а:  п рикупља ње , обрад у, чув ање  и коришћење  
књ ига ,  часопис а и  новина , списа ,  музички х 
 дела , репро дук ци ја  уметни чк их сл ик а и цр те жа , 
 картографс ких  пуб ликациј а, план ов а насеља , фото-
до ку ме на та , репрографске г рађе, п ла ката, ог ласа, 
 фонод окумената,  в идео и  фи лмских записа  и дру-
гих дела к ој а  су умно же на  ш тампањ ем или н а други  
начин,  те   рук описа  и меморисане г ра ђе  (у даљем  
тексту:  б иблио теч ка  г рађа),  ка о  и при купљање,  о браду 
и  пру ж ање  инфор мација и  по да та ка које с е  од но се на 
биб лио те чк у грађ у. “11 Уп оре ђу јући  ову   дефиници-
ју  са  тенден ци ја ма разво ја с авремене библиоте чке 
де латности ,  долаз и мо до  за кљ учка да је она  у низ у 
својих  асп ек ата в еом а  за старел а. Ако  се  обрати п аж-
ња на   наб рај ање биб лиот ечке гр ађ е, уоч љиво  је пот-
пуно  изос тављање еле ктронс ких и зво р а,  који данас 
ч ине су шт инс ки део  ф онда сва ке  библ иот ек е.  Што се  
т ич е при ку пљања, об рад е  и  пружањ а инфо рм аци ја 
и  под атака в ез аних з а биб лиотечку  грађу ,  из давачк а 
делатн ост нала зи  св оје ме сто   у  више  сегме на та.  Када 
 се ра ди  о прик упљ ањ у, библиотека ко ја  о бјављује  
с воја и здања,  у  мог ућност и је да их разме њу је за из-
дања др уг их  издава чких кућа  ил и  да их  пр од ај е, и 
 ти ме об ез беђује  средс тв а за к уп ов ину публи ка ција 
којима  бога ти своје  фондо ве.  Часоп ис и у штампа ној 
или е лектро нској форми,  тематски  ве за ни за ст ру ку 
или  неку  др у гу  о бласт људс ког  ствар алашт ва,  такође 
слу же би блиоте кама да предс таве сво ју делат но ст 
или  би ло коју  др уг у обл аст  људск ог  зн ањ а, а њ иховом  
р аз меном о без б еђ ују се ри јске пуб лик а ци је дру гих 
изд ава ча  и библио тека. К оли ко то библи от ец и знач и 
 у финанси јско м смислу , ви дљиво ј е из н аве деног  по-
д ат ка о со пствен им  средствим а  Градске н ар одне би-
бли отеке „Жарк о Зрењани н“.  Оснив ач и  и ли  нема ју 
 средстав а,  и ли слуха,  за  потребу  ко нт инуиране  набав-
ке , а  немогуће  ј е осло нити се и ск ључив о  на  откуп 
Минис та рс тва кул тур е, који ј е п отпун о  нед овољан 
да  се  з адовоље  с тандард и  или п отребе к ор исника . 
О конт ак тим а и ко ри сним веза ма  који се успо-
стављај у  са и здавачки м  ку ћама и ауторим а на овај 
начи н, н епо тр ебно ј е г ов ор ити.  У о в ом  смислу ј е још 

Бранислав С. Марковић 

9 Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, „Извештај о 
раду за 2008. годину“, (Зрењанин, фебруар 2009).
10 Драгана Милуновић, „Извештај Пожаревац 18. 12. 08“, Заједница 
матичних библиотека Србије, http://www.nb.rs/view_�le.php?�le_
id=2376 (преузето 28.1.2009).

11 Драган Бараћ, Коментар Закона о библиотечкој делатности са 
пратећим прописима (Београд: Народна библиотека Србије, 1995), 9.
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илустративни је  „ Истраживањ е б иб ли отека “  у текст у 
MC Mo st  – Knj iga Info.com ,  Истраживање т ржи шт а 
 књига  у  С рб ији сеп тем ба р  – октоба р  2 00 6: 
„Ист ра жив ање биб ли отека – Ист раживање је 
р еализова н о  телефон ск ом ан ке том на у зо рку од  124 
јавн е б иблио теке у  Србији.

П ре зе нтација Дубрав ке  Симовић,  иако  предс-
тавља и страж ива ње из  200 6 .  године н а  основу 
Извештаја  о  раду н арод них б иб лио тека з а п ер иод 
2 001 - 20 05. год ин е, илу струј е  изд авачку п родукц ију 
би блиоте ка  у  Србији,  к оја веро в атн о  ни данас  ниј е 
бит но  д ру гачија :
„Анализа је о бу хватила 1 62 на ро дне би бл иотеке .  Како 
с е њих  1 3 на лази у   ок виру домова  ку лт ур е, односно 
н и су  са моста лн е,  изузе те  су из истра жив а ња , те је 
обух ваћен а  изд авачк а  делатност 149 библи оте к а  у 25 
округа Р еп убли ке  Срби је . ( ...)
 Од  149 библ иотека у  93 је  рег истров ан а  издавач ка де-
ла тност, ко ја  је пр ем а до ступним  по да ци ма укупно 
чинил а 7 84 наслова моногра фск их публ икација (80%), 
36  сериј ск их  (4%) и  16 1  не књ ижне  гр ађе  (16%). (...)

Колики је годишњи буџет за набавку нових књига:

0 дин. 4,8%

до 100.000 дин. 22,6%

од 100 до 300.000 дин. 28 ,2 %

од 300 до 5 00.00 0  дин. 11,3%

од 50 0 до 1  ми л ио н 3,2%

преко милион 9,7%

део  г рад ске би блиоте ке 4,8%

не  зна 15,3%

К ак о набављају књиге : 

по кл он 96%

директно о д  издавача 87,1 %

од  ди стриб уте р а 14,5%

од књ ижара  13 ,7%

преко матичн е  би блиоте ке 9,7%

пр ек о Инте рнета 8 , 1%

на сајмовима  књига 5 ,6 %

Већина  јавних би блиоте ка  58 ,1% се поред 
биб лиотекарства ба ви још  неко м д елатн ошћ у.
То су  у гл авном (од оних  кој и имају додатну  делат но ст ):

изда ва шт во 86,1 %

књиж ар ст во 9, 7%

од  ди стриб уте р а 14,5%

од књ ижара  13 ,7%

оста ло  ( галерија, позориште , м у зе ј, 
ман иф естаци је , штамп арија)

 13,9%

96 ,8%   би блиот ека одрж ава п ро мо ције нових  књига.

О д  библиотека к оје  се баве из дав а шт вом 
до сада су из дал е:

до 10 на сло в а 48,4%  библиоте ка

од 11 до 30  на с ло ва 25,8% библиотека

п реко 3 0  наслова 14,5% би бл иотек а

1 1 ,3 % зна  да је н ешто  из да ло али не  зна  колико 

Б иблио теке  ко је се баве и здаваштвом  у п о сл едњих 
годин у дана изда ле  с у: 

0 књи га 11,3%  библиотека 

До   5  књига 77,4%  би б ли от ека

П ре ко 5 књига 11 ,3%  библиотека .( .. .)

Би бли отека ри  в ећино м 52,4%  сматрају да н е до бијају 
до во љне количине  но ви х књига. 

Ип ак, у последње три године у 55 ,6%  повећ ав а се 
набавка, у  3 7,1 % ист а је  као и  п ретходних го дин а , 
 а у 7, 3%  набављај у м ање н его ран ије.

У  71 %  библи оте ка сма тр ају д а н а ба вка нових књига 
з адо в ољ ава потре бе  члано ва библио тек е (.. .)

55,6 % библиотека има  г одишњи буџет  за   на бавку нови х 
књ ига до 30 0. 000 д ин ар а.

58,9% библио тека је у пос ледњих 12  месе ци набави ло  
до 2 .00 0 књи га. 55,6 % твр ди да у  послед ње три го ди не 
пос то ји по раст  броја но ви х књига.

Књиге  се  н ајчешће  купују директ но од  идав ач а 8 7,1% 
и ли добиј ају  на  п оклон 96%. Много ма ње  набављају 
књ иг е од д истрибуте ра  14,5%  или од  књижа ра 13, 7% .

Нај већ и  у тицај на наба вк у нових  књига  имају  члано ви 
библиотека  84,7%, к ва литет  књиге знатно м ање у тиче 
4 5,2 %  а  цена је  најмањ е  важна 23 ,4 %. 

Глав ни  и звор информа ци ја о новим књ ига ма су: 
каталози  изда вача - 92, 7%,  
м едији - 76,6 % 
и  Ин терне т  - 49, 2%. 
Мн ого мање се инфор ми шу  од пр едставника 
издава чки х  к ућ а 26, 6% и на сајмо вим а књига  2,4%. 

95,2 % библиотекара  мисли да је  т ех ничка опре ма 
књиге  важ на, 7 7,4% см атра да та  чи ње ни ца им а ут ицај 
 на  набавку нових  књ ига.12

12 MC Most – KnjigaInfo.com, Истраживање тржишта књига у Србији 
септембар – октобар 2006, Народна библиотека Србије, http://digital.
nb.rs/pdf/Istrazivanje trzista knjiga u Srbiji.pdf (преузето 10. 2. 2009).
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П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

М еђу објављен им  публикац ијама  до минан та н ј е б рој 
књига – 78 4.
Већину њих чине  наслов и белетри стике –  477 од  ко јих 
су 2   на  CD. За тим  и мамо оне  к оје се баве и сторијом и 
теори јом к њижев но ст и и јез ика  – 64  од којих  2  на CD. 
 Књига  к оје  обрађују историј ск е  теме, у нај већем броју 
завичај не , има у овом пер иод у 111 од  који х ј е  1  на  
CD. З на ча ја н је и број н аслова стручне  би блиотекар-
ске литер ату ре  –  45 од кој их 2 н а  CD . Издато је ,  да ље, 
13 публ ик ац иј а из области  р ел иг ије, 2 из м ед иц ин е, 2 
из фил оз офи је,  4 из пси хологије, 4  из  етнологије,  9 и з 
пољопривреде  ( од  чега 6 из пчел а рст ва , 1 из воћар ст-
ва  и 1 из гол уб арс тва), 2 из гео гр аф ије , 6 из економиј е, 
3 из но ви на рс тва, 5 из гр ађ ев инарства, 5  и з спорта,  1 о  
р ач унарима, 6  из ек ономије,  2  из туризм а,  1 1 публика-
ци ја из области разни х  у метности , 6   уџ беника  и  3 
водича .  (.. .) 
У овом  пер иоду  25   би блиотека  у Србији су  об-
јављивал е 36  нас л ов а п ериоди ке .  О д тога је  14  насло-
ва  стручне  б иб лиотекарс ке  периодике  а 22 насл ов а 
листо ва и  часо пи са  за књиже вност ,  уметност, култу-
ру, дру штв ено-по ли тичка  и д руга п ит ањ а.  (...) 
У сво јој  културн ој м исији ,  посебн о п ро мовишу ћи 
 с во је култу рн е и  д руштвен о к орисне  активн о сти 
 библиот еке с у  објављив ал е и некњижну  г рађу.  Геог-
ра фск е кар те  в езане  з а  зав ич ај (6), пла ка те  к оје 
објављу ју п ој едине ман ифеста ци је  (81), м уз икалије 
(4) , р аз гледниц е из  својих за ви чај них ф он до ва (35), 
пози внице и честитке (6), изложбен е к аталоге  (2 7 )  од 
којих 3  на C D,  1  аудио CD  и  1  ка ленда р.
 Библиот еке су укуп но обј ави ле  161 пуб ли кацију 
н екњижне  гр ађе.“13

 У  д аљ ој дискус ији и  ан ал изи с е к аже:
 „Т ематски, библ иотеке с у  својим и здањима покриле 
ве ли ки број с тручних и  на учних об ла ст и. Све  што  
ј е веза но  з а  пр ошлос т и  садашњ ост зави ча ја и 
активнос ти  библи отекара модер но г друш тва  потпуно 
је  и  оправдано.  Мо гла  би се  ст авити  п римедб а да 
ј е  превелик  број објав љен их  насл ов а  белетр ис-
ти ке , односно  да  нису  ув ек пошто ва ни  помен ут и 
 критеријум и п ри ода бир у  на слова з а  изд авање .
Издав ане  су и с ер ијске пу бликације  у релати вно  
добром  те матском одн осу струч ни х и ост алих.
Зн ачај но је  ис таћи да је по че о да  из ла зи и  јед ан  
е лектронски часопис ,  да је п очело изда ва ње  пу-
бликациј а  и на  CD. Б ез  о бз ира у каквој  су мат ери-
јалној  оскудиц и  на ше библи от еке што је  њих ов хрони-
чни п робле м,  по је дине су успе ле да с е изд иг ну  на 
виши  ни во  финансир ањ а и да учврсте  с воју п озицију 
као  из дав ача.“14

 

Одгово р  на  ову  ан али зу, к оја  ипак у  по з ит ивном 
 светлу п риказује из давач ку делатнос т  библи отека , 
мора  д а п ође од о сн ов не тез е  д а је већи на изд авачких 
 п од ухвата и  пројек ат а произа шла  из жеље сваке 
б иблиот ек е да широ ј  ја вности пре дстави оно што  је  чи-
ни осо беном и д ругачијом од  других, а  то је  завичајна  
гр а ђа . Уостал ом , то се  каже и  у с амом т ек сту: 
 „Би бл ио теке  се  налаз е у  својој  кул ту рној ми сији 
п росве ћи ва ња наро да . Нас то је  да от кри вају ‘благо 
свога  зав ичај а’. Њихов а  издава чк а дел атн о ст  има за 
ци љ  прв енствено д а прикаже  фонд ове биб ли отека  и  
да обја вљ ује пр е с вега он а  дела која афирмиш у  завичај  
и  његове к ул ту рне вредности .“ 15

 Ако  се  поново  о сврнемо на п репор уке IF LA-e,  на-
лаз имо го тово иде нтичан  став пр ем а којем би  јав на 
биб лио те ка требало  д а б уде кљ уч на устан ов а  у  локал-
ној  зајед ни ци за сакупља ње,  ч ува ње  и промовиса-
ње  ло калне  кул ту ре са св им  р азноврсно сти ма, и т о 
 сакупљ ањем  колекци ја  са сад ржајем  и з л ок алне и сто-
ри је , изложбама , прич ањ ем  прича,  об јављив ање м 
 пуб ликациј а о д локалн ог  интер еса и  развојем интер-
активн их  п рогра ма на  локалн е  те ме .  Тамо гд е је  усм е на  
традициј а  важан ме то д  комун икациј е,  јавна б иблиотека 
 би  т реб ало да  п одржа ва њен о очувањ е  и  развој. 16

Квал ит ати вна ан ализа Са ше Илић а  на поменуто м 
скуп у у  П ожаревц у17  б ав и  се даљом  анализом  и здава-
чк е про дукције у б иблио текама,  те навод и примере  
издања  ко ја  б и на прв и п о гле д могл а д а  буду необична 
и  неочек ива на за би бл иот ечку продукци ју и т о  из 
области пчел арс тва, г ол убарс тва или спор та. Ме-
ђутим, о пе т  се поста вљ а пит ање за што  б и то било 
не об ично  објави ти  у с редин и чије  становништво с е,  
примера ради,  инте нзи вн о бави пче ла рством и ли го-
лу ба рс твом, а нема м огућности да  про н ађ е стручн у 
литератур у из  ти х  област и? Да  л и биб лио те ка  и оваквим 
из дањ им а испуњ ав а сво ју мисију  и нформисањ а 
 локалн е з аједниц е  о темама  које  су,  р ецимо, од 
егзистен цијално г з начаја з а  њено становништво?  
Да  л и  има м ес та  подсмех у и крити ци  ак о је таква 
 публика ција  нап ис ана стр уч но ,  ин формативно, од 
 стране  ау то ра  несу мњ ивог  кре д иб илите та? Да  ли би 
таква пуб ли кациј а  до не ла  б иблиотеци неки приход 
ак о  би је ку пил и  заинтересовани  баш за  ту обл аст?

 Међу ти м, значајниј и  податак,  који  ује дн о отвар а 
н ова п ита ња , али и  гов о ри  у  прилог постоја ња  
издавачк е д елатн ост и  у  библиотека ма  је д а  је , рецимо,  
краљ е ва чка би бли о те ка 2007 .  го дине објавил а  11  
к њига  по ез ије,  библио тек а у За јечару 6,  до к рено ми-

13 Дубравка Симовић, „Анализа издавачке делатности народних 
библиотека у Србији 2001-2005.године“, Заједница матичних 
библиотека Србије, http://www.nbs.bg.ac.yu/view_�le.php?�le_
id=1896 (преузето 12. 2. 2009).
14 Исто.

15 Исто.
16 �e Public Library Service, „IFLA/UNESCO Guidelines for Develop-
ment“, IFLA Publications 97 9, http://www.i�a.org/VII/proj/publ97.pdf 
(преузето 12. 2. 2009).
17 Текст Саше Илића није до сада објављен ни у електронској 
ни у штампаној форми, те се на њега позивамо као на усмену 
комуникацију, иако ауторка овог текста поседује тонски запис 
његовог излагања.
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П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

М еђу објављен им  публикац ијама  до минан та н ј е б рој 
књига – 78 4.
Већину њих чине  наслов и белетри стике –  477 од  ко јих 
су 2   на  CD. За тим  и мамо оне  к оје се баве и сторијом и 
теори јом к њижев но ст и и јез ика  – 64  од којих  2  на CD. 
 Књига  к оје  обрађују историј ск е  теме, у нај већем броју 
завичај не , има у овом пер иод у 111 од  који х ј е  1  на  
CD. З на ча ја н је и број н аслова стручне  би блиотекар-
ске литер ату ре  –  45 од кој их 2 н а  CD . Издато је ,  да ље, 
13 публ ик ац иј а из области  р ел иг ије, 2 из м ед иц ин е, 2 
из фил оз офи је,  4 из пси хологије, 4  из  етнологије,  9 и з 
пољопривреде  ( од  чега 6 из пчел а рст ва , 1 из воћар ст-
ва  и 1 из гол уб арс тва), 2 из гео гр аф ије , 6 из економиј е, 
3 из но ви на рс тва, 5 из гр ађ ев инарства, 5  и з спорта,  1 о  
р ач унарима, 6  из ек ономије,  2  из туризм а,  1 1 публика-
ци ја из области разни х  у метности , 6   уџ беника  и  3 
водича .  (.. .) 
У овом  пер иоду  25   би блиотека  у Србији су  об-
јављивал е 36  нас л ов а п ериоди ке .  О д тога је  14  насло-
ва  стручне  б иб лиотекарс ке  периодике  а 22 насл ов а 
листо ва и  часо пи са  за књиже вност ,  уметност, култу-
ру, дру штв ено-по ли тичка  и д руга п ит ањ а.  (...) 
У сво јој  културн ој м исији ,  посебн о п ро мовишу ћи 
 с во је култу рн е и  д руштвен о к орисне  активн о сти 
 библиот еке с у  објављив ал е и некњижну  г рађу.  Геог-
ра фск е кар те  в езане  з а  зав ич ај (6), пла ка те  к оје 
објављу ју п ој едине ман ифеста ци је  (81), м уз икалије 
(4) , р аз гледниц е из  својих за ви чај них ф он до ва (35), 
пози внице и честитке (6), изложбен е к аталоге  (2 7 )  од 
којих 3  на C D,  1  аудио CD  и  1  ка ленда р.
 Библиот еке су укуп но обј ави ле  161 пуб ли кацију 
н екњижне  гр ађе.“13

 У  д аљ ој дискус ији и  ан ал изи с е к аже:
 „Т ематски, библ иотеке с у  својим и здањима покриле 
ве ли ки број с тручних и  на учних об ла ст и. Све  што  
ј е веза но  з а  пр ошлос т и  садашњ ост зави ча ја и 
активнос ти  библи отекара модер но г друш тва  потпуно 
је  и  оправдано.  Мо гла  би се  ст авити  п римедб а да 
ј е  превелик  број објав љен их  насл ов а  белетр ис-
ти ке , односно  да  нису  ув ек пошто ва ни  помен ут и 
 критеријум и п ри ода бир у  на слова з а  изд авање .
Издав ане  су и с ер ијске пу бликације  у релати вно  
добром  те матском одн осу струч ни х и ост алих.
Зн ачај но је  ис таћи да је по че о да  из ла зи и  јед ан  
е лектронски часопис ,  да је п очело изда ва ње  пу-
бликациј а  и на  CD. Б ез  о бз ира у каквој  су мат ери-
јалној  оскудиц и  на ше библи от еке што је  њих ов хрони-
чни п робле м,  по је дине су успе ле да с е изд иг ну  на 
виши  ни во  финансир ањ а и да учврсте  с воју п озицију 
као  из дав ача.“14

 

Одгово р  на  ову  ан али зу, к оја  ипак у  по з ит ивном 
 светлу п риказује из давач ку делатнос т  библи отека , 
мора  д а п ође од о сн ов не тез е  д а је већи на изд авачких 
 п од ухвата и  пројек ат а произа шла  из жеље сваке 
б иблиот ек е да широ ј  ја вности пре дстави оно што  је  чи-
ни осо беном и д ругачијом од  других, а  то је  завичајна  
гр а ђа . Уостал ом , то се  каже и  у с амом т ек сту: 
 „Би бл ио теке  се  налаз е у  својој  кул ту рној ми сији 
п росве ћи ва ња наро да . Нас то је  да от кри вају ‘благо 
свога  зав ичај а’. Њихов а  издава чк а дел атн о ст  има за 
ци љ  прв енствено д а прикаже  фонд ове биб ли отека  и  
да обја вљ ује пр е с вега он а  дела која афирмиш у  завичај  
и  његове к ул ту рне вредности .“ 15

 Ако  се  поново  о сврнемо на п репор уке IF LA-e,  на-
лаз имо го тово иде нтичан  став пр ем а којем би  јав на 
биб лио те ка требало  д а б уде кљ уч на устан ов а  у  локал-
ној  зајед ни ци за сакупља ње,  ч ува ње  и промовиса-
ње  ло калне  кул ту ре са св им  р азноврсно сти ма, и т о 
 сакупљ ањем  колекци ја  са сад ржајем  и з л ок алне и сто-
ри је , изложбама , прич ањ ем  прича,  об јављив ање м 
 пуб ликациј а о д локалн ог  интер еса и  развојем интер-
активн их  п рогра ма на  локалн е  те ме .  Тамо гд е је  усм е на  
традициј а  важан ме то д  комун икациј е,  јавна б иблиотека 
 би  т реб ало да  п одржа ва њен о очувањ е  и  развој. 16

Квал ит ати вна ан ализа Са ше Илић а  на поменуто м 
скуп у у  П ожаревц у17  б ав и  се даљом  анализом  и здава-
чк е про дукције у б иблио текама,  те навод и примере  
издања  ко ја  б и на прв и п о гле д могл а д а  буду необична 
и  неочек ива на за би бл иот ечку продукци ју и т о  из 
области пчел арс тва, г ол убарс тва или спор та. Ме-
ђутим, о пе т  се поста вљ а пит ање за што  б и то било 
не об ично  објави ти  у с редин и чије  становништво с е,  
примера ради,  инте нзи вн о бави пче ла рством и ли го-
лу ба рс твом, а нема м огућности да  про н ађ е стручн у 
литератур у из  ти х  област и? Да  л и биб лио те ка  и оваквим 
из дањ им а испуњ ав а сво ју мисију  и нформисањ а 
 локалн е з аједниц е  о темама  које  су,  р ецимо, од 
егзистен цијално г з начаја з а  њено становништво?  
Да  л и  има м ес та  подсмех у и крити ци  ак о је таква 
 публика ција  нап ис ана стр уч но ,  ин формативно, од 
 стране  ау то ра  несу мњ ивог  кре д иб илите та? Да  ли би 
таква пуб ли кациј а  до не ла  б иблиотеци неки приход 
ак о  би је ку пил и  заинтересовани  баш за  ту обл аст?

 Међу ти м, значајниј и  податак,  који  ује дн о отвар а 
н ова п ита ња , али и  гов о ри  у  прилог постоја ња  
издавачк е д елатн ост и  у  библиотека ма  је д а  је , рецимо,  
краљ е ва чка би бли о те ка 2007 .  го дине објавил а  11  
к њига  по ез ије,  библио тек а у За јечару 6,  до к рено ми-

13 Дубравка Симовић, „Анализа издавачке делатности народних 
библиотека у Србији 2001-2005.године“, Заједница матичних 
библиотека Србије, http://www.nbs.bg.ac.yu/view_�le.php?�le_
id=1896 (преузето 12. 2. 2009).
14 Исто.

15 Исто.
16 �e Public Library Service, „IFLA/UNESCO Guidelines for Develop-
ment“, IFLA Publications 97 9, http://www.i�a.org/VII/proj/publ97.pdf 
(преузето 12. 2. 2009).
17 Текст Саше Илића није до сада објављен ни у електронској 
ни у штампаној форми, те се на њега позивамо као на усмену 
комуникацију, иако ауторка овог текста поседује тонски запис 
његовог излагања.
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рани  издав ач и  попут  На родне књ иге или С ту бо ва 
културе ни су  об јавили  ни је дн у, а За вод за  уџбе нике, 
о д 470 објављ ених публикациј а,  свега  5 песни чких 
књ ига . Исти  сл учај је и с а  књи га ма ес еја ,  ог леда, 
скупљених  критика,  итд.  Обја вљ ива ње  пу бликација 
из о в их  обла сти је о чигледно  н екомерц ија лн о:
- „Што  се п ое зије ти че не  са мо да већи на и м ушкара-

ца  и жен а одбија  и  саму могућно ст да  купи  књигу 
 по езије, него  ј е већини  она при  врху к њиг а које 
‘н ика да не би  к упили’. 

- С вега  пар љ уди стидљ иво   је  приз нало  да понек ад 
 прочита  н еку  п есму. “ 18

Би бл иот еке мо гу  себи да дозволе и  обј ављив ање  
н екомерција лн их издања, јер  се ипак  при марно  
ф инансирај у и з  буџета . Иако је једна од  замерки 
и здавачко ј делатности била и т а ш то се  сре д ств а осни-
вач а  т роше н а њу на  у шт рб примарн е,  библ ио те чке, 
б иб лиотеке  о ва кв им издањи ма  ипа к чув ај у одре ђен е 
жанро ве од  изу м ир ањ а  и предст ављају  њихо ве  значајне  
ау торе. Би блиот ека рима се  мора одат и  заслу жено 
 признањ е д а ј есу до вољно с тр учни д а  процене ко ја  
дела пр ед ст ављају  пр оду кт  високе  култу ре и д а  чувају  
од забора ва  најзн ачајниј е  аут оре св ој е  ср едине,  ко ји су 
остав ил и  трага у  целок упн ој на цио н ал ној кул тури.

 Н а промоци ји Гр ад ске  наро дне  б иблиотеке „Жарко 
Зре њан ин “ и њен е из давачке д ел атности на � i nk 
Tank  фе стивалу у  Лесковцу , 4. ок тоб ра 2008.  године , 
 књиже вни к, ур едн и к  и бивш и  предс ед ни к Управн ог 
одб ор а  Народне  би б ли отеке „Рад оје  Домано ви ћ“, Са-
ша  Стојан овић, библиот еку  је п ре дставио следећим 
речим а: „Тамо  где св е  по стаје трж иш те , и где  с е успе х 
 мери  не  број ем  ч италаца  већ  количи ном прод атих 
комада па пира  замрљани х  штампарско м бојом и 
овде гд е б аш сва ко  м оже да об јав и  б аш  свашта  а да  
се  не пос тиди,  из давашт во у би блиот ек ама о стаје 
последња бра на  паметн е, чи сте, лепе  пи с ане  речи.  Да  
ли би  се држава  – ко ја  нема  св ој наци онални  к ултур-
ни  пр ог рам – ик ада сет ила Стеван а Сре мца ,  Тодор а 
М а но јловића и  м ногих  други х, да  нис у  постојале 
 библиотек е  као чу вари ватре лепе  књ ижевн ости? Не 
са мо  као  чувари к њи га, већ и као чув ари д уха оних  
ср един а чији  је  једини  грех ш то  су м ал о  да ље  од ми-
кро ск опских даљина до к ојих  досеж е инт ересо вањ е 
пре сто н иц е. “19

Да ов а твр дњ а ниј е само  ле па пох вал а  библио-
те кама и  гн евна по ру ка  малих  ср едина п рес то ни ци, 
г овор е и под аци  о  и здава чк им  кућама :

„Ист р аж ив ањ е изд ав ача  – Истр аж ивање изда-
вачких кућа, р еа лизов ан о т елефо нском а нкетом 

 на   узо рку од  1 04  н ајвеће  из да вачке к ућ е у Ср б ији
Регионална ра сп ор еђеност издава ча  у Срб иј и: 
Београд – 7 7,9% , Вој во дина – 14,4%,  За падна  
С рбија – 2,9%,  Центр ал на Србија – 1 ,9%, Исто чн а 
Срб ија  – 1,9%, Ј ужна Ср би ја  – 1%. “20

Пош то је  та кође п оз нато да у нек и м град ови-
ма  уопште  н ема није дне књ ижа ре (ако   се изузм у 
 папирниц е, ма рк ети, ул ич ни про давци и  ки о сц и у 
који ма се могу  видети  и  купи ти  књ иге), биб ли оте ке 
су дуж не да  с во јој с редини надо кн аде та ј недо ста так 
и   пр уже садр жаје ко ји ће  се  борити  п рот ив  поплаве  
неукуса  и  шунда  и да ју  могућ ност кори сн иц има да 
до ђу  до најв иши х  д остиг ну ћа љу дског стварала штва.  
У кол ико је  би блиоте ка једино м ес то где с е к њиге 
о бј ављују и к упуј у, већ а  је и  прил ика з а  додатном 
з арадо м.

У  зак ључку  ан ал изе Д уб рав ке Си мов ић  је одат о 
п у но  п ризнањ е пос т оја њу изда вач ке  делат нос ти  у  
библиот ек ама , која  обухва та пре дст ављање п ублика-
ција  из з ав ича јн ог фонд а,   де ла знача јн их  аутор а, 
репринте  моног раф иј а и пери одике н а зави ча јне те ме,  
али и д ела с авр ем ен их аут ора . Овак ва  издања  по д ст ичу 
на  д аљ а  истраж ивања  к ул тур но г нас ле ђа.  Б иблиоте-
ке  обеле жав ај у своје  м анифес та ци је обја вљ ивање м 
 плакат а, по зи вница,  б ил тена,  к ата лога зборника  ра-
дова, који  та кође обо гаћ ују зав ич ајн е  збирк е.  Тр еб ало 
б и да по маж у  и  подстич у  и  об ја вљивање монографи ја 
раз них  инст ит уци ја и о рг аниз ација, ј ер  о не  углавно м 
 настају  к оришћење м матер ијала и з библиот еч ки х 
фондова и зад ир у у  разн е о бл ас ти љу дск ог стварала-
шт ва, ка о и е ду ка ти вне публи кац ије н ас тал е из 
а кти вно сти ко је  ор га ни зују за н ај млађе  ко ри снике . 
Периодичним пу блика ци јам а се п рид аје з ас лужен а 
п ажња, је р  се у  њим а  об јављуј у  текст ови   та кође н ас-
та ли на тем ељу истраживања ф он до ва би бли о тек а, 
незави сно од  тога да ли им је  тем а ти ка  библ иоте чка 
и ли  не ка др уга .21 

Да ли је  библи оте к ам а п отре бн а 
изд авачка д ел атн ост?

 Св е  више биб ли оте ка у Србији бави  се издава-
чко м дел ат но шћу. П репоз на ле су је ка о једн о од 
сред става испуњења своје м исије , к ао л ичну карту, 
особе ни знак , оно  што их  чи ни  јединст веним.  Да  ли 
се уо пшт е овак ва  в рст а дела тн ост и и може  о дваја ти 
од при ма рн е, библиот ечке,  ве ро ва тно је  пи та ње кој е 
ћ е  з ахтеват и  још мно го  истраж ивања и одгов ор а.  

18 MC Most – KnjigaInfo.com, Истраживање тржишта књига у 
Србији септембар – октобар 2006, Народна библиотека Србије, 
http://digital.nb.rs/pdf/Istrazivanje trzista knjiga u Srbiji.pdf (преузето 
10. 2. 2009).
19 Саша Стојановић, �ink Tank фестивал, Лесковац, 4. 10. 2008. 
године – усмена комуникација (ауторка текста поседује тонски 
запис).

20 MC Most – KnjigaInfo.com, Истраживање тржишта књига у 
Србији септембар – октобар 2006, Народна библиотека Србије, 
http://digital.nb.rs/pdf/Istrazivanje trzista knjiga u Srbiji.pdf (преузето 
10. 2. 2009).
21 Дубравка Симовић, „Анализа издавачке делатности народних 
библиотека у Србији 2001-2005. године“, Заједеница матичних 
библиотека Србије http://www.nbs.bg.ac.yu/view_�le.php?�le_
id=1896 (преузето 12. 2. 2009).
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Библиоте ке  у  Србиј и у ве ли ком бро ју су  с е о пределиле 
да про мовишу св ој е фондове,  сво ју зави чајнос т,  да с е 
п редстав е јавност и кроз делатно ст  ко ју  н ајбоље  по-
знају и к ој ом  се б ав е –  р ад са публикацијам а.  Уко-
рењен а  у  негов ањ у з авича јно сти, је р  су  св е библиотеке  
з ап очеле  издавачку  делат но ст обј ављивањ ем дел а 
знамен итих љ уд и  из своје ср еди не , првих књига 
м ла дих ау то ра,  часо пис и су се  покрет али   из  истих  
р азлога, изд авачк а д елатност  многих библиотека  
п рер асла је  оквир е л ок алне средине. Да  ли је  то на-
пуш та ње осн ов не дела тн ости? Да ли  с е уоп ште може 
поста ви ти  граница и  од бити да  се објави н ешт о што  
је препо зна то као  в рх унска вре дност, а слу чајно није  
де о лока лне  традици је? 

 Пример  за  т о може да  предс тав ља де лат н ос т 
Фонда  „Тодо р  Манојлов ић“ Градск е  нар одне  биб-
лиотеке  „Жа рко Зре њан ин“, к ад а  је  установље на 
наград а за  мод ер ни уме тни чк и сен зибилитет.  Д о сада  
је им ала седа мн аест д обитника који  су  објавил и с воје 
књ иге у е дицији „Феник с“.  Она трену тн о предс тав ља  
пресек  св ега што  је  з начајно  у  савреме н ој  књижевно-
ст и, ликовн ој и позо ри шн ој кр итици  и тео рији 
књижевности. Ауто ри не пр ипа дају за вич ајном 
 ми љеу,  али и мају исто  језг ро : модерн и  уметнички 
 сензиб ил итет вез ан за  дело То до ра Манојл ови ћа. 
Слич ни прим ери се  мо гу  наћи  у Краље в у,  Крагу јевц у 
и м но гим  друг им  градовима чије библ иотек е развија-
ј у  из давачку делатно ст.  И то  их не  чин и лошим 
 биб лиоте кама,  ј ер увек п остоји  надз ор матичне 
 биб ли отеке ч ији н алаз и су ј ав ни  и дос тупни ,  кој и 
потвр ђу ју  упра во  су про тно:  пов ећање  б роја к о ри-
сника, развијен у  ин фо рматич ку инфр ас труктуру, 
 изу зетан р ад  на  п опуларис ању к њи га  и  чита њ а код 
најмлађи х. Обја вљи в ањ е  стручне ли т ера туре в еома 
је  за ступље но у биб лиоте кам а  и  не заост ај е м ного 
 за  б еле тристико м. Свака  библ ио тека  има објав-
љен у библиог ра фи ју, репри нт не ке  монографске или 
 серијск е  пуб ликац иј е, струч ни  часопис .

Ако  из   св ет ских  ис кустава  мо жемо д а видимо  д а 
данас  би блиоте кари одлаз е  и едукују свој у  з аједницу  

о заштит и п ро ти в ХИВ  в иру са, ак о с у  преузели н а 
 се бе  д а опис ме ња вају н еписмено с та но вн иштво  
у  на јза бачен иј им делов има света, а ко орг ани зују 
комерцијалне в ечери  уз  в ин о и сир ,  ни је необи чн о н и 
што  су  с е  српске б ибли отеке о пре де лиле д а објављују 
 публик ац ије  у сопс тв еној продукцији. Можда с е 
то м оже   пр епознат и  и цени ти као особеност б аш 
јавних библ ио те ка у Срби ји ,  нешто што  у св ету 
није толи ко  у обичаје но  и  вр еднова ти  на  прави 
 начин , а   не  осуђиват и и п от ис кивати. Дире кт орки 
 једне  б иблиотеке  је  ј авно замере но да се п ре виш е 
бави  издав ачком де латношћу , н а  штету свог  мена-
џерског д ела посл а.  Друга  је п ох ваљ ен а што л ич-
но седи з а пулто м и и зд аје  књиге  ко рисницим а и 
тако ђе  не о бавља с воје мена џерске  дужности.  Тр еб а 
 се сетити  м ис ли Мајк ла  В .  Хи ла у в ези  с а  презен-
товањем  информација:  „Ма нип улисањ е  презенто ва-
њем инфор мација,  ПР  и ‘пр едстављање’ широ ко  се 
ко ристе,  воде ћи ка  цинизму  када ј е р еч о  вр ед ности 
вест и б ил о које  вр ст е.  Свес на употреба и зв рнути х 
и ли  не по тпуних  и нф ормација  како  би се  с кандали 
 зако мпл ико вали  пр омени ла  је  друштве не гран ице, и 
суп ро тс тављањ е  циљев а такозва них  ел итних  гр уп а  је 
уобичајено.  Нам ера та квог пр ед стваљања информа-
ци ја је  да   се  постигне ун апред  од ре ђен ци љ. “22

Оснивачи  б ибл иотека,  као и  ши ра  заједница , 
 морали  би д а п р еп ознају вреднос т и здава чке  
продукције с воје библи от еке и д а јој  по мо гн у 
финансијски. З а у зврат  би добил и в ред не пуб-
ликаци је  које  б и на достој ан  н ачин пр едстављале јед-
ну  ср едину  кој има  би се  поноси ли и  рад о  и х чак и 
покла њали. Фин ан сијска  кори ст коју б ибл ио тека  на 
ова ј н ачин  ост ва рује, води с амо ка ун апр еђењу  ње не  
п римарне  дел ат но ст и: пре  свега при наб ав ци  публи-
кац иј а и ос авр емења ва њу о преме.  А ко  су из давачке 
делатно сти пост але  само ста лна  предуз ећ а,  онда  су 
оне  у  стањ у  да пом огн у непрофи тни м оде ље њима ку-
ћа у којима  делују . Локалне и ли држа вн е  орган е  уп-
раве то  не  кошта м ног о,  а за  уз в рат  доби јај у сачув ан у 
 и  достојно пре дс тавље ну  нацио нал н у  баштину.

22 Мајкл В. Хил, Утицај информације на друштво (Београд: Народна 
библиотека Србије, 2008), стр. 10.
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књ иге у е дицији „Феник с“.  Она трену тн о предс тав ља  
пресек  св ега што  је  з начајно  у  савреме н ој  књижевно-
ст и, ликовн ој и позо ри шн ој кр итици  и тео рији 
књижевности. Ауто ри не пр ипа дају за вич ајном 
 ми љеу,  али и мају исто  језг ро : модерн и  уметнички 
 сензиб ил итет вез ан за  дело То до ра Манојл ови ћа. 
Слич ни прим ери се  мо гу  наћи  у Краље в у,  Крагу јевц у 
и м но гим  друг им  градовима чије библ иотек е развија-
ј у  из давачку делатно ст.  И то  их не  чин и лошим 
 биб лиоте кама,  ј ер увек п остоји  надз ор матичне 
 биб ли отеке ч ији н алаз и су ј ав ни  и дос тупни ,  кој и 
потвр ђу ју  упра во  су про тно:  пов ећање  б роја к о ри-
сника, развијен у  ин фо рматич ку инфр ас труктуру, 
 изу зетан р ад  на  п опуларис ању к њи га  и  чита њ а код 
најмлађи х. Обја вљи в ањ е  стручне ли т ера туре в еома 
је  за ступље но у биб лиоте кам а  и  не заост ај е м ного 
 за  б еле тристико м. Свака  библ ио тека  има објав-
љен у библиог ра фи ју, репри нт не ке  монографске или 
 серијск е  пуб ликац иј е, струч ни  часопис .

Ако  из   св ет ских  ис кустава  мо жемо д а видимо  д а 
данас  би блиоте кари одлаз е  и едукују свој у  з аједницу  

о заштит и п ро ти в ХИВ  в иру са, ак о с у  преузели н а 
 се бе  д а опис ме ња вају н еписмено с та но вн иштво  
у  на јза бачен иј им делов има света, а ко орг ани зују 
комерцијалне в ечери  уз  в ин о и сир ,  ни је необи чн о н и 
што  су  с е  српске б ибли отеке о пре де лиле д а објављују 
 публик ац ије  у сопс тв еној продукцији. Можда с е 
то м оже   пр епознат и  и цени ти као особеност б аш 
јавних библ ио те ка у Срби ји ,  нешто што  у св ету 
није толи ко  у обичаје но  и  вр еднова ти  на  прави 
 начин , а   не  осуђиват и и п от ис кивати. Дире кт орки 
 једне  б иблиотеке  је  ј авно замере но да се п ре виш е 
бави  издав ачком де латношћу , н а  штету свог  мена-
џерског д ела посл а.  Друга  је п ох ваљ ен а што л ич-
но седи з а пулто м и и зд аје  књиге  ко рисницим а и 
тако ђе  не о бавља с воје мена џерске  дужности.  Тр еб а 
 се сетити  м ис ли Мајк ла  В .  Хи ла у в ези  с а  презен-
товањем  информација:  „Ма нип улисањ е  презенто ва-
њем инфор мација,  ПР  и ‘пр едстављање’ широ ко  се 
ко ристе,  воде ћи ка  цинизму  када ј е р еч о  вр ед ности 
вест и б ил о које  вр ст е.  Свес на употреба и зв рнути х 
и ли  не по тпуних  и нф ормација  како  би се  с кандали 
 зако мпл ико вали  пр омени ла  је  друштве не гран ице, и 
суп ро тс тављањ е  циљев а такозва них  ел итних  гр уп а  је 
уобичајено.  Нам ера та квог пр ед стваљања информа-
ци ја је  да   се  постигне ун апред  од ре ђен ци љ. “22

Оснивачи  б ибл иотека,  као и  ши ра  заједница , 
 морали  би д а п р еп ознају вреднос т и здава чке  
продукције с воје библи от еке и д а јој  по мо гн у 
финансијски. З а у зврат  би добил и в ред не пуб-
ликаци је  које  б и на достој ан  н ачин пр едстављале јед-
ну  ср едину  кој има  би се  поноси ли и  рад о  и х чак и 
покла њали. Фин ан сијска  кори ст коју б ибл ио тека  на 
ова ј н ачин  ост ва рује, води с амо ка ун апр еђењу  ње не  
п римарне  дел ат но ст и: пре  свега при наб ав ци  публи-
кац иј а и ос авр емења ва њу о преме.  А ко  су из давачке 
делатно сти пост але  само ста лна  предуз ећ а,  онда  су 
оне  у  стањ у  да пом огн у непрофи тни м оде ље њима ку-
ћа у којима  делују . Локалне и ли држа вн е  орган е  уп-
раве то  не  кошта м ног о,  а за  уз в рат  доби јај у сачув ан у 
 и  достојно пре дс тавље ну  нацио нал н у  баштину.

22 Мајкл В. Хил, Утицај информације на друштво (Београд: Народна 
библиотека Србије, 2008), стр. 10.
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Сажетак
Ма ла ло кал на би бли о те ка у Ре пу бли ци Срп ској има до бар мо дел фи нан си ра ња, има ју ћи у ви ду 
да се фи нан си ра на тро јак на чин: из бу џе та Ми ни стар ства про свје те и кул ту ре, из оп штин ског бу-
џе та и из соп стве них сред ста ва. Ме ђу тим, сред ства ко ја се из два ја ју за фи нан си ра ње би бли о те ка 
ни су до вољ на. У ма лим и си ро машним сре ди на ма, где оп шти на за би бли о те ку из два ја сим бо лич-
на сред ства, би бли о те ка је у опа сно сти да бу де пот пу но скрај ну та. Ма ле ло кал не би бли о те ке би 
тре ба ло да се окре ну до дат ном при купља њу сред ста ва пу тем до на тор ства и спон зор ства, ка ко би 
са ме се би обез бе ди ле бо ље усло ве за рад.

Кључне ријечи:
На род на би бли о те ка Хан Пи је сак, фи нан си ра ње би бли о те ка, 

при ку пља ње сред ста ва, спон зор ство, до на тор ство

Хан Пи је сак је пла нин ски гра дић, а спа да у не-
раз ви је не оп шти не Ре пу бли ке Срп ске и БиХ. Пре ма 
по пи су из 1991. го ди не, имао је 6.500 ста нов ни ка, а 
са да се прет по ста вља да их има око 4.500.

На род на би бли о те ка Хан Пи је сак осно ва на је 
1923. го ди не, на ла зи се у згра ди Гим на зи је, смје ште-
на на 188 m2. Би бли о те ка рас по ла же књи жним фон-
дом од 27.206 књи га, а он је пред ста вљен у ли сном 
и елек трон ском ка та ло гу. Би бли о теч ко по сло ва ње 
је ауто ма ти зо ва но. Би бли о те ка за по шља ва три рад-
ни ка којe фи нан си ра Ми ни стар ство про свје те и 
кул ту ре РС. Број чи та ла ца у про те клих 10 го ди на 
се кре ће од 300 до 500. Нај број ни ји чла но ви су уче-
ни ци основ не и сред ње шко ле. Про це нат ста нов ни-
штва којe чи ни ко ри сни ке би бли о те ке кре ће се од 
6,6 до 11,1%. Оп шти на је из бу џе та за 2008. го ди ну 
из дво ји ла 0,54% или 5.500 евра за фи нан си ра ње би-
бли о те ке.

Да ли би бли о те ке у ова квим усло ви ма мо гу оп ста-
ти, ра ди ти и по ком мо де лу фи нан си ра ња? По ку ша ћу 
да од го во рим на ово пи та ње ко ри сте ћи као при мјер 
би бли о те ку ко ју во дим.

Нај ве ћи про блем са ко јим се су о ча ва ју би бли о-
те ке да нас је не до ста так про сто ра и нов ча них сред-
ста ва. Ма ле оп штин ске би бли о те ке фи нан си ра ју се 
на тро јак на чин:
- бу џет Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни стр ство про свје-

те и кул ту ре (пла те за по сле ни ма, на бав ка књи га 
до 1.500 евра),

- бу џет Оп шти не (ма те ри јал ни тро шко ви),
- вла сти ти при хо ди.

Сред ства ко ја до би ја ју би бли о те ке из бу џе та оп-
шти не обич но су не до вољ на за то што је ри јет ко ко ја 
оп шти на ри је ши ла све го ру ће про бле ме и има до-
вољ но сред ста ва за фи нан си ра ње над град ње. Про-
блем се до дат но ком пли ку је у оп шти на ма ко је су не-
раз ви је не, има ју ма ли број ста нов ни ка и не по вољ ну 
гу сти ну на се ље но сти. За то су ма ле ло кал не би бли о-
те ке при ну ђе не да тра же но ве до пун ске ви до ве фи-
нан си ра ња, да би ис пу ни ле уло гу и свр ху свог по сто-
ја ња. Тре ба ло би те жи ти ка то ме да би бли о те ка има 
до бру стра те ги ју раз во ја, да при мје њу је но ве иде је 
у скла ду са по сто је ћом си ту а ци јом. Нај го ра је со лу-
ци ја по ми ри ти се са по сто је ћим ста њем, че ка ти да 
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Ма ла ло кал на би бли о те ка у Ре пу бли ци Срп ској има до бар мо дел фи нан си ра ња, има ју ћи у ви ду 
да се фи нан си ра на тро јак на чин: из бу џе та Ми ни стар ства про свје те и кул ту ре, из оп штин ског бу-
џе та и из соп стве них сред ста ва. Ме ђу тим, сред ства ко ја се из два ја ју за фи нан си ра ње би бли о те ка 
ни су до вољ на. У ма лим и си ро машним сре ди на ма, где оп шти на за би бли о те ку из два ја сим бо лич-
на сред ства, би бли о те ка је у опа сно сти да бу де пот пу но скрај ну та. Ма ле ло кал не би бли о те ке би 
тре ба ло да се окре ну до дат ном при купља њу сред ста ва пу тем до на тор ства и спон зор ства, ка ко би 
са ме се би обез бе ди ле бо ље усло ве за рад.

Кључне ријечи:
На род на би бли о те ка Хан Пи је сак, фи нан си ра ње би бли о те ка, 

при ку пља ње сред ста ва, спон зор ство, до на тор ство

Хан Пи је сак је пла нин ски гра дић, а спа да у не-
раз ви је не оп шти не Ре пу бли ке Срп ске и БиХ. Пре ма 
по пи су из 1991. го ди не, имао је 6.500 ста нов ни ка, а 
са да се прет по ста вља да их има око 4.500.

На род на би бли о те ка Хан Пи је сак осно ва на је 
1923. го ди не, на ла зи се у згра ди Гим на зи је, смје ште-
на на 188 m2. Би бли о те ка рас по ла же књи жним фон-
дом од 27.206 књи га, а он је пред ста вљен у ли сном 
и елек трон ском ка та ло гу. Би бли о теч ко по сло ва ње 
је ауто ма ти зо ва но. Би бли о те ка за по шља ва три рад-
ни ка којe фи нан си ра Ми ни стар ство про свје те и 
кул ту ре РС. Број чи та ла ца у про те клих 10 го ди на 
се кре ће од 300 до 500. Нај број ни ји чла но ви су уче-
ни ци основ не и сред ње шко ле. Про це нат ста нов ни-
штва којe чи ни ко ри сни ке би бли о те ке кре ће се од 
6,6 до 11,1%. Оп шти на је из бу џе та за 2008. го ди ну 
из дво ји ла 0,54% или 5.500 евра за фи нан си ра ње би-
бли о те ке.

Да ли би бли о те ке у ова квим усло ви ма мо гу оп ста-
ти, ра ди ти и по ком мо де лу фи нан си ра ња? По ку ша ћу 
да од го во рим на ово пи та ње ко ри сте ћи као при мјер 
би бли о те ку ко ју во дим.

Нај ве ћи про блем са ко јим се су о ча ва ју би бли о-
те ке да нас је не до ста так про сто ра и нов ча них сред-
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те и кул ту ре (пла те за по сле ни ма, на бав ка књи га 
до 1.500 евра),
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гу сти ну на се ље но сти. За то су ма ле ло кал не би бли о-
те ке при ну ђе не да тра же но ве до пун ске ви до ве фи-
нан си ра ња, да би ис пу ни ле уло гу и свр ху свог по сто-
ја ња. Тре ба ло би те жи ти ка то ме да би бли о те ка има 
до бру стра те ги ју раз во ја, да при мје њу је но ве иде је 
у скла ду са по сто је ћом си ту а ци јом. Нај го ра је со лу-
ци ја по ми ри ти се са по сто је ћим ста њем, че ка ти да 
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се си ту а ци ја са ма по се би ри је ши, те да вас се не ко 
сје ти.

Вје шти на при ку пља ња сред ста ва по ста је је дан од 
кључ них еле ме на та за одр жи вост и успје шан рад би-
бли о те ке. Стра те шки план, упра вљач ки алат по мо ћу 
ко јег лак ше и бо ље оба вља мо по сло ве, по ма же нам 
да од ре ди мо спе ци фич не при о ри те те ко ји ма ће мо се 
ба ви ти, обим сред ста ва ко ји је по тре бан за оп ти мал-
но функ ци о ни са ње Би бли о те ке, план мо гу ћих из во ра 
фи нан си ра ња, на чин на ко ји ће се сред ства при ку-
пља ти.

Би бли о те ка би нај пре тре ба ло да из вр ши ис-
тра жи ва ње ко су по тен ци јал ни до на то ри и спон-
зо ри (нпр. ис так ну ти при вред ни ци ва шег кра ја, 
углед не лич но сти и бо га ти по је дин ци, уста но ве, 
пред у зе ћа, од ре ђе не вр сте ор га ни за ци ја…), ко-
ји из во ри фи нан си ра ња по сто је у ре ги ји, мо же ли 
се до би ти нов ча на по моћ или до на ци ја у опре ми? 
На ша би бли о те ка се обра ти ла за по моћ у на бав ци 
књи га (те ле фо ном, пи сми ма, mail-ом) свим ис так-
ну тим пред у зе ћи ма и при вред ни ци ма 
ре ги је. Ку цај те, отво ри ће вам се... На 
тај на чин успје ли смо да фи нан си ра мо 
од ла ске на Са јам књи га и би бли о те ку 
по но ви мо но вим књи га ма.

Сле де ћи ко рак је сту па ње у кон-
такт са до на то ром, спон зо ром са ја-
сно де фи ни са ним пој мом за го ва ра ња, 
уви јек свје сни чи ње ни це да до би је ни 
ре зул та ти мо гу би ти вр ло скром ни. 
Мо ра те би ти вјешт пре го ва рач са ја-
сним ста вом, пре ци зним и тач ним чи-
ње ни ца ма.

Ко ри сно је: 1. Из ра ди ти ин фор ма-
тор са основ ним по да ци ма о би бли о-
те ци, ње ној ми си ји, про гра му ра да и 
ци ље ви ма, 2. Де фи ни са ти свр ху тра-
же них сред ста ва и 3. При пре ми ти 
пред ра чун за шта се тра же сред ст ва. 
Убје дљив стил пи са ња и ра зу ман бу-
џет су од лу чу ју ћи еле мен ти за успјех.

Не ке од ме то да при ку пља ња сред-
ста ва су пу тем: по ште, те ле фо на, кул-
тур них ма ни фе ста ци ја, лич но и сл. 
Нај у спје шни ји је онај ме тод ко ји под-
ра зу ми је ва ди рект ни и лич ни кон такт 
са до на то ром. Ефи ка сан на чин при ку-
пља ња сред ста ва је и пу тем про је ка-
та у ко ји ма увје ри те до на то ре да вам 
одо бре сред ства за ре а ли за ци ју иде-
је опи са не у про јек ту, чи ји је крај њи 
ре зул тат по зи тив на про мје на. До на-
то ри не да ју но вац без ја ких раз ло га, 
за то ваш про је кат мо ра би ти ја сан и 
убје дљив. На ве ди те ло гич не раз ло ге 
за што би ваш про је кат тре бао би ти 

по др жан. Опи ши те на мје ра ва ни дје ло круг ра да са 
оче ки ва ним ре зул та ти ма, опис ак тив но сти и њи хов 
рас по ред. Ка кве и ко је ће ко ри сти има ти до на тор, 
спон зор од ва шег про јек та, као и ве зу из ме ђу ва шег 
про јек та са свр хом и ци ље ви ма са мог спон зо ра, до-
на то ра.

Спон зор ства тра же до бру ре кла му. Би бли о те ка 
мо же пред ста ви ти спон зо ре пу тем пре да ва ња у окви-
ру те мат ских ци клу са, из ло жбе них по став ки, ма ни-
фе ста ци ја, из ра дом про па ганд ног ма те ри ја ла, ре кла-
ми ра ње пу тем ва ше web стра ни це. Ци је ну мар ке тин-
шког пред ста вља ња мо ра те па жљи во од ре ди ти. Не ка 
опис став ке о тро шков ни ку бу де де таљ ни ји та ко да 
не зах ти је ва по себ на об ја шње ња. Ис ка за ни тро шко ви 
мо ра ју би ти ра зум ни, ни пре ви со ки, ни пре ни ски. На 
овај на чин би бли о те ка Хан Пи је сак успје ла је да при-
ку пи знат на сред ства пред ста вља ју ћи свог спон зо ра, 
срп ске шу ме ШГ „Ви соч ник“. Из ра ди ли смо про па-
ганд ни ма те ри јал (ин фор ма то ре, члан ске кар те, по ка-
зи ва че, лет ке) са ло гом на шег спон зо ра, на свим пла-
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ка ти ма за књи жев не ма ни фе ста ци је био је ње гов ло-
го, а на отва ра њу свих ма ни фе ста ци ја упу ћи ва ли смо 
му за хвал ност и сл. Све што би тре ба ло да ура ди те је 
да пра ти те кон кур се за мар ке тин шка пред ста вља ња и 
да се при ја ви те.

Над гле да ју ћи ток на ших ак тив но сти, во ди мо 
еви ден ци ју о до на то ри ма и спон зо ри ма, под не се ним 
про јек ти ма, не пре кид но до пу ња ва ју ћи и ко ри гу ју ћи 
по сто је ће по дат ке. Та ко вре ме ном ства ра мо ба зу ко ја 
ће нам у бу дућ но сти знат но олак ша ти по сао.

Ак тив ним ра дом За ви чај ног одје ље ња, сту па њем 
у кон такт са за ви чај ним углед ни ци ма, мо же те за би-
бли о те ку при ку пи ти знат ну по моћ, у нов цу, на мје-
шта ју, тех нич кој опре ми, књи га ма.

Ма ле ло кал не би бли о те ке мо ра ју ство ри ти при-
хо де, фор ми ра ти ре зер ве, а све у ци љу успје шног по-
сло ва ња. Са вје сним тро ше њем нов ца, из бје га ва њем 
ри зи ка, му дрим ула га њем нов ца. Мо ра те би ти ис трај-
ни и има ти ја ку ЖЕ ЉУ и ВО ЉУ за про мје ном.

Тра жи те сред ства, ако не ће те ви, не ко дру ги ће 
си гур но! Бу ди те про фе си о нал ни и из гле дај те та ко! 
Вје руј те у се бе и иде ју ко ју за сту па те!

Ab stract
Ha ving in mind that small pu blic li bra ri es in the Re pu blic of Srp ska are fun ded from three so ur ces (Mi-
ni stry of Edu ca tion and Cul tu re, lo cal com mu nity, and the ir own funds) it co uld be said that mo del of 
fun ding is good. Ho we ver, re ve nu es are too hum ble. In small and po or com mu ni ti es, with ex tre mely 
small re ve nu es, li bra ri es are in dan ger of be ing com ple tely iso la ted. Small pu blic li bra ri es sho uld fo cus 
on fund-ri sing and spon sor ship as one of pos si ble ways to de ve lop the ir own po si tion.

Keywords:
Han Pi je sak Pu blic Li brary, li brary fun ding, fund-ri sing, 

spon sor ship, do na ti ons
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Упра вљање ин фор ма ци о ним си сте ми ма, 
UN – Ује ди ње не На ци је, KCEW
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Ел ектро нск и  из во ри, тенд енци је отв оре н ог  приступа информација ма , електро нс ке биб ли от еке, 
ка о  и  Web 2 .0 се рви си  се убрзано  р аз вијају,  п ру жа ју ћи но ве  мо гу ћн ости за  о бр аз овање  и к о му-
ни ка цију ист раж ив ачима, профес орима, би бл иотекарима и  с ту де нт има.  У овом  р аду се у ка зује на 
нај ак туелније  т ем е: поја ву  и прим ену  Web 2.0  се рвиса,  а пликаци ја , употребу дру штве ног софтвера, 
на уч них бло гов а, као  и  електр он ских из во ра  отворен ог  приступ а  и  њихова пр имена  и кор ишћење 
у в ис ок ом  образовању.

Кључне речи:
Интернет  тех нологи је , Web 2. 0, о творени  пр ис ту п, еле кт ронски  и звори, 

ел ектрон ски  конзор цијуми ,  нау чни б лог ови, on- line друш твене мреже,  д игита лна писменост

УДК 004.738

Web 2.0 – соц ио технол ошка р ев ол уција
 

Ди гитал на  ер а  ј е убр зал а про це с ствар ања  
 глобалне и нфо рм ац ионе  инфраст руктур е 1.  Библи-
отек е и у ни вер зитети  ш иром с ве та  к реирају сопс-
твене д иги та лне  сервис е,  по везујући  с е са други м 
у ни вер зитет ск им  р ач унарским мрежама к ро з  ин-
терактив ну к омуник ацију.  Web  1 . 0 је п одразу м евао 
ел ектронс ку  пошту,  ди скусионе г ру пе, mailing листе, 
ф ор уме,  ста ти чн е Web  сај тове, до к  Web 2. 0 укључ уј е 
 интер акц иј у,  сарадњу , отвор ени  п риступ из ворима  
инфор мац ија  и знању, претраживост  и д аљи раз вој 
с ем ан ти чког W eb -а.

Web  2. 0 представља др угу генерацију разво ја  и 
диз ајн а на  We b- у,  к оја има  з а циљ  да  о мо гући ста бил-
ну комуникацију ,  ра зм ену ин фо рм ац ија,  и  сарадњу.  
W eb  2.0  техноло ги ј е о могућава ју  н ау ци  и образ ов ању 
бо љу функ цио на лн ос т, колаборациј у, отв ор ени при-
ст уп информа ција ма, к ао  и  б ројне  сервисе :  сајтове  
з а  друштв ен о  по везивање, wiki с тра нице,  бл ог ов е  и 
 фолксо номије.  We b  2.0  п редста вља рев ол уциона рн и 

ко нцепт  и нте ракти вност и к оји у кљу чу је мн ог об ројне 
ко риснике који  акт ив но доп ри носе с адржају , и  с амим 
тим  трансфор мишу п рир од у  з нања  и  ин форма ције. 
К ак о  је  разв ој инф ормацион о-комуни кационих 
те хнол огија д он ео читав с пе кт ар и бог атство 
д руштвени х сервиса за  образов а ње  и развој ,  тако  ј е 
ј едан од  о сно вних  пре дуслова  за  њихов о к оришће ње 
 – дигитална п исмено ст , односно медијска пи смен ост 
(ен г.  M edia li tera cy).

Web 2.0 и  друштвено  у мр ежавањ е
 

Друш тв ени W eb  2. 0 софтвер  и аплик аци је пружај у 
 ве лике мо г ућности за разв ој  п ро грама у образ овању  
и науц и.  Web  2.0 т ех нологије с у  де о мреже  нашег 
свакодневног  живота , а  умрежава ње  је л ак о  оствари-
ти  уз по моћ   бе сп латног с офтвера на ме њен ог  школа ма , 
библ иотекам а,  и сами м  тим инте грисати блогове, wiki 
 стран ице и  ф оруме у  програ м и   ра д. То ј е пракса к оју 
ко ри ст е светск е  би блиотек е и  к оја им  уједно  омогућава 
 да  са рађују  и  доприносе  зн ању у  вир туелној зај едници.  
Сервис и к ојe кор исте библ иот екари,  информ ато-
ри, ака демс ко особ ље  и студ ен ти у ци љу  употребе 
е лектронск их  и звора  отворен ог  присту па, су алат и 

1   Christine L. Borgman, From Gutenberg to the Global Information In-
frastrucutre, access to information in the networked world (Massachu-
setts, Cambridge; England, London: MIT press, 2003).
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 –  ап ликац ије к оји  и м  помажу  у р ад у. Он и о могућавај у 
б ољу инт ер ак цију и по сп еш уј у с арадњу у обр азовним 
п роцесим а,  од колаборат ив них, и нт ер aк тив них wi ki  
п латформи ,  Web страница мулт имедиј ал но г  садржаја  
– p odcastin g,  а удио  и вид ео  матер ија ла,  до напредних 
ап ликација које кори сте семант ички Web  ка о осно ву 
 з а  свој ра д. Т ак о, на  пример,  Конгр ес на  б иб лиотек а у 
Ваш ингтон у, поред  блога,  ди ги тализује с воје збирке 
с та рих  и ре тких коле кциј а на Fl ick r- у2 ,  где к орисни ци  
мо гу да учествују у комента рисању п утем  су ге стија, 
и нтерaкцијом и  д а утичу  на даљ у д инамику и  развој 
 ов их отворених зб ир ки.

Посто је  т ри груп е у м ре же них Web 2 .0  с ервиса и 
а пли ка ција у  би блиотек ама  и обра зова њу којe  д оп-
риносе  о творен ом  прист упу еле кт ронским  из ворима: 
 нау чни бло го ви ,  wik i стра ни це  са богат им образовним  
мултим ед иј алним садржајем  и алати з а дру штвен о 
умре жа ва ње. Web 2 .0  софтв ер  и  алати м ог у бити 
сортир ани по  сл ед ећем ре до сл ед у:
- се рвиси з а  др уштвено ум режавањ е  и повезивање 

љ уд и – Faceb ook,  My Sp ac e, Li nke dI N,  XING,
- се рв ис и за друшт ве ну  размену информа ци ја ,  

„снабд ева ње“ и аг рег ацију као што  су D elicio us , 
Friend Feed, Netvibes,  Furl, 

- др уш тв ени сервис и за в идео и  а удио пренос 
информација –  Yo uTube, Vi meo,  Seem ic ,  Bl ip.fm , 
L ast.fm,

-  сервис и за др уш тве но  архивира ње посеб них збир-
ки,  мапа и ф от ог рафија –  Flickr,

-  софтвер пл ат фо рм е за блог ов ање – Blo gge r, 
Wordpr es s, Live J ournal,

- e-lea rni ng платф орме и софтвери  – Mood le, MIT 
b lack board , A tut or ,  Ning, Pbw iki,

- ал а ти за д руштвено микроб логовање  – Twitt er , 
Jaik u,  Pownce, Plur k ,

- алати за инстант  по руке/разговор/cha t  – Goo gle 
talk,Y ah oo Me sse n ge r, MS N, AIM,  Mee bo. 
Ј ед ан од примера библиоте ка  које су имплементи-

рале с ве  ов е Web 2.0 сер ви се у с вом   св акодневном 
 пос ло ва њу је ск уп  на учних  би бл ио тек а Јеј л 
 Универзитета. 3

Најбитније кар ак теристик е  наведених  д рушт-
вених  Web  2 .0  софтв ера и се рвис а су:  по ве за ност,  ин-
те ра кц ија, и нст ант повр ат на инф ормациј а,  ко му ни-
кација,  с ар адња, о тв орен и прис туп ин фо рма цијама  и 
 из во рима, п ерм ане нтно у чење ,  дигиталн о  о писмења-
ва ње и  за је дничко учествовање   у  креирању и  ме ња-
њу  садрж аја   на  Web-у ,  у  учиони ци,  на уни ве рзитету,  
б иб лиотеци.

 По менути  д руштв ен и сер вис и,  апликациј е и 
софтве ри пруж ају ве ли ке  могу ћн ости за  уче ње и на-
ст аву. Мн ог и проф есори кор исте б ес пл атне соф твер е 

отво реног типа  з а  св ој а предав ања, елек тронске  та-
бл е где ком ун иц ирају  у групи с а своји м  студентима 
или  колега ма,  почев  од  wiki  стр ан ица, Ni ng  о n-
 line  образовних  лока лних за једниц а,  ра змењујућ и 
 податке , електро нск е књиге,  до кумент а, отворе ни  
с офтве р за наставу, bl ackboar d  систем (виртуел на таб-
л а), и аудио/виде о  курсе ви из с вих об лас ти  н ауке – 
MIT open course  Ware4.

 Нек и  универзитети, као шт о је,  на  п ример, 
Унив ер зи тет у  С тe нфорду,  с воја п ред авања ау дио-
в изуелне  сад ржаје у сту пају а ка демском  свету пу тем 
о бразовног   програм а It unesU5,  тако д а свако м оже  д а 
преузме  б ес пл атн и софт ве р iTunes  и  пр етражује по 
м ултимед ија лн им  базама  и пред метима  ов ог и други х 
 ун иверзит ет а. 

T Wi ne, с ерв ис  заснован на н ајновијим  тех-
нологијама сема нтичко г  We b-а, нуд и два  кл асична 
нивоа  з а  сврхе  предавањ а  и учења :  ма теријал  за 
предавања (кој и се  нал ази у  о др еђ еним TW ine  
групама) , и ко нстру кт ив ну пед агоги ју  (студенти  
израђују TW ine мате риј ал кој и  користе  за учење) . Ова ј 
 сис тем пр ил ично подсећа на  на чи н  на који користимо 
сервисе к ао  што с у  Delicious , Furl,  итд .

 
Web 2. 0  и  научни  бло го ви у с вет ск ој  блого сф ер и

 
Б л оговање  у са време ном и нф орматич ко -

комуника ци он ом свету  ни је више  но вина. П роф е со-
ри , преда вачи,  ст ру чњаци  за меди је  и библиоте кари, 
с во је активности да нас о ба вљ ај у и о n-line .  Бл ог ови 
и We b  2. 0 алати редефин иш у  начин пов ези ва ња са 
коле гама, као  и са садржајем н а  Ин тернету.  На бло-
гу ,  на при мер, ауто р  се  повезују са г руп ом  ч италаца, 
тако што објављуј е „post“  (инфор ма ц ију, в ест,  линк, 
у нос ,  по датак) .  За тим, ч итаоц и у че ствују у  кон-
верзацији, додају ћи  с воје к ом ентар е т ој  и нформа-
циј и. Да  би п родуж ил и р азмену инфо рм ац ија,  по ст-
оји д руштвени  bookmarking – означавање сад ржаја 
п ом оћу а ла та  као што  је D el. Icio.u s,  к ој и олакшава 
ло цирање  оn- line р есу рс а. Библ иоте ке  2.0 и с ве тск а 
ака дем ск а з аједница  трансф ор ми шу  се ко ри ст ећи ин-
тер ак ти вне нап ред не техн ол ог ије.

Н а уч ници,  и стражи ва чи, студент и  и  издава чи  
креир ају нау чне блог ове, ш то  омогућава  ј ав ности  широм  
света  да  б уд е упозна та са   најнов иј им  открићима и де-
ша вањима у  свету н ауке. Деф инишу се на  дв а  начина:  
п о теми  о  којој с е п ише  и по  а уторит ет у научни ка.

П ос тоје и  ко лектив ни  н аучни бло гови  – г ру па 
научних  блогова фо рмирана у  ок ви ру зај е днице. На 
 прим ер, у оквиру Se ed ма га зи на кр еиран  ј е S cienceBlogs.
co m  – гру па н ау чника к оји  о бј ављују  по следња н ау чн а 
достиг ну ћа  и  ин формаци је,  л инкове ка  радови ма  и  
експерим енти ма, пр ој ектима  на  својим  бл оговим а. 

2   Конгресна библиотека на Фликер-у, http://www.�ickr.com/photos/
library_of_congress/ (преузето 10. 9. 2008).   
3 Научне библиотеке Јејл Универзитета, http://www.library.yale.edu/
science/ (преузето 10. 9. 2008).

4 MIT open course ware, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/av/
index.htm (преузето 10. 9. 2008).   
5   iTunesU,  http://www.apple.com/education/itunesu (преузето 10.  9.  2008).
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- др уш тв ени сервис и за в идео и  а удио пренос 
информација –  Yo uTube, Vi meo,  Seem ic ,  Bl ip.fm , 
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-  сервис и за др уш тве но  архивира ње посеб них збир-
ки,  мапа и ф от ог рафија –  Flickr,

-  софтвер пл ат фо рм е за блог ов ање – Blo gge r, 
Wordpr es s, Live J ournal,

- e-lea rni ng платф орме и софтвери  – Mood le, MIT 
b lack board , A tut or ,  Ning, Pbw iki,

- ал а ти за д руштвено микроб логовање  – Twitt er , 
Jaik u,  Pownce, Plur k ,

- алати за инстант  по руке/разговор/cha t  – Goo gle 
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п ом оћу а ла та  као што  је D el. Icio.u s,  к ој и олакшава 
ло цирање  оn- line р есу рс а. Библ иоте ке  2.0 и с ве тск а 
ака дем ск а з аједница  трансф ор ми шу  се ко ри ст ећи ин-
тер ак ти вне нап ред не техн ол ог ије.

Н а уч ници,  и стражи ва чи, студент и  и  издава чи  
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П ос тоје и  ко лектив ни  н аучни бло гови  – г ру па 
научних  блогова фо рмирана у  ок ви ру зај е днице. На 
 прим ер, у оквиру Se ed ма га зи на кр еиран  ј е S cienceBlogs.
co m  – гру па н ау чника к оји  о бј ављују  по следња н ау чн а 
достиг ну ћа  и  ин формаци је,  л инкове ка  радови ма  и  
експерим енти ма, пр ој ектима  на  својим  бл оговим а. 

2   Конгресна библиотека на Фликер-у, http://www.�ickr.com/photos/
library_of_congress/ (преузето 10. 9. 2008).   
3 Научне библиотеке Јејл Универзитета, http://www.library.yale.edu/
science/ (преузето 10. 9. 2008).

4 MIT open course ware, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/av/
index.htm (преузето 10. 9. 2008).   
5   iTunesU,  http://www.apple.com/education/itunesu (преузето 10.  9.  2008).
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Елек тр онс ки и зво ри о  творено г  приступ а

 Феномен  кор ишћења  е лектронс ки х извора п ред-
стављ а к ом плексну  по јаву,  с обзиро м да  употр еб а 
Инт ер нет а не зависи само  од дру шт веног живота 
пој еди нц а, већ  и о д других  фа ктора к ао што  су  п ос-
тојећи  дру штвени  и  технички  усло ви,   ра звијености 
ак ад ем с ке  среди не  и  мреж е  биб лиотек а,  као  и 
профес ион ал ни   интер еси  корисник а,  ње го ва  општ а 
 и и нформацио на  писмено ст  и  инте ле кт уа лна радо-
зналост. С туде нти и  научн иц и  избегава ју да  ко ристе 
е лек тронск е  ба зе  часописа с а р ес трикти вн им прис-
ту пом  литера тури , тј. „ за кључане “  архиве.

 
Коришћење еле ктро нских  из вор а у Срб ији  

–  крата к о с вр т и з ак ључна ра зм ат ра ња

К онз орцијум  библиотека  С рбије  за обједињену 
набав ку  (К оБ СОН) је   на јв ећи серви с  у С рбији 
з а претражив ањ е,  п реузимањ е и с кладишт ење 
елек тронс ког ма теријала из ба за п уног те кс та . 
Конзорцијум  нуд и 35.00 0 ел ектронск их часописа  и 
3 0.000 н аслов а е лектронск их к њига, ш то  пред стављ а 
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6 D. Radovanović, „Elektronsko izdavaštvo u akademskom okruženju 
– nove forme i izazovi“, (magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, 
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 тамо гд е они дуж е  бо раве и  у че  –  у библ ио текама.  
С тога је  неоп ходно п ред уз имање  стр а те шких акција 
 у  ци љу  б оље оп ремљенос ти  б иб ли отека,  ка о  и  
о рганизовање  обуке  за  б иблиоте каре. Библиотека-
ри имај у  са св им легит им ан захт ев да им  се , по ред 
технологије, обезбеде  услови  за  пермане нтн у  обуку 
и р ад  н а  коришћ ењу еле кт ронских  п убл икаци ја  у 
библио теци, к оја  укључује и кори шћ ење извора 
 отворе но г прис туп а и Web 2 .0  сер виса.

Н а основу  стечен их с азнања,  и з непосре дн ог  
у вида у  ст ање  електр он ск их изво ра , и з док ум енат а, 
стати ст ичких пода та ка и и зве штаја реле ва нтн их 
уста нов а  и струч ња ка ,  ин тервјуа  с а о дгово рни м 
учесницима у о рг анизо вањ у  и  коришће њу   си стема 
Web 2.0,  е -и звора и нформа ција , произ илази да су у ра-
зв ијеном с вету  друшт ве ни софт ве р, We b  2.0  сервиси , 
 електр онски извори и њи хово к ори ш ћењ е на ви со ком 
н ив оу, а да  се у н ашој библ ио те чкој  сред ини ис ку ство 
о томе  с тиче тек  не колико  после дњих  г одина.

 Иако  подаци  о т ренутном  с тању доступнос ти 
б есплатн их  друштв ен их соф тв ер а, као и елек тр он ск их 
из вор а у С рб ији , показ у ју да они  п ре вазилаз е  потре бе  
ко рисника  у н ауци и  об разовањ у,  анализа  к ор ишће ња 
елек тро н ск их  извора  у  научним  и високош ко лским  
би б ли отекама,  ук аз уј е на сп ор о у кључи вањ е  би-
блиотека у о безбеђива ње  и  к ор ишћењ е инф ормаци ја . 
 Ту инерт но с т  у библио те кама ни је  т ешко п ове за ти  с а 
ситуац иј ом у њихо вим надређе ни м и нститу цијама,  
у ко ји ма се , ч ес то  због не до во љног фи нансир ањ а 
 научно- истра жив ач ки х пројеката,  најпр е  лишав ају  
изво ра  и нформаци ја,   а  још чешћ е одлажу на бавку 
р ачуна ра  з а  би блиот еке. Гла вни  узрок  ма лог б ро-
ја библи оте ка ра ко ји  су  послед њих  година  по че ли 
да  оп сл уж ују ко рисник е електронс ки м  из ворима 
 информ аци ја пр ек о КоБ СОН -а  ј е више го диш њи  
прек ид  н абавке  из вора  инф о рм ација, н епостоја ње 
 рачунара  у већини библиот ек а,  а  потом и ка шњење  са 
 об уком з а р ад  н а  рачуна ри ма  и  са другом  савременом 

ин фо рмацио н ом техн ол о ги јом. Са  Ко Б СО Н- ом се 
оче куј е  пр ео крет с иту ац иј е у библ ио текама  на  у ни-
верзитетим а, факулт етима , и н ау чним  институти-
ма  због т ога  што више  не ће мо рат и  са ми да плаћају 
пре тпл ат у  на штамп ан е п убликац ије,  већ ће  с е ори-
јентиса ти  ка кор ишћењ у  електро нск их изво ра чију 
прет плату пл аћ а д ржава.

 
За кљ учак

Нужно  је, у наши м  околностима , п од стица ти  на 
сп ре мност  и  о тв ореност  за прихв атање н овина, бу-
дити мот иваци ју  и  во љ у за  уч ењем,  како би  ула за к 
у н ове инфор ма цио не  токов е  мог ао да ре зултира 
већим  и квалитетниј им  коришћ ењ ем  елект ро нскх 
изво ра.   Он о  је праћено обр азовањ ем корис ни-
ка и би бли отекара,  кр оз ст руч не  о б уке и  ув ођ ење 
стандарда  за  ст ицање и нф ормацион е  писмености  
(ACRL – Information  L iteracy Co mp et ency S tan dards  
fo r Higher Educat io n) и до бијања  „во зачке дозволе“ 
( EC DL  – Compute r  Dr iving  Li ce nc e) за ра д н а  ра-
чунару , ш то поједине институ циј е и конз о рци јуми 
подстич у. Да  би се ово  постиг ло,  неопход но  је,  на 
прв ом  месту,  да  на ше академско ок ружење  бу де 
 технички  о пр емљени је,   и  да  се сва ко м факултетск и 
 об разовано м библиоте кару  об езбед и  ра д на р ач уна-
ру и пр исту п оn-li ne  базама  п одатака .

К оришћење еле ктр он ских и звора  отвореног 
прис тупа , као и  могућности кој е п ружа Web 2.0 
друштв ени соф твер су  тек у  за четку к од  нас. 
Б есплатни с оф твер,  базе  отворе ног  п риступа,  бо-
гат ство и зв ор а к оје пру жа Конзорц иј ум пре дс тав-
љају ко мпар ативну  пр еднос т з а Ср бију, коришћење 
електр онс ких извор а ј единств ен а је шанс а у 
овом трен ут ку, од посебног з на ча ја за д руш тв о  у  
транзиц иј и, као  и  за укљу чивање  у  ин фо рмационо-
технолошк е  токове  у  св ету.

Abstract 
Mo re tha n  a  decade after  the Web  be ga n, electronic resources,  op en acc ess tende nc ies, as well as Web  
2. 0  develop rapidly, o�ering  n ot  only to l ib rarians b ut the end users, resea rc he rs , educators , s tu dents 
new fo rms fo r  communication a nd infor mation. The paper fo cus es on  two  e mergin g a reas, We b 2.0  
an d  el ectronic li braries ,  exploring the ir impl ica ti on s  for highe r  education a nd  emergent op portunities 
for t ea ching a n d learning.  New  level of  Web  2 .0 paradig m r ai ses new  ch allenges  and  approa ches for 
 li braries, consorti a,  electroni c  centers, academic world and  education in  genera l.
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Од TEL-а до Еуро пе а не 
и да ље

Та ма ра Бу ти ган-Ву чај
На род на би бли о те ка Ср би је
ta ma ra@nb.rs

УДК 004.738.5:02(4)

Сажетак
Ве ли ки број европ ских про је ка та по кре нут је за би бли о те ке ка ко би оне што ви ше отво ри ле сво је 
фон до ве за ви ру тел не ко ри сни ке. За би бли о те ке у Ср би ји су ови про јек ти углав ном за тво ре ни, јер 
Ср би ја ни је до ра сла и јед но став но не ма пра во да уче ству је у њи ма. Упр кос то ме, На род на би бли о-
те ка Ср би је се из бо ри ла за ста тус парт не ра у сер ви су The Euro pean Li brary и са рад ни ка у про јек ту 
Еуро пе а на. Рад са др жи кра так пре глед про јек та Еуро пе а на, као и про је ка та ко ји на по сре дан или 
не по сре дан на чин до при но се пр вој европ ској ди ги тал ној би бли о те ци, му зе ју и ар хи ву. 

Кључне речи:
Eвропска би бли о те ка, Еуро пе а на, европ ски про јек ти

Еуро пе а на, је дин стве но ме сто на мре жи ко је 
отва ра вра та це ло куп не европ ске кул ту ре, сво јим 
сло га ном нас под се ћа: ми сли те на кул ту ру. Кре и ра њу 
Еуро пе а не прет хо дио је чи тав низ европ ских про је ка-
та и до ста уло же ног ра да, а и нов ца. По ред исто ри је, 
Еуро пе а на има и са да шњост и бу дућ ност: мно го но-
вих про је ка та је отво ре но ка ко би она би ла бо га ти ја и 
европ ски ја. А све је по че ло про јек том TEL.

Про је кат T EL (�e E uro pean L i brary)

Про је кат TEL је пр ви у ни зу про је ка та ко ји су 
од ве ли до Еуро пе а не. По кре нут је 1. фе бру а ра 2001. 
го ди не уз по др шку CENL1-а и то као про је кат са рад-
ње осам на ци о нал них би бли о те ка Евро пе на ус по ста-
вља њу пред у сло ва за је дин стве ни при ступ гра ђи и 
из во ри ма свих европ ских на ци о нал них би бли о те ка. 
Под ко ор ди на ци јом Бри тан ске би бли о те ке, у овом 
про јек ту парт не ри су би ли и на ци о нал не би бли о те-
ке Фин ске, Фран цу ске, Хо лан ди је, Ита ли је, Не мач ке, 
Пор ту га ли је, Сло ве ни је и Швај цар ске, за јед но са Цен-
трал ним на ци о нал ним ин сти ту том за ка та ло ги за ци ју 
Ита ли је и са мим CENL-ом. Ци ље ви про јек та су фо ку-
си ра ни на три те ме ља бу ду ћег сер ви са �e Euro pean 
Li brary, а то су:
- уса гла ша ва ње око ми си је и са др жа ја, као и би знис 

мо де ла за раз вој и по др шку сер ви су,

- усва ја ње стан дар да за схе ме ме та по да та ка за објек-
те и збир ке у сер ви су,

- ди зај ни ра ње ар хи тек ту ре си сте ма за укљу чи ва ње 
збир ки у сер вис, ба зи ра не на SRU2 про то ко лу.

Про је кат ТЕL је окон чан 31. ја ну а ра 2004. го ди не.

Сер вис �e E uro pean L i brary 
(ht tp://www .th eeur opeanlibr ary.org) 

� e Eur opean  Li brary ј единствени  је  с ер вис C ENL , 
који  пр ужа  слобода н присту п  и  пр етражи вањ е  
к аталога  и диг ит алних  зб ирки  47 националних биб-
лиотека  Европе.  Визиј а сервиса  ј ес те да о могућ и јед-
нак  приступ  сви ма ,  како би  промовис ао разумевање 
бог атства и д иверз ит ета европ ск ог  зн ања и ку лту-
ре. Сервис  им а јаку подршку  за виш еј езичност, 
интерфејс је пр ев еден на  32 европска ј ези ка,  као и 
 описи с вих укљ учених зб ирки. У  о вај ј единс тве-
н и  сервис свој е збирк е  јо ш нису укључиле само 
библио те ке Сан Марин а и Вати кан а  (март 20 09). Од 
 20 08.  године име  се рв иса је  заштићено  и тре ба  г а 
користити  у свим  је з иц има, дакл е не  треба  пр ев одити 
к ао Европс ка  библиотек а или било  ка ко дру га чиј е. 
Се рви с  је пок рен ут у марту  20 05. год ин е, корис тећи 
ре зу л тат е пројект а  Т ЕL и садр жа ј порт ала европских  
н ационалних  библиот ек а  под н ази во м GABRI EL (�e 
G at eway to Europe’s National Libraries) ,  који ј е  развија н 

1   CENL, Conference of European National Librarians – Конференција 
директора европских националних библиотека.

2   SRU – Search/Retrieval via URL, протокол за претраживање и про-
налажење преко URL адреса.
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1   CENL, Conference of European National Librarians – Конференција 
директора европских националних библиотека.

2   SRU – Search/Retrieval via URL, протокол за претраживање и про-
налажење преко URL адреса.
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 при C EN L-у, од 199 7.  до 2004 . г о ди не. С еди шт е сервиса  
нала зи  с е  у Кра ље вској би бл иоте ци Холандиј е. 

Народна  библиотека  С рбије је  пуноп рав ни чла н 
се рвиса о д јула 200 6. годин е, од к ада акти вно  уч ествује 
у рад у свих т ела и ра дн их група, а заступљена ј е кроз 
 десет з би рки.

 Про је кат T EL-ME -M O R
(�e  Eu ropea n  Li braryModu la r E xtensions 

for  Med iating O nlin e R  e sources)

П ро јекат  TEL -M E-MOR покренут  је 1.  фе бр уара 
2005 . год ине. Финан сиран ј е и з Европс ке  комиси-
је  у  о кв иру ш ест ог  о к вирног  програма за  п одршку 
технологи ја ма информа цио ног дру шт ва .  У  пројекат 
ј е  би ло  у кључен о 1 6 пар тн е рск их ор ган и за ција.  П од  
координ ац и јом  Нема чке   на циона лне би бл иот еке дело-
ва ле су  нац ио налне  би бл иотеке  Че шк е репу бли ке, 
Есто није, Х оландије , Л етоније ,  Ли тваније,  Ма ђарске, 
 Ма лте, П ољ ск е, Словачке, Слове ни је,  Швајцарск е 
 и  Велике Б ри таниј е, као и  CEN L, Мин ис та рство 
 образовањ а  и култ ур е Кипра и п рив атна  компанија 
Еremo из Италије . Циљев и овог про јекта  б ил и су да у  
сервис �e  E u rop ean Li bra r y  укључи к ат алоге и  зби рке 
из 10 национ алн их би бли от ек а, парт нера у  пр ојекту , 
 ка о и да п рипреми  институц ије у новим  земљама  
члан ицама  Е вропске ун иј е  за  учешће у  европ ски м  про-
јектима  везаним  за  технологиј е за раз вој информ ац и-
оног друштв а. 

Пројека т  је успешно ок ончан 3 1.  јануа ра 2007. го-
ди не.

Прој екат E DL  (E urope an  D ig ital L ibrary )
 
Пројекат  Ев ропске диги та лне б ибл иоте ке св ој им 

 назив ом  ј е  асоцира о на с тварање јед ин ствене диги та л не 
библи от еке Европ е,  која је о ств арена тек Еуро пеа но м. 
Пројекат ј е п окренут  у с ептембру 2 006, а  ф инансиран 
је  из пр ограма eC ont entPlu s Е вр опске к оми сије, и на 
неки начин  ј е  на ст авио а кти вност и  п рој екта  TEL - ME 
-MOR. Под  ко ординацијо м  Немач ке на ци о нал не би-
бли о те ке, у про јекту с у  партнер и биле  на ци оналне 
би блиоте ке Аустр ије , Бе лгије,  Грч ке,  Холанд иј е, Ислан-
да ,  Ирске,  Ли хтенштај на, Луксем бур га, Норвешке, 
 Сло веније ,  Шп аније,  Шведске  и  Швајцарск е , ка о и 
приватн а  компанија  Еremo из Ит алије .  Б ибл иограф-
ске   ба зе подат ака и д игиталне  збирке  национа лни х би-
блиотек а Б елг ије, Гр чк е, Ислан да , Ирске,  Лихтенштај на, 
Луксембурга, Норвеш ке, Шпа није и Шв едске ук ључе-
не су  у сервис  � e Euro pea n Library, чиме  је постигнут  
ј е дан  од ц иље в а  пројек т а:  да се  у  сервис  у кључе на-
ционалн е библиоте ке прео ст ал их  земаља ч лан ица 
Е вр оп ске уније и Евр опске  а социјације  за  с лободну 
т рг ов ин у (EF TA ).  Ос та ли циљеви  су  се одн о сил и на 
про ши рив ање в ише ј ез ичности  и ства ра ње предусло ва 
за ди гит а лну библиот ек у Европе .

 Пројек ат  ј е оконч ан у феб руару 2 00 8. године. 

Пр ојекат FU M AGABA 
( Fo rmer Y  ug oslav R ep ublic o  f  Macedon ia, 

Ukra in e,  M  oldova, Al b an i a, G eorgi a,  A rmenia,  
B osnia and Herzegovina  an d  Azerbеijan)

Двого ди шњ и про је к ат  (2008- 200 9 )  FUMAGABA 
има  за циљ  ук ључивање  националних  библио тека 
осам е вро пс ких земаља у с ервис � e  European  L ibrary, 
а  финанси ран  је од с тране  Швај царск е  а ген ције  за  р аз-
вој и  сарад њу . У  ње му уче ст вуј у нац ио на лн е библио-
те ке Бивш е  ју гослов ен ск е репуб ли ке Маке до ни је, 
Ук рајине, М ол да ви је, Албан ије ,  Грузије,  Ј ер ме није, 
Босне и Х ерцегов ине и Азерб еј џана, а  ко о рдинатор  ј е  
�e Eur op ea n Library. 

Пројекат Еуропеа на

Еур оп еана ј е отпочела као  пројекат ED Ln et 
(Europe an  D ig it al Libr ary  net)  у ј у лу  2007 . г од ине, под 
 координац ијо м Кра ље вск е биб ли от ек е  Холандије , са 
ци ље м да изг ра д и дигита лн и р епозитори ју м е вропс ке 
 к ул туре.  Еуропеан а је зами шљ ена као дигиталн а б ибли-
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3 Jean-Noël Jeanneney,“Quand Google dé�e l’Europe“, Le Monde (24 
janvier 2005), http://www.bnf.fr (преузето 27. 3. 2009).
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 Европ ска комисија  по зитивно одго ва ра на  о ву 
су ге стију тако што  у  се птемб ру  2 00 5. годи не донос и 
 документ i 20 10 : дигит ал не биб лиот еке у ко ме је  на-
јав љена  стр а те гија и  по дршка из гр а дњи Е вр опске 
дигиталне библиотеке. Про јек ат Еуро пеана отп оч ео 
је у јулу 2 007 ,  и  то као тема тска м ре жа  под нази вом 
ED Lne t, фина нсир ана од Ев ропске комиси је  у оквиру 
програма  e ContentPl us . Мреж а E DLnet  ок упила ј е 
о ко  1 0 0 партн ер а  из  секто ра  култур не  баштине и 
и нформацион их  т ех нолог ија .  Седиште п ро јекта  је  у 
Краљ евс кој б ибл иотец и  Холандиј е, а  прој ека т корист и 
 техничку ин фрастру ктуру и п рој ек тни менаџме нт  
 сервиса �e  Eu ro pean Library. Супервизор за Еуропеану 
је EDL Foundation ( http: //dev. eur ope an a.eu/edl net/edl_ fo-
undatio n/ ),  ф ондац ија  коју ч ине нај зн ач ајнија  ев ро пс ка 
уд ру жења и  и нс титуциј е  баштине. Слог ан   фондаци је: 
пр онала зе ћи дел ић е  слагалице, ас оц и ра да  је  Еуропеана  
управо је дн а велика слага ли ца.

Сајт Еу ро пеане  свечано је  отворе н  20. октоб ра 
 2008 ,  отвор ила га је  В ивијан Ридин г, е вропс ки коме сар 
з а  ин фо рмационо  др уш тво и меди је .  Због двоструко 
в ећ ег б роја п ос етилаца од  о ч екиваног (10 мил ио н а на 
сат,  а у попод не вним с ат има и 13  мили она  н а сат),  Еу-
роп еана је краје м 20. октобра мора ла да буде зат ворена  
за кориснике,  а ових  да н а ( ма рт  2009) враћа  се на o n-
 li ne сцену  са  свим  с в ојим  фу нкц ионалнос ти м а, и сп-
ремна д а о дг овори  н а з ахтев е  ми лиона  корис ника.

Еу ропеан а укључу је искљ уч иво дигиталне са-
држај е,  међу њим а с у  р емек-д ел а евро пс ке  култу ре , 
али  и она ма ње  п оз ната из  б иблиотек а,  музеја, га-
лерија ,  архи ва. Када  су биб ли отеке у  пи тању,  ук ључене 
су  уг лавном  на ци оналн е,  а  даљ им раз вој е м  пројекта 
планира  се   ук ључив ање садр жаја истраживачки х 
библи оте ка, док јавне библ иоте ке нису у  пл а ну, б ар  
у  овој фаз и.  Трену тн о ( ма рт 2009), до ст уп но  је 4 
 милиона  диг ит ал них обј еката.  Корисн ицима је на 
р аспола гањ у приступ п ретраживање м пре ко  кљ-
учних  речи,  али и пре ко врем енс ке осе , т ак о да се 
 мо же  напра вит и добар пре се к европске к ул турне  
п родукциј е по го динама. И нт ерфејс ј е прев еден на  26  
језика  земаља  Европск е у није,  а  порталу се може прић и 

 с а великог б ро ј а европских  И н тернет доме на ,  као што 
су : e uropeana .f r , european a.si, eu ropeana.de, europeana .rs 
и,  на равно, europ e ana.e u.  Идеј а  је  б ил а  да се  и  на овај 
 начин и стакне да Еуропеана садржи диг итализо в ану  
ба штину  из  це ле Ев ро пе. Џејмс  Бонд, а гент 007, В инча, 
 пра историј ск а  метропола н адомак Б еогра да, К ембри џ, 
 европска  к олев ка  образо вања... о  с в ему се  може   наћи 
м ал о богатс тво  м ул тимедија лн е г рађе  у Е уропеан и, 
кој а з аиста по зи ва на  истр ажива ње .

У  дигиталну  баштин у  Европе уврш тена је  готово 
компл етна  диг италн а Н Б С,  прек о  сервиса � e Euro-
pea n  Library,  при  чему  На родна би блиоте ка Срб ије има 
 стату с  сара дника н а проје кту, будући  да  ни је имала 
право да  бу де пуноп ра вни парт не р .

Током 2 008, покрену та  су још два пројекта за 
подршку Еуропеани.

European Film Gateway (http:// www .e uropean�lm-
gatewa y. eu /) ј е проје кат  који с е фи нансира из Европск е 
 комисије путем пр ог рам а eConte nt Plus. Ц иљ  је да  
по нуди о ко  790.000  дигиталн их  об јеката :  фи лм ова, 
постер а ,  цр тежа, звучних и текстуалних докумената.

EuropeanaLocal (http:/ /dev.e ur op eana. eu/edln et/ 
edl_fou ndat ion/purpose.php)  се  финансира и з Е вропс-
ке  комисије  п у тем  прогр ама   eC on tentPl us .  Циљ ово г 
 пројекта је  д а  помог не  локал ни м и  регио на лн им 
библи отекама,  муз ејима и арх ив и ма да произведу  
д овољн о диги та лног са држаја и учине  га досту пним 
на  Еуропеан и, као  и да  по ну де  нове с ерв исе. Иде ја   је 
да  у свакој  евро пској  земљи п ос то ји је дн а и нститу-
ци ја  – сар адник  Еуропеа не, која би би ла нека врста  
агрегатора  ди ги талног с ад ржаја је дн е  земље .

Током 2009, от во рен је  још је дан број пројеката  з а 
 подрш ку  Еу роп еани.  Јед а н  од њих  је  проје ка т  Pearl, к оји 
за циљ и ма укљу чивање ис траживачк их библи отека и 
 њи хо вих садржа ја   у сервис  �e E ur op ean  Libr ary, који 
 ве ћ јесте  аг регатор  са држ ај а за Еуропеану.

Европа дефинитивно мисли на културу, а Србија?

Бранислав С. Марковић 
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Abstract 
A num ber of Euro pean pro jects has been la un ched for the li bra ri es to open the ir col lec ti ons as much as 
pos si ble for on-li ne users. The se pro jects are mostly clo sed for Ser bian li bra ri es, be ca u se Ser bia is not 
eli gi ble co un try and simply can not ta ke part in them. De spi te this fact, Na ti o nal li brary of Ser bia ga i ned 
the po si tion of the full part ner in The Euro pean Li brary and the po si tion of the con tri bu tor in Euro pe a-
na pro ject. The pa per con ta ins a short re vi ew of Euro pe a na and ot her pro jects con tri bu ting to the �rst 
Euro pean di gi tal li brary, mu se um and ar chi ve.

Key w ord s:
The Euro pean Li brary, Euro pe a na, Euro pean pro jects
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Сажетак
Ди на ми чан раз вој ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је отва ра мо гућ но сти за раз ви ја-
ње но вих ви до ва би бли о теч ких услу га, али и отва ра ди ле ме ко је се ја вља ју том при ли ком: пи та ње 
зашти те аутор ских пра ва, као и ева лу а ци је и про це не ре ле вант но сти ин фор ма ци ја из гло бал них 
елек трон ских из во ра. У ма њим јав ним би бли о те ка ма, си ро ма шни јих фон до ва и сла би је тех но ло шки 
опре мље них, без ра чу на ра за ко ри сни ке, пру жа ње ин фор ма ци о них услу га до би ја но ву ди мен зи ју.

Кључне речи:
ауторска права, библиотечке услуге, информационе технологије, Интернет, електронски медији, 

базе података, евалуација информација

IFLA, EBLI DA, Про је кат PUL MAN XT и дру ге ме-
ђу на род не асо ци ја ци је у сво јим ма ни фе сти ма, смер ни-
ца ма и за кључ ци ма, озбиљ но се ба ве пи та њи ма ко ри-
шће ња но вих ин фор ма тич ких ре сур са, што об у хва та и 
пи та ње за шти те аутор ских пра ва. Јед на од пре по ру ка 
је да би сва ка зе мља чла ни ца тих асо ци ја ци ја тре ба ло у 
свој на ци о нал ни за кон о аутор ским пра ви ма да уне се 
од ред бе ко је су у скла ду са европ ским стан дар ди ма.

Огро ман број ин фор ма ци ја ко је се сли ва ју на Ин-
тер нет и нео гра ни че на сло бо да по ста вља ња ра зних са-
др жа ја на ме ћу по тре бу за ева лу а ци јом ин фор ма ци ја и 
па жљи вом про це ном њи хо ве ре ле вант но сти. Уто ли ко 
је зна чај ни ја уло га би бли о те ка ра у вред но ва њу и ода би-
ру ин фор ма ци ја ко је ће пре по ру чи ти ко ри сни ци ма.

Пи та ње ко је се по ста вља су кон крет не по сле ди це 
и при ме на но вих тех но ло шких ре сур са у ци љу по ди за-
ња ни воа би бли о теч ких услу га, са аспек та пот пу ни јег 
за до во ља ва ња по тре ба ко ри сни ка. Ре ла тив на спо рост 
у пла си ра њу ин фор ма ци ја у штам па ној фор ми мо же 
се ком пен зо ва ти пре у зи ма њем оби ља ин фор ма ци ја 
ко је при сти жу са свет ских елек трон ских ме ди ја, што 
до во ди до пи та ња за шти те аутор ских пра ва, ева лу а ци-
је и ре ле вант но сти ових ин фор ма ци ја.

У пр вом по гла вљу у IFLA/UNЕSCO Смер ни ца ма 
за раз вој јав них би бли о те ка – „Уло га и свр ха јав не би-
бли о те ке” на ве де но је:

„Из у зет но ва жан за да так јав них би бли о те ка је сте 
да уоче и ис ко ри сте мо гућ но сти ко је отва ра ди на ми-
чан раз вој ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло-
ги је. Оне има ју при ли ку да по ста ну елек трон ска ка пи-
ја у све ту ин фор ма ци ја.“1

Екс пан зи ја из да вач ке де лат но сти, на пре дак у свим 
на уч ним ди сци пли на ма и кре и ра ње но вих пла но ва и 
про гра ма у обра зо ва њу, ста вља ју би бли о те ке у по зи-
ци ју да, уз огра ни че не фи нан сиј ске ре сур се, са ве ли-
ким те шко ћа ма по пу ња ва ју фон до ве ак ту ел ним на-
сло ви ма и фор ми ра ју аде ква тан из бор ли те ра ту ре. 
У не до стат ку до вољ ног бро ја на сло ва из од ре ђе них 
обла сти, ве ли ки зна чај има ју елек трон ски ме ди ји ко ји 
пру жа ју огро ман број ин фор ма ци ја из свих обла сти.

Са тех но ло шким на прет ком, да ва ње ин фор ма ци-
ја као вр ста би бли о теч ке услу ге је до би ло мно го ве ћи 
обим и мо же да об у хва та про на ла же ње ре фе рен сних 
ин фор ма ци ја, раз вој ба за по да та ка, из ра ду ап стра ка-

1 IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека (Београд: 
Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда, 2005), 11.
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ци ју да, уз огра ни че не фи нан сиј ске ре сур се, са ве ли-
ким те шко ћа ма по пу ња ва ју фон до ве ак ту ел ним на-
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У не до стат ку до вољ ног бро ја на сло ва из од ре ђе них 
обла сти, ве ли ки зна чај има ју елек трон ски ме ди ји ко ји 
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ја као вр ста би бли о теч ке услу ге је до би ло мно го ве ћи 
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та и ин дек са, пре тра жи ва ње Ин тер не та и ко мер ци-
јал них ба за по да та ка. У IFLA/UNE SCO Ма ни фе сту 
за јав не би бли о те ке на во ди се: „Ко лек ци је и услу ге 
оба ве зно тре ба да об у хва те све вр сте од го ва ра ју ћих 
ме ди ја и мо дер них тех но ло ги ја, као и тра ди ци о нал ну 
гра ђу.“2 На ску пу у Алек сан дри ји, у би бли о те ци Алек-
сан дри на, 11. но вем бра 2005. го ди не, усво јен је Алек-
сан дриј ски ма ни фест: Би бли о те ке – ин фор ма ци о но 
дру штво на де лу у ко јем се на гла ша ва: „Би бли о те ке 
и ин фор ма ци о ни сер ви си до при но се ква ли тет ном де-
ло ва њу укљу чу ју ћег ин фор ма ци о ног дру штва. Они 
омо гу ћа ва ју ин те лек ту ал ну сло бо ду, пру жа ју ћи при-
ступ ин фор ма ци ја ма, иде ја ма и про из во ди ма на свим 
ме ди ји ма, без об зи ра на гра ни це.“3

Ин тер нет као гло бал на по ја ва, „мре жа свих мре-
жа“ или „ин фор ма циј ски ауто пут“, по стао је рав но-
пра ван, ако не и до ми нан тан из вор ин фор ма ци ја у 
по ре ђе њу са тра ди ци о нал ним об ли ци ма пре зен та ци-
је људ ског зна ња.

Ка кве кон крет не пред но сти пру жа ко ри шће ње 
Ин тер не та у јав ним би бли о те ка ма? Са ка квим ди ле-
ма ма се су сре ћу би бли о те ка ри при ли ком ко ри шће ња 
Ин тер не та као из во ра ин фор ма ци ја?

Нај јед но став ни ји об лик ко ри шће ња Интeрнета у 
јав ној би бли о те ци је по ста вља ње ра чу на ра за ко ри-
сни ке на ко јем они са мо стал но при сту па ју Ин тер не ту. 
Пре тра жи ва ње ко је има за циљ са мо тре нут но за до-
во ља ва ње по тре бе за од ре ђе ним ин фор ма ци ја ма, без 
по тре бе „де по но ва ња“ или „из но ше ња“ тих ин фор ма-
ци ја, не зах те ва струч ну по моћ би бли о теч ког осо бља. 
У јав ним би бли о те ка ма ма њег оби ма, си ро машни јих 
фон до ва и сла би је тех но ло шки опре мље них, без ра чу-
на ра за ко ри сни ке, пру жа ње ин фор ма ци о них услу га 
до би ја са свим но ву ди мен зи ју.

Ка ко се мо же ко ри шће њем Ин тер не та по сти-
ћи дво стру ки ефе кат – на до ме сти ти не до ста так ва-
лид них, ак ту ел них ин фор ма ци ја у књи жном фон ду 
и уште де ти вре ме би бли о те ка ра и ко ри сни ка? Ка ко 
еко но мич но ко ри сти ти Ин тер нет, не гу бе ћи вре ме на 
пре тра жи ва ње че сто по на вља них зах те ва? И ко нач но, 
ка ко „ма те ри ја ли зо ва ти“ ре зу лта те пре тра жи ва ња?

Ме мо ри са њем пре тра жи ва ња, од но сно сме шта ња 
ре ле вант них Web стра ни ца у тзв. „оми ље не ло ка ци је“, 
не сти че се пре глед ност, а вре ме ном до ла зи до го ми ла-
ња сај то ва по ко ји ма тре ба из но ва тра жи ти кон кре тан 
по да так. Еко но мич ни ји на чин је фор ми ра ње фол де ра 
у Win dows окру же њу, за до ку мен те ко ји те мат ски од-
го ва ра ју од ре ђе ним УДК гру па ма. До ку мен ти се мо гу 
пре у зи ма ти са Ин тер не та, пре ба ци ва ти у MS Word 
ме то дом se lect/copy/pa ste и де по но ва ти у од го ва ра ју-
ћи фол дер. При ли ком пре у зи ма ња тек ста оба ве зно се 

на ве де из вор – сајт са ко јег је текст пре у зет и по да ци о 
ауто ру тек ста, ако су на ве де ни. На тај на чин се ства ра 
ин тер на ба за по да та ка ко ја се стал но до пу њу је но вим 
до ку мен ти ма. То прак тич но зна чи сма ње ње по тре бе 
да се по на вља ју пре тра жи ва ња на Ин тер не ту и по се до-
ва ње до ку ме на та ко ји се мо гу од штам па ти и ста ви ти 
на увид ко ри сни ку. Штам па ње тек сту ал ног до ку мен-
та знат но је еко но мич ни је од штам па ња ди рект но са 
Ин тер не та, јер су Web стра ни це пре тр па не до дат ним 
са др жа ји ма, по пут ре кла ма, лин ко ва, хе де ра, фу те ра, 
ба не ра и сл.

На ве де ни на чин пру жа ња услу га ко ри сни ци ма 
отва ра низ пи та ња и ди ле ма, ме ђу ко ји ма су нај ва-
жни ја пи та ња за шти те аутор ских пра ва и ева лу а ци је 
ин фор ма ци ја. За шти том аутор ских пра ва ба ве се на-
ци о нал на за ко но дав ства, али пи та ње за шти те аутор-
ских пра ва у обла сти ди ги тал них тех но ло ги ја ни је 
пре цизно де фи ни са но. У ме ђу на род ним окви ри ма, 
по себ но у до ку мен ти ма ко је су до не ле ме ђу на род не 
би бли о те кар ске асо ци ја ци је, по сто је смер ни це, ди-
рек ти ве и пре по ру ке и та мо нај пре тре ба тра жи ти од-
го во ре на по ста вље на пи та ња.

Ди ле ме: з а шти та а утор ских пр а ва

Раз вој Ин тер не та и ње го ва екс пан зи ја, ко ли ко 
год да до при но си ши ре њу зна ња и ин фор ма ци ја, на-
ме ће пи та ње за шти те аутор ских пра ва над са др жа ји-
ма ко ји се на ње му пла си ра ју. Чи не се по ку ша ји да се 
про блем ре ши на гло бал ном ни воу, али и ан га жо ва-
њем не вла ди них ор га ни за ци ја и удру же ња за бор бу 
про тив на ру ша ва ња за шти те аутор ских пра ва.

Ује ди ње не на ци је су 2001. го ди не усво ји ле гло бал-
ни спо ра зум о за шти ти аутор ских пра ва на Ин тер-
не ту, ко ји је скуп шти на ове ор га ни за ци је зва нич но 
по че ла да при ме њу је од 2002. го ди не. Тим за ко ном се 
по пр ви пут шти те пра ва ауто ра, али и из да ва ча, на 
ме ђу на род ном ни воу, а у од но су на Ин тер нет. Спо ра-
зум се са сто ји из два де ла: пр ви шти ти ком по зи то ре, 
пи сце, ли ков не умет ни ке и дру ге ства ра о це, обез бе ђу-
ју ћи за шти ту за књи ге, му зи ку, ли ков на де ла, ком пју-
тер ске про гра ме и фил мо ве. Спо ра зум ни је пр ви ко ји 
шти ти пра ва на свет ском ни воу, али је пр ви ко ји се 
спе ци јал но од но си на за шти ту у cyber spa ce-у. Реч је 
о уна пре ђе ном и оса вре ме ње ном спо ра зу му под на зи-
вом Bern Con ven tion for the Pro tec tion of Li te rary and Ar-
ti stic Works (Берн шка кон вен ци ја), пр вом гло бал ном 
спо ра зу му ко ји се од но сио на аутор ска пра ва, а ко ји 
је пот пи сан још да ле ке 1886. го ди не, да би по след њу 
ре ви зи ју до жи вео 1971. го ди не.

За раз ли ку од све та штам па них ме ди ја (књи га, 
пло ча, итд), кре и ра ње, умно жа ва ње и ди стри бу ци ја 
раз ли чи тих аутор ских са др жа ја по ста ли су при сту-
пач ни за хва љу ју ћи при ро ди са вре ме них тех но ло ги ја.

Две ор га ни за ци је у Ср би ји ула жу ве ли ке на по ре 
да се де фи ни шу про бле ми и усво је за кон ски про пи си 

2   IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке, IFLA, http://www.
i�a.org (преузето 24. 2. 2009).
3 Александријски манифест: Библиотеке – информационо друштво 
на делу, Народна библиотека Србије, http://www.nbs.bg.yu (преузето 
24. 2. 2009).
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у обла сти (зло)упо тре бе Ин тер не та, пре све га на по љу 
аутор ских пра ва. То су Цен тар за раз вој Ин тер не та, 
не вла ди на ор га ни за ци ја осно ва на 2001. го ди не и Ars 
et Nor ma, не вла ди на ор га ни за ци ја чи ји су про јек ти 
„усме ре ни ка про мо ци ји људ ских пра ва, са ак цен том 
на ин те лек ту ал ну сво ји ну, аутор ско пра во и раз вој са-
вре ме ног умет нич ког из ра за“4.

Где су у све му то ме би бли о те ке и њи ма на мет ну та 
по тре ба да по се жу за свим до ступ ним из во ри ма ин-
фор ма ци ја, не би ли од го во ри ле на зах те ве ко ри сни-
ка? По ста вља се пи та ње да ли пре у зи ма ње тек сту ал-
них са др жа ја са Web-а и њи хо во усту па ње ко ри сни-
ци ма пред ста вља кр ше ње аутор ских пра ва.

У Смер ни ца ма за би бли о те ке Ве ћа Евро пе/Ebli-
da-e  се на во ди:

„Би бли о те ке мо ра ју до пу сти ти ко пи ра ње и 
умно жа ва ње у би бли о те ци у скла ду с на ци о нал ним 
про пи си ма о аутор ском пра ву.“5

У Европ ској плат фор ми за ко ри сни ке аутор ских 
пра ва (Euro pean Copyright User Plat form) та ко ђе се раз-
ма тра уло га би бли о те ка у обла сти за шти те аутор ских 
пра ва и на во ди се те мељ но на че ло: „Ко ри сник има 
пра во при сту па гра ђи и пра во умно жа ва ња за лич не 
по тре бе, на уч ни рад и на ста ву. Ду жност је би бли о те ке 
да оси гу ра при ступ гра ђи за шти ће ној аутор ским пра-
ви ма.“ По том се на во ди да „ко ри сни ци има ју пра во: 
чи та ти или пре гле да ти елек трон ску гра ђу у би бли о-
те ци или ван ње; умно жи ти огра ни чен број стра ни ца 
елек трон ски или на па пи ру за лич ну упо тре бу, на уч-
ну или на став ну свр ху.“6 

У Пул ман смер ни ца ма из 2002. го ди не, у одељ ку 
„Аутор ско пра во и ње гов ути цај на при ступ/изу-
зе ци и огра ни че ња“ на во ди се сле де ће: „Са мо ће 
из ба лан си ра ни за ко ни о аутор ским пра ви ма под-
стак ну ти на пре дак дру штва као це ли не, та ко што 
ће ауто ри ма и вла сни ци ма аутор ских пра ва обез-
бе ди ти ја ку и ефи ка сну за шти ту, а ко ри сни ци ма 
омо гу ћи ти ра зу ман при ступ ка ко би се охра бри ли 
кре а тив ност, ино ва тив ност, ис тра жи ва ње, обра зо-
ва ње и уче ње.“7

На шим За ко ном о аутор ским и срод ним пра ви-
ма (Сл. лист СЦГ, бр. 61/2004) ре гу ли са на су пи та-
ња ко ја се ти чу аутор ских пра ва и ин те лек ту ал не 
сво ји не. Про шле го ди не је из ра ђен Пред лог на цр та 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о аутор ском 
и срод ним пра ви ма, ко је се ве ћим де лом од но се 
са мо на те ри то ри јал но раз гра ни ча ва ње за кон ских 
ком пе тен ци ја (За кон се при ме њи вао на те ри то ри ји 
бив ше са ве зне др жа ве) и на аутор ска пра ва у обла-
сти са те лит ских те ле ко му ни ка ци ја.

Ко је од ред бе За ко на о аутор ским и срод ним пра-
ви ма су зна чај не за де лат ност би бли о те ка? Да ли 
уоп ште по сто ји раз ли ка из ме ђу услу га ко пи ра ња и 
штам па ња, у кон тек сту за шти те аутор ских пра ва? По-
ђи мо од прет по став ке да је ко ри сни ку по тре бан текст 
– књи жев на кри ти ка, из ча со пи са, ре ци мо Ле то пис 
Ма ти це срп ске. Ча со пи си спа да ју у део би бли о теч ког 
фон да ко ји се мо же ко ри сти ти са мо у би бли о те ци, та-
ко да чи та о ци че сто тра же да се од ре ђе ни текст фо то-
ко пи ра. Исто вре ме но, на сај ту Ма ти це срп ске по сто ји 
ди ги та ли зо ва ни об лик од ре ђе ног бро ја при ме ра ка Ле-
то пи са, ме ђу ко ји ма мо же би ти упра во онај ко ји је 
ко ри сни ку по тре бан. Ка ква је раз ли ка из ме ђу два по-
ступ ка – фо то ко пи ра ња на ве де ног члан ка и ње го вог 
пре у зи ма ња са Ин тер не та и штам па ња, у кон тек сту 
за шти те аутор ских пра ва?

У тре ћем по гла вљу у IFLA/UNE SCO Смер ни ца-
ма – „За до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка” на во ди се: 
„Би бли о те ка тре ба да омо гу ћи сло бо дан јав ни при-
ступ Ин тер не ту/Гло бал ној мре жи (WWW) да би сви 
гра ђа ни, без об зи ра на имов но ста ње, има ли при ступ 
ин фор ма ци ја ма у елек трон ском об ли ку. Она тре ба 
да има ма кар јед ну јав но до ступ ну рад ну ста ни цу са 
при сту пом Ин тер не ту, и штам пач ко ји је на ме њен 
са мо ко ри сни ци ма.’’8 Та ко ђе, IFLA у свом Ин тер нет 
ма ни фе сту из ја вљу је да: „Обез бе ђе ње сло бод ног при-
сту па Ин тер не ту у би бли о те ка ма и ин фор ма ци о ним 
сер ви си ма по др жа ва дру штве не за јед ни це и по је дин-
це у њи хо вим на сто ја њи ма да оства ре сло бо ду, про-
спе ри тет и раз вој.“9

За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма у чла ну 45. 
про пи су је: „До зво ље но је фи зич ком ли цу да без до зво-
ле ауто ра и без пла ћа ња аутор ске на кна де умно жа ва 
при мер ке об ја вље ног де ла за лич не не ко мер ци јал не 
по тре бе“, али се у дру гом ста ву тог чла на на гла ша ва 
да се „умно же ни при мер ци де ла из ст. 1 овог чла на не 
сме ју ста вља ти у про мет ни ти ко ри сти ти за би ло ко ји 
дру ги об лик јав ног са оп шта ва ња де ла.“10

Већ сле де ћи члан, ко ји је та ко ђе од ин те ре са за 
јав не би бли о те ке про пи су је: „Без до зво ле ауто ра, а 
уз оба ве зу пла ћа ња аутор ске на кна де, до зво ље но је 
у др жав ним ор га ни ма, обра зов ним ин сти ту ци ја ма и 
јав ним би бли о те ка ма умно жа ва ње, за по тре бе на ста-
ве или на уч ног ис тра жи ва ња, на па пи ру, или слич ном 
но са чу, од ло ма ка из пу бли ка ци је пу тем фо то ко пи ра-
ња или би ло ко јег об ли ка фо то граф ске или слич не 
тех ни ке ко ја да је слич не ре зул та те.’’11

Ка ко раз гра ни чи ти соп стве не и не ко мер ци јал не 
свр хе, у ком слу ча ју се ауто ру пла ћа, а у ком не пла ћа 
на док на да од на уч ног ис тра жи ва ња?

4 Ars et Norma, http://www.arsetnorma.com (преузето 24 2. 2009).
5 Веће Европе, Eblida, Смернице за библиотеке, http://www.ufc.so.ac.
yu (преузето 24. 2. 2009).   
6 Исто.   
7 Пулманов дигитални водич - Пулман смернице, http://www.pul-
manweb.org /dgms/DGM-Serbia (преузето 24. 2. 2009).

8 IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека (Београд: 
Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда, 2005), 35.
9 Заједница библиотека универзитета у Србији, Инфотека: часопис 
за информатику и библиотекарство, (јули 2003): 189.
10 „Закон о ауторским и сродним правима“, Сл. лист СЦГ бр. 61 (2004).
11 Исто.
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Су шти на про бле ма је у сле де ћем: би бли о те кар мо-
же ко ри сни ку пру жи ти ин фор ма ци ју ко ју пре у зме са 
Ин тер не та, без ко мер ци јал ног ин те ре са за би бли о те-
ку. Да ли ће ко ри сник ка сни је тај текст, од но сно ту ин-
фор ма ци ју, ко ри сти ти на За ко ном про пи сан на чин (уз 
на во ђе ње из во ра ин фор ма ци ја, од но сно ауто ра ци ти-
ра ног тек ста), ни је под ње го вом кон тро лом. Као што 
ко ри сник мо же пре пи са ти штам па ну пу бли ка ци ју 
при ли ком из ра де на уч ног ра да, не на во де ћи из во ре.

Ин ди ка тив но је да За кон о аутор ским и срод ним 
пра ви ма не про пи су је од ред бе ко је би се мо гле при-
ме ни ти у обла сти но вих елек трон ских тех но ло ги ја. 
На ме ће се за кљу чак да је нео п ход но што пре усво ји ти 
пре по ру ке еврoпских вла да и ме ђу на род них стру ков-
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не кри те ри ју ме. Пред ност елек трон ских са др жа ја над 
штам па ним ме ди ји ма је у то ме што на не у по ре ди во 
бр жи и јеф ти ни ји на чин сти жу до ко ри сни ка, при то-
ме ну де ћи не мер љи ви број нај но ви јих ин фор ма ци ја 
из свих обла сти. Пред би бли о те ка ри ма ко ји же ле да 

пру же ко ри сни ци ма ква ли тет ну услу гу на ла зи се те-
жак за да так да про це не шта је од све га што се на Ин-
тер не ту мо же на ћи ре ле вант но, ком пе тент но и на уч-
но уте ме ље но.

„Сур фу ју ћи“ по Ин тер не ту, вр ло бр зо се мо же на-
пра ви ти пр ва про це на пре ма ко јој су офи ци јел ни сај-
то ви др жав них ор га на, ин сти ту ци ја, јав них уста но ва, 
струч них удру же ња, елек трон ске фор ме струч них 
ча со пи са по у здан и ре ле ван тан из вор ин фор ма ци-
ја. Бло го ви, фо ру ми и слич ни об ли ци ко му ни ка ци је 
у ко ји ма до ми ни ра лич но и при ват но, ни ка ко се не 
мо гу сма тра ти ва лид ним за би ло ка кву на уч ну или 
ис тра жи вач ку де лат ност. За ни мљи во је на пра ви ти 
по ре ђе ње из ме ђу по пу лар не Ин тер нет ен ци кло пе ди је 
– Ви ки пе ди је и кла сич них штам па них ен ци кло пе ди ја, 
по пут Ма ле Про све ти не ен ци кло пе ди је или Ен ци кло-
пе ди је Лек си ко граф ског за во да. Због огром ног тру да 
ко ји је по треб но да чи тав ре дак тор ски тим уло жи да 
би се об ја ви ла јед на ен ци кло пе ди ја, об ја вљи ва ње но-
вих из да ња ен ци кло пе ди ја је огро ман и ре дак из да-
вач ки по ду хват. На су прот то ме, Ви ки пе ди ја се јед но-
став но до пу ња ва но вим, ак ту ел ним тек сто ви ма, а већ 
по сто је ћи члан ци се мо гу ажу ри ра ти. На сај ту Ви ки-
пе ди је у за гла вљу се на во ди: „До бро до шли на Ви ки-
пе ди ју, сло бод ну ен ци кло пе ди ју ко ју и Ви мо же те да 
уре ђу је те“. У тек сту о осо би на ма Ви ки пе ди је да ље се 
на во ди: „Ви ки пе ди ји не члан ке за јед нич ки пи шу до-
бро вољ ци ши ром све та (...) Ста тус Ви ки пе ди је као 
ре фе рен це за рад је упи тан јер ње на отво ре на при ро-
да омо гу ћа ва ван да ли зме, не тач но сти, не кон зи стент-
но сти и лош ква ли тет (...) Та ко ђе, кри ти ку ју је због 
си сте мат ских гре ша ка, да ва њу пред но сти кон цен зу су 
уме сто на уч ном ауто ри те ту, као и не до стат ку ауто ри-
те та у по ре ђе њу са тра ди ци о нал ним ен ци кло пе ди ја-
ма. Али, ра зно вр сност и де таљ ност ње них чла на ка, 
као и сва ко днев но об на вља ње, чи не је ко ри сним ре-
фе рент ним из во ром за ми ли о не љу ди.“12

Ви ки пе ди ја је па ра диг ма за бр зи ну и обим пла си-
ра ња ин фор ма ци ја, че сто на ште ту ква ли те та и озбиљ-
ног при сту па и као та ква, пред ста вља про фил Ин тер-
не та у не ким ње го вим сег мен ти ма.

Бранислав С. Марковић 

12 Wikipedia, Free Encyclopedia, http://www.wikipedia.org (преузето 
24. 2 2009).
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За кљу чак

Упр кос на ве де ним не до ста ци ма, на Ин тер не ту 
је мо гу ће на ћи са др жа је ко ји су зна чај ни, ауто ри та-
тив ни у сво јим обла сти ма и ап со лут но ком пе тент-
ни. До бар при мер за то су сај то ви ми ни стар ста ва, 
На род не би бли о те ке Ср би је, Про је кат Раст ко, сај то-
ви про фе си о нал них по зо ри шта, Ма ти це срп ске, сај-
то ви струч них удру же ња, по пут Дру штва пси хо ло га 
Ср би је...

Не мо гу ће је на бро ја ти све сај то ве ко ји пру жа ју 
ква ли тет ну и струч ну ин фор ма ци ју и то већ до вољ но 
го во ри о свр сис ход но сти упо тре бе Ин тер не та у до ме-
ну пре тра жи ва ња, пре у зи ма ња, де по но ва ња и пру жа-
ња ин фор ма ци ја. При то ме, на рав но, во де ћи ра чу на о 
аутор ским пра ви ма и пра ви ли ма ко рект ног по на ша-
ња при ко ри шће њу ин фор ма ци ја. Би бли о те ка ри се 
сва ко днев но су о ча ва ју са ди ле ма ма и тра га ју за нај бо-
љим ре ше њи ма, а све у ци љу вр ше ња кул тур не ми си је 
би бли о те ке у но вом ин фор ма тич ком до бу.
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Додај библиотеку 
међу пријатеље!

Перспективе развоја јавних библиотека 
у Србији

Ве сна Ву к сан
Пре драг Ђу кић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
vesnavuksan@gmail.com
djukic.predrag@gmail.com

У Би бли о те ци 
гра да Бе о гра да је од 
14. до 16. апри ла 2009. 
го ди не одр жан струч-
ни скуп Пер спек ти ве 
раз во ја јав них би бли-
о те ка у Ср би ји. Са-
зван са иде јом да раз-
мо три мо гућ но сти 
стра те шког пла ни-
ра ња у до ма ћим јав-
ним би бли о те ка ма, 
Скуп ни је пре тен до-
вао на ма сов ност и 
до но ше ње ре ше ња, 
већ је био усме рен 
на иден ти фи ко ва ње основ них про бле ма, са гле да ва ње 
ак ту ел не по зи ци је јав них би бли о те ка у окру же њу и 
код нас, те на про фе си о нал ну раз ме ну ми шље ња. Ор-
га ни за ци о ни од бор у са ста ву: Пре драг Ђу кић, Ве сна 
Вук сан, Гор да на Сто кић Си мон чић, Ја сми на Нин ков 
и Дра га на Ми лу но вић, при се лек ци ји ра до ва, ода брао 
је упра во оне ко ји се од ли ку ју еле мен ти ма ви зи о нар-
ства, а про мо ви шу ко му ни ка ци ју, са рад њу и ак ти ви-
тет као за јед нич ке вред но сти. Скуп је до био ме ђу на-
род ни ка рак тер, јер су ме ђу из ла га чи ма би ле го шће из 
Хр ват ске и Сло ве ни је, а стра них др жа вља на би ло је и 
ме ђу при ја вље ним уче сни ци ма. То ком три да на тра ја-
ња Ску па укуп но је би ло при сут но 107 уче сни ка.

Пр вог да на ску па пред ста вље но је шест 45-ми нут-
них из ла га ња:

„Од ин сти ту ци о нал не до про јект не ло ги ке: стра-
те шки про јек ти у функ ци ји раз во ја но ве ор га ни за ци-
о не кул ту ре јав не би бли о те ке“, др Ми ле на Дра ги ће-
вић-Ше шић, ре дов ни про фе сор, Фа кул тет драм ских 
умет но сти у Бе о гра ду;

„Сло ве нач ке јав-
не би бли о те ке: где 
смо и ку да иде мо“, 
Бре да Ка рун, ко ор ди-
на тор си сте ма ре ги о-
нал них би бли о те ка, 
На род на и уни вер-
зи тет ска књи жни ца 
Љу бља на ;

„Па зи, књи жни-
ца! – би ти ви дљив 
у за јед ни ци уна точ 
ди оп три ја ма“, Ве ре-
на Ти бљаш, ко ор ди-
на тор књи жнич них 

про гра ма и про је ка та, Град ска књи жни ца Ри је ка;

„Јав не би бли о те ке у Ср би ји у 2007. го ди ни“,  Вла-
ди мир Ше ку ла рац, на чел ник Оде ље ња за раз вој би-
бли о теч ког си сте ма – ма тич ног оде ље ња, На род на 
би бли о те ка Ср би је;

„Стра те ги ја раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји“, 
Ја сми на Нин ков, ди рек тор Би бли о те ке „Ми лу тин Бо-
јић“ Па ли лу ла, Бе о град;

„Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Књи жни це гра да 
За гре ба, Град ска би бли о те ка у Пра гу у 2007. го ди ни 
– ста ње и усло ви ра да“, Ка та ри на Ми хај ло вић, би бли-
о те кар-ка та ло ги за тор, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 
Дра га на Ми ха и ло вић, би бли о те кар, Би бли о те ка „Вук 
Ка ра џић“ Но ви Бе о град, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 
Ми ља на Ђу кић, би бли о те кар-ка та ло ги за тор, Би бли о-
те ка гра да Бе о гра да;
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Дру гог да на на про гра му је би ло осам 15-ми нут-
них из ла га ња по де ље них у два бло ка пра ће на ди ску-
си јом. Сви ра до ви су у пот пу но сти би ли до ступ ни у 
елек трон ском об ли ку не ко ли ко не де ља пред одр жа ва-
ње Ску па:

„Јав на би бли о те ка као ор га ни за ци ја ко ја учи“, 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 у Бе о гра ду;

„Тре ба ли нам ше шир за раз вр ста ва ње?“, Ве сна 
Вук сан, шеф Од се ка за уна пре ђе ње би бли о теч ке де-
лат но сти, Би бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Ана ли за стра те гиј ске по зи ци је би бли о те ке јав-
ног ти па“, Вла дан Ни ко лић, 
ру ко во ди лац Би бли о те ке „Ла-
за Ко стић“, Чу ка ри ца, Би бли о-
те ка гра да Бе о гра да;

„Би бли о те ка гра да Бе о гра-
да – из ме ђу ја ве и сна“, Ка та ри-
на Ми хај ло вић, би бли о те кар-
ка та ло ги за тор, Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да, Дра га на Ми-
ха и ло вић, би бли о те кар, Би-
бли о те ка „Вук Ка ра џић“ Но-
ви Бе о град, Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да, Ми ља на Ђу кић, би-
бли о те кар-ка та ло ги за тор, Би-
бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Раз вој ни ци ље ви Град ске 
на род не би бли о те ке ‘Жар ко 
Зре ња нин’: сту ди ја слу ча ја“, 
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;

„За ви чај ни пра сак“, Ми ле Та сић, ви ши књи жни-
чар, За ви чај но оде ље ње, Град ска би бли о те ка Су бо ти ца;

„Пер спек ти ве раз во ја деч јих оде ље ња“, мр Бран-
ка Дра го са вац, би бли о те кар, Оде ље ње за рад са ко ри-
сни ци ма, Би бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Би бли о те ка гра да Бе о гра да: Оди се ја 2020 – Ко-
нач но од ре ди ште“, Пре драг Ђу кић, по моћ ник ди рек-
то ра за би бли о теч ку де лат ност Би бли о те ке гра да Бе-
о гра да.

Тре ћи блок до нео је че ти ри пре зен та ци је опре ме 
за би бли о те ке. Сви при сут ни су, по ред про мо тив ног 
ма те ри ја ла, мо гли и у ди рек то ном кон так ту са пред-
став ни ци ма да се упо зна ју са про из во ди ма фир ми ко-
је су би ле при ја те љи Ску па.

Ме ђу на род ни ги гант „3М“ је украт ко пред ста вио 
сво је по сло ва ње. По себ на па жња по све ће на је би бли-
о теч ким си сте ми ма за кон тро лу и за шти ту фон до ва. 
С об зи ром да „3М“ има пред став ни штво у Бе о гра ду, 
ла ко је за кљу чи ти да по сто ји до бра ори јен ти са ност 
на срп ско тр жи ште. Си сте ми за би бли о те ке по ла ко, 
„на ма ла вра та“, ула зе у Ср би ју, а пре ма ре чи ма љу ди 
из „3М“, у на ред ним го ди на ма оче ку је се зна чај ни ји 
про бој на до ма ћем тр жи шту (би бли о те ка) по мо де лу 
из дру гих зе ма ља у ре ги о ну, ко је већ при ме њу ју ове 
тех но ло ги је у сва ко днев ном по сло ва њу.

Сло ве нач ко пред у зе ће „Гон за га“ из Но ве Го ри це 
при ка за ло је сво је ка па ци те те за из ра ду на мен ског мо-
би ли ја ра за опре ма ње би бли о те ка. Осим што су ви де-
ли мо де ран и ква ли те тан на ме штај за би бли о те ке, по-
се ти о ци су мо гли да са зна ју на ко је на чи не је мо гу ће 

до ћи до сред ста ва за опре ма ње би бли о те ка. Ова сред-
ства мо гу би ти не по врат на (до на ци је вла де Ре пу бли ке 
Сло ве ни је) или кре ди ти Сло ве нач ке из во зне бан ке.

Мул ти тач тејбл (mul ti to uch ta ble) је про из вод ко ји 
је пред ста ви ла сло ве нач ка фир ма „La mo na“. Ово је сто 
са ин тер ак тив ном по вр ши ном на ко јој се мо же из вр-
ша ва ти не ко ли ко исто вре ме них мул ти ме ди јал них 
рад њи: нпр. слу ша ње му зи ке, игра ње игри ца, гле да ње 
сли ка, ма па, са др жа ја на Ин тер не ту и др. Ова кав про-
из вод би мо гао има ти ви ше стру ку при ме ну у на шим 
би бли о те ка ма, од за ви чај них до де ч јих оде ље ња.

„�e En glish Bo ok“ је био при су тан све вре ме тра ја-
ња ску па са сво јим штан дом у би бли о те ци, где су сви 
по се ти о ци има ли при ли ке да се упо зна ју са ак тив но-
сти ма ове ку ће. По себ но се мо же ис та ћи њи хо ва из у-
зет на спрем ност на са рад њу са би бли о те ка ма и отво-
ре ност за за јед нич ке по ду хва те, ка ко би што ве ћи 
број њи хо вих из да ња до шао до ко ри сни ка. На са мом 
кра ју, по се ти о ци ма су пред ста вље не основ не ак тив но-
сти овог пред у зе ћа и упу ћен по зив на да љу са рад њу.

Л И Н К

Излагање др Ми ле не Дра ги ће вић-Ше шић
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Дру гог да на на про гра му је би ло осам 15-ми нут-
них из ла га ња по де ље них у два бло ка пра ће на ди ску-
си јом. Сви ра до ви су у пот пу но сти би ли до ступ ни у 
елек трон ском об ли ку не ко ли ко не де ља пред одр жа ва-
ње Ску па:

„Јав на би бли о те ка као ор га ни за ци ја ко ја учи“, 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 у Бе о гра ду;

„Тре ба ли нам ше шир за раз вр ста ва ње?“, Ве сна 
Вук сан, шеф Од се ка за уна пре ђе ње би бли о теч ке де-
лат но сти, Би бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Ана ли за стра те гиј ске по зи ци је би бли о те ке јав-
ног ти па“, Вла дан Ни ко лић, 
ру ко во ди лац Би бли о те ке „Ла-
за Ко стић“, Чу ка ри ца, Би бли о-
те ка гра да Бе о гра да;

„Би бли о те ка гра да Бе о гра-
да – из ме ђу ја ве и сна“, Ка та ри-
на Ми хај ло вић, би бли о те кар-
ка та ло ги за тор, Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да, Дра га на Ми-
ха и ло вић, би бли о те кар, Би-
бли о те ка „Вук Ка ра џић“ Но-
ви Бе о град, Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да, Ми ља на Ђу кић, би-
бли о те кар-ка та ло ги за тор, Би-
бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Раз вој ни ци ље ви Град ске 
на род не би бли о те ке ‘Жар ко 
Зре ња нин’: сту ди ја слу ча ја“, 
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;

„За ви чај ни пра сак“, Ми ле Та сић, ви ши књи жни-
чар, За ви чај но оде ље ње, Град ска би бли о те ка Су бо ти ца;

„Пер спек ти ве раз во ја деч јих оде ље ња“, мр Бран-
ка Дра го са вац, би бли о те кар, Оде ље ње за рад са ко ри-
сни ци ма, Би бли о те ка гра да Бе о гра да;

„Би бли о те ка гра да Бе о гра да: Оди се ја 2020 – Ко-
нач но од ре ди ште“, Пре драг Ђу кић, по моћ ник ди рек-
то ра за би бли о теч ку де лат ност Би бли о те ке гра да Бе-
о гра да.

Тре ћи блок до нео је че ти ри пре зен та ци је опре ме 
за би бли о те ке. Сви при сут ни су, по ред про мо тив ног 
ма те ри ја ла, мо гли и у ди рек то ном кон так ту са пред-
став ни ци ма да се упо зна ју са про из во ди ма фир ми ко-
је су би ле при ја те љи Ску па.

Ме ђу на род ни ги гант „3М“ је украт ко пред ста вио 
сво је по сло ва ње. По себ на па жња по све ће на је би бли-
о теч ким си сте ми ма за кон тро лу и за шти ту фон до ва. 
С об зи ром да „3М“ има пред став ни штво у Бе о гра ду, 
ла ко је за кљу чи ти да по сто ји до бра ори јен ти са ност 
на срп ско тр жи ште. Си сте ми за би бли о те ке по ла ко, 
„на ма ла вра та“, ула зе у Ср би ју, а пре ма ре чи ма љу ди 
из „3М“, у на ред ним го ди на ма оче ку је се зна чај ни ји 
про бој на до ма ћем тр жи шту (би бли о те ка) по мо де лу 
из дру гих зе ма ља у ре ги о ну, ко је већ при ме њу ју ове 
тех но ло ги је у сва ко днев ном по сло ва њу.

Сло ве нач ко пред у зе ће „Гон за га“ из Но ве Го ри це 
при ка за ло је сво је ка па ци те те за из ра ду на мен ског мо-
би ли ја ра за опре ма ње би бли о те ка. Осим што су ви де-
ли мо де ран и ква ли те тан на ме штај за би бли о те ке, по-
се ти о ци су мо гли да са зна ју на ко је на чи не је мо гу ће 

до ћи до сред ста ва за опре ма ње би бли о те ка. Ова сред-
ства мо гу би ти не по врат на (до на ци је вла де Ре пу бли ке 
Сло ве ни је) или кре ди ти Сло ве нач ке из во зне бан ке.

Мул ти тач тејбл (mul ti to uch ta ble) је про из вод ко ји 
је пред ста ви ла сло ве нач ка фир ма „La mo na“. Ово је сто 
са ин тер ак тив ном по вр ши ном на ко јој се мо же из вр-
ша ва ти не ко ли ко исто вре ме них мул ти ме ди јал них 
рад њи: нпр. слу ша ње му зи ке, игра ње игри ца, гле да ње 
сли ка, ма па, са др жа ја на Ин тер не ту и др. Ова кав про-
из вод би мо гао има ти ви ше стру ку при ме ну у на шим 
би бли о те ка ма, од за ви чај них до де ч јих оде ље ња.

„�e En glish Bo ok“ је био при су тан све вре ме тра ја-
ња ску па са сво јим штан дом у би бли о те ци, где су сви 
по се ти о ци има ли при ли ке да се упо зна ју са ак тив но-
сти ма ове ку ће. По себ но се мо же ис та ћи њи хо ва из у-
зет на спрем ност на са рад њу са би бли о те ка ма и отво-
ре ност за за јед нич ке по ду хва те, ка ко би што ве ћи 
број њи хо вих из да ња до шао до ко ри сни ка. На са мом 
кра ју, по се ти о ци ма су пред ста вље не основ не ак тив но-
сти овог пред у зе ћа и упу ћен по зив на да љу са рад њу.

Л И Н К

Излагање др Ми ле не Дра ги ће вић-Ше шић
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Тре ћи дан је био ре зер ви сан за по се ту објек ти ма 
у мре жи Би бли о те ке гра да Бе о гра да. По се ти о ци ко ји 
су ис ка за ли ин те ре со ва ње, има ли су при ли ку да ви де 
Оде ље ње ста ре и рет ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду – 
За ви ча но оде ље ње; Деч ја оде ље ња „Змај“ и „Не вен“ и 
оп штин ску би бли о те ку „Пе тар Ко чић“ на Вра ча ру.

За ни мљи во је ис та ћи да су ком плет на при пре ма, 
огла ша ва ње, при ја вљи ва ње и оба ве шта ва ње за ин-

те ре со ва них уче сни ка вр ше ни елек трон ским пу тем 
пре ко сај та Би бли о те ке гра да Бе о гра да, бло га Од се ка 
за уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти и елек трон-
ском по штом.

Све пре зен та ци је и ра до ви у пу ном тек сту до ступ-
ни су пре ко бло га Од се ка за уна пре ђе ње би бли о теч-
ке де лат но сти Би бли о те ке гра да Бе о гра да на адре си: 
http://in fobgb.blog spot.com.

Л И Н К
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По глед са Акро по ља 
на це лу Евро пу

Пре драг Ђу кић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
dju kic.pre drag@g mail.com

У Ати ни је 4. и 5. де цем бра 2008. го ди не одр жа на 
Пр ва пан хе лен ска кон фе рен ци ја јав них би бли о те ка, 
уз при су ство ви ше од две сто ти не би бли о те ка ра из 
чи та ве Грч ке и са Ки пра. На Кон фе рен ци ји се ди ску-
то ва ло о би бли о теч ким услу га ма и са рад њи из ме ђу 
би бли о те ка и ло кал не са мо у пра ве. Из не та су ра зна 
европ ска ис ку ства, а одр жан је и окру гли сто на те му 
са рад ње јав них са ака дем ским, школ ским и спе ци јал-
ним би бли о те ка ма.

На по зив ор га ни за то ра, Удру же ња би бли о те ка ра 
Грч ке, Кон фе рен ци ји су као го сти при су ство ва ли Ал-
до Пи ро ла, ди рек тор Град ске би бли о те ке Ми ла но и 
Пре драг Ђу кић, по моћ ник ди рек то ра за би бли о теч ку 
де лат ност Би бли о те ке гра да Бе о гра да.

Ал до Пи ро ла је пред ста вио за ни мљи ве сред њо ве-
ков не збир ке ита ли јан ских би бли о те ка, као и мре жу 
јав них би бли о те ка Ми ла на – гра да до ма ћи на ово го ди-
шње кон фе рен ци је IFLA-е.

Пре драг Ђу кић је пред ста вио ор га ни за ци ју мре-
же јав них би бли о те ка у Ср би ји са по себ ним освр том 
на Би бли о те ку гра да Бе о гра да. Из у зет ну па жњу грч-
ких ко ле га иза зва ли су про јек ти Аудио ар хив, Трам вај 
зва ни књи га, Web 2.0 (lib gajds и бло го ви) и Ин тер ак-
тив ни из лог. Би ло је до ста ин те ре со ва ња и за мо дел 
град ског от ку па књи га.

Још јед ном, Гр ци су по ка за ли ју жњач ко го сто-
прим ство, би ли до бри до ма ћи ни и омо гу ћи ли да се 
го сти из у зет но до бро осе ћа ју у Ати ни.

Л И Н К
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По глед са Акро по ља 
на це лу Евро пу

Пре драг Ђу кић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
dju kic.pre drag@g mail.com

У Ати ни је 4. и 5. де цем бра 2008. го ди не одр жа на 
Пр ва пан хе лен ска кон фе рен ци ја јав них би бли о те ка, 
уз при су ство ви ше од две сто ти не би бли о те ка ра из 
чи та ве Грч ке и са Ки пра. На Кон фе рен ци ји се ди ску-
то ва ло о би бли о теч ким услу га ма и са рад њи из ме ђу 
би бли о те ка и ло кал не са мо у пра ве. Из не та су ра зна 
европ ска ис ку ства, а одр жан је и окру гли сто на те му 
са рад ње јав них са ака дем ским, школ ским и спе ци јал-
ним би бли о те ка ма.

На по зив ор га ни за то ра, Удру же ња би бли о те ка ра 
Грч ке, Кон фе рен ци ји су као го сти при су ство ва ли Ал-
до Пи ро ла, ди рек тор Град ске би бли о те ке Ми ла но и 
Пре драг Ђу кић, по моћ ник ди рек то ра за би бли о теч ку 
де лат ност Би бли о те ке гра да Бе о гра да.

Ал до Пи ро ла је пред ста вио за ни мљи ве сред њо ве-
ков не збир ке ита ли јан ских би бли о те ка, као и мре жу 
јав них би бли о те ка Ми ла на – гра да до ма ћи на ово го ди-
шње кон фе рен ци је IFLA-е.

Пре драг Ђу кић је пред ста вио ор га ни за ци ју мре-
же јав них би бли о те ка у Ср би ји са по себ ним освр том 
на Би бли о те ку гра да Бе о гра да. Из у зет ну па жњу грч-
ких ко ле га иза зва ли су про јек ти Аудио ар хив, Трам вај 
зва ни књи га, Web 2.0 (lib gajds и бло го ви) и Ин тер ак-
тив ни из лог. Би ло је до ста ин те ре со ва ња и за мо дел 
град ског от ку па књи га.

Још јед ном, Гр ци су по ка за ли ју жњач ко го сто-
прим ство, би ли до бри до ма ћи ни и омо гу ћи ли да се 
го сти из у зет но до бро осе ћа ју у Ати ни.

Л И Н К
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на ред ном пе ри о ду пла ни ра се да ЕДЦ ди на ми зи ра сво-
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Гор да на Ђо ко вић
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gor da na.djo ko vic@nb.rs
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Раз до бље мла до-
сти је фа за жи во та до-
ми нант но ори јен ти ра-
на на уче ње и при хва-
ћа ње но вих са зна ња. 
Исто та ко, то је ври-
је ме особ ног раз во ја, 
јер оно што је на у че-
но у мла до сти, трај но 
утје че на ври јед но сти, 
ста во ве и обра сце по-
на ша ња у ка сни јој, од-
ра слој до би. Ве ћи на 
мла дих про ла зи кроз 
про цес со ци ја ли за ци-
је, ма ње су спрем ни, 
емо ци о нал но и пси хо-
ло шки, ухва ти ти се у ко штац с раз ли чи тим про мје-
на ма и стре сним си ту а ци ја ма сва ко днев ног жи во та. 
Сло бод но ври је ме се, пре ма ис тра жи ва њи ма, сма тра 
под руч јем у ко јем се мла ди нај ра ни је оса мо ста љу-
ју и ауто ном но по на ша ју. Ра зу мљи во је да се у том 
сег мен ту, сег мен ту сло бод них ак тив но сти, мла ди ма 
што ви ше пре зен ти ра ју са др жа ји, уз по ја ча но укљу-
чи ва ње дру штва у ре а ли за ци ју сло бод ног вре ме на. А 
књи жни це, тј. од је ли за мла де, је су ва жан чим бе ник у 
успје шном раз во ју осо бе и при је ла зу из дје тињ ства у 
од ра слу доб.

Књи жнич не услу ге за мла деж су да нас дио сва ко-
днев ни це ско ро сва ке на род не књи жни це. Или би то 
тре ба ле би ти. На и ме, мно ге књи жни це сво је ко ри сни-
ке ди је ле на дје цу и од ра сле, те та ко иг но ри ра ју по тре-
бу по себ ног ба вље ња мла ди ма као по себ ном, „но вом“ 
ску пи ном ко ри сни ка. По себ не књи жнич не услу ге за 
мла деж по сто је у не ким зе мља ма већ ду го вре ме на, тј. 

се жу у да ле ку 1919. го-
ди ну у Јав ној newyor-
škoj књи жни ци (New 
York Pu blic Li brary), 
но зна чај ни ји ин те рес 
књи жни ца за мла деж 
као ко ри снич ку ску-
пи ну ја вља се де ве де-
се тих го ди на про шлог 
сто ље ћа и то под утје-
ца јем дви ју чи ње ни-
ца: по ја ве IFLA-иних 
Смјер ни ца за књи-
жнич не услу ге за мла-
деж 1996. го ди не, ко је 
су од ре ди ле окви ре у 
ко ји ма тре ба про ми-

шља ти услу ге за ове ко ри сни ке, и дру ге, тј. по ја ве но-
вих тех но ло ги ја и ме ди ја ко је упра во мла ди нај бр же 
при хва ћа ју, па књи жни ча ри от кри ва ју да но ви ме ди ји 
у књи жни ци има ју сво ју пу бли ку ко ја се раз ли ку је од 
оне до та да уоби ча је не – дје це и од ра слих.

Струч ни скуп Ти неј џер у књи жни ци. Упо моћ! за-
по чео је с три по зва на из ла га ња: dr.sc. Ду брав ке Миљ-
ко вић, dr.sc. Иван ке Стри че вић и Ве ре не Три бљаш, те 
Ал ке Строп ник. Ду брав ка Миљ ко вић с Учи тељ ског 
фа кул те та у За гре бу на по ми ње да је за успје шан од-
гој но-обра зов ни рад с адо ле сцен ти ма по треб но зна ти 
ка кве си они ци ље ве по ста вља ју и ка ко им мо же мо 
по мо ћи да их (ре)де фи ни ра ју у сми слу пот пу ни јег за-
до во ља ва ња пси хо ло шких и жи вот них по тре ба. Адо-
ле сцен ти има ју из ра зи то раз ви је ну сви јест о се би, али 
не зна ју у че му су до бри, ни су свје сни сво јих та ле на та 
и мо гућ но сти. У тра же њу до брих осо би на мла дих, ка-
ко би те та лен те по так ну ли и усмје ри ли, у бо љој су 

Тинејџер у књижници. 
Упомоћ!

Књижнице града Загреба – Књижница Медвешчак, 
Загреб, 20. ожујка 2009. године
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по зи ци ји школ ски и град ски књи жни ча ри, јер че сто с 
мла ди ма ус по ста ве отво ре ни ји и при сни ји од нос не го 
што је то од нос уче ник–на став ник.

Ве ре на Три бљаш из Град ске књи жни це Ри је ка, у 
из ла га њу „Књи жнич не услу ге за мла де: за што и за што 
не?“, па ра фра зи ра: „На ву ћи“ ти неј џе ре на чи та ње и 
књи жни це јед на ко је те шко као при во ље ти их да иду 
у цр кву. При по кре та њу књи жнич них услу га за мла де 
тре ба ис пи та ти од го ва ра ли рад но ври је ме на род них 
књи жни ца мла ди ма, али исто та ко тре ба мо би ти свје-
сни да про гра ми ко ји те ку у ври је ме на ста ве мла ди ма 
по ста ју си но ним за би јег с на ста ве. Рје ше ње је у про гра-
ми ма су бо том, или у тјед ну иза 20 са ти. До бра и ква ли-
тет на књи жни ца за мла де не мо же би ти са мо скла ди-
ште књи га и ма те ри ја ла, већ мје сто на ко јем млад чо-
вјек мо же на у чи ти до ћи до ква ли тет не ин фор ма ци је, 
уз по моћ књи жни ча ра, до ин фор ма ци је по треб не за 
жи вот, ка кву ина че не су сре ће у су ста ву школ ства. И 
књи жни чар зна да је по тре бан ве ћи на пор у оку пља њу 
мла дих око за јед нич ког про гра ма, не го по ну ди ти ра чу-
на ла. Уви јек по сто је дви је оп ци је: учи ни ти јед но став-
ни ју, а ма ње ко ри сну, или уло жи ти на пор и осје ти ти 
за до вољ ство успје ха, по ру чу је Ве ре на Три бљаш.

Ал ка Строп ник из књи жни це Ме две шчак у За-
гре бу, у свом из ла га њу „Одјел за мла деж у на род ној 
књи жни ци: стра те ги је осни ва ња“, го во ри да их је на 
осни ва ње од је ла за мла деж до дат но по кре нуо осјет-
ни пад члан ства мла дих ко ји, пре стан ком ко ри ште ња 
услу га и про гра ма за дје цу, ни су про на ла зи ли од го-
ва ра ју ће са др жа је на Одје лу за од ра сле. Са мом отва-
ра њу Од је ла за мла деж прет хо ди ло је ис тра жи ва ње 
ци ља не ску пи не (у до би од 13 до 20 го ди на). „Ис тра-
жи ва њем смо же ље ли утвр ди ти ин фор ма циј ске по-
тре бе и ин те ре се, те ме и гра ђу ко ју би мла ди хтје ли 
на одје лу, вр сту про гра ма, те ко ли ко су спрем ни су-
дје ло ва ти у про во ђе њу про гра ма“ – на гла ша ва Ал ка 
Строп ник. Ва жне ка рак те ри сти ке од је ла за мла деж 
су хо ри зон тал на и вер ти кал на про ход ност, ко је се 
од но се на мо гућ ност ко ри ште ња свих из во ра, те од-
ра ста ње ко ри сни ка уз про гра ме и услу ге свих од је ла 
у на род ној књи жни ци. Одјел за мла деж Иди па ви ди 
осно ван је 2000. го ди не. Ти је ком вре ме на су се дви је 
књи жни чар ке спе ци ја ли зи ра ле за рад с мла ди ма. На 
одје лу се на ла зе збир ка стри по ва и ча со пи са, књи га 
на стра ним је зи ци ма, мул ти ме ди јал на збир ка, дру-
штве не игре. Тре ну тач но је 1.600 ко ри сни ка ово га 
од је ла.

Тр жи ште до бре прак се – дру ги дио про гра ма 
ску па, об у хва ћа не ко ли ко при мје ра до бре прак се на 
Одје ли ма за мла де у на род ним књи жни ца ма.

Вје ру шка Шти вић, На род на књи жни ца Пе тра 
Пре ра до ви ћа из Бје ло ва ра из ла же ти јек осни ва ња 
Клу ба љу би те ља књи ге (Bo ok Fun Club) у сво јој књи-
жни ци. Иде ја за осни ва ње клу ба љу би те ља књи ге за 
ти неј џе ре до шла је на кон пре да ва ња књи жни чар ке 
из беч ке књи жни це ко ја је го во ри ла о њи хо вом ра-

ду с ти неј џе ри ма. Тре ба ло је про мје ни ти на чин ра да 
и при ступ, а ан ке та је да ла пу то ка зе у ко јем смје ру 
тре ба мо кре ну ти. Клуб љу би те ља књи ге осно ван је 
2003. го ди не при Дјеч јем одје лу књи жни це. Оку пља 
ти неј џе ре од 13 до 16 го ди на ко ји же ле ак тив но су-
дје ло ва ти у ра зним про гра ми ма, а јед ном тјед но по 
два са та је ре до ви ти са ста нак за до го ва ра ње и про-
во ђе ње про је ка та. На гла сак је на про гра ми ма ко је 
ти неј џе ри са ми осми сле и про во де, као што су пред-
ста ве ти па отво ре ног те а тра у ко ји ма про пи ту ју се бе 
и дру ге. Отво рен је и по се бан про стор за ти неј џе ре 
под на зи вом Teen ona ко јег са ми уре ђу ју чла но ви 
клу ба. Ак тив ни чла но ви Bo ok Fun Clu ba че сто до ла-
зе у књи жни цу и по ма жу у оба вља њу сва ко днев них 
књи жни чар ских по сло ва, а су дје лу ју и у свим ве ћим 
про гра ми ма ко ји се про во де у књи жни ци.

Ива Ци це ран из Град ске књи жни це Па зин у из-
ла га њу „+14“ на гла ша ва да се по ста ви ло пи та ње: 
што по ну ди ти ти неј џе ри ма? Што би њи ма би ло за-
ни мљи во? Од лу че но је да се одр жи јед на ра ди о ни-
ца под на зи вом +14, с ци љем да ти неј џе ри са ми од-
луче што же ле ра ди ти. На зив ра ди о ни це де фи ни ра 
и увје ту је доб по ла зни ка, а то је да они мо ра ју би ти 
ста ри ји од 14 го ди на. Пр ви по ла зни ци да ли су сво је 
за ми сли и асо ци ја ци је, те на по ме не да же ле до ла зи ти 
у књи жни цу на ра ди о ни цу у ве чер њим са ти ма, ка да 
им „не сме та ју дје ца и оста ли“. У тим са ти ма пи са ли 
су кри тич ке освр те на књи ге (лек ти ра и дру ге), а лет-
ке на кон ра ди о ни це огла ша ва ју у сво јим шко ла ма и 
у књи жни ци. Те пре по ру ке су про ши ре не на гла збу, 
фил мо ве и освр те с екс кур зи ја. Мо же се ре ћи да цен-
зу ре не ма, мо гу сло бод но из ра зи ти сво је ми шље ње, 
све док на пи са ни тек сто ви ар гу мен ти ра ју њи хо ве 
ста во ве и док ни су увре дљи ви. На овај на чин ти неј-
џе ри са ми про мо ви ра ју књи гу и чи та ње.

Ке ти Кр пан из Књи жни ца гра да За гре ба – Књи-
жни ца Сел чи на, у ра ду „Књи га као објект ко ји ће нас 
спо ји ти с ти неј џе ри ма“, из ла же иде ју ти неј џе ра као 
во ди те ља ра ди о ни це. Ти неј џе ра, ко ји је про чи тао 
књи гу по вла сти ту из бо ру, уз од ре ђе не смјер ни це, 
при пре ма се за во ди те ља ра ди о ни це. Ра ди о ни ци при-
су ству ју ти неј џе ри ко ји су про чи та ли књи гу, али и 
они ко ји ни су, те се на ра ди о ни ци кроз ди ску си ју про-
блем ски по ста вља ју и рје ша ва ју ствар ни ти неј џер ски 
про бле ми. Исто вре ме но, они ко ји књи гу ни су про чи-
та ли, по ти чу се на чи та ње. На кра ју ра ди о ни це, ти-
неј џе ри до би ва ју по пис но вих на сло ва, а пи сме ни 
ра до ви, за кључ ци, фо то гра фи је, по ру ке и сл. из ла жу 
се на па ноу. При мар ни ци ље ви ова квих ра ди о ни ца 
су оку пља ње ти неј џе ра у књи жни ци, збли жа ва ње с 
том по пу ла ци јом, не на ме тљи во од гој но дје ло ва ње и 
усмје ра ва ње, по ти ца ње на уоча ва ње, по ста вља ње и 
уви ђа ње рје ше ња не ких жи вот них про бле ма те не по-
сред но усва ја ње мо рал них људ ских ври јед но сти.

Да ја на Бру нац из Град ске књи жни це у За дру, у из-
ла га њу „Сва штар ни ца – ка ко ти неј џе ри сва шта ре у 
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Град ској књи жни ци За дар“, упо зна је нас с про гра мом 
Сва штар ни ца ко ји је по кре нут 2000. го ди не на Дјеч-
јем одје лу, а пре ма аме рич ком мо де лу li ve show про-
гра ма „Open mic“ (Отво ре ни ми кро фон), у ко јем су 
чла но ви пу бли ке ујед но и из во ђа чи, нај че шће у три 
ка те го ри је: гла зба, дра ма 
и по е зи ја. На кон не ко ли-
ко го ди на, про грам је ви-
ше усмје рен на за јед нич ке 
игре, кви зо ве и уче ње (ба-
шти на, за на ти и вје шти не, 
по ви јест и књи жев ност). 
Сље де ћа смје на ге не ра ци-
ја до но си но ве ин те ре се и 
но ви кон цепт: ма ло игре, 
пу но при че о про бле ми ма 
од ра ста ња, хит-књи га ма, 
ре ли ги ји и ети ци, гла зби 
и мо ди про шлих де се тље-
ћа. Сва штар ни ца је до бро 
про пра ће на у ме ди ји ма. 
По не кад иза ђе из про сто ра 
књи жни це, те се по вре ме-
но одр жа ва и на ста ја ли-
шти ма би бли о бу са.

Кри сти на Чу но вић, 
Ми ро слав Ка тић, Ма ри ја на 
Ке ра но вић из Град ске књи-
жни це „Иван Го ран Ко ва чић“ Кар ло вац, у за јед нич-
ком из ла га њу „Кре а тив не ра ди о ни це за мла де“ по-
бро ја ва ју ак тив но сти у ра ду с мла ди ма. Од 1997. го ди-
не про во ди се про грам Ђач ки да ни ти је ком школ ских 
пра зни ка, у ви ду ни за еду ка тив них и кре а тив них ра-
ди о ни ца (еко ло шке, ин фор ма тич ке, ли те рар не, гла-
збе не). Но ви одјел, Књи жни ца и чи та о ни ца за мла де, 
отво рен 2003. го ди не, по сје ду је су вре ме ну опре му и 
ли те ра ту ру за мла де ко ја се не по су ђу је, јер је циљ да 
мла ди про во де што ви ше сло бод ног вре ме на у књи-
жни ци. На гла сак је на ор га ни зи ра њу ра ди о ни ца, пар-
ла о ни ца, ди ску си ја и чи та тељ ских гру па.

Гро зда на Ри би чић, Град ска књи жни ца Мар ка Ма-
ру ли ћа у Спли ту, у свом из ла га њу „Ти неј џер у сплит-
ској град ској књи жни ци. Ју ху уу!“, из но си по да так да 
се, на кон отва ра ња но ве књи жни це за мла де, са мо у 
го ди ну да на број мла дих учла ње них го то во утро стру-
чио. Нај ва жни ја им пле мен ти ра на но ви на у ра ду с 
мла ди ма је да они са ми кре и ра ју, или сво јим же ља ма 
усмје ра ва ју, ор га ни за ци ју сво јег про сто ра и сво јих са-
др жа ја. Чла но ви клу ба мла дих књи жни ча ра У ре ду је! 
из ра ђу ју бил те не сво јих пре по ру че них на сло ва, пла ка-
та, ан ке та, де ба та... кре и ра ју и су дје лу ју у раз ли чи тим 
ра ди о ни ца ма, во лон ти ра ју у ра ду с уми ро вље ни ци ма 
на ра чу нал ном те ча ју, чи та њу при ча... осно ва ли су 
бенд Књи жни це „Ма рул“, из ра ђу ју сво је мре жне стра-
ни це. Све су то на зна ке ду го роч них про је ка та у ко ји ма 
су се мно ги мла ди про на шли, те се осје ти ли ва жни ма 

и за до вољ ни ма. До шли су у Књи жни цу и не ће мо их 
пу сти ти (на рав но, док они са ми не за же ле оти ћи), не-
го учи ни ти све да са со бом до ве ду још „еки пе“...

Ива на Хр ват Кри чан чић, Али ца Ко ла рић, Ве ре на 
Три бљаш, књи жни ца Ри је ка, у свом из ла га њу „Оста-

ти или не ста ти, тре ну так ко ји се не ће вра ти ти“, твр-
де: све што се ра ди по пи та њу мла дих тре ба чи ни ти с 
њи ма, а не за њих!. Мла де је по треб но укљу чи ти у све 
ак тив но сти, од пла ни ра ња до ева лу а ци је, из град ње 
збир ки, у пла ни ра ње, до ми шља ње, ор га ни за ци ју и 
про вед бу до га ђа ња, уре ђе ње про сто ра, Ин тер нет ске 
стра ни це. Во ди те љи књи жни ца мо ра ју ин зи сти ра ти 
на кон ти ну и ра ним про гра ми ма, не по вре ме ним, јер 
тек кон ти ну и ра ни ства ра ју на ви ку, а од књи жни це 
пре по зна то мје сто су сре та мла дих.

Вр ло је ва жно ис тра жи ти и схва ти ти ко ли ко мла-
ди уоп ће има ју сло бод ног вре ме на, што ра де у сло бод-
но ври је ме, што би же ље ли ра ди ти, а не ма ју гдје, те 
за што би уоп ће по же ље ли сво је ври је ме про во ди ти у 
књи жни ци? А од го во ри су: за то што има ју пра во на 
то да њи хо ве по тре бе бу ду пре по зна те и за до во ље не; 
за то што је уло га књи жни ца да сва кој од сво јих ко ри-
снич ких ску пи на при сту па на од го ва ра ју ћи на чин и 
да не ис кљу чу је ни јед ну, са мо за то што се раз ли ку је 
од дру гих; за то што мла ди љу ди тре ба ју ин фор ма ци је 
ко је су им ва жне за жи вот и шко ло ва ње, а тре ба ју их 
до би ти од струч ња ка; за то што мла ди љу ди из гра ђу ју 
сво је ста во ве и оспо со бља ва ју се за из бор ако има ју 
точ не ин фор ма ци је и не ко га с ким ће их рас пра ви ти; 
за то што...

Л И Н К

Излагање 
др Дубравке Миљковић
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Град ској књи жни ци За дар“, упо зна је нас с про гра мом 
Сва штар ни ца ко ји је по кре нут 2000. го ди не на Дјеч-
јем одје лу, а пре ма аме рич ком мо де лу li ve show про-
гра ма „Open mic“ (Отво ре ни ми кро фон), у ко јем су 
чла но ви пу бли ке ујед но и из во ђа чи, нај че шће у три 
ка те го ри је: гла зба, дра ма 
и по е зи ја. На кон не ко ли-
ко го ди на, про грам је ви-
ше усмје рен на за јед нич ке 
игре, кви зо ве и уче ње (ба-
шти на, за на ти и вје шти не, 
по ви јест и књи жев ност). 
Сље де ћа смје на ге не ра ци-
ја до но си но ве ин те ре се и 
но ви кон цепт: ма ло игре, 
пу но при че о про бле ми ма 
од ра ста ња, хит-књи га ма, 
ре ли ги ји и ети ци, гла зби 
и мо ди про шлих де се тље-
ћа. Сва штар ни ца је до бро 
про пра ће на у ме ди ји ма. 
По не кад иза ђе из про сто ра 
књи жни це, те се по вре ме-
но одр жа ва и на ста ја ли-
шти ма би бли о бу са.

Кри сти на Чу но вић, 
Ми ро слав Ка тић, Ма ри ја на 
Ке ра но вић из Град ске књи-
жни це „Иван Го ран Ко ва чић“ Кар ло вац, у за јед нич-
ком из ла га њу „Кре а тив не ра ди о ни це за мла де“ по-
бро ја ва ју ак тив но сти у ра ду с мла ди ма. Од 1997. го ди-
не про во ди се про грам Ђач ки да ни ти је ком школ ских 
пра зни ка, у ви ду ни за еду ка тив них и кре а тив них ра-
ди о ни ца (еко ло шке, ин фор ма тич ке, ли те рар не, гла-
збе не). Но ви одјел, Књи жни ца и чи та о ни ца за мла де, 
отво рен 2003. го ди не, по сје ду је су вре ме ну опре му и 
ли те ра ту ру за мла де ко ја се не по су ђу је, јер је циљ да 
мла ди про во де што ви ше сло бод ног вре ме на у књи-
жни ци. На гла сак је на ор га ни зи ра њу ра ди о ни ца, пар-
ла о ни ца, ди ску си ја и чи та тељ ских гру па.

Гро зда на Ри би чић, Град ска књи жни ца Мар ка Ма-
ру ли ћа у Спли ту, у свом из ла га њу „Ти неј џер у сплит-
ској град ској књи жни ци. Ју ху уу!“, из но си по да так да 
се, на кон отва ра ња но ве књи жни це за мла де, са мо у 
го ди ну да на број мла дих учла ње них го то во утро стру-
чио. Нај ва жни ја им пле мен ти ра на но ви на у ра ду с 
мла ди ма је да они са ми кре и ра ју, или сво јим же ља ма 
усмје ра ва ју, ор га ни за ци ју сво јег про сто ра и сво јих са-
др жа ја. Чла но ви клу ба мла дих књи жни ча ра У ре ду је! 
из ра ђу ју бил те не сво јих пре по ру че них на сло ва, пла ка-
та, ан ке та, де ба та... кре и ра ју и су дје лу ју у раз ли чи тим 
ра ди о ни ца ма, во лон ти ра ју у ра ду с уми ро вље ни ци ма 
на ра чу нал ном те ча ју, чи та њу при ча... осно ва ли су 
бенд Књи жни це „Ма рул“, из ра ђу ју сво је мре жне стра-
ни це. Све су то на зна ке ду го роч них про је ка та у ко ји ма 
су се мно ги мла ди про на шли, те се осје ти ли ва жни ма 

и за до вољ ни ма. До шли су у Књи жни цу и не ће мо их 
пу сти ти (на рав но, док они са ми не за же ле оти ћи), не-
го учи ни ти све да са со бом до ве ду још „еки пе“...

Ива на Хр ват Кри чан чић, Али ца Ко ла рић, Ве ре на 
Три бљаш, књи жни ца Ри је ка, у свом из ла га њу „Оста-

ти или не ста ти, тре ну так ко ји се не ће вра ти ти“, твр-
де: све што се ра ди по пи та њу мла дих тре ба чи ни ти с 
њи ма, а не за њих!. Мла де је по треб но укљу чи ти у све 
ак тив но сти, од пла ни ра ња до ева лу а ци је, из град ње 
збир ки, у пла ни ра ње, до ми шља ње, ор га ни за ци ју и 
про вед бу до га ђа ња, уре ђе ње про сто ра, Ин тер нет ске 
стра ни це. Во ди те љи књи жни ца мо ра ју ин зи сти ра ти 
на кон ти ну и ра ним про гра ми ма, не по вре ме ним, јер 
тек кон ти ну и ра ни ства ра ју на ви ку, а од књи жни це 
пре по зна то мје сто су сре та мла дих.

Вр ло је ва жно ис тра жи ти и схва ти ти ко ли ко мла-
ди уоп ће има ју сло бод ног вре ме на, што ра де у сло бод-
но ври је ме, што би же ље ли ра ди ти, а не ма ју гдје, те 
за што би уоп ће по же ље ли сво је ври је ме про во ди ти у 
књи жни ци? А од го во ри су: за то што има ју пра во на 
то да њи хо ве по тре бе бу ду пре по зна те и за до во ље не; 
за то што је уло га књи жни ца да сва кој од сво јих ко ри-
снич ких ску пи на при сту па на од го ва ра ју ћи на чин и 
да не ис кљу чу је ни јед ну, са мо за то што се раз ли ку је 
од дру гих; за то што мла ди љу ди тре ба ју ин фор ма ци је 
ко је су им ва жне за жи вот и шко ло ва ње, а тре ба ју их 
до би ти од струч ња ка; за то што мла ди љу ди из гра ђу ју 
сво је ста во ве и оспо со бља ва ју се за из бор ако има ју 
точ не ин фор ма ци је и не ко га с ким ће их рас пра ви ти; 
за то што...

Л И Н К

Излагање 
др Дубравке Миљковић
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Бо ја на Ву ко тић
На род на би бли о те ка Ср би је
bo ja na.vu ko tic@nb.rs

Ко су ко ри сни ци да нас?
ICSL – Пе ти ме ђу на род ни су срет би бли о те ка ра сла ви ста, 

Са ра је во, 18-22. априлa 2009. го ди не

Л И Н К

Пе ти ме ђу на род ни су срет би бли о те ка ра сла ви ста 
(Fi�h In ter na ti o nal Con ven tion of Sla vic Li bra ri ans) у Са-
ра је ву оку пио је пре ко 100 уче сни ка из Аустри је, Не мач-
ке, Че шке, Ве ли ке Бри та ни је, САД, Хр ват ске, Ср би је, 
Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не. Пред став ни ци из Ср-
би је би ли су Ива на Ни ко лић, Де јан Ву ки ће вић и Бо ја на 
Ву ко тић из На род не би бли о те ке Ср би је, Ве ра Пе тро вић 
из Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ 
и Са ња Сте па но вић То до ро вић из Би бли о те ке Срп ске 
ака де ми је на у ка.

Ово го ди шњи, пе ти ју би лар ни су срет, под на сло вом 
Вратити кориснике библиотекама био је по све ћен „ње-
го вом ве ли чан ству ко ри сни ку и ње ном ве ли чан ству ко-
ри сни ци“. На пр вим су сре ти ма смо упо зна ва ли збир ке и 
њи хов раз вој: Бал кан је упо знао збир ке у све ту и Бал кан 
се пред ста вио све ту; на дру гим су сре ти ма смо раз го ва-
ра ли о бу дућ но сти сла ви стич ких збир ки и фон до ва, док 
је тре ћи имао ак це нат на ди ги та ли за ци ји збир ки; фо кус 
че твр тих су сре та је ста вљен на през ентoвање при ме ра 
нај бо љих прак си у обла сти ма ко је се чи не кру ци јал ним 
за раз вој би бли о теч ке де лат но сти: ње но фи нан си ра ње, 
са рад ња са дру гим ин сти ту ци ја ма и пи та ње ка дро ва у 
би бли о те ка ма. Ово го ди шња те ма је на ста ла као ло ги-
чан след прет ход них су сре та. Сво јим из ла га њи ма уче-
сни ци су по ку ша ли да до го во ре на пи та ња:

Ко су ко ри сни ци да нас? Да ли су се њи хо ве по тре-
бе про ме ни ле у по след ње две де це ни је? Ко ли ко су но ве 
тех но ло ги је ути ца ле на њи хо ву пер цеп ци ју би бли о те ке? 
Шта ко ри сни ци да нас же ле од нас? Шта би бли о те ка ри 
мо гу по ну ди ти да нас? Ко ја је раз ли ка у ти пу, ква ли те ту 
и оби му услу га да нас у од но су на ју че? Шта нам то до но-
си ко ри снич ко су тра? Да ли за и ста по сто ји Би бли о те ка 
2.0? Ка кав је ан ти ци пи ра ни од нос из ме ђу Би бли о те ка ра 
2.0 и Ко ри сни ка 2.0?

Су срет је отво рио Ро берт До ниа, про фе сор Уни вер-
зи те та у Ми чи ге ну, сво јим из ла га њем „О ко ри сни ку: 
крат ко и му дро“. У овом вре ме ну све оп ште кри зе – од 
еко ном ске, до кри зе ди стри бу ци је зна ња, но ви на, ча со-
пи са и из да вач ких ку ћа – про фе сор До ниа пред ви ђа по-
ја ча ну по тре бу за би бли о те ка ма и по се бан зна чај при-
да је би бли о те ка ри ма ко ји би тре ба ло да во де ко ри сни ке 
кроз свет зна ња.

Џе нет Змро чек (Ja net Zmroc zek) из Бри тан ске би-
бли о те ке го во ри ла је о то ме ка ко се у овој би бли о те-
ци (ко ја ина че има мно го ко ри сни ка) при вла че но ви, 
пу тем јав них до га ђа ја и из ло жби. У же љи да збир ке 
и услу ге ко ри сти што ве ћи број ко ри сни ка, са да и на 
да љи ну, у овој би бли о те ци се ши ри круг услу га, па се 
но ви при вла че тра ди ци о нал ним и on-li ne из ло жба ма, 
чи та њем по е зи је, књи жев ним ди ску си ја ма и фо ру-
ми ма, ди ги та ли за ци јом пло ча поп му зи ке, пи са њем 
про је ка та за ма ла и сред ња пред у зе ћа, све до ор га ни-
зо ва ња су сре та уса мље них осо ба под ге слом Про на ђи 
љу бав свог жи во та у Бри тан ској би бли о те ци.

Ма ри ја Ше го та-Но вак из Град ске књи жни це Ри-
је ка уче ство ва ла је са ра дом „Ко ри сни ци на род них 
књи жни ца: из ме ђу ма ни фе ста и ствар но сти. Са ста-
но ви шта IFLA и UNE SCO до ку ме на та, на пра вље но је 
по ре ђе ње нај пре те о ри је и прак се, а он да и по ре ђе ње 
из ме ђу на род них би бли о те ка Хр ват ске и Фин ске. Уз 
до бро функ ци о ни са ње си сте ма вла сти, уз чвр сту са-
рад њу би бли о те ка ра свих ти по ва би бли о те ка у окви-
ру би бли о теч ког си сте ма и нео п ход не про ме не ста ва 
би бли о те ка ра пре ма ко ри сни ци ма и оста лим ко ле га-
ма, јав не би бли о те ке мо гу до би ти сво ју пра ву уло гу 
ко ја ће ја ча ти у усло ви ма кри зе ко ја нас че ка.

Алек сан дра Хор ват, про фе сор Фи ло зоф ског фа-
кул те та у За гре бу, го во ри ла је о про јек ту Цје ло жи вот-
но уче ње књи жни ча ра, ко ји од 2002. го ди не, у окви ру 
Цен тра за стал но струч но уса вр ша ва ње књи жни ча ра 
Ре пу бли ке Хр ват ске, за јед нич ки спро во де хр ват ски 
фа кул те ти ко ји шко лу ју бу ду ће би бли о те ка ре, на ци о-
нал на би бли о те ка, Град ска књи жни ца гра да За гре ба и 
Хр ват ско књи жни чар ско дру штво. Овај на ци о нал ни 
про грам трај ног струч ног уса вр ша ва ња би бли о те ка ра 
са мо у 2008. го ди ни по ха ђа ло је 1.500 по ла зни ка.

Вас ка Со ти ров-Ђу кић, из Би бли о те ке гра да Са-
ра је ва, у пре зен та ци ји „Би бли о те ка се гра ди ср цем“ 
по ка за ла је ка ко се ре ор га ни за ци јом би бли о теч ког 
огран ка про стор мо же учи ни ти угод ни јим – за 22 
рад на да на, уз тро шко ве од 192,50 КМ (ма ње од 100€) 
уз по моћ не ко ли ко во лон те ра.

Бе ба Ра ши до вић, би бли о те кар Фа кул те та кри ми-
на ли стич ких на у ка Уни вер зи те та у Са ра је ву, го во ри ла 
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је о би бли о те кар ско-ко ри снич ким кон тро вер за ма – о 
ни ском ни воу обра зо ва ња ко ри сни ка ви со ко школ-
ских би бли о те ка, о трен ду „fast food“ зна ња, о ко ри-
сни ци ма ко ји че сто не зна ју да ка жу за што су до шли 
у би бли о те ку, али и о ма ло број ним ко ри сни ци ма ко ји 
се озбиљ но ба ве сту ди ја ма и за ко је се ра ди струч на 
се лек тив на ди се ми на ци ја ин фор ма ци ја. На овом ску-
пу су још јед ном на гла ше не уло га би бли о те ка ра као 
па ра диг ме би бли о те ке и по тре ба раз ви ја ња про фе си-
о на ли зма би бли о те ка ра пре све га.

Са ша Ма дац ки (Цен тар за људ ска пра ва Уни-
вер зи те та у Са ра је ву) и Нар ци са Пу љек-Бу брић (Бо-
шњач ки ин сти тут Са ра је во) у за јед нич ком ра ду „Вук 
дла ку ми је ња ал’ ћуд ни кад: Би бли о те кар 2.0“, го во ри-
ли су о кон цеп ту би бли о те кар-ко ри сник као о стал-
ном сре та њу и укр шта њу, о те жњи да се из тра ди ци о-
нал ног би бли о те ка ра раз ви је ак тив ни би бли о те кар, о 
би бли о те ка ру у од но су на ко ри сни ке, дру ге би бли о те-
ка ре и до но си о це од лу ка, о нео п ход но сти при хва та ња 
но ве прак се, а као им пе ра тив са ве сног и од го вор ног 
ра да по ста вља ју мо то: Ко ри сник, ко ри сник и са мо ко-
ри сник!

То ми слав Ивањ ко и Ма ја Бен чец, сту ден ти би-
бли о те кар ства на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, 
пред ста ви ли су пи лот-про је кат Сту дент у по тра-
зи за ин фор ма ци јом, ми ни-ис тра жи ва ње по ме то ду 
Mystery shop ping-a о услу га ма и ра ду са ко ри сни ци ма 
у на род ним би-
бли о те ка ма.

Бо ја на Ву ко-
тић је пред ста-
ви ла ди ги тал не 
ко лек ци је на род-
них би бли о те-
ка у Ср би ји као 
на чин да се учи-
ни ко рак бли же 
по тен ци јал ном 
ко ри сни ку; Ве-
ра Пе тро вић из 
Ун и  в е р  з и  т е т -
ске би бли о те-
ке „Све то зар 
Мар ко вић“ у 
Бе о гра ду го во-
ри ла је о ко ри-
сни ци ма услу га 
Ун и  в е р  з и  т е т -
ске би бли о те ке; 
Енес Ку јун џић, 
про фе сор Уни-
вер зи те та у Зе-
ни ци, до вео је у 
ве зу ко ри сни ка, бо шњач ку би бли о гра фи ју и го во рио 
о при сту пу бо сан ско-хер це го вач ком на сле ђу; Ива на 
Ни ко лић пред ста ви ла је мно го број не услу ге Оде ље ња 

за пла сман срп ске књи ге у ино стран ство НБС; Ми лан 
Гр ба из Бри тан ске би бли о те ке го во рио је о њеној мо-
дер ни за ци ји и фо ку си ра њу на ди ги тал но до ба; Де јан 
Ву ки ће вић те о риј ски је раз мо трио ко су ко ри сни ци 
за ви чај них фон до ва.

Блок пре зен та ци ја ра до ва сту де на та би бли о те-
кар ства из За гре ба и Са ра је ва био је по све ћен се ћа њу 
на пре ра но пре ми ну лу Ме ли ху Пи ри ју, би бли о те ка ра 
На ци о нал не и уни вер зи тет ске би бли о те ке БиХ и ре-
дов ног уче сни ка Су сре та.

У ди ску си ји из ме ђу из ла га ња на гла шен је про-
блем еду ка ци је ко ри сни ка, ис ка за на је по тре ба за ве-
ћом ко му ни ка ци јом ме ђу би бли о те ка ри ма, за са рад-
њом из ме ђу ка те дри и би бли о те ка ра у прак си и, пре 
све га, нео п ход ност да са ми це ни мо сво ју стру ку да би 
нас и дру ги (на ши ко ри сни ци и фи нан си је ри) до вољ-
но це ни ли.

Су срет се одр жа вао у про сто ри ја ма Ме диа цен тра 
Са ра је во. Уче сни ци Су сре та су по се ти ли и 21. Ме ђу-
на род ни са јам књи га, На ци о нал ну и уни вер зи тет ску 
би бли о те ку БиХ, где је био при ре ђен при јем за уче-
сни ке су сре та, и Би бли о те ку Бо шњач ког ин сти ту та. 
За уче сни ке је ор га ни зо ван јед но днев ни из лет у Фој-
ни цу, ко ји је об у хва тио по се ту Фра ње вач ком са мо-
ста ну, где је пред ста вље на и би бли о те ка са мо ста на.

Л И Н К

Библиотекари слависти у Сарајеву
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пу су још јед ном на гла ше не уло га би бли о те ка ра као 
па ра диг ме би бли о те ке и по тре ба раз ви ја ња про фе си-
о на ли зма би бли о те ка ра пре све га.

Са ша Ма дац ки (Цен тар за људ ска пра ва Уни-
вер зи те та у Са ра је ву) и Нар ци са Пу љек-Бу брић (Бо-
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ка ре и до но си о це од лу ка, о нео п ход но сти при хва та ња 
но ве прак се, а као им пе ра тив са ве сног и од го вор ног 
ра да по ста вља ју мо то: Ко ри сник, ко ри сник и са мо ко-
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То ми слав Ивањ ко и Ма ја Бен чец, сту ден ти би-
бли о те кар ства на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, 
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зи за ин фор ма ци јом, ми ни-ис тра жи ва ње по ме то ду 
Mystery shop ping-a о услу га ма и ра ду са ко ри сни ци ма 
у на род ним би-
бли о те ка ма.
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ко ри сни ку; Ве-
ра Пе тро вић из 
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ске би бли о те-
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Бе о гра ду го во-
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Ун и  в е р  з и  т е т -
ске би бли о те ке; 
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за пла сман срп ске књи ге у ино стран ство НБС; Ми лан 
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кар ства из За гре ба и Са ра је ва био је по све ћен се ћа њу 
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Са ра је во. Уче сни ци Су сре та су по се ти ли и 21. Ме ђу-
на род ни са јам књи га, На ци о нал ну и уни вер зи тет ску 
би бли о те ку БиХ, где је био при ре ђен при јем за уче-
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Л И Н К
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поглед  н а Нем ачк у
 

Бе ти на Рад нер
Би бли о те ка Go ethe-Institut, Бе о град
 rad ne r@ belgrad. goeth e.org

Сажетак
Н емачки к ултурни  институт,  Go ethe-Institut, има  свој е о гр ан ке у ви ше  од  80  зема ља.   Ов ај те кст 
п руж а  информаци је о  акт ив но стима би блиот ека   Go ethe-Institutа.  О н нуди  ин фо рма ци је  о фонду  
би б ли от еке у Београду и  ма ни фе стацијама  за  библи отекаре  и  ст ручња ке  за  и нформиса ње,  и  пружа 
 ра зли чите и нф ормациј е о  културном , дру штвен ом  и поли тич ком ж иво ту у Не мачко ј.

Кључне речи:
 Немачки  ку лтурни  ин ст ит у т,  Go ethe-Institut,  библи оте ка, про грам и, инф ор мац иони  сервиси,  

нема чки  културн и, др ушт вени, поли тич ки живо т

УДК 061.27:02(=112.2)(100)

Go ethe-Institut 

 Go ethe-Institut  је ку лтурн а у станова  Савезн е 
Репуб лике Н ема чке која  своју делат но ст обав-
љ а ш иром с вета. Постој и в ећ  више од 5 0 година  и 
обухвата м режу  од  13 4 института  у 83  зем љ е1 . Више 
 од 10 0   Go ethe-Institut а има и  сво ју биб лиотеку. 

 М ре жу допуњују  Go ethe цент ри, култу рна 
друштв а, чи та онице,  ка о и и спитн и ц ен три и цен тр и 
за уч ење  ј езика. 

Зад аци  Go ethe-Institutа  су сл едећи: у на пр еђење  
у че ња  немачк ог  језик а у  иностра нс тв у, нег о ва ње 
м еђунар одне ку лту рне са радње  и п ре но шење све обу-
хватне с лике  о Немач ко ј п утем и нф ормациј а о ку л-
тур но м, друшт веном  и  по ли тичком ж ивоту .

Поре д б иблиотека,  у  Go ethe-Institutima у инос-
транству  по стоје, по  пр авилу,  још две о бл асти делова-
ња: о дељења з а  културни  про грам и  одељењ а за 
немач ки  ј ез ик. Одељ ење  за ку лт урни прог рам бав и 
с е организов ањ ем ум етн ич ких изл ож би , филм ск их 
цикл ус а или сем ина ра посве ћен их разли читим  те ма ма 
о к оји ма се  ра справ ља  у  Н емачко ј  и земљи д омаћи ну.  
Језич ко  одељење  о рг ан изује  кур се ве за  уч ење не ма чког 
јез ика и у сав ршавањ е н ас тавника  нема чко г  језика. 

С војом  к ул ту рном  делатношћу , Go ethe-Instituti 
у  земљама домаћи ни ма  желе да  стек ну  циљне групе. 
Неки од  њих су з адуже ни  за  више зе м аља , као  шт о 
је  то  с лучај   са  Go ethe-Institutom  у Бе ограду,  њ егова 
з аду ж ењ а обухв ат ају Ср би ју ,  Црн у Гору  и  Косово .

 
Библи оте к е  и њ их ови м  улт им едијални  фо нд ови

 З ад атак б иблиоте ка  Go ethe-Institutа је  прено-
шењ е актуелне  сл ик е о Не мачкој .  По сетиоци  и мају 
могућност да  по гл едају  к њиге, ч асо писе и н овине , као 
и ауди о-виз уелне  м ед иј е о Н ема чкој.  Онима кој и  уч е  и 
оним а кој и  по ду чавају не мачки  је зик, на распо лагању  
с тоје материј али з а у ч ењ е нема чког к ао ст ран ог  јези-
ка . Обим  фо нда  библиоте ке  ј едног  Go ethe-Institutа 
вари ра у з ависн ос ти од величин е  самог  ин ститута . 
 Он  може и ма ти изм еђу 1 0 и 30 хиља да  м едијских једи-
ница .

По нуда  фонда че сто  је ог ра ни че на на т ри 
централне теме  к оје с у р ез ултат дефи ни саних 
 циљних г ру па. Тим  темама  посвећ ени су  о бимнији 
 фондови,  о дносн о,  поред  ув одних  де ла , нуди мо и 
с пе цијализоване насл ов е. Медији посвеће ни  друг им 
тема ма тако ђе  су у  понуд и,  а ли  су ти  ф онд ови м ањег 
 оби ма .

Већ ину  фонда биб лио теке у  Б еоград у ч ин е савре-
мена књи же вно ст  на нем ачком јез ику , савремена  умет-

1 Jahrbuch 2007/2008, Hrsg.: Goethe-Institut (München: Goethe-Insti-
tut, 2008).
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ност, архите кт ур а  и диз ај н  и  немачки  ка о стран и ј език. 
 Фон д  допуњава мо  каталозима с а изложб и з на чајних 
савремених у мет ника,  а  ос им тога, п ре тплаћен и с мо 
и на  н из  зн ачајних час оп иса из  уме т но ст и, ди зајна  и 
 ар хитект у ре.

С ве  ме дије у б иблиот ек ама Go ethe-Institutа, изуз ев 
 референ сно г  ф онда, могу ће је  изнајм ити  или кори ст ит и 
 у библиотец и, јер  свим а с т ој е слоб од но на распол ага-
њу. На о снову ти па  би блиот еке ,  м огуће их је  сврстат и  у 
 ја вне и  сп ец ијалне.

 Још неш то  о часо пи сима, но ви нама и банкама 
података:

 У оп штено  гле да но ,  с обзи ро м  на то д а  се ради о 
 актуел ним   ин фо рмаци ј ама, ч асопи си  и новин е  се у 
нашим  би б ли отека ма веома  много к ор исте. 

 Ве лики број  библиот ек а нуди и прист уп ба нкам а 
пода така. На  пример  „ Genios“-у . Ова  б анка п од атака, 
 поред остал ог,  садрж и и днев не  но вине Берлинер 
цајтунг или  Зидојче  цајтунг,  недељник е к а о  што је 
 Ш пиг л или  Фокус.  Поред  „ Ge nios“-а, библиот ека у 
Београду ну ди и ба нку подат-
ака E. E. O. L – Ce ntral E as te rn  
Europe an  Li br ar y, која  омог-
ућава пр ис т уп  часопи с им а и 
д окумента цији о  дру штвеним 
 и с оциолошк им наукама које 
се баве централном и источном 
Европом. (h ttp :/ /www.g oet h e. de/
ins/ cs/ be l/ wis/o db/d eindex.h tm )

 
Информаци оне ак тив ности 

 биб л ио тека  
– инф орм ац ије поср ед ством  

Ин те рн ета

У  м ногим зе мљ ама,  библи-
от ек е Go ethe-Institut а с у једи-
не  инстит уц ије у  к ој има  је 
могућ е  наћ и акту ел не медије  
н а немачком је зи ку и доб ити  
свеобу хв атан  и к ом пе тентан 
 одг овор на  питања  к оја се 
о дносе на  Нем ачку.  Пр уж ање 
ин фор мација  о Немачкој,  њен о ј 
 ку лтури  и др ушт ву  представља  нарочито знача јн у  ус-
лугу  у с вим би бли от ек ама Go ethe-Institutа.  Пре с вега,  
р еч је о  ан гажова но -ак тивном  ин фо рми сању.  За  одре-
ђене циљ не гр уп е м огућа је  израд а спец ија лних инфор-
мативних п ону да које  се  м ог у кор ист ит и уз помоћ  на-
ших Инте рн ет  страница. 

Н а Инте рн ет през ент а ци ји инст и тут а, под руб-
риком „ Превођ ење  као кул турна раз мена“, б иблиотека  
у  Београду  нпр. ну ди  зб ирку те кс то ва  ауторк и  и  
а утора на  н ем ачком јези ку из  области књиже вн ости, 
 филозофиј е  и  со циологиј е п реведених  на срп ск и језик. 
Web страница стоји на располагању на немачком и 

српском језику. http: //w ww .g oethe .d e/ ins/cs /p rj /u ak /
srin dex .htm

 Ка о одли чан  изво р инф орм ац ија, наро чи то 
препоручујемо почетну страницу централе Go ethe-
Institutа у Минхену: http://www.goethe.de/ Она је пу на 
ре ле вант них ин фор ма ци ја ко је се од но се на кул ту ру, 
дру штво, и по ли ти ку у Не мач кој. Ин фор ма ци је је мо-
гу ће по гле да ти на не мач ком и ен гле ском је зи ку, а не ке 
од ин фор ма ци ја у по ну ди су и на дру гим је зи ци ма.

За би бли о те ка ре је нпр. ин те ре сант на ру бри ка 
„Зна ње / би бли о те ке“. Ту је мо гу ће на ћи ак ту ел но сти 
о струч ним пи та њи ма у не мач ком би бли о те кар ству: 
htt p://www.g oe the.de /w is/bib/de index.h tm .

Она ј ко жел и да нек е о д члана ка  пр оч ита н а срп-
ско м  језик у , може их наћи на Ин те рн ет пр ез ентаци ји  
Go ethe-Institutа Б ео град, г де  смо п ре  не колик о м е се ци 
 уредили рубрику под називом „Немачко савремено 
библиотекарство“: http ://ww w.g oe the.de/ins/ cs/bel /wi s/ 
sb i /dbs/ sri nd ex.htm.

Мр е жа  библи от ека Go ethe-Institutа  и  у  обла сти 
инф ормац ио не  делатно сти  игра изу з етно ве лику уло-
гу . Све би блиотеке  широм  света п ове за не су поср ед-
ством  m ailing  листе. Уколик о н а неке  о д упи та  нисмо 
у  могућн ост и  д а пружимо од говор,  по моћ ћ е на м 
сигурн о  пружит и колеге и з д ру гих б ибл и от ека.  

Ова  вр ст а размене п ос редст вом  mailing ли сте,  за  
са раднике  библио те ка Go ethe-Institutа ј е  о д  велик е 
важнос ти  и на пољу  међус об не стру чне   ра зме не. 

Информативна страница библиотеке Go ethe-Instituta у Београду

Б И Б Л И О Т Е К А
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htt p://www.g oe the.de /w is/bib/de index.h tm .

Она ј ко жел и да нек е о д члана ка  пр оч ита н а срп-
ско м  језик у , може их наћи на Ин те рн ет пр ез ентаци ји  
Go ethe-Institutа Б ео град, г де  смо п ре  не колик о м е се ци 
 уредили рубрику под називом „Немачко савремено 
библиотекарство“: http ://ww w.g oe the.de/ins/ cs/bel /wi s/ 
sb i /dbs/ sri nd ex.htm.

Мр е жа  библи от ека Go ethe-Institutа  и  у  обла сти 
инф ормац ио не  делатно сти  игра изу з етно ве лику уло-
гу . Све би блиотеке  широм  света п ове за не су поср ед-
ством  m ailing  листе. Уколик о н а неке  о д упи та  нисмо 
у  могућн ост и  д а пружимо од говор,  по моћ ћ е на м 
сигурн о  пружит и колеге и з д ру гих б ибл и от ека.  

Ова  вр ст а размене п ос редст вом  mailing ли сте,  за  
са раднике  библио те ка Go ethe-Institutа ј е  о д  велик е 
важнос ти  и на пољу  међус об не стру чне   ра зме не. 

Информативна страница библиотеке Go ethe-Instituta у Београду
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Семи на ри  и   р ади онице  к о ји с е о дносе  
н а  стручна  п ита ња  о  би  блиотека рс тву –  

„Међубиблиот ечка с а рад њ а“  
 
Реализа циј а манифестаци ја  к оје   се  однос е 

н а струч на  п итања у б иб-
лиотека рств у, познатих и к ао  
„међубиблиотечка сар ад ња“, 
 на ро чи то се раз вила у  по с-
ледњих 10 до  1 2  годин а.  При  
том, ка о п артнер и с ар ађ ујемо 
са  другим би блиот екама, 
у друже њима б иб ли отека, 
о бразовним инстит уц ијама 
у з емљи  и  иностр ан ству,  ка-
ко  бисм о подр жа ли  стручн и 
д ијалог и ра змен у. Ст руч-
ни дија лог измеђ у екс пер ата 
земље  до ма ћина и  Н ем ачке је 
 од  нароч ите важ нос ти . Тиме  се  
п руж а  мо гућно ст  оства ривања 
ко нт аката и  ра з ме не  идеја  

Ра зно ли кост ме ђубиблио-
течке с ара д ње  сеже од предава-
ња  б иб ли отекар ке  Go ethe-
Institutа   у  нек ој градској  биб-
лиотеци ,  па  све д о орган из овања 
кон ференције о  биб ли отекар-
ств у или сту диј с ки х п утовања.  
Т еме  о ко јим а  с е расп ра вља  су раз нолике: м енаџме нт  у  
б иб лиотек арс т ву , дигита лна библи от ека, ко рис нички 
с ер вис  у  јавн им  б иб лиотекама, библи от ек е за д ецу  и 
омлад ин у у Немачк ој,  архи те ктура библи о тек а, итд .

Ево неко лик о  к онк ретних п римера:
 -  Претхо дн е  го ди не см о  у  Б еограду,  заје дно   са  

Библиоте карским  друшт во м Србије , о рг ан изова-
ли  ра ди о ницу н а  тему  Б иблиотека  као место  у чења. 
Понуде  за поспеши вање и нфо рмаци он е ко мп етентнос-
ти  код де це и омлади не .  На ту  те м о  см о  у госте  по-
звали  рефер енткињ у и з Немачк е,  к оја ј е са  к олегам а 
библи отекарима из  Срби је , Црне  Го ре , Хрв а тск е и 
неколи ко  наста вн ица,  то ком ј едн е  и  по дневн е сесиј е, 
разради ла теориј ске  и практи чне модул е  понуде би-
блиот ек е као ме ста у чењ а .  Ова тема је  одабран а јер 
де ца  и  омладин а  све  мање к ор исте услуге б иблио те-
ка.  Због тога је важно осмишљавање интересантних 
понуда за ову групу корисника. http :// ww w.goethe.de /
i ns/cs/bel /acv/b ib /srind ex. htm

- Би блиотек а Go ethe-Institutа  у  Њу Де лхиј у 
 је  прош ле  године,  за је дно са  дру г им  к ултурним 
 институцијама,  о ргани зо вал а семина р з а лобир ањ е 
у би блиотекам а, на  којем с у уч ествов али рефе ренти  
из Н ем ач ке и Индије . Тем а с еминара  била је изградња 
друштва знања које покушава да оствари индијска 
влада. http :// ww w.goethe .de/ins/i n/ned/ wi s/sbi/ kon /lad/
deind ex.htm 

-  Библио тек а  Go ethe-Institutа у А тин и  је  п рошле 
 го ди не ,  заједн о  са  ос талим к улт у рн им  институтим а и 
ст р уч ним и нст и ту цијам а,  ор ганизов ала  конфер енциј у 
о библиоте ка рству на тему  К реирање б иблиотека 
б удућн ос ти (D esi g ni ng Libra ries o f the  Fu tu re). Ово м при-

лик ом  је б ила   ре ч о а рх итектури  библи от еке у св ет лу 
нових  за датака  на које савремене библиотеке морају 
да пруже одговор у данашњем глобалном друштву. 
http ://www. goe th e.de/i ns/ gr /lp/prj/ k08/eni nd ex.htm 

 По пулариз ација  ч итања и  савремене к њи же вн ос ти, 
п рог рам п о дрш ке пр евођ ењу

 Же ља  Go ethe-Institutа  је да  п оп ул ар изује  немачку 
 књижевнос т  у  земљи дома ћи ну. Из  т о г  разлога 
 организујемо књижевн е вече ри,  р азговоре са 
аутори ма, р ади они це на те му  издавашт ва  и   ос тало. 
А ктив ности у о ви м  обл астима  зај ед ни чки се  и звод е 
са преводи оц има,  о дељењима  з а  герма нистику,  
к њижевн ицима, издавачима ,  ка о и о дг ов арајућим  
удружењим а земље домаћи на. Же лимо да и  ов де 
наведемо  некол ико  примера: 

- П рограм  п од  н ас ловом Do ris   th e Des aster , и ли  
како на ст аје књ иг а за децу, орган из овала ј е  би-
блиотека Go ethe-Institutа  у Ло нд ону. Година 200 8. је у 
Вел икој Б ритан ији  б ила на ционална г одина  читања. 
 Под ови м мот ом и на  п оз ив Go ethe-Institutа  Ло ндон, 
а уторка к њи га за  де цу, Би рте Милер ,  по се тила је 
н ек ол ико о сновних ш кол а у око ли ни  Л он дона,  к а-
ко  би разг оварал а са ученицима који уче немачки и 
организовала радионицу на тему књига. htt p: //www. 
goe t he .de/i ns/gb /lo n/ wis/s b i/deindex.ht m
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- О кто бра прош ле године ,  библи от ека Go ethe-
Institutа  Београд   је  у гост е  позвал а  ауторку  из Берли-

на М ар ицу Бодож ић  и  ауторку и з Београда Горд ану 
Ћирјани ћ, ка ко би уч ес тв овале у  „разговору  са  а уторо м“. 
Об е аут орке се ак тив но баве  и  п ревођењем. Отуда је у 
разговору било много речи и о књижевном превођењу. 
h t tp ://ww w.goe the .d e/ins/ cs/b el/acv/bib/ 20 08 /sr373 7114v .
htm .

-  Ч ит ав ни з библ ио тека Go ethe-Institutа уч е ствује 
и  на  сајмовим а  књ ига к оје  орган изу је  земља до ма-
ћин, ш то  представ ља  и зузетну  прилику  за промо циј у 

немачке  к њижевности и  културе. Заједно  са кол ег а ма 
ост али х  европских  ку лтурних института, под окриљем 
EUNIC-a (European National Institutes of Culture; http://
www.eunicbelgrade.eu/), још од 2007. ор га ни зу је мо ве-
ли ки за јед нич ки штанд на Ме ђу на род ном сај му књи га 
у Бе о гра ду.

Go ethe-Institut у сво јој по ну ди има и та ко зва ни 
про грам по др шке пре во ђе њу (http: //www .go ethe.de/
in s/c s/bel/ wi s/uef /deind ex.htm) .  Ст рани и зда ва чи има ју  
м огућно ст да  затра же  новча ну  п ом оћ која је н амењена 
т ро шкови ма  превођења . Овде  треба дода тн о напом енут и 
да ве ћ  неколи ко ме се ци  посто ји  ј ош једа н п рогра м  з а по-
дршку п ревођењу, Традуки, који подржава превођење у 
земљама југоисточне Европе. (www.traduki.eu )

На крају бих хте ла да на по ме нем да овај из ве штај 
ни је у мо гућ но сти да об ја сни це ло куп ни спек тар ак тив-
но сти и по ну да би бли о те ка Go ethe-Institutа, из простог 
раз ло га што су на ше би бли о те ке рас по ре ђе не у раз ли-
чи тим зе мља ма ши ром све та, и што сво ју ак тив ност 
оба вља ју у раз ли чи тим кул тур ним окру же њи ма.

Ме ђу тим, до бар ути сак о ве ли ком бро ју Go ethe-
Institutа мо гу ће је сте ћи по сред ством Ин тер нет пре зен-
та ци ја, а ко је се мо гу на ћи пре ко цен трал не Web стра-
ни це Go ethe-Institutа h ttp: //www.goethe.d e  под „ Мр еж а“ 
(„ Ne tz werke“),  те је  мо г ућ е виртуел но путова ти од је дне 
би бли отеке до  друг е.

 Прево д :  
Момир  Петровић, Go ethe-Institut Б еог ра д

Abstract 
T he Ge rma n Cultural In stitute, t he Goethe-Ins ti tut , has branc hes  in mo re  than  80  co untries.  This art icl e 
 provides inf or matio n a bout the  libr ar ie s of the  Goeth e-In stitut: th eir resource s,  th eir prog ram me s  for 
libr ary an d i nf ormation  p rofessiona ls , the ir   i nformation  services t o  provide  informatio n  on  Germa ny’s 
cultural, soci al and  po litica l l if e.

Key w ord s:
Ge rma n Cultu ral Instit ute,  the Go eth e- Institut ,  library,  progra mm es, inf ormation  s er vices,  

Germa n c ult ura l, social, p olitical l if e

Zus ammenfassun g  
Das  Deu tsche Kultu r ins tit ut,  das Goet he-Institut, hat Nied e rlassu ng en in  meh r als 80 Ländern .  Dieser 
Ar tik el  b erichtet ü be r die  Ar beit der Bi bli ot heken des Goethe-Instituts.  Er  info rmi ert  üb er  di e  Bestände 
der Goethe- Ins titu tsb ibliotheke n u nd  ü be r ihre Ve ran st al tu ngen  f ü r  Bibliotheka re  un d Informationssp-
ezi aliste n,  e r  i nfor miert auch  übe r  diverse Servicele is tun gen zu r    Informati on  über das  kulturel le, soziale 
und politische Leben in Deutschland.

Schlüsselwort:
Das Deutsche Kulturinstitut, das Goethe-Institut, der Bibliotheken, Veranstaltungen, 

Informationsspezialisten, kulturelle, soziale und politische Leben in Deutschland
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Др Свен Кут нер
Уни вер зи тет ска би бли о те ка Мин хен
sven.kut tner @ub.uni-mu en chen.de

Сажетак
Рад се ба ви про бле мом ко ри шће ња ста рих књи га на Оде ље њу ста ре књи ге Уни вер зи тет ске би бли-
о те ке Мин хен. Ре ше ње је про на ђе но у од го во ри ма ко ри сни ка на ан ке ту ко ју је спро ве ла Би бли о те-
ка у пе ри о ду од ју ла 2006. до апри ла 2008. го ди не.

Кључне речи:
ста ра и рет ка књи га, Уни вер зи тет ска би бли о те ка Мин хен, ан ке та ко ри сни ка

УДК 025.6:09]:027.7(430)

Оде ље ње старe књигe рас по ла же фон дом ста рих 
књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен, ко ји је 
дру ги по ве ли чи ни у по кра ји ни Ба вар ској. Дра го це но 
кул тур но до бро нај ста ри јег ба вар ског уни вер зи те та, 
осно ва ног кра јем 15. ве ка, об у хва та:

- 3.200 ру ко пи са,
- 170 ко лек ци ја из за о став шти не,
- пре ко 3.500 ин ку на бу ла,
- око 400.000 пу бли ка ци ја штам па них до 1900. го ди не,
- око 11.000 то мо ва рет ких из да ња,
- збир ке ex li bris ле та ка 

Од ја ну а ра 2006. го ди не, Уни вер зи тет ска би бли о те-
ка Мин хен по се ду је чи та о ни цу на Оде ље њу ста ре књи-
ге ве ли чи не 160 ква драт них ме та ра, на дру гом спра ту 
цен трал не згра де Уни вер зи тет ске би бли о те ке. Фонд 
ста рих књи га на ла зи се у „Ма лој чи та о ни ци“ (део оп-
ште чи та о ни це) ко ји је до 2005. го ди не био раз дво јен 
на ру ко пи се, рет ка из да ња, ко лек ци је из за о став шти-
не и на књи ге штам па не до 1850. го ди не. Про сто ри ја 
ко ја се на ла зи под ви део-над зо ром опре мље на је са 18 
чи та лач ких ме ста и 4 ме ста за рад са апа ра ти ма за чи-
та ње ми кро-фор ми и ком пју те ри ма. Да би се обез бе-
ди ла за шти та дра го це них пу бли ка ци ја, у чи та о ни ци 
Оде ље ња ста ре књи ге ин ста ли ра на је обим на без бед-
но сна тех ни ка ко ја по тен ци јал не ри зи ке ре ду ку је на 
ми ни мум. По моћ на сред ства: под у пи ра чи за књи ге и 

па муч не ру ка ви це, као и оба ве зна упо тре ба гра фит-
них оло ва ка, спа да ју у уоби ча је не усло ве ко ри шће ња 
фон да ста рих књи га у чи та о ни ци Оде ље ња. Ре про дук-
ци је сме да из ра ђу је са мо пер со нал би бли о те ке и то уз 
при ме ну тех ни ке ко ја спре ча ва би ло ка кво оште ће ње 
пу бли ка ци ја. Ве ли ки део при руч не би бли о те ке Оде-
ље ња ста ре књи ге на ла зи се у сло бод ном при сту пу, и 
са др жи пре ко 5.000 књи га из би бли о ло ги је и па ле о гра-
фи је, као и из на у ке о из во ри ма сред њег ве ка и ра ног 
но вог до ба.

Про бле ми ко ри шће ња фон да 
ста рих књи га 

Ан ке та у Уни вер зи тет ској би бли о те ци Мин хен 
и ње ни ре зул та ти

Чи та о ни ца О де ље ња с та ре књи ге 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен
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- О кто бра прош ле године ,  библи от ека Go ethe-
Institutа  Београд   је  у гост е  позвал а  ауторку  из Берли-

на М ар ицу Бодож ић  и  ауторку и з Београда Горд ану 
Ћирјани ћ, ка ко би уч ес тв овале у  „разговору  са  а уторо м“. 
Об е аут орке се ак тив но баве  и  п ревођењем. Отуда је у 
разговору било много речи и о књижевном превођењу. 
h t tp ://ww w.goe the .d e/ins/ cs/b el/acv/bib/ 20 08 /sr373 7114v .
htm .

-  Ч ит ав ни з библ ио тека Go ethe-Institutа уч е ствује 
и  на  сајмовим а  књ ига к оје  орган изу је  земља до ма-
ћин, ш то  представ ља  и зузетну  прилику  за промо циј у 

немачке  к њижевности и  културе. Заједно  са кол ег а ма 
ост али х  европских  ку лтурних института, под окриљем 
EUNIC-a (European National Institutes of Culture; http://
www.eunicbelgrade.eu/), још од 2007. ор га ни зу је мо ве-
ли ки за јед нич ки штанд на Ме ђу на род ном сај му књи га 
у Бе о гра ду.

Go ethe-Institut у сво јој по ну ди има и та ко зва ни 
про грам по др шке пре во ђе њу (http: //www .go ethe.de/
in s/c s/bel/ wi s/uef /deind ex.htm) .  Ст рани и зда ва чи има ју  
м огућно ст да  затра же  новча ну  п ом оћ која је н амењена 
т ро шкови ма  превођења . Овде  треба дода тн о напом енут и 
да ве ћ  неколи ко ме се ци  посто ји  ј ош једа н п рогра м  з а по-
дршку п ревођењу, Традуки, који подржава превођење у 
земљама југоисточне Европе. (www.traduki.eu )

На крају бих хте ла да на по ме нем да овај из ве штај 
ни је у мо гућ но сти да об ја сни це ло куп ни спек тар ак тив-
но сти и по ну да би бли о те ка Go ethe-Institutа, из простог 
раз ло га што су на ше би бли о те ке рас по ре ђе не у раз ли-
чи тим зе мља ма ши ром све та, и што сво ју ак тив ност 
оба вља ју у раз ли чи тим кул тур ним окру же њи ма.

Ме ђу тим, до бар ути сак о ве ли ком бро ју Go ethe-
Institutа мо гу ће је сте ћи по сред ством Ин тер нет пре зен-
та ци ја, а ко је се мо гу на ћи пре ко цен трал не Web стра-
ни це Go ethe-Institutа h ttp: //www.goethe.d e  под „ Мр еж а“ 
(„ Ne tz werke“),  те је  мо г ућ е виртуел но путова ти од је дне 
би бли отеке до  друг е.

 Прево д :  
Момир  Петровић, Go ethe-Institut Б еог ра д

Abstract 
T he Ge rma n Cultural In stitute, t he Goethe-Ins ti tut , has branc hes  in mo re  than  80  co untries.  This art icl e 
 provides inf or matio n a bout the  libr ar ie s of the  Goeth e-In stitut: th eir resource s,  th eir prog ram me s  for 
libr ary an d i nf ormation  p rofessiona ls , the ir   i nformation  services t o  provide  informatio n  on  Germa ny’s 
cultural, soci al and  po litica l l if e.

Key w ord s:
Ge rma n Cultu ral Instit ute,  the Go eth e- Institut ,  library,  progra mm es, inf ormation  s er vices,  

Germa n c ult ura l, social, p olitical l if e
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Пре ба ци ва њем ста ре и не флек си бил не си сте-
ма ти за ци је при руч не би бли о те ке на ре ген збур шку 
кла си фи ка ци ју и по ме ра њем вре мен ске гра ни це за 
ко ри шће ње фон да ста рих књи га об ја вље них до 1908. 
го ди не, чи та о ни ца Оде ље ња ста ре књи ге пре шла је 
на ру тин ски на чин ра да. Рад но вре ме је, од сре ди не 
апри ла 2007. го ди не, про ду же но за 14 са ти. Над зор 
за про ши ре но вре ме ко ри шће ња пре у зе ли су сту ден-
ти ко ји су иза бра ни пре ма стро гим кри те ри ју ми ма и 
за вр ши ли обим ну обу ку. Го ди не 2007, про сеч но 291 
ко ри сник је ме сеч но по се тио чи та о ни цу Оде ље ња, 
а днев ни про сек је 15 ко ри сни ка. Про ду же но рад но 
вре ме је про сеч но ко ри сти ло 57 ко ри сни ка ме сеч но, 
а днев но 3 ко ри сни ка. У по ре ђе њу са 2006. го ди ном, 
ка да је чи та о ни ца отво ре на, цир ку ла ци ја је по ве ћа на 
за от при ли ке јед ну тре ћи ну. По сто је ћи про стор, упр-
кос зна чај ном ин тен зи ви ра њу ко ри шће ња, још увек 
је до во љан.

Уз све по зи тив не ре ак ци је на ко је је чи та о ни ца 
Оде ље ња на и ла зи ла и на и ла зи код ко ри сни ка фон да 
ста рих књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен, 
она од свог на стан ка има јед ну ма ну ко ја до са да ни-
је укло ње на: не ис ко ри шће не по руџ би не из но си ле 
су про сеч но 30% у пе ри о ду ис тра жи ва ња (јул 2006 
– април 2008). То зна чи да сва ка тре ћа књи га ко ја је 
би ла на ру че на у чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге, ни-
је би ла пре у зе та. Су шти на про бле ма не у по тре бље них 
по руџ би на је већ ду же вре ме по зна та у мно гим би-
бли о те ка ма. Њи ме се ба вио Пе тер те Бек хорст 1992. 
го ди не, у сво јој сту ди ји рас по ло жи во сти у Уни вер зи-
тет ској би бли о те ци Мин стер, ка рак те ри шу ћи га као 
„ира ци о нал но по на ша ње ко ри сни ка“1, чи је узро ке 
ипак ни је мо гао да утвр ди.

У од но су на ма сов но ко ри шће ње пу бли ка ци ја у 
ре фе рен сним би бли о те ка ма јед ног од нај ве ћих дво-
слој них би бли о те кар ских си сте ма Са ве зне ре пу бли ке 
Не мач ке, са ско ро се дам ми ли о на то мо ва, овој про-
бле ма ти ци ко ри шће ња фон да ста рих књи га се мо же 
при пи са ти мар ги нал ни, или чак ефе мер ни ка рак тер, 
али пр ви ути сак ва ра. Тро шко ви по на ру че ној књи зи, 
ко ја из раз ли чи тих раз ло га не сти же до ко ри сни ка, 
у фон ду ста рих књи га у Уни вер зи тет ској би бли о те-
ци Мин хен ни су бе зна чај ни и из но се од 27 до 44€. У 
овај про ра чун ула зе и из да ци од 0,30€/км за во жњу 
до ма га ци на Пла нег цу Бу хе, где се на ла зи ви ше од 
по ла фон да ста рих књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
Мин хен. За од ла зак и по вра так кроз цен тар Мин хе на 
тре ба пре ћи 32 ки ло ме тра. Не ис ко ри шће не по руџ би-
не из фон да ста рих књи га иза зва ле су 2007. го ди не, 
пре ма оба зри вим про ра чу ни ма, тро шко ве у ви си ни 
од 7.000€. По ре ђе ња ра ди, ова сво та од го ва ра от при-
ли ке јед ној тре ћи ни бу џе та ко ји је је Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка Мин хен у истом вре мен ском пе ри о ду по-
тро ши ла за ре ста у ра ци ју оште ће них обје ка та у фон ду 
ста рих књи га. По ред пи та ња тро шко ва, и тран спорт 
књи га ауто мо би лом – чак и уз све за штит не ме ре ко је 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка пред у зи ма про тив по тен-
ци јал них ри зи ка од оште ће ња – пред ста вља за њих оп-
те ре ће ње са мо по се би, а у слу ча ју не ис ко ри шће не по-
руџ би не, ко ли ко је не у год но, то ли ко је не по треб но.2

Ме сеч на н е га тив на кв о та у пр о цен ти ма: 
2006 – 2008.

Да би би ло у ста њу да бо ље про це ни узро ке ви со-
ке не га тив не кво те, Оде ље ње ста ре књи ге спро ве ло је, 
од сре ди не фе бру а ра, до кра ја апри ла 2008. го ди не, ан-
ке ту ко ри сни ка ко ји ни су пре у зе ли по руџ би не у чи та-
о ни ци Оде ље ња.3 Од јек је био из не на ђу ју ће до бар: од 
200 упит ни ка по сла тих e-ma i lom, по пу ње но је и вра ће-
но 46%. Ти ме је ско ро сва ки дру ги ко ри сник ре а го вао 
на ан ке ту.

Јед на тре ћи на ис пи та ни ка је на ве ла да је тек на-
кон про це ду ре на ру чи ва ња у OPAC-у при ме ти ла да 
ста ра књи га не мо же да се из не се из чи та о ни це, а ни су 
на ме ра ва ли да та мо бо ра ве (од го вор а).

Три про цен та ко ри сни ка су на ве ли да су по гре ши-
ли при ли ком на ру чи ва ња у OPAC-у. Овај ма ли број 
ко ри сни ка је за пра во хтео да на ру чи дру га де ла, али 
ни су стор ни ра ли сво ју већ из вр ше ну по руџ би ну (од-
го вор б).

Нај ве ћа гру па ко ри сни ка (40%), као раз лог за од-
у ста ја ње на ве ла је да јој де ла на ру че на у чи та о ни ци 
Оде ље ња ста ре књи ге ви ше ни су би ла по треб на за 

Тро шко ви к о ри шће ња п у бли ка ци ја у  ч и та о ни ци О де ље ња 
ста ре књи ге (ЕО = про ду же но р ад но вре ме)

1 Peter te Boekhorst, „Methoden der Leistugsmessung in Bibliotheken. 
Die Durchführung einer verfügbarkeitsstudie and der UB Münster“, 
Bibliothek: Forschung und Praxis 16 (1992): 161. Упореди такође: 
Gisela Ewert и Walther Umstätter, Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung 
(Stuttgart, 1997), 113.

2 Упореди Ulrike Hähner, „Schadenprävention im Bibliotheksalltag“, 
Bibliothekspraxis 37 (2006): 113-115.
3 Управнику читаонице Одељења старе књиге, господину Бернду 
Ниблингу, искрено захваљујем на практичној реализацији анкете 
корисника и на многим подстицајима.
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Пре ба ци ва њем ста ре и не флек си бил не си сте-
ма ти за ци је при руч не би бли о те ке на ре ген збур шку 
кла си фи ка ци ју и по ме ра њем вре мен ске гра ни це за 
ко ри шће ње фон да ста рих књи га об ја вље них до 1908. 
го ди не, чи та о ни ца Оде ље ња ста ре књи ге пре шла је 
на ру тин ски на чин ра да. Рад но вре ме је, од сре ди не 
апри ла 2007. го ди не, про ду же но за 14 са ти. Над зор 
за про ши ре но вре ме ко ри шће ња пре у зе ли су сту ден-
ти ко ји су иза бра ни пре ма стро гим кри те ри ју ми ма и 
за вр ши ли обим ну обу ку. Го ди не 2007, про сеч но 291 
ко ри сник је ме сеч но по се тио чи та о ни цу Оде ље ња, 
а днев ни про сек је 15 ко ри сни ка. Про ду же но рад но 
вре ме је про сеч но ко ри сти ло 57 ко ри сни ка ме сеч но, 
а днев но 3 ко ри сни ка. У по ре ђе њу са 2006. го ди ном, 
ка да је чи та о ни ца отво ре на, цир ку ла ци ја је по ве ћа на 
за от при ли ке јед ну тре ћи ну. По сто је ћи про стор, упр-
кос зна чај ном ин тен зи ви ра њу ко ри шће ња, још увек 
је до во љан.

Уз све по зи тив не ре ак ци је на ко је је чи та о ни ца 
Оде ље ња на и ла зи ла и на и ла зи код ко ри сни ка фон да 
ста рих књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен, 
она од свог на стан ка има јед ну ма ну ко ја до са да ни-
је укло ње на: не ис ко ри шће не по руџ би не из но си ле 
су про сеч но 30% у пе ри о ду ис тра жи ва ња (јул 2006 
– април 2008). То зна чи да сва ка тре ћа књи га ко ја је 
би ла на ру че на у чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге, ни-
је би ла пре у зе та. Су шти на про бле ма не у по тре бље них 
по руџ би на је већ ду же вре ме по зна та у мно гим би-
бли о те ка ма. Њи ме се ба вио Пе тер те Бек хорст 1992. 
го ди не, у сво јој сту ди ји рас по ло жи во сти у Уни вер зи-
тет ској би бли о те ци Мин стер, ка рак те ри шу ћи га као 
„ира ци о нал но по на ша ње ко ри сни ка“1, чи је узро ке 
ипак ни је мо гао да утвр ди.

У од но су на ма сов но ко ри шће ње пу бли ка ци ја у 
ре фе рен сним би бли о те ка ма јед ног од нај ве ћих дво-
слој них би бли о те кар ских си сте ма Са ве зне ре пу бли ке 
Не мач ке, са ско ро се дам ми ли о на то мо ва, овој про-
бле ма ти ци ко ри шће ња фон да ста рих књи га се мо же 
при пи са ти мар ги нал ни, или чак ефе мер ни ка рак тер, 
али пр ви ути сак ва ра. Тро шко ви по на ру че ној књи зи, 
ко ја из раз ли чи тих раз ло га не сти же до ко ри сни ка, 
у фон ду ста рих књи га у Уни вер зи тет ској би бли о те-
ци Мин хен ни су бе зна чај ни и из но се од 27 до 44€. У 
овај про ра чун ула зе и из да ци од 0,30€/км за во жњу 
до ма га ци на Пла нег цу Бу хе, где се на ла зи ви ше од 
по ла фон да ста рих књи га Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
Мин хен. За од ла зак и по вра так кроз цен тар Мин хе на 
тре ба пре ћи 32 ки ло ме тра. Не ис ко ри шће не по руџ би-
не из фон да ста рих књи га иза зва ле су 2007. го ди не, 
пре ма оба зри вим про ра чу ни ма, тро шко ве у ви си ни 
од 7.000€. По ре ђе ња ра ди, ова сво та од го ва ра от при-
ли ке јед ној тре ћи ни бу џе та ко ји је је Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка Мин хен у истом вре мен ском пе ри о ду по-
тро ши ла за ре ста у ра ци ју оште ће них обје ка та у фон ду 
ста рих књи га. По ред пи та ња тро шко ва, и тран спорт 
књи га ауто мо би лом – чак и уз све за штит не ме ре ко је 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка пред у зи ма про тив по тен-
ци јал них ри зи ка од оште ће ња – пред ста вља за њих оп-
те ре ће ње са мо по се би, а у слу ча ју не ис ко ри шће не по-
руџ би не, ко ли ко је не у год но, то ли ко је не по треб но.2

Ме сеч на н е га тив на кв о та у пр о цен ти ма: 
2006 – 2008.

Да би би ло у ста њу да бо ље про це ни узро ке ви со-
ке не га тив не кво те, Оде ље ње ста ре књи ге спро ве ло је, 
од сре ди не фе бру а ра, до кра ја апри ла 2008. го ди не, ан-
ке ту ко ри сни ка ко ји ни су пре у зе ли по руџ би не у чи та-
о ни ци Оде ље ња.3 Од јек је био из не на ђу ју ће до бар: од 
200 упит ни ка по сла тих e-ma i lom, по пу ње но је и вра ће-
но 46%. Ти ме је ско ро сва ки дру ги ко ри сник ре а го вао 
на ан ке ту.

Јед на тре ћи на ис пи та ни ка је на ве ла да је тек на-
кон про це ду ре на ру чи ва ња у OPAC-у при ме ти ла да 
ста ра књи га не мо же да се из не се из чи та о ни це, а ни су 
на ме ра ва ли да та мо бо ра ве (од го вор а).

Три про цен та ко ри сни ка су на ве ли да су по гре ши-
ли при ли ком на ру чи ва ња у OPAC-у. Овај ма ли број 
ко ри сни ка је за пра во хтео да на ру чи дру га де ла, али 
ни су стор ни ра ли сво ју већ из вр ше ну по руџ би ну (од-
го вор б).

Нај ве ћа гру па ко ри сни ка (40%), као раз лог за од-
у ста ја ње на ве ла је да јој де ла на ру че на у чи та о ни ци 
Оде ље ња ста ре књи ге ви ше ни су би ла по треб на за 

Тро шко ви к о ри шће ња п у бли ка ци ја у  ч и та о ни ци О де ље ња 
ста ре књи ге (ЕО = про ду же но р ад но вр е ме)

1 Peter te Boekhorst, „Methoden der Leistugsmessung in Bibliotheken. 
Die Durchführung einer verfügbarkeitsstudie and der UB Münster“, 
Bibliothek: Forschung und Praxis 16 (1992): 161. Упореди такође: 
Gisela Ewert и Walther Umstätter, Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung 
(Stuttgart, 1997), 113.

2 Упореди Ulrike Hähner, „Schadenprävention im Bibliotheksalltag“, 
Bibliothekspraxis 37 (2006): 113-115.
3 Управнику читаонице Одељења старе књиге, господину Бернду 
Ниблингу, искрено захваљујем на практичној реализацији анкете 
корисника и на многим подстицајима.
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рад. До дат на об ја шње ња су ука за ла на то да су ко ри-
сни ци би ли за ин те ре со ва ни за та де ла, али да су ипак 
од у ста ли од њи хо вог ко ри шће ња. На руџ би не су из-
вр ше не због на во ђе ња или про ши ре ња ли те ра ту ре за 
ра до ве (од го вор ц).

Је два осам про це на та ис пи та ни ка је же ле ло да 
ис ко ри сти на ру че ну ли те ра ту ру, али то ни су мо гли 
у окви ру ва же ћег рад ног вре ме на, па су од лу чи ли да 
оду ста ну (одо го вор д).

При лич но хе те ро ге на гру па од 16,5% ис пи та ни ка 
на ве ла је дру ге раз ло ге ко ји су их спре чи ли да ко ри сте 
на руџ би не у чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге (дру га 
об ја шње ња). Они су би ли ра зу мљи ви и оправ да ни. 
На во ди ли су: бо лест, се лид бу у Мин хе ну, од се ље ње из 
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ље ња ста ре књи ге ни сам ко ри стио, у Др жав ној би бли-
о те ци сам мо гао ра ни је да пре гле дам и да је ко пи рам 
лич но и за ма ње нов ца. То је раз лог за што из Др жав не 
би бли о те ке ви ше ни сам пре шао у чи та о ни цу Оде ље-
ња ста ре књи ге.“ Не ма ње отво ре но из ра зи ла се јед-
на дру га осо ба: „Про на шао сам дру го из да ње књи ге у 
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ло ми је дра же да одем та мо.“
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рад ног вре ме на од апри ла 2007. го ди не, ка да је ко ри-
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бро ја ко ри сни ка, ни је чи ни ло свр сис ход ним. По ве-
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ра при ли ком ко ри шће њу фон да ста рих књи га.
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ма је и по што ва ње за бра не ко пи ра ња за ко ри сни ке.4

4 Савез библиотека Баварске, Сертификат фонда старих књига, 
http://www.bib-bvb.de/altbestandszerti�kat/index.htm (преузето 26. 
5. 2008).
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4.  Не ис ко ри шће не по руџ би не као хро нич но ста ње

Чи ни се да ће Оде ље ње ста ре књи ге, због ма сов не 
по се те ко ри сни ка ви со ко школ ског про фи ла, ко ја ка-
рак те ри ше Лу двиг-Мак си ми ли јан-Уни вер зи тет, мо ра-
ти и да ље да жи ви са ви со ким бро јем не ис ко ри шће них 
по руџ би на. Ко ри сни ци сту ден ти, ко ји сво је се ми нар-
ске и за вр шне ра до ве че сто мо ра ју да за вр ше у крат ком 
вре мен ском ро ку, од у ста ће од по се те чи та о ни ци Оде-
ље ња уко ли ко се ра до ви при хва те и без ко ри шће ња 
ори ги нал них из да ња. Мно ги од го во ри упу ћу ју на то 
да огра ни че ни вре мен ски ро ко ви, а са ти ме по ве за на и 
ме то ди ка ра да са при мар ном и се кун дар ном ли те ра ту-
ром, мо гу да се ква ли фи ку ју као је дан од глав них узро-
ка од у ста ја ња од ко ри шће ња. То ва жи чак и за кан ди та-
те за док тор ске ис пи те, ко ји на ЛМУ са мо у утвр ђе ним 
тер ми ни ма мо гу да пре да ју сво је ди сер та ци је, ка ко су 
се жа ли ли не ки од уче сни ка ан ке те.

У том сми слу не би тре ба ло ства ра ти да ље пре пре-
ке, ко је се огле да ју у на ме та њу нов ча них на кна да за на-
руџ би не из фон да ста рих књи га, а ко је би се, при ли ком 
вра ћа ња пу бли ка ци је, на ли цу ме ста вра ти ле ко ри сни-
ку. Ни во огра ни че ња ко ри шће ња фон да ста рих књи-
га је, пре ма на шем ис ку ству, код сту де на та у ни жим 
се ме стри ма још ре ла тив но ви сок; ње го во по ја ча ва ње 
та квим ме ра ма би сва ка ко би ло кон тра про дук тив но. 
Ко ри шће ње чи та о ни це Оде ље ња ста ре књи ге би у крат-

ком вре мен ском пе ри о ду ве ро ват но би ло дра ма тич но 
сма ње но, ште та би ве ро ват но би ла не по пра вљи ва, а 
ста тус чи та о ни це у обла сти услу жних де лат но сти Уни-
вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен трај но угро жен.

Крај њи ре зул тат ан ке те је по зи ти ван. Че сто обим-
на об ја шње ња и при мед бе ис пи та них ко ри сни ка, ко ји 
су чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге ско ро без из у зет ка 
упу ћи ва ли по хва ле и при зна ња, по ка за ла су да су све-
сни ове про бле ма ти ке. Оста је да се ви ди да ли ће из то-
га за и ста про из и ћи трај не кон се квен це у од но су на на-
ру чи ва ње и ко ри шће ње пу бли ка ци ја. Са дру ге стра не, 
и Оде ље ње ста ре књи ге про фи ти ра ло је од од го во ра и 
под сти ца ја, јер су ра ни је не ја сни мо ти ви за не ис ко ри-
шће не по руџ би не до би ли об ја шње ња. Та ко је јед на осо-
ба на пи са ла у свом од го во ру: „Ве о ма ми је не при јат но 
што у по след ње вре ме ни сам ко ри сти ла на руџ би не у 
чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге. Раз лог то ме је мо ја 
не ко ор ди ни ра ност у ко ри шће њу че ти ри би бли о те ке. 
Ваш mail ми је дао им пулс да убу ду ће бо ље ор га ни зу-
јем сво је по се те би бли о те ка ма. Же лим да се из ви ним 
за на по ре уло же не у при пре ма ње на ру че не ли те ра ту ре. 
Ве о ма сам за до вољ на услу гом Уни вер зи тет ске би бли о-
те ке – рад ним вре ме ном, пер со на лом, из бо ром књи га 
итд!!!“ Та ко би на кра ју све стра не тре ба ло да бу ду за-
до вољ не; шта се још мо же оче ки ва ти од ма ле ан ке те 
ко ри сни ка?

Пре ве ла : Ме рал Тaрар Ту туш
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Би бли о те ка „Че стер Би ти“ је му зеј и би бли о те ка у којoј је по хра ње на мо ну мен тал на ко лек ци ја ру ко-
пи са, рет ких књи га, ли ков них ми ни ја ту ра, штам па них при ме ра ка, цр те жа и умет нич ких пред ме та 
ко је је при ку пио сер Че стер Би ти. Ова бо га та ко лек ци ја са чи ње на je од екс по на та из Ази је, Сред-
њег Ис то ка, Се вер не Афри ке и Евро пе. Би бли о те ка „Че стер Би ти“ про гла ше на је за Ир ски му зеј 
го ди не 2000, а 2002. про гла ше на је за Европ ски му зеј го ди не.
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Би бли о те ка „Че стер Би ти“, мо ну мен тал на збир ка, Азиј ска ко лек ци ја, Ислам ска ко лек ци ја, 

За пад но е вроп ска ко лек ци ја, Ни кољ ско је ван ђе ље

УДК 026.07(417 Dablin)

Би бли о те ка „Че стер Би ти“ 
Да блин

У са мом цен тру 
Да бли на, у за ле ђу Да-
блин ског зам ка и не да-
ле ко од цр кве „Све тог 
Па три ка“, на ла зи се 
би бли о те ка „Че стер 
Би ти“, у ко јој је по хра-
ње на збир ка од пре ко 
200.000 ру ко пи са, рет-
ких књи га, ли ков них 
ми ни ја ту ра, штам па-
них при ме ра ка и умет-
нич ких пред ме та ко је 
је при ку пио сер Че-
стер Би ти и за ве штао 
на ро ду Ре пу бли ке Ир-
ске.

Би бли о те ка је сме-
ште на у про стра ној 
гра ђе ви ни ко ја се са сто ји од ку ле са са том из 18. ве-
ка, чи је про че ље гле да пра во на Да блин ски за мак, и 
но вог бло ка, у ко јем се са да на ла зи стал на из ло жбе на 
по став ка. Згра да би бли о те ке ком плет но је ре ста у ри-
ра на, а мо дер ни из ло жбе ни блок до дат то ком де ве де се-
тих го ди на про шлог ве ка. Ова два про сто ра по ве за на 
су огром ним за ста кље ним хо лом, та ко да би бли о те ка 
„Че стер Би ти“ да нас, осим три из ло жбе на про сто ра, 
по се ду је и чи та о ни цу, со бу за пре да ва ња, аудио-ви-
зу ел ни те а тар, али и ла бо ра то ри ју за кон зер ва ци ју, 
ба шту на кро ву, књи жа ру и ре сто ран. Би бли о те ка је 

зва нич но отво ре на за 
по се ти о це у фе бру а ру 
2000. го ди не, на 125. 
го ди шњи цу ро ђе ња 
сер Че стер Би ти ја. Та-
ко је ко нач но ова не-
ве ро ват на ко лек ци ја 
до би ла про стор у ко-
јем ће би ти аде кват но 
чу ва на и из ла га на.

Стал не из ло жбе-
не по став ке у би бли о-
те ци при ка зу ју огром-
но умет нич ко бла го 
ве ли ких свет ских 
кул ту ра и ре ли ги ја. 
Ова бо га та ко лек ци ја 
са чи ње на од екс по на-
та из Ази је, Сред њег 

Ис то ка, Се вер не Афри ке и Евро пе, ну ди по се ти о ци-
ма пра ву ви зу ел ну го збу. Би бли о те ка „Че стер Би ти“ 
про гла ше на је за Ир ски му зеј го ди не 2000, а 2002. за 
Европ ски му зеј го ди не.

На пр вом спра ту би бли о те ке на ла зи се но ва 
стал на по став ка под на зи вом „Умет ност књи ге“, ко-
ја је отво ре на 2008. Из ло же на по став ка по де ље на је 
на Европ ску, Азиј ску и Ислам ску ко лек ци ју. Нај зна-
чај ни ји део збир ке чи не при ме рак Еги пат ске књи ге 
мр твих, пре див но укра ше ни при мер ци Ку ра на, Би-
бли је, европ ских сред њо ве ков них и ре не сан сних ру-

Улаз у библиотеку „Че стер Би ти”
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ко пи са. Нај ве ћи 
ра ри тет је стра ни-
ца Би бли је из дру-
гог ве ка, пи са на 
грч ким је зи ком.

У га ле ри ји 
на дру гом спра-
ту из ло же на је 
по став ка под на-
зи вом „Ре ли ги о-
зни оби ча ји“, ко ја 
при ка зу је тур ске 
и пер сиј ске ми ни-
ја ту ре, бу ди стич-
ке сли ке, ки не ску 
све ча ну оде ћу са 
мо ти ви ма зма ја, 
али и ру ске и јер-
мен ске ико не из 12. и 13. ве ка. Ова ра зно ли ка ко лек-
ци ја оку пља ши рок спек тар умет нич ких, са крал них 
и све тов них пред ме та из пе ри о да од 2700. го ди не 
п.н.е. до кра ја 19. ве ка. И ова по став ка по де ље на је на 
европ ски, ислам ски, и азиј ски део.

Европ ска ко лек ци ја са др жи не ке од нај ста ри јих 
при ме ра ка и де ло ва Би бли је, та ко да је мо гу ће ви де-
ти „Че тво ро је ван ђе ље“, „По сла ни цу Све тог Па вла“ и 
„Књи гу От кро ве ња“ пи са них на грч ком је зи ку, ко ји 
да ти ра ју из дру гог, тре ћег и че твр тог ве ка но ве ере.

Би бли о те ка „Че стер Би ти“ по се ду је бо га ту збир-
ку од 260 при ме ра ка или де ло ва Ку ра на ко ји по ти чу 
из осмог и де ве тог ве ка и ко је су на пи са ли во де ћи 
ка ли гра фи ислам ског све та.

Ис точ но а зиј ска ко лек ци ја об у хва та се ри ју ки не-
ских ли ков них ал бу ма и сви та ка и нај бо га ти ју ко лек-
ци ју књи га од жа да ко ја се чу ва ван Ки не. Та ко ђе, ова 

збир ка об је ди њу је 
и ве ли ки број осли-
ка них сви ле них 
сви та ка из 17. ве-
ка, ко је су из ра ди-
ли чу ве ни ја пан ски 
умет ни ци Хо ку саи 
и Хи ро ши ге.

Оно што је за 
нас по себ но ва-
жно је да ко лек ци-
ја би бли о те ке „Че-
стер Би ти“ са др жи 
и че ти ри срп ска 
сред њо ве ков на ру-
ко пи са, од ко јих је 
јед но Ни кољ ско је-
ван ђе ље из 14. ве-

ка. Прет по ста вља се да је овај вре дан сред њо ве ков ни 
до ку мент по стао део ко лек ци је у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та, ка да је сер Че стер Би ти упра вљао, у име 
кон це си о на ра, руд ни ком „Треп ча“. Као па си о ни ра ни 
са ку пљач ко ји је ку по вао умет ни не по це лом све ту, 
упот пу нио је сво ју ко лек ци ју и вред ним при мер ци ма 
срп ског сред њо ве ков ног ру ко пи сног бла га.

Оно што је за ди вљу ју ће (осим пре див ног про-
сто ра, не ве ро ват не ко лек ци је, пре љу ба зног осо бља) 
је на чин на ко ји би бли о те ка ко ри сти сво је ка па ци те-
те. Ова би бли о те ка–му зеј од и гра ла је кључ ну уло гу 
у про шло го ди шњем обе ле жа ва њу Европ ске го ди не 
ин тер кул ту рал ног ди ја ло га са оби љем про је ка та и 
зби ва ња. Ако по гле да те ко је обра зов не услу ге ну ди 
ове го ди не, ви де ће те да су све оне у функ ци ји ин тер-
кул ту рал ног ди ја ло га, али и по пу ла ри за ци је ове бо-
га те ко лек ци је.

Б И Б Л И О Т Е К А

Азијска колекција - галерија на другом спрату Библиотеке
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ца Би бли је из дру-
гог ве ка, пи са на 
грч ким је зи ком.
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ту из ло же на је 
по став ка под на-
зи вом „Ре ли ги о-
зни оби ча ји“, ко ја 
при ка зу је тур ске 
и пер сиј ске ми ни-
ја ту ре, бу ди стич-
ке сли ке, ки не ску 
све ча ну оде ћу са 
мо ти ви ма зма ја, 
али и ру ске и јер-
мен ске ико не из 12. и 13. ве ка. Ова ра зно ли ка ко лек-
ци ја оку пља ши рок спек тар умет нич ких, са крал них 
и све тов них пред ме та из пе ри о да од 2700. го ди не 
п.н.е. до кра ја 19. ве ка. И ова по став ка по де ље на је на 
европ ски, ислам ски, и азиј ски део.

Европ ска ко лек ци ја са др жи не ке од нај ста ри јих 
при ме ра ка и де ло ва Би бли је, та ко да је мо гу ће ви де-
ти „Че тво ро је ван ђе ље“, „По сла ни цу Све тог Па вла“ и 
„Књи гу От кро ве ња“ пи са них на грч ком је зи ку, ко ји 
да ти ра ју из дру гог, тре ћег и че твр тог ве ка но ве ере.

Би бли о те ка „Че стер Би ти“ по се ду је бо га ту збир-
ку од 260 при ме ра ка или де ло ва Ку ра на ко ји по ти чу 
из осмог и де ве тог ве ка и ко је су на пи са ли во де ћи 
ка ли гра фи ислам ског све та.

Ис точ но а зиј ска ко лек ци ја об у хва та се ри ју ки не-
ских ли ков них ал бу ма и сви та ка и нај бо га ти ју ко лек-
ци ју књи га од жа да ко ја се чу ва ван Ки не. Та ко ђе, ова 

збир ка об је ди њу је 
и ве ли ки број осли-
ка них сви ле них 
сви та ка из 17. ве-
ка, ко је су из ра ди-
ли чу ве ни ја пан ски 
умет ни ци Хо ку саи 
и Хи ро ши ге.

Оно што је за 
нас по себ но ва-
жно је да ко лек ци-
ја би бли о те ке „Че-
стер Би ти“ са др жи 
и че ти ри срп ска 
сред њо ве ков на ру-
ко пи са, од ко јих је 
јед но Ни кољ ско је-
ван ђе ље из 14. ве-

ка. Прет по ста вља се да је овај вре дан сред њо ве ков ни 
до ку мент по стао део ко лек ци је у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та, ка да је сер Че стер Би ти упра вљао, у име 
кон це си о на ра, руд ни ком „Треп ча“. Као па си о ни ра ни 
са ку пљач ко ји је ку по вао умет ни не по це лом све ту, 
упот пу нио је сво ју ко лек ци ју и вред ним при мер ци ма 
срп ског сред њо ве ков ног ру ко пи сног бла га.

Оно што је за ди вљу ју ће (осим пре див ног про-
сто ра, не ве ро ват не ко лек ци је, пре љу ба зног осо бља) 
је на чин на ко ји би бли о те ка ко ри сти сво је ка па ци те-
те. Ова би бли о те ка–му зеј од и гра ла је кључ ну уло гу 
у про шло го ди шњем обе ле жа ва њу Европ ске го ди не 
ин тер кул ту рал ног ди ја ло га са оби љем про је ка та и 
зби ва ња. Ако по гле да те ко је обра зов не услу ге ну ди 
ове го ди не, ви де ће те да су све оне у функ ци ји ин тер-
кул ту рал ног ди ја ло га, али и по пу ла ри за ци је ове бо-
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Abstract 
The Che ster Be atty Li brary is an art mu se um and li brary which ho u ses the gre at col lec tion of ma nu-
scripts, ra re bo oks, mi ni a tu re pa in tings, prints, drа wings and so me de co ra ti ve arts, as sem bled by Sir 
Al fred Che ster Be atty. Its rich col lec tion was ma de from co un tri es ac ross Asia, the Mid dle East, North 
Afri ca and Euro pe. Che ster Be atty Li brary was na med Irish mu se um of the year 2000 and was awar ded 
the ti tle Euro pean Mu se um of the Year in 2002.
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Б И Б Л И О Т Е К А

Ко је сер Че стер Би ти?

Ал фред Че стер Би ти ро ђен је 1875. го ди не у Њу-
јор ку, као нај мла ђи син у до бро сто је ћој по ро ди ци. 
По сле сти ца ња ди пло ме ру дар ског ин же ње ра на Ко-
лум би ја Уни вер зи те ту, ре шио 
је да кре не „са дна“. Оти шао 
је на За пад и сти цао ис ку ство 
ра де ћи као ру дар ски ин же њер 
у Ко ло ра ду. Ра дио је ве о ма на-
пор но и вр ло бр зо из гра дио 
ин тер на ци о нал ну ре пу та ци ју 
вр хун ског струч ња ка у сво-
јој обла сти. По чет ком 20. ве-
ка, отво рио је вр ло успе шно 
кон сул тант ско преду зе ће за 
област ру дар ства. Не ду го по-
том, остао је удо вац са дво-
је ма ле де це. На по ран по сао 
и ту га због гу бит ка су пру ге 
угро зи ли су ње го во здра вље и 
он се 1912. од се лио у Лон дон, 
где је осно вао но ву кон сул-
тант ску фир му и ку пио ку ћу 
на Кен синг тон Па лас Гар де ну.

Још од де тињ ства, био је 
стра стве ни ко лек ци о нар ми-
не ра ла, ки не ских бо чи ца за 
ми ри се и по штан ских мар-
ки ца. По сле же нид бе са Едит 
Дун, по чео је ин тен зив ни је да пу ту је по све ту и ње го-
ва ко лек ци ја се про ши ри ла на eвропске и пер сиј ске 
ру ко пи сне књи ге. По сле по се те Егип ту, 1914. го ди не, 

по чео је да при ку пља и при мер ке Ку ра на, та ко да да-
нас ова збир ка са др жи пре ко 260 од лич но очу ва них 
при ме ра ка, ме ђу њи ма и дру ги нај ста ри ји при ме рак 
Ку ра на на све ту. Са пу то ва ња по Да ле ком Ис то ку, 
1917. го ди не, до нео је пр ве при мер ке ја пан ских и ки-

не ских цр те жа и сли ка, ко ји 
су при ву кли ње го ву па жњу 
не са мо бо гат ством илу стра-
ци ја и ма те ри ја ла од ко јег 
су из ра ђе ни, већ и трај ном 
исто риј ском вред но шћу тек-
ста ко ји се на њи ма на ла зи.

То ком Дру гог свет ског 
ра та, зна чај но је по мо гао 
у снаб де ва њу са ве знич ких 
сна га си ро ви на ма. У знак 
за хвал но сти, бри тан ска кра-
љи ца га је од ли ко ва ла ти ту-
лом се ра.

Због по ре ских олак ши-
ца, сер Ал фред Че стер Би ти 
се 1950. од се лио у Ре пу бли-
ку Ир ску. У цен тру Да бли на 
из гра дио је згра ду би бли о-
те ке у ко ју је сме стио сво ју 
ко лек ци ју и за ве штао је на-
ро ду Ир ске. По ча сним гра-
ђа ни ном Ре пу бли ке Ир ске је 
про гла шен 1957. го ди не. Сер 
Ал фред Че стер Би ти је пр ви 

стра ни др жа вља нин ко ји је до био ово при зна ње. Он 
је та ко ђе и пр ви по ча сни гра ђа нин ко ји је са хра њен уз 
нај ви ше др жав не по ча сти и о тро шку др жа ве.

Сер Че стер Би ти
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Сажетак
Тема  рада ј е ч ув ена колек ција  јужнос лов е нс ке усм ене књижев ности у  харва рд ск ој  библио теци,  чији су  
творци славни ко м пар атисти  Ми лман П ери  и Алберт  Лорд.  Ра д  обухв ата  и сторија т настан ка  и  пр оцес 
фо рм ирања  кол екције, смешт ај , публ икова ње  и  н ау чн у употреб у, ка о и про јекат  ње не  диги тал из ације. 

Кључне речи:
Ми лман П ери јева коле кци ја , Ј ужносл ове н ск а усме на  књижевн ост, 
У ниверз итетска библио тек а Харв ард а,  Милма н Пери,  А лб ерт Ло рд 

Настан ак к оле кц ије

Ра них  трид ес ет их  година 2 0. в ека, про фес ор  
к ласичне  филол огије на Харвардск ом  универзи тету,  
М илман  Пе ри (1 902-1935) ,  за почео је  ис тра жи вање 
т ехн ик е епск ог  с тваралаш тв а  у  Југосл ав иј и. Инс пирисан 
 рад ов им а и п ре давањи ма проф есо ра Праш ког  унив ер-
зит ет а Мати је Мурка, подру чје  п ре др атне  Ју го сл ав ије 
и забра о је ка о  на јзнаме ни тију лабораториј у ж ив е  епске  
традиције1  о нд ашњег  вр емена.  З ас т упа јући  тезу да  с у 
 Хомерови с пе вови т ра дицио налне е пске  тво ревине  и 
да тако ђе „морају б ити  у см ени с астави“, П ер и је  кренуо  
у  ова истр ажи вања к ак о  би у н епосредном  ко нтакту  са 
нар одн им  певач има про ни као у те хн ику  учења и  са-
ставља ња  еп ских п ес ама. Претпос тавка  о нужно сти  
пост ој ања  формула („скуп  реч и које с е  редовно понав-
ља ју под исти м метр ичким усл овима д а б и изра зил е 
 исту битну  ид еју“) у епс ки м песмама,  потврђен а кроз 
 теренск и  рад, до не ла  му је  по том светск у  славу  у   на уч-
ним круго в има и његово име  учин ила нез ао би лазним 
у нау ци  о у сменој  књижевност и, хомеро лошким  и  
славист ич ким  с тудија ма.

Пери је  двапут дол аз ио у Ј угославију.  Први пут 
у  лет о 1933.  го дине, ка ко  би се у по знао с обл астима  

н а  којима ће радити  на  терену. На д руг ом  путов ањ у 
 (јун  19 34 -с ептемба р 1935), пос већеном  сабирањ у 
материјала , пратио  га је  ње го в асис тен т Албе рт Лорд 
кој и  је , нак он  Перијеве тра гич не смр ти  у  Ло с Анђеле-
су  д ецембр а 1935,  настав ио истра живањ е  и  ср еђивањ е 
 грађе. О бл ас ти кој е  с у  би ле об ухв аћ ене Лорд ов им и Пе-
ријевим  изуч авањима  п ок ри вале су  д ан аш њи Санџак,  
Црну Г ору , Херце говину  и  Макед он ију, с  главн им  
ц ентрима  у Ново м Пазар у,  Бијел ом  П ољ у, Колаши ну , 
 Гацку, Ст оцу  и Бих аћу  (Македон иј а  је тр ет ирана к ао  
з ас ебно п одр учје).

 У н алажењ у п ев ач а  и зап ис ива њу  текстова ,  амери-
чк им и страж ивачима  Југ осл ов ени с у п ружили вишест-
ру ку пом оћ . Најзн ачајни ји доп рино с дао је  Никол а 
Вујновић ,  зидар  вичан гу сл ар ск ом умећу, ро до м  из 
околине  Стоца у  Херцегови ни. О н  је за пи си вао тек сто ве 
и сл ужио као  в ез а изме ђу  сабира ча  и  гуслара. Д руш тво 
п ри јатеља Ха рв арда омогућ ил о му је касни је  боравак у 
А ме ри ци  1937.  го дине, гд е  је нас та вио  рад пре писују-
ћи  текстов е са в ећи не гра мофонских  п лоча.  Никола ј е 
потом  нетрагом нестао у  м ет ежу Другог  с ветско г рат а,  
што је Ло рд  забел еж ио  као вели ки  лични  г убита к.  О д 
 по тоњих п ома гача,  он  издва ја  М илоша Ве л ими ровића , 
студен та Музичке  ак а демије из  Б ео града , кога  ј е  добио 
к ао  пр атиоца  по преп ор уци П ет ра Коњовића.

Пр ик упљање  г ра ђе  на тер ену  вршило  с е  на два 
н ачина: з ап исивање м тек стова – казивањ ем у перо  и 
снимањ ем.  Први  на чи н је био  с коп чан с  мнош твом 
пр облема:  пева чима ј е н ед ос тајао  ин струме нт  ка ко  би 
метрички к он т ролис али стихове,  не до стајали  су им  и 
слушаоц и  ко ји би их  подст иц ал и, а та ка в  ме тод је изи-

Гусле  на Харв ар ду
Колек ција  усмене  књ и же вности  Ј ужних  Слове на 

у хар ва рдско ј б иб лиоте ци

1 Да је та традиција још увек жива, потврђује и истраживачки 
пројекат Усмена традиција српских епских песама, на којем је, 
под окриљем UNESCO-а радила група истраживача Института за 
књижевност и уметност у Београду. Пројекат је, иначе, повучен из 
ове организације УН по одлуци министра спољних послова Србије 
и Црне Горе Вука Драшковића 2005. године, зато што су се међу 
песмама које су истраживачи послали UNESCO-у, нашле и три 
епске песме посвећене Радовану Караџићу и Ратку Младићу.
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Сажетак
Тема  рада ј е ч ув ена колек ција  јужнос лов е нс ке усм ене књижев ности у  харва рд ск ој  библио теци,  чији су  
творци славни ко м пар атисти  Ми лман П ери  и Алберт  Лорд.  Ра д  обухв ата  и сторија т настан ка  и  пр оцес 
фо рм ирања  кол екције, смешт ај , публ икова ње  и  н ау чн у употреб у, ка о и про јекат  ње не  диги тал из ације. 

Кључне речи:
Ми лман П ери јева коле кци ја , Ј ужносл ове н ск а усме на  књижевн ост, 
У ниверз итетска библио тек а Харв ард а,  Милма н Пери,  А лб ерт Ло рд 

Настан ак коле кц ије

Ра них  трид ес ет их  година 2 0. в ека, про фес ор  
к ласичне  филол огије на Харвардск ом  универзи тету,  
М илман  Пе ри (1 902-1935) ,  за почео је  ис тра жи вање 
т ехн ик е епск ог  с тваралаш тв а  у  Југосл ав иј и. Инс пирисан 
 рад ов им а и п ре давањи ма проф есо ра Праш ког  унив ер-
зит ет а Мати је Мурка, подру чје  п ре др атне  Ју го сл ав ије 
и забра о је ка о  на јзнаме ни тију лабораториј у ж ив е  епске  
традиције1  о нд ашњег  вр емена.  З ас т упа јући  тезу да  с у 
 Хомерови с пе вови т ра дицио налне е пске  тво ревине  и 
да тако ђе „морају б ити  у см ени с астави“, П ер и је  кренуо  
у  ова истр ажи вања к ак о  би у н епосредном  ко нтакту  са 
нар одн им  певач има про ни као у те хн ику  учења и  са-
ставља ња  еп ских п ес ама. Претпос тавка  о нужно сти  
пост ој ања  формула („скуп  реч и које с е  редовно понав-
ља ју под исти м метр ичким усл овима д а б и изра зил е 
 исту битну  ид еју“) у епс ки м песмама,  потврђен а кроз 
 теренск и  рад, до не ла  му је  по том светск у  славу  у   на уч-
ним круго в има и његово име  учин ила нез ао би лазним 
у нау ци  о у сменој  књижевност и, хомеро лошким  и  
славист ич ким  с тудија ма.

Пери је  двапут дол аз ио у Ј угославију.  Први пут 
у  лет о 1933.  го дине, ка ко  би се у по знао с обл астима  

н а  којима ће радити  на  терену. На д руг ом  путов ањ у 
 (јун  19 34 -с ептемба р 1935), пос већеном  сабирањ у 
материјала , пратио  га је  ње го в асис тен т Албе рт Лорд 
кој и  је , нак он  Перијеве тра гич не смр ти  у  Ло с Анђеле-
су  д ецембр а 1935,  настав ио истра живањ е  и  ср еђивањ е 
 грађе. О бл ас ти кој е  с у  би ле об ухв аћ ене Лорд ов им и Пе-
ријевим  изуч авањима  п ок ри вале су  д ан аш њи Санџак,  
Црну Г ору , Херце говину  и  Макед он ију, с  главн им  
ц ентрима  у Ново м Пазар у,  Бијел ом  П ољ у, Колаши ну , 
 Гацку, Ст оцу  и Бих аћу  (Македон иј а  је тр ет ирана к ао  
з ас ебно п одр учје).

 У н алажењ у п ев ач а  и зап ис ива њу  текстова ,  амери-
чк им и страж ивачима  Југ осл ов ени с у п ружили вишест-
ру ку пом оћ . Најзн ачајни ји доп рино с дао је  Никол а 
Вујновић ,  зидар  вичан гу сл ар ск ом умећу, ро до м  из 
околине  Стоца у  Херцегови ни. О н  је за пи си вао тек сто ве 
и сл ужио као  в ез а изме ђу  сабира ча  и  гуслара. Д руш тво 
п ри јатеља Ха рв арда омогућ ил о му је касни је  боравак у 
А ме ри ци  1937.  го дине, гд е  је нас та вио  рад пре писују-
ћи  текстов е са в ећи не гра мофонских  п лоча.  Никола ј е 
потом  нетрагом нестао у  м ет ежу Другог  с ветско г рат а,  
што је Ло рд  забел еж ио  као вели ки  лични  г убита к.  О д 
 по тоњих п ома гача,  он  издва ја  М илоша Ве л ими ровића , 
студен та Музичке  ак а демије из  Б ео града , кога  ј е  добио 
к ао  пр атиоца  по преп ор уци П ет ра Коњовића.

Пр ик упљање  г ра ђе  на тер ену  вршило  с е  на два 
н ачина: з ап исивање м тек стова – казивањ ем у перо  и 
снимањ ем.  Први  на чи н је био  с коп чан с  мнош твом 
пр облема:  пева чима ј е н ед ос тајао  ин струме нт  ка ко  би 
метрички к он т ролис али стихове,  не до стајали  су им  и 
слушаоц и  ко ји би их  подст иц ал и, а та ка в  ме тод је изи-

Гусле  на Харв ар ду
Колек ција  усмене  књ и же вности  Ј ужних  Слове на 

у хар ва рдско ј б иб лиоте ци

1 Да је та традиција још увек жива, потврђује и истраживачки 
пројекат Усмена традиција српских епских песама, на којем је, 
под окриљем UNESCO-а радила група истраживача Института за 
књижевност и уметност у Београду. Пројекат је, иначе, повучен из 
ове организације УН по одлуци министра спољних послова Србије 
и Црне Горе Вука Драшковића 2005. године, зато што су се међу 
песмама које су истраживачи послали UNESCO-у, нашле и три 
епске песме посвећене Радовану Караџићу и Ратку Младићу.
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скива о и врсну  даровит ос т  записи ва ча, што н иј е било 
 ув ек лако  обезб еди ти. По негде  с у  певачи,  уколи ко  су 
б или писмени, б ил и з ам ољени да са ми  запиш у п есме,  
али  се  и споставило д а  су  писмен и г ус лари лако до ла-
зи ли до већ објав љених  пе см арица,  п а  су сабирач и  од 
њих угл авн ом до би јали пла ги јате.

За  сн имање  је  у поче тк у к оришћен  пар лограф , 
д иктафон немачк е  произ во дњ е  са  воштани м 
 цилиндрима. З бо г  његове  н ес авршено ст и,  пр иликом  
д ругог Периј евог путов ањ а у Ју го сла вију,  к оришћен је 
ап ар ат за сн имање с пецијал но изра ђе н за  ту прилику . 
Главна пред но ст  новог  ап арата била  ј е  у том е  што 
је омог ућавао снимање без  п рек идања п евача, а  
м ањкавост  –  што су алу мнијум ске  п лоче н а којима је 
беле же н звук биле преглом азан тер ет  за рад н а терену. 
Ипак,  Лорд и  Пе ри су  усп ели да  с ни ме око  3. 500  п лоча. 
Приликом касни ји х боравака у Ј уг ославији , 1 95 0. и 
1 951. го дине, Л орд ј е к ористио унапређени апарат 
Webs ter wi re-recorde r,  к од коjeг  је проб лем тежине 
п лоча б ио  прева зиђ ен  и  к оји је  давао много  б ољ и квал-
итет ре пр од укованог  звука. 

 Сређивањ е гра ђе, формир ањ е и  смештај  к олекци је

Не мањ и  по са о  од пр ик упљања  н а  те рену, би-
ло  је пре об ликов ање сир овог матер ијала у ср еђ ен у,  
конзи сте нтн у збирк у.  Тај п осао је  по др аз умевао фи-
нансијску  по тпору мнош тв а инст ит уц ија и у др ужења 
и  преданост  с тручњ ак а  различи тих п ро фила.  Најпре 
 је тре ба ло извршити транскрипц иј у т екста (р уком пи-
са на, реч по ре ч) са г рамофонск их  плоча .  Највећи де о 
т ог посла обав ио је Ник ола  Вујновић на  Ха рвард у,  а 
део пло ча ј е прес нимље н и из  Америке д опрем ље н у 
Ду бровник  р ад и  даљег  р ад а на тран скрип ци ји. Поса о 
 прекуца ва ња  р укопи сн их тран ск ри пц иј а  на маш ини, 
проверавања јези ка  и кат ал огизација сваког о д  око 
12.50 0  текстова  завр шен  је  до  1940.  год ине. У з  поетску 
с трану јужнослове нс ких н ар одних  пе са ма, по  п рви 
п ут је  у ист ори ји  њихово г  бележе ња  једнака  п ажња 
б ила  посвећ ена и  њ иховој  му зичкој  подлози.  Музичку 
 тр анскрипцију  текстова  најпре је  обављ ао  п рофесор 
 Џо рџ  Херцог,  а  п отом и  славн и музико лог,  ко мп озито р 
и  п ијани ста Бела  Барт ок. 

Овако  добиј ена коле кција б ил а је с ам о нук ле ус  
збир ке кој а је то ком вр ем ен а уве ћан а  неколик о пута . 
Д ан ас Милма н П еријеву кол екцију у см ене к њи же вно-
сти ( зв ан ич но име з бирке),  на јв ећи пој единачни  
р епозитор иј усм еног ст вар алаштва  Ју жни х Слове на у 
све ту, чине:
-  Текстов и и  грамоф он ске пло че  с а  еп ским и л ир ским 

пес мама, при ча ма и ра зогово рима  са певачима, 
к оје је  пр и куп ио  Ми лман П ери  током 1933. и 

т оком петн ае сто ме сечног б оравк а  1934/1935. 
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- Алба н ска  колекција ( увр штена зб ог  недељивости  
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- Ј авнос ти мало  по зната  – колекција епских песама 
које ј е  сакупи о Алберт  Лорд  1950,  1951.  и 1966. 
 године. Чин е ј е хришћа нс ке епске  песме с  пл а-
нинских  подручја  н а  по тезу од Ниша  до  Пријепоља. 
Песме су  забеле жене на 35 ац ет атних тр ака . Ту су  и 
песме које је Лор д  сакупио  у Бугар с кој  т оком 1 958 . 
и 1959 . го дине – чим е је з аокруже но  подручј е  од  
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-  Лордо ва и Бајнамова  колекци ја. Сад ржи тек стове 
 ко је  су Лор д  и  његов ученик Де јв ид Бајнам  са-
купил и  у пери оду 1962- 19 67 .  године  на по дручју  
С рбије, Б осн е и  Х ер цегов ин е и Ц рн е  Горе.  Такође ,  и 
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 јужносл ов енске ус ме не трад иције о д  Наполеоновог 
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Милм ан  Перијева ко лекц ија усме не  књ иже вности 

 сме ш те на је  у Харвардској у нив е рз итетско ј б иблиотеци 
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он а једин ица ,  з ау зима вод еће мест о  међу академс ким 
библио текама  у  св ету. С обзи ром да  је  важност  збирке  
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Г утенб ер гове Библи је  и д есе так колек ција –  м еђ у којим а 
је и ју жн ословен ск а – Ми лма н Пер ије ва  збирка .

 
Штампање и  научна  уп от реб а  колек циј е

 
Прера на  смрт  о мела је ро донач е лника  К олек ције 

М ил мана Пер ија д а остави  н ауци ре ле вантну ст удију  о  
г рађи ко ју је  сакупио . Н аписао  је  сам о неко ли ко страна 
 општих  пр им едби о  непос р ед ном искуству  с а живом 
т радициј ом епс ке п ое зи је и те  с тр анице су безбр ој  
пута пр ештампа ване  и  цитиран е од 1935.  г одине до  
данас.

2 Библиотека носи име по Хари Елкинс Вајдeнеру, харвардском 
дипломцу и колекционару књига, настрадалом на Титанику. 
Вајдeнерова меморијална библиотека основана је на иницијативу 
и средствима његове мајке Еленор Елкинс, 1915. године.
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П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4Б И Б Л И О Т Е К А

 Пр во  издање  у кој ем  ј е третир ана гр ађа из П еријеве 
збирке при ре дили су Б ела Барто к и  Алберт  Лорд  195 1. 
год ине . У к њизи п од наслов ом  Српско-хр ватск е народн е 
п есме да ти су т ек стови и транскрипти  75  народних 
л ирски х  песама, од  око 11 .0 00  колико  и х  је  Пери с аку пи о,  
с а нот ним за пи сима и м узикол ош ки м опсервац ијама  Бе-
ле Бар то ка. С ла вни композ итор је  иначе,  десетак годин а 
рани је, у чланк у  у Њујорк  Та јмсу, као г ла вни р азлог свог 
доласка у А мерик у  1940.  г одине на ве о  управ о р ад  на 
тран скр ип цији пе сама из  Пе ри јеве ко лекције.  О  колек-
ц ији усменог ст варалашт ва  Ју жних С лов ен а  говор ио је 
с и стинск им  одушевље њ ем  истр аживач а  којем с е  да је 
прил ика да проучав а ј едан феномен,  х иљада ма  годи на 
стар;  с  подручја где је  оч увана  његова  п уна а ут ентичнос т, 
али   у т ренутку  ко ји  означ ав а  по четак  његовог не ум ит-
ног  н естаја ња .

Руков одилац п осл а на ср еђивању грађе, Перије в 
 уч еник и на ст ав љач Ал бе рт Лор д, био  је  п ри ре ђивач и 
 ин иц ијато р с ер ије књ ига с  материјалим а  из Пе ри јев е 
колекције.  Пр ве  књиге  и з те сер ије  објавље не су к ао  
з аједн и чки подух ва т Харварда и  С рпске ак ад емије н аука 
и  ум етности 1953 .  године.  Пре дговор  српско м и здању 
 дао је тадашњи пр едс едник  САНУ Алексан дар  Белић ,  а 
увод и при ме дбе  Алберт Лорд . Енглеск о издање (1 954) 
о бјављен о  је као прва, а  српско  као д руг а к њига  у  сериј и. 
 У о вој књ из и  су  б или заступ љен и пев ачи  муслиманс ке 
 вероисп ов ести са  подру чј а  Пештера, а  у  енглес ком из да-
њу и ј ед ан  Ц рногорац из  Мојков ца .  Поред пе са ма , забе-
лежени  су и уво дн и  разгово ри  с а  пе вачим а  које је в одио 
и  за писива о  најдар ов итији П ери је в  и  Лордо в п ратилац 
 Никола  Ву јновић. А кцентуа ци ју тексто ва  у  српском 
 из дању, а  према сни мцима  н а грамоф он ским плочама, 
обавио  је  Гојко  Ру жичић, п роф ес ор са Kат едр е  за сло-
вен ск е  језике и  к њижевности  на Колу мб иј а универз ите-
т у. У чи таво м овом посл у,  саве тима и  пре длозим а, уче-
ств овао је  и  чувени рус ки лингвиста Ро ма н Јакоб со н.

Го дине 19 60. Алберт  Лорд је о бјавио ст удију Пев-
а ч  при ча  (
e S in ge r  of T ales),  је дну од н ајутица јнијих 
 компаратистичк их  студ иј а у про шл ом веку,  уте ме љеној 
 на  идеј ам а његов ог  учитеља  и  п ретхо дн ика М ил ма на  
 Пер ија. С тудија је  и зв рш ила го тов о  револуционарни 
п рев рат у  р аз уме вању књ иж евности, је р  је, пр отивно 
виш еве ко вном уве ре њу  да је п ис ан а књижевнос т наст-
ај ал а  и развијала  се  независ но од у см ене,  до ка зи вала  да 
њен  почета к  уп раво о зн ач ава зап исивање  д ел а усмене 
 тра ди циј е. Поре ђе њем  грчко г хекс ам етра и с рп ск ох-
рватск ог  десетерца, те ма ,  мотива  и  ком позиције  спевова , 
 Лорд је  до казивао  к олектив но ау то рство Илијаде и 
 Одисе је и њ ихов о  ус мено поре кло.  Књ ига је в иш е  пута 
 пр ештамп ав ан а,  а  д ру го  издањ е се п ој ави ло  поводом 
чет рд есетогодишњ ице њен ог  појављ ивања,  2000. г одине, 
у а ут орств у  Алберт а  Лорда, Ст иве на  Мичела и Грегори 
 Негија .  Из дање је пр оп ра ћено и  CD-ом с а звуч ним за-
пи си ма сви х  цит ираних  д ела у к њи зи, ви де о з ап исима 
на јв аж нијих п евача и  и зб ором  фот ог рафија и з Перијеве 
 зб ир ке .

М илманов а к ол екција  ј е  током св ог виш еде це-
нијско г постојања и ни цирала  о гр омну  пр одукци ју,  
било  да су у  пита њу  при ређ ена изд ања  и забрани х дела  
у смене  ју жносло вен ске књиж ев ности , било студије , 
нау чн е  расправе и  с ку по ви који с у  се  на њ им а теме љи-
ли,  или полеми са ли  са став овима њихових с аку пљача . 
К ао  најнов ије и з  неких  од о вих по др учја издвајамо : 
књи гу  п ес ама „б ошњачког  Хо мера“ –  Епика  А вд а 
Међедовића , коју  ј е  пр иредио  З ла та н Чолако вић из  
Б остона, руко во ди ла ц  Хомеро лош ке збирк е;  На уч-
ни скуп  у орга низацији Ха рв арда и Ун иверзи тет а у 
Ту зли, јул а 200 8.  год ине, с а  темом По вратак  пе сме и  
ње ни  р ецепци јски о дј ец и у с вет у  и Сериј у публ ика ци-
ја Милман Перијев е  колекције у см ен е књижев ност и 
(2003  –) у изда њу  I lex  фондац иј е и хар ва рд ског  Це нт-
ра за  хе ле ни стичке  студиј е ( пр омовише  а кт уелна ист-
раживања  у смене књ иж ев ности , н ар очито он а  ко ја  с у 
 везан а з а  Перијеву  колекцију) .

 
Дигита лизаци ја  к олекц ије 

 У ток у 2 002. год ине,  Милман Пе риј ева ко лекција 
 пос тала је с аставни  де о проје кт а  H arvard University’s 
Librar y Digi ta l I nitiat ive  (LDI)  – п ројекта  за   ра звој 
дигиталних ресурса х арвар дских  библиотека3.  Он  је 
им ао  два ос новна  циљ а: прв о, да с е  нај широј  пу блици 
учини  досту пн им избор  о ри гинал ни х рукопис а и 
звучних з ап иса и з Перијеве  архи ве и, дру го ,  да се  развије  
н ов и  сет ала та ко ји  ће омо гући ти прис туп   ар хивира-
но ј грађи  си ст ема хар вард ских б иблио те ка , одно сно  
комплетира  еле ктронска  база подат ака. Покретач  овог 
пр ој екта ј е Метју  Кеј, к ој и  је 19 95.  г одине објавио Ин-
декс М илман Пе ри је ве колек ције 1 933-193 5:  епске  п есме , 
 разговори  и приче .  Назив  пројекта кореспондира  с а 
 славн им  Ло рдовим де ло м, па  је W eb презе нта ци-
ја  колекц ије  на  порталу х арвард ског у ниверзите та 
представљена  п од именом  Певач  н ас тавља  пе см у: 
текст и музика из Милман Перијеве колекције (http://
nrs.harvard.edu/urn-3:hul.eresource:parrycol).

3 Пројекат је установљен 1998. године, а његово окончање је 
планирано 2010.

“Pa tri ot ban dit” Стан ко Пи жу ри ца, за штит но ли це Web сај та Kолекције
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било  да су у  пита њу  при ређ ена изд ања  и забрани х дела  
у смене  ју жносло вен ске књиж ев ности , било студије , 
нау чн е  расправе и  с ку по ви који с у  се  на њ им а теме љи-
ли,  или полеми са ли  са став овима њихових с аку пљача . 
К ао  најнов ије и з  неких  од о вих по др учја издвајамо : 
књи гу  п ес ама „б ошњачког  Хо мера“ –  Епика  А вд а 
Међедовића , коју  ј е  пр иредио  З ла та н Чолако вић из  
Б остона, руко во ди ла ц  Хомеро лош ке збирк е;  На уч-
ни скуп  у орга низацији Ха рв арда и Ун иверзи тет а у 
Ту зли, јул а 200 8.  год ине, с а  темом По вратак  пе сме и  
ње ни  р ецепци јски о дј ец и у с вет у  и Сериј у публ ика ци-
ја Милман Перијев е  колекције у см ен е књижев ност и 
(2003  –) у изда њу  I lex  фондац иј е и хар ва рд ског  Це нт-
ра за  хе ле ни стичке  студиј е ( пр омовише  а кт уелна ист-
раживања  у смене књ иж ев ности , н ар очито он а  ко ја  с у 
 везан а з а  Перијеву  колекцију) .

 
Дигита лизаци ја  к олекц ије 

 У ток у 2 002. год ине,  Милман Пе риј ева ко лекција 
 пос тала је с аставни  де о проје кт а  H arvard University’s 
Librar y Digi ta l I nitiat ive  (LDI)  – п ројекта  за   ра звој 
дигиталних ресурса х арвар дских  библиотека3.  Он  је 
им ао  два ос новна  циљ а: прв о, да с е  нај широј  пу блици 
учини  досту пн им избор  о ри гинал ни х рукопис а и 
звучних з ап иса и з Перијеве  архи ве и, дру го ,  да се  развије  
н ов и  сет ала та ко ји  ће омо гући ти прис туп   ар хивира-
но ј грађи  си ст ема хар вард ских б иблио те ка , одно сно  
комплетира  еле ктронска  база подат ака. Покретач  овог 
пр ој екта ј е Метју  Кеј, к ој и  је 19 95.  г одине објавио Ин-
декс М илман Пе ри је ве колек ције 1 933-193 5:  епске  п есме , 
 разговори  и приче .  Назив  пројекта кореспондира  с а 
 славн им  Ло рдовим де ло м, па  је W eb презе нта ци-
ја  колекц ије  на  порталу х арвард ског у ниверзите та 
представљена  п од именом  Певач  н ас тавља  пе см у: 
текст и музика из Милман Перијеве колекције (http://
nrs.harvard.edu/urn-3:hul.eresource:parrycol).

3 Пројекат је установљен 1998. године, а његово окончање је 
планирано 2010.
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На стра ни ца ма сај та мо гу се на ћи ин фор ма ци је о 
са др жа ју и исто ри ји Ко лек ци је, опис те ку ћег про јек та 
ди ги та ли за ци је са лин ко ви ма ка елек трон ској ба зи, 
ин декс свих ма те ри ја ла тре нут но до ступ них у ди ги тал-
ном фор ма ту са лин ко ви ма ка тим ма те ри ја ли ма, опис 
пу бли ка ци ја о Ко лек ци ји и из бор фо то гра фи ја и ви део 
кли по ва из Пе ри је ве и Лор до ве ар хи ве.

Елек трон ски ка та лог Мил ман Пе ри је ве ко лек ци је 
усме не књи жев но сти ба зи ран је на Ке је вом Ин дек су и 
тре нут но укљу чу је са мо за пи се еп ских пе са ма и ин тер-
вјуе у Пе ри је вој и Лор до вој ко лек ци ји, а ка сни је ће об у-
хва ти ти и Пе ри је ве  лир ске пе сме и Лор до ве ал бан ске 
ко лек ци је из 1937. го ди не. Пре тра жив је по не ко ли ко 
еле ме на та: на сло ву, го ди ни, ме сту и пе ва чу, а број за пи-
са у ње му да ле ко је ве ћи од бро ја до са да ди ги та ли зо ва-
них је ди ни ца.

Пре ма оба ве ште њи ма са сај та, из бор тек сто ва за 
ди ги та ли за ци ју из вр шен је на осно ву Лор до вог Пе ва ча 
– пла ни ра се да сва ка ци ти ра на или по ме ну та пе сма у 
овом де лу бу де до ступ на у ди ги тал ном фор ма ту (то су 
пе сме ко је је са ку пио Пе ри 1933-1935). Та ко ђе, би ће ди-
ги та ли зо ван и ве ћи део гра ђе ко ју је Лорд са ку пио то-
ком 1950-1951. го ди не, док ће ди на ми ка ди ги та ли за ци је 
оста ле гра ђе за ви си ти од при ли ва сред ста ва.

Нај ве ћи број ди ги та ли зо ва них је ди ни ца при па да 
Пе ри је вој збир ци. Пе сме су за сад до ми нант но за сту-
пље не у фор ми ма ну скрип та или тајпскрип та, а по не ке 
има ју и аудио фор мат. Ажу ри ра ње се ре дов но вр ши, па 
се стал но по ја вљу ју но ве је ди ни це, или по сто је ћим при-
кљу чу је аудио фор мат.

Нај за сту пље ни ји пе вач у ди ги тал ној Пе ри је вој збир-
ци је Ми ло ван Во ји чић из око ли не Не ве си ња, гу слар ко-

ји се од ли ко вао ве ли ком те мат ском ра зно вр сно шћу сво-
јих пе са ма. Те ме ко ји ма се ба вио про те жу се од прет ко-
сов ских вре ме на („Ка ко се Све ти Са ва за ка лу ђе рио“...), 
Ко сов ског бо ја („Кнез Ла зар и Ми лош Оби лић“...), до 
нај ак ту ел ни јих зби ва ња („Смрт беч ко га ће са ра“...).

Лор до ва ди ги тал на збир ка је скром ни јег оби ма и, 
још увек, без ијед ног аудио фор ма та. Нај за сту пље ни ји 
пе сник (де лом за сту пљен и у Пе ри је вој збир ци) је Ав до 
Ме ђе до вић, ро дом из око ли не Би је лог По ља и, по оце ни 
дво ји це са ку пља ча, нај бо љи ме ђу гу сла ри ма. Но, у том 
из бо ру се још увек не на ла зи ње го ва „Же нид ба Сма и ла-
гић Ме ха“, пе сма од 12.000 сти хо ва, ко ја је оте ло вље ње 
Пе ри је вог сна о пе ва чу ко ји мо же да ис пе ва пе сме ду ге 
као Или ја да и Оди се ја.

Фо то ал бум ко ји за са да са др жи 30 фо то гра фи ја из 
Лор до ве ко лек ци је и 15 из Пе ри је ве, из у зет но је вре дан 
при лог ди ги та ли зо ва ној збир ци. По ред то га што сли ке 
са ме по се би „вре де ви ше од хи ља ду ре чи“, зна чај не су 
и због за бе ле шки ко је су ис пи си ва ли њи хо ви ауто ри. 
За бе ле шке се ти чу окол но сти у ко ји ма су на ста ле, али и 
мно гих дру гих де та ља ве за них за од ре ђе не ло ка ли те те 
или лич но сти и пред ста вља ју пра ве ма ле ет но ло шке и 
ан тро по ло шке би се ре.

Иако још увек у не ве ли ком оби му, пре зен то ва на 
гра ђа из Пе ри је ве ко лек ци је пру жа ис тра жи ва чи ма до 
садa не слу ће не мо гућ но сти. Из ску че не, вр ло огра ни че-
не до ступ но сти свог тра ди ци о нал ног об ли ка по сто ја-
ња (Со ба Ц Вај де нер би бли о те ке, за ка зи ва ње не де ља ма 
уна пред), Ко лек ци ја је кроз сво је вир ту ел но по сто ја ње 
отво ри ла вра та ши ро кој пу бли ци за сво је рас ко шне 
умет нич ке (књи жев не и му зич ке), лин гви стич ке и ет-
но ло шке вред но сти.

Abstract 
The su bject of the work is the well-known col lec tion of So uth-Sla vic oral li te ra tu re at the Har vard Uni-
ver sity Li brary cre a ted by fa mo us com pa ra tists Mil man Pa rry and Al bert Lord. The work in clu des hi story 
of the col lec tion, the pro cess of its for ming, its ho u sing, pu bli ca ti ons and sci en ti �c use, as well as the 
pro ject of its di gi ta li za tion.

Key w ord s:
Mil man Pe rry Col lec tion, So uth Sla vic oral tra di tion, Har vard Uni ver sity Li brary, 

Mil man Pe rry, Al bert Lord
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Сажетак
Град ска књи жни ца, јед на од нај ста ри јих кул тур них уста но ва у гра ду За гре бу, уте ме ље на је 1907. го ди-
не на по ти цај и при је длог Скуп шти не град ског За ступ ства. Бо га те збир ке књи га, но ви на и ча со пи са и 
дру ге гра ђе, из ра сле су из ини ци јал ног фон да на ста лог да ро ви ма углед них гра ђа на. Да нас је Град ска 
књи жни ца мо дер на ин фор ма ти зи ра на сре ди шња књи жни ца мре же на род них књи жни ца Књи жни ца 
гра да За гре ба.

Кључне ријечи:
Град ска књи жни ца, Књи жни це гра да За гре ба, збир ке и фон до ви, 

про гра ми за дје цу и од ра сле, ме ђу на род на са рад ња

Сви јет у За гре бу

Град ска књи жни-
ца, јед на од нај ста ри-
јих кул тур них јав них 
уста но ва у За гре бу, 
уте ме ље на је 7. про-
син ца 1907. го ди не, на 
по ти цај и при је длог 
Дру жбе Бра ћа Хр ват-
ско га Зма ја и од лу ком 
Скуп шти не град ског 
за ступ ства. Пр вот но је 
би ла смје ште на за јед-
но с Град ским му зе јом 
у по ви је сној згра ди на 
Ка ме ни тим вра ти ма. 
Од 1937. го ди не би ла 
је у Но ви нар ском до му 
на Ro o se vel to vom тр гу 
4, а 1995. го ди не је, на-
кон пе де сет ше сто го ди шњег под ста нар ства, од лу ком 
Град ског по гла вар ства до би ла при вре ме ни смје штај у 
Стар че ви ће вом до му, на Стар че ви ће вом тр гу 6.

Већ у пр вим пра ви ли ма (1908) де фи ни ран је ста-
тус Књи жни це и ње на основ на свр ха, ри је чи ма ко је су 
све до да нас оста ле јед на ко зна чај не и ак ту ал не: „Књи-
жни ца гра да За гре ба сло бод на је, јав на и мо дер на би-
бли о те ка уре ђе на за све сло је ве пу чан ства гра да За гре-
ба...”. Да на шњи бо га ти фонд од пре ко 370.000 све за ка, 
рас по ре ђен у по суд бе ни фонд, чи та о нич ни фонд и 
збир ке Zagrаbiensia (за ви чај на збир ка гра ђе о гра ду За-
гре бу), РА РА (ра ри те ти и ру ко пи си), те ауди о ви зу ал на 
гра ђа и му зи ка ли је, из ра стао је из ини ци јал ног фон да 
на ста лог да ро ви ма углед них гра ђа на, ма хом по зна тих 
књи жев них, кул тур них и знан стве них дје лат ни ка, као 

што су Вје ко слав Кла-
ић,Та ди ја Сми чи клас, 
Аугуст Ха рам ба шић, 
Ве ли мир Де же лић, 
Еми ли је Las zow ski 
и др. Се дам де се тих 
го ди на, око Град ске 
књи жни це гра на ју се 
при дру же ни и но во о-
тво ре ни огран ци, те 
је да нас Град ска књи-
жни ца сре ди шњи ца 
уста но ве Књи жни ца 
гра да За гре ба, мре же 
на род них књи жни ца 
ко ја, уз Би бли о бу сну 
слу жбу, оку пља че тр-
де сет дви је књи жни-
це с при па да ју ћим 

огран ци ма, с укуп но два ми ли ју на све за ка књи га и 
дру ге гра ђе. Да нас је то мо дер на, ком пју те ри зи ра на 
књи жни ца ко ја раз ви ја свој ин фор ма тич ки књи жнич-
ни про грам ЗА КИ, а ујед но је ма тич на књи жни ца за 
раз вој стру ке у гра ду За гре бу, Жу па ни ја ма За гре бач-
кој и Кра пин ско-за гор ској.

Ти је ком 1997. го ди не, Град ска књи жни ца оби ље-
жи ла је 90. об љет ни цу свог не пре ки ну тог дје ло ва ња, 
ко је се огле да у ре до ви тој ин фор ма тив но-по суд бе-
ној дје лат но сти, али и зна чај ном про ми ца њу кул ту-
ре, када је Дра гу тин Та ди ја но вић, ака де мик, пје сник 
и нај ста ри ји члан Град ске књи жни це (још од 1925. 
го ди не) по стао ку мом књи жни це. Та ди ја но вић је то 
за слу жио сво јим ду го го ди шњим пје снич ким ра дом, 
али и за то што је већ го ди на ма су ди о ник зби ва ња, ли-
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не на по ти цај и при је длог Скуп шти не град ског За ступ ства. Бо га те збир ке књи га, но ви на и ча со пи са и 
дру ге гра ђе, из ра сле су из ини ци јал ног фон да на ста лог да ро ви ма углед них гра ђа на. Да нас је Град ска 
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Кључне ријечи:
Град ска књи жни ца, Књи жни це гра да За гре ба, збир ке и фон до ви, 

про гра ми за дје цу и од ра сле, ме ђу на род на са рад ња

Сви јет у За гре бу

Град ска књи жни-
ца, јед на од нај ста ри-
јих кул тур них јав них 
уста но ва у За гре бу, 
уте ме ље на је 7. про-
син ца 1907. го ди не, на 
по ти цај и при је длог 
Дру жбе Бра ћа Хр ват-
ско га Зма ја и од лу ком 
Скуп шти не град ског 
за ступ ства. Пр вот но је 
би ла смје ште на за јед-
но с Град ским му зе јом 
у по ви је сној згра ди на 
Ка ме ни тим вра ти ма. 
Од 1937. го ди не би ла 
је у Но ви нар ском до му 
на Ro o se vel to vom тр гу 
4, а 1995. го ди не је, на-
кон пе де сет ше сто го ди шњег под ста нар ства, од лу ком 
Град ског по гла вар ства до би ла при вре ме ни смје штај у 
Стар че ви ће вом до му, на Стар че ви ће вом тр гу 6.

Већ у пр вим пра ви ли ма (1908) де фи ни ран је ста-
тус Књи жни це и ње на основ на свр ха, ри је чи ма ко је су 
све до да нас оста ле јед на ко зна чај не и ак ту ал не: „Књи-
жни ца гра да За гре ба сло бод на је, јав на и мо дер на би-
бли о те ка уре ђе на за све сло је ве пу чан ства гра да За гре-
ба...”. Да на шњи бо га ти фонд од пре ко 370.000 све за ка, 
рас по ре ђен у по суд бе ни фонд, чи та о нич ни фонд и 
збир ке Zagrаbiensia (за ви чај на збир ка гра ђе о гра ду За-
гре бу), РА РА (ра ри те ти и ру ко пи си), те ауди о ви зу ал на 
гра ђа и му зи ка ли је, из ра стао је из ини ци јал ног фон да 
на ста лог да ро ви ма углед них гра ђа на, ма хом по зна тих 
књи жев них, кул тур них и знан стве них дје лат ни ка, као 

што су Вје ко слав Кла-
ић,Та ди ја Сми чи клас, 
Аугуст Ха рам ба шић, 
Ве ли мир Де же лић, 
Еми ли је Las zow ski 
и др. Се дам де се тих 
го ди на, око Град ске 
књи жни це гра на ју се 
при дру же ни и но во о-
тво ре ни огран ци, те 
је да нас Град ска књи-
жни ца сре ди шњи ца 
уста но ве Књи жни ца 
гра да За гре ба, мре же 
на род них књи жни ца 
ко ја, уз Би бли о бу сну 
слу жбу, оку пља че тр-
де сет дви је књи жни-
це с при па да ју ћим 

огран ци ма, с укуп но два ми ли ју на све за ка књи га и 
дру ге гра ђе. Да нас је то мо дер на, ком пју те ри зи ра на 
књи жни ца ко ја раз ви ја свој ин фор ма тич ки књи жнич-
ни про грам ЗА КИ, а ујед но је ма тич на књи жни ца за 
раз вој стру ке у гра ду За гре бу, Жу па ни ја ма За гре бач-
кој и Кра пин ско-за гор ској.

Ти је ком 1997. го ди не, Град ска књи жни ца оби ље-
жи ла је 90. об љет ни цу свог не пре ки ну тог дје ло ва ња, 
ко је се огле да у ре до ви тој ин фор ма тив но-по суд бе-
ној дје лат но сти, али и зна чај ном про ми ца њу кул ту-
ре, када је Дра гу тин Та ди ја но вић, ака де мик, пје сник 
и нај ста ри ји члан Град ске књи жни це (још од 1925. 
го ди не) по стао ку мом књи жни це. Та ди ја но вић је то 
за слу жио сво јим ду го го ди шњим пје снич ким ра дом, 
али и за то што је већ го ди на ма су ди о ник зби ва ња, ли-
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те рар них ве че ри, из ло жби, осо би то тра ди ци о нал ног 
Књи жев ног пет ка. Том је при го дом Та ди ја но вић, кум 
Град ске књи жни це, из ја вио: „Био сам кум на кр ште-
њу и вјен ча њу, али још ни ка да ни сам био кум не кој 
уста но ви. За то ово кум ство при хва ћам као при зна-
ње свим хр ват ским књи жев ни ци ма јер сам при свом 
до ла ску у За греб, при је ви ше од 70 го ди на, од мах се 
учла нио у књи жни цу.“

Град ска књи жни ца да нас, сво јим одје ли ма, цје-
ло днев но, пу них 12 са ти, омо гу ћу је гра ђа ни ма гра да 
За гре ба ко ри ште ње ли је пе књи жев но сти, знан стве-
не и струч не ли те ра ту ре, бо га те збир ке оп ћих и спе-
ци јал них при руч ни ка, уве за не пе ри о ди ке, те ку ћих 
на сло ва но ви на и ча со пи са, збир ке ри јет ких књи га и 
ру ко пи са, за ви чај не гра ђе о гра ду За гре бу, те збир ке 
ауди о ви зу ал не и нот не гра ђе, као и при ступ мре жа ма 
по да та ка и ин фор ма циј ском Ин тер нет ки о ску 
Ми ни стар ства за еуроп ске ин те гра ци је РХ.

У ин фор ма тив но-по суд бе ном одје лу, чла-
но ви књи жни це мо гу до би ти струч ну по моћ 
књи жни ча ра ин фор ма то ра, спе ци ја ли зи ра них 
за по је ди на под руч ја, у про на ла же њу по треб не 
ли те ра ту ре за ре фе ра те, ма ту рал не, се ми нар-
ске и ди плом ске рад ње и сл. Ту су и ажу ри ра ни 
бил те ни но вих књи га, пре по руч ни по пи си, те 
оба ви је сти о ак ту ал ним до га ђа њи ма, об љет ни-
ца ма, из ло жба ма и три би на ма. Град ска књи жни-
ца пру жа струч ну по моћ у ра ду књи жни ца ма у 
До мо ви ма уми ро вље ни ка „Цен тар“, Кла и ће ва 
10 и „Ме две шчак“, Ибле ров трг 8. Спе ци јал не 
збир ке Град ске књи жни це са др же осо би то ври-
јед ну и ра ри тет ну гра ђу, та ко за ви чај на збир ка 
Zagrаbiensia са ку пља, об ра ђу је, чу ва и да је на 
ко ри ште ње књи жну и дру гу гра ђу ко ја с по ви-
је сног, кул тур ног, го спо дар ског, по ли тич ког, 
ур ба ни стич ког, ли те рар ног и ра зних дру гих 

аспе ка та го во ри о жи во ту и раз во ју За гре ба у про шло-
сти и са да шњо сти. Збир ка РА РА пред ста вља зна чај ну 
кул тур но-по ви је сну ври јед ност, јер са др жи ри јет ке 
књи ге и ру ко пи се, од ин ку на бу ле из 1487. го ди не, гла-
гољ ских, ла тин ских и дру гих ста рих ру ко пи са, до ври-
јед не гра ђе но ви јег до ба.

Град ска књи жни ца у За гре бу пр ва је осно ва ла 
Гла збе ни одјел при је 45 го ди на, да ле ке 1962. го ди не, 

за хва љу ју ћи при мјер ци ма ти ска них му зи ка ли-
ја и збир ци гра мо фон ских пло ча и маг нет ских 
врп ца, већ ра ни је увр ште них у по сто је ћи фонд 
књи жни це. Гла збе ни одјел Град ске књи жни це у 
За гре бу да нас је су вре ме но опре мљен одјел ко-
ји при ку пља све но си те ље зву ка, а и да нас у про-
ми ца њу стру ке нај зна чај ни ји у су ста ву на род-
них и град ских књи жни ца у др жа ви Хр ват ској.

Ти је ком 1950. го ди не, из књи жног фон да 
Град ске књи жни це из дво јен је дио књи га ко је су 
по свом са др жа ју и ли те рар ној ври јед но сти би-
ле на ми је ње не дје ци. Та ко је на ста ла Пи о нир-
ска по суд бе на књи жни ца и чи та о ни ца, ко ја ће 
пре ра сти у су вре ме ни Одјел за дје цу и мла деж 
с Ме ди о те ком Град ске књи жни це. Уз већ тра-
ди ци о нал не обра зов но-по ти цај не про гра ме, 
ти је ком До мо вин ског ра та, Град ска књи жни ца 
је би ла во ди тељ и ко ор ди на тор UNI CEF-овог 
пси хо со ци јал ног и кре а тив ног про јек та Ко рак 
по ко рак до опо рав ка за Ре пу бли ку Хр ват ску (22 

на род не књи жни це), за по др шку из бје гли ца ма и дје-
ци по го ђе ној рат ним тра у ма ма. Да нас Одјел за дје цу и 
младеж с Ме ди о те ком пру жа струч ну по моћ у ко ри-
ште њу сво је збир ке на раз ли чи тим ме ди ји ма, упри-
ли чу је ра зно вр сне при ред бе, ства ра лач ке ра ди о ни це 
(пре ко 600 го ди шње), кви зо ве зна ња и оста ле ак тив-
но сти при мје ре не до би ко ри сни ка.
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Од 1993. го ди не, у књи жни ци дје лу је Хр ват ски 
цен тар за дјеч ју књи гу, члан IBBY-а (Ме ђу на род ног 
ви је ћа за дјеч ју књи гу), ко ји при ку пља, чу ва и про ми-
че књи гу и ства ра ла штво за дје цу у зе мљи и сви је ту. 
Ор га ни зи ра струч не ску по ве, из ло жбе, про мо ци је и 
пред ста вља ње хр ват ске дјеч је књи ге, те ауто ре и кан-
ди ди ра хр ват ске ства ра о це за дје цу за пре сти жну Ан-
дер се но ву на гра ду.

У Град ској књи жни ци од 1955. го ди не дје лу је три-
би на Књи жев ни пе так ко ја је, на сво јих ви ше од 1.000 
одр жа них три би на, ти је ком свог дје ло ва ња у кон ти ну-
и те ту 50 го ди на, уго сти ла сва зна чај ни ја име на хр ват-
ске, и мно га свјет ске кул тур не јав но сти: при мје ри це 
Sar trea, Fin kel kra u ta, Ka da rea, Men ze la и дру гих. Књи-
жев ни пе так до да нас за др жа ва ста тус сво је вр сног 
кул тур њач ког пар ла мен та на ко јем се про пи ту ју но ве 
иде је и ли те рар ни трен до ви, а за свој рад је на гра ђе н 
Пла ке том гра да За гре ба.

У Град ској књи жни ци смје ште на је ма њин ска Сре-
ди шња књи жни ца Укра ји на ца и Ру си на у Ре пу бли ци 
Хр ват ској, с бо га тим фон дом књи га за дје цу и од ра-
сле.

Као би тан сег мент кул тур ног жи во та гра да За гре-
ба у цје ли ни, Град ска књи жни ца по вре ме но упри ли чу је 
окру гле сто ло ве и три би не на ак туaлне те ме из струч-
ног књи жни чар ског, кул тур ног и дру штве ног жи во та, 
из ло жбе, кон цер те и раз не ма ни фе ста ци је. Је дан од 
цје ло ви то осми шље них ме ђу на род них про гра ма јест 
ци клус из ло жби и кул тур них до га ђа ња Сви јет у За гре-
бу. Оства ру је се уз су рад њу с кул тур ним ин сти ту ти ма 
и ве ле по слан стви ма стра них зе ма ља. Циљ је тих су сре-
та упо зна ва ње За греп ча на с ра зним кул тур ним тра ди-
ци ја ма ко је обо га ћу ју кул тур ни жи вот гра да.

Град ска књи жни ца су ра ђу је с 43 кул тур не и срод не 
уста но ве у гра ду, те оп слу жу је 35.000 ко ри сни ка свих 

доб них и со ци ја них струк ту ра. Са 80 сво јих струч них 
књи жнич них дје лат ни ка, сре ди ште је дје лат ног, струч-
но уте ме ље ног и ак тив ног про це са осу вре ме њи ва ња 
на род ног књи жни чар ства, али и би тан сег мент кул-
тур ног жи во та гра да За гре ба у цје ли ни. Сво јим сто го-
ди шњим не пре кид ним оба вје сно-кул тур ним дје ло ва-
њем у свим по ра ма за гре бач ког јав ног жи во та, Град ска 
књи жни ца има ис так ну то, је дин стве но мје сто.

У по во ду 100. об љет ни це Град ске књи жни це, 80 
го ди на Књи жни це Бо жи да ра Аџи је, 60 го ди на Књи-
жни це и чи та о ни це Бог да на Огри зо ви ћа, 60 го ди на 
Књи жни це Ти на Ује ви ћа, 50 го ди на Књи жни це Ива-
на Го ра на Ко ва чи ћа, 50 го ди на Књи жни це Сав ски гај, 
30 го ди на Чи та о ни це Вла ди ми ра На зо ра, за 100 го-
ди шњи раз вој збир ки књи жнич не гра ђе, стал не ино-
ва ци је и по ти ца ње на ста ја ња но вих слу жби и услу га 
ко ри сни ци ма, као и до при нос у осми шља ва њу уло ге 
мре же На род них књи жни ца, за ор га ни за ци ју Мје се ца 

хр ват ске књи ге (од 1995) те ор га ни зи ра-
ње ра зно вр сних про гра ма, Књи жни це 
гра да За гре ба на гра ђе не су На гра дом 
гра да За гре ба, 31. свиб ња 2007. на Дан 
гра да За гре ба.

Ти је ком ци је ле 2007. го ди не, ни зом 
про гра ма за ко ри сни ке: но во по кре ну ти 
про јект Књи жни ца ши ром отво ре них 
вра та – Упо знај мо гла збе не ин стру мен-
те, Гла збе ни одјел, у су рад њи са шко лом 
за сли је пе и сла бо вид не „Вин ко Бек“, 
при пре мио је ци клус кон це ра та. На сту-
пи ли су сту ден ти Му зич ке ака де ми је у 
За гре бу, а кон цер ти-пре да ва ња одр жа ват 
ће се јед ном мје сеч но и на кон све чар ске 
го ди не. Из ло жба ма, кон цер ти ма и ме ђу-
на род ним ску по ви ма, Град ска књи жни-
ца оби ље жа ва ла је сто ту об љет ни цу свог 
ра да и дје ло ва ња.

Пр ви пут је у на род ној књи жни ци, 
Књи жни ци у част, одр жан rock кон церт, 

био је то на ступ гру пе Ха ку на Ма та ла. За нај мла ђе 
су ор га ни зи ра не кре а тив не ра ди о ни це ве за не уз тра-
ди ци о нал ни за гре бач ки су ве нир „ше стин ски ки шо-
бран“ и „100 ро ђен дан ских свје ћи ца“. На Ин тер не ту 
су ко ри сни ци и гра ђа ни мо гли пи са ти и пред ла га ти 
ка кву књи жни цу же ле, али и освр ну ти се на све до 
са да по ну ђе но.

На ме ђу на род ној су рад њи, Град ска књи жни ца 
има пу но про гра ма и про је ка та, па је у сво јој сла вље-
нич кој го ди ни, у ве ља чи 2007. го ди не, одр жа ла ви де-
о кон фе рен ци ју За греб-Мо сква, са се стрин ском књи-
жни цом Не кра со ва, на те му Кул ту ро ло шки пор трет 
ме тро по ла – за ви чај ни аспект.

У ли сто па ду 2007. одр жан је Ме ђу на род ни скуп 
Ауди о ви зу ал на гра ђа и на сље ђе, ко јим су оби ље же ни 
100. об љет ни ца Град ске књи жни це, 45. об љет ни ца 
оснут ка Гла збе ног од је ла Град ске књи жни це, те по пр-
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Од 1993. го ди не, у књи жни ци дје лу је Хр ват ски 
цен тар за дјеч ју књи гу, члан IBBY-а (Ме ђу на род ног 
ви је ћа за дјеч ју књи гу), ко ји при ку пља, чу ва и про ми-
че књи гу и ства ра ла штво за дје цу у зе мљи и сви је ту. 
Ор га ни зи ра струч не ску по ве, из ло жбе, про мо ци је и 
пред ста вља ње хр ват ске дјеч је књи ге, те ауто ре и кан-
ди ди ра хр ват ске ства ра о це за дје цу за пре сти жну Ан-
дер се но ву на гра ду.

У Град ској књи жни ци од 1955. го ди не дје лу је три-
би на Књи жев ни пе так ко ја је, на сво јих ви ше од 1.000 
одр жа них три би на, ти је ком свог дје ло ва ња у кон ти ну-
и те ту 50 го ди на, уго сти ла сва зна чај ни ја име на хр ват-
ске, и мно га свјет ске кул тур не јав но сти: при мје ри це 
Sar trea, Fin kel kra u ta, Ka da rea, Men ze la и дру гих. Књи-
жев ни пе так до да нас за др жа ва ста тус сво је вр сног 
кул тур њач ког пар ла мен та на ко јем се про пи ту ју но ве 
иде је и ли те рар ни трен до ви, а за свој рад је на гра ђе н 
Пла ке том гра да За гре ба.

У Град ској књи жни ци смје ште на је ма њин ска Сре-
ди шња књи жни ца Укра ји на ца и Ру си на у Ре пу бли ци 
Хр ват ској, с бо га тим фон дом књи га за дје цу и од ра-
сле.

Као би тан сег мент кул тур ног жи во та гра да За гре-
ба у цје ли ни, Град ска књи жни ца по вре ме но упри ли чу је 
окру гле сто ло ве и три би не на ак туaлне те ме из струч-
ног књи жни чар ског, кул тур ног и дру штве ног жи во та, 
из ло жбе, кон цер те и раз не ма ни фе ста ци је. Је дан од 
цје ло ви то осми шље них ме ђу на род них про гра ма јест 
ци клус из ло жби и кул тур них до га ђа ња Сви јет у За гре-
бу. Оства ру је се уз су рад њу с кул тур ним ин сти ту ти ма 
и ве ле по слан стви ма стра них зе ма ља. Циљ је тих су сре-
та упо зна ва ње За греп ча на с ра зним кул тур ним тра ди-
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доб них и со ци ја них струк ту ра. Са 80 сво јих струч них 
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хр ват ске књи ге (од 1995) те ор га ни зи ра-
ње ра зно вр сних про гра ма, Књи жни це 
гра да За гре ба на гра ђе не су На гра дом 
гра да За гре ба, 31. свиб ња 2007. на Дан 
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Abstract 
The City Li brary, one of the ol dest cul tu ral in sti tu ti ons in the City of Za greb, was esta blis hed in 1907, by 
de ci sion of the City Co un cil. Li brary’s rich col lec ti ons of bo oks, new spa pers, jo ur nals and ot her ma te ri-
als, ha ve ori gins in the ini tial col lec tion of pre sents of re spec ta ble ci ti zens, fa mo us wri ters and cul tu ral 
wor kers. To day, the City Li brary is a mo dern and com pu te ri zed cen tral li brary of the Za greb City Li bra ri es 
net work.

Key w ord s:
The City Li brary, Za greb City Li bra ri es net work, Li brary’s col lec ti ons, 

pro grams for chil dren and adults, in ter na ti o nal co o pe ra tion

ви пут оби ље жен Свјет ски дан ауди о ви зу ал ног 
на сље ђа. Све у су рад њи с IFLA-ом, Ко ми си јом 
за ауди о ви зу ал ну гра ђу.

У сту де но ме 2007. одр жан је ме ђу на род ни 
скуп Град ска књи жни ца је на днев ном ре ду, уз 
пра те ћу из ло жбу, ко јом је уз ме ђу на род ну пот-
по ру упу ћен озби љан сиг нал ло кал ним вла-
сти ма, али и цје ло куп ној кул тур ној јав но сти и 
гра ђа ни ма о хит но сти по бољ ша ња увје та ра да 
нај ве ће на род не књи жни це у За гре бу и у Р.Х. 
По тре ба за но вом, аде кват ном згра дом по ста-
ла је ур гент на, јер да нас смје ште на на 2.600м2, 
а с по тре ба ма од 20.000м2, Град ска књи жни ца 
са сво јим фон дом, ви ше од 60% дис ло ци ра ним 
у по моћ на спре ми шта, го то во је оне мо гу ће на 
„нор мал но“ функ ци о ни ра ти.

Бранислав С. Марковић 
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Сажетак
Књи жни це гра да За гре ба, с ци љем по ти ца ња чи та ња и цје ло жи вот ног уче ња, те дру штве не ин те гра-
ци је дје це и мла дих с те шко ћа ма у раз во ју и мла дих с  ин ва ли ди те том, од 2007. го ди не про во де про јект 
под на зи вом Књи жни ца ши ром отво ре них вра та.

Кључне ријечи:
књи жнич не слу жбе и услу ге за дје цу и мла де, по ти ца ње чи та ња, цје ло жи вот но уче ње, 

дру штве на ин те гра ци ја дjеце с по себ ним по тре ба ма

Књи жни ца ши ром 
отво ре них вра та

У по сљед њем је де се тље ћу до не се но ви ше до ку-
ме на та у ко ји ма се го во ри о из јед на ча ва њу пра ва за 
осо бе с ин ва ли ди те том, до не се не су број не стра те ги је 
и ак циј ски пла но ви. За ла га њу за пра ва осо ба с ин ва-
ли ди те том при дру жи ла се и књи жни чар ска за јед ни-
ца. UNE SCO-oв Ма ни фест о на род ним књи жни ца ма 
(1994), IFLA-ина из ја ва Књи жни це и ин те лек ту ал на 
сло бо да (1999), Из ја ва о сло бод ном при сту пу ин фор ма-
ци ја ма Хр ват ско га књи жни чар ског дру штва (2000), 
Етич ки ко декс Хр ват ско га књи жни чар ског дру штва 
(2002) и дру ги до ку мен ти, за ла жу се за пру жа ње јед-
на ких мо гућ но сти у ко ри ште њу књи жни ца свим гра-
ђа ни ма. Хр ват ско књи жни чар ско дру штво пре ве ло је 
и об ја ви ло ви ше IFLA-иних смјер ни ца: На род на књи-
жни ца: IFLA-ине и UNE SCO-ове смјер ни це за раз вој слу-
жби и услу га (2003); Смјер ни це за књи жнич не слу жбе и 
услу ге за глу хе (2004); Смјер ни це за књи жнич не слу жбе 
и услу ге за осо бе с дис лек си јом (2004); Књи жни це за сли-
је пе у ин фор ма циј ско до ба (2005); Смјер ни це за гра ђу 
ла га ну за чи та ње (2005), ко је су по мо гле књи жни ча-
ри ма у раз во ју но вих про гра ма и услу га. „Основ но је 
на че ло на род не књи жни це да ње не слу жбе и услу ге мо-
ра ју би ти до ступ не сви ма“.1

Књи жни це гра да За гре ба, сто га, у ци љу по ти ца ња 
чи та ња, цје ло жи вот ног уче ња и дру штве не ин те гра-
ци је дје це с те шко ћа ма у раз во ју, те мла дих с ин ва ли-
ди те том, већ ви ше го ди на про во де, а од 2007. об је ди-
њу ју, про гра ме под за јед нич ким на зи вом Књи жни ца 
ши ром отво ре них вра та.

Ко ји су књи жнич ни про гра ми об у хва ће ни про јек-
том?

У ре до ви ти про грам књи жни це Игра о ни ца – При ча-
о ни ца – Ма шта о ни ца укљу че на су дје ца пред школ ске и 
школ ске до би с те шко ћа ма слу ха, го во ра, чи та ња и пи-
са ња, ујед но по ла зни ци По ли кли ни ке за ре ха би ли та ци ју 
слу ша ња и го во ра SU VAG и чла но ви Хр ват ске удру ге за 
дис лек си ју. Дје ца с те шко ћа ма, за јед но с дру гом дје цом, 
ода би ру при че – сли ков ни це, чи та ју их, ли ста ју, гле да-
ју и слу ша ју, те раз го ва ра ју о про чи та ном. На кон то га, 
пру жа им се мо гућ ност да, пу тем кре а тив не игре, из ра зе 
ли ков ни и сцен ски до жи вљај при че. За њи хо ве пра ти те-
ље (ро ди те ље, на став ни ке и од го ји те ље), при пре ма ју се 
по пи си струч не ли те ра ту ре, књи ге за са мо по моћ, књи ге 
при ла го ђе не мо гућ но сти ма дје це, гра ђа ла га на за чи та-
ње, као и по пи си уста но ва и удру га ко је се ба ве дје цом с 
те шко ћа ма у раз во ју и мла ди ма с ин ва ли ди те том.

Кре а тив не ра ди о ни це и кул тур на до га ђа ња – на-
ми је ње ни су дје ци с те шко ћа ма у раз во ју, те мла ди ма 
с мен тал ним и тје ле сним ин ва ли ди те том из Основ-
не шко ле „Над ли пом“, Цен тра за од гој и обра зо ва ње 
„Па у но вац“, Цен тра за од гој и обра зо ва ње „За гор ска“, 
Цен тра за од гој и обра зо ва ње „Го љак“, Цен тра за од гој 
и обра зо ва ње „Ду бра ва“, Цен тра за аути зам и Цен тра 
OZA NA. Про грам се про во ди у су рад њи с удру гом ро-
ди те ља дје це с по себ ним по тре ба ма ПУЖ, Дру штвом 
ин ва ли да це ре брал не и дјеч је па ра ли зе, Хр ват ским са-
ве зом удру га тје ле сних ин ва ли да, Удру гом де фек то ло га 
гра да За гре ба и За гре бач ке жу па ни је и Удру гом за про-
ми ца ње ин клу зи је. Про грам об у хва ћа:
-  ли ков не ра ди о ни це – у ко ји ма се сли ка, цр та и  ки-

па ри под струч ним вод ством,
- из ло жбе – у ко ји ма дје ца и мла ди с по себ ним по-

1 Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i 
usluga (Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003), 7.
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ве зом удру га тје ле сних ин ва ли да, Удру гом де фек то ло га 
гра да За гре ба и За гре бач ке жу па ни је и Удру гом за про-
ми ца ње ин клу зи је. Про грам об у хва ћа:
-  ли ков не ра ди о ни це – у ко ји ма се сли ка, цр та и  ки-

па ри под струч ним вод ством,
- из ло жбе – у ко ји ма дје ца и мла ди с по себ ним по-

1 Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i 
usluga (Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003), 7.
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тре ба ма су дје лу ју као ауто ри, по сје ти те љи или из-
во ђа чи про гра ма на све ча но сти отва ра ња,

-  књи жев не су сре те – у сми слу при су ство ва ња до га-
ђа њу и раз го во ра с књи жев ни ци ма,

- сцен ске пред ста ве – с увод ном ри је чи ко ја ће гле да-
те љи ма пред ста ву при бли жи ти, а на кон из во ђе ња, 
во ди се раз го вор с глум ци ма, од но сно по ку шај ани-
ма ци је сцен ских лу та ка, ако се ра ди о лут кар ској 
игри.

У про гра му Упо знај мо гла збе не ин стру мен те 
укљу че на су дје ца из Цен тра за од гој и обра зо ва ње 
„Вин ко Бек“, а про во ди се у су рад њи с Му зич ком ака-
де ми јом и Хр ват ским са ве зом сли је пих.

Гла збе ни еду ка циј ски су сре ти за сли је пу и сла бо-
вид ну дје цу и мла деж об у хва ћа ју пре да ва ња, при год-
не кон цер те, раз го во ре с умјет ни ци ма, упо зна ва ње 

ин стру ме на та осје том опи па, те еду ка ци ју и по ти ца-
ње сли је пих и ви со ко сла бо вид них по ла зни ка на ко ри-
ште ње ра чу на ла за сли је пе са спе ци јал ним до да ци ма: 
го вор ном је ди ни цом, чи та чем екра на и Bra il le o vim 
рет ком.

Из ра да так тил них сли ков ни ца за у зи ма по себ но 
мје сто у ово ме про јек ту, бу ду ћи да смо свје до ци да 
је свјет ска про дук ци ја так тил них сли ков ни ца за сли-
је пу и сла бо вид ну дје цу вр ло оскуд на, а у Хр ват ској 

с њо ме се тек за по чи ње. Сли је па су дје-
ца код нас, до са да, сво ју пр ву књи гу, и 
то на Brailleovоm пи сму, до би ва ла тек у 
пр вом раз ре ду основ не шко ле, сто га је 
не са мо ори ги нал но и ино ва тив но, не-
го и из у зет но зна чај но да се за по че ло с 
руч ном из ра дом та квих сли ков ни ца у 
ко ји ма је илу стра ци ја ре љеф на, а текст 
пи сан на бра ји ци и оти снут цр ним ти-
ском, што омо гу ћу је не са мо „чи та ње” 
сли је пој и сла бо вид ној дје ци, не го и сли-
је пим ро ди те љи ма ко ји сли ков ни цу мо-
гу чи та ти за јед но са сво јим дје те том ко је 
не ма оште ће ње ви да, од но сно, та кве су 
сли ков ни це на ми је ње не и здра вој по пу-
ла ци ји ра ди сен зи би ли за ци је, од но сно 
бо љег ра зу ми је ва ња сви је та сли је пих и 
сла бо вид них.

Про јек том Књи жни ца ши ром отво-
ре них вра та же ли се дје ци с те шко ћа ма 
у раз во ју, мла ди ма и од ра слим осо ба ма с 
ин ва ли ди те том при бли жи ти књи жни цу 

као мје сто за за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба за обра-
зо ва њем, ин фор ми ра њем, кул ту ром и ра зо но дом, ин-
те гри ра ти их у про гра ме у ко ји ма за јед но с дру ги ма 
ства ра ју ми кро-ма кро сви јет уза јам ног по ма га ња и 
освје шћи ва ња, пру жи ти им мо гућ ност упо зна ва ња 
с кул тур ном ба шти ном, њи ма при мје ре ним, до брим 
сли ков ни ца ма, ко је ће раз ви ја ти њи хов осје ћај за ли-

Дјечји одјел Градске књижнице

Дјеца у инвалидским колицима Виолински концерт
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је по, утје ца ти на емо ци је, раз ви ја ти укус, за ни ма ње и 
љу бав за пи са ну ри јеч, те им при по мо ћи у овла да ва-
њу вје шти ном чи та ња и пи са ња.

При мје ре но њи хо вим мо гућ но сти ма, пру жи ти 
им при ли ку су дје ло ва ња у игра о ни ца ма и ли ков ним 
ра ди о ни ца ма, из ла га њу њи хо вих ура да ка на из ло жба-
ма, при су ство ва ња књи жев ним су сре ти ма и сцен ским 
пред ста ва ма, те цје ло ви тим еду ка тив ним су сре ти ма с 
гла збом и так тил ним сли ков ни ца ма, да кле, ак тив но-
сти ма у ко ји ма мо гу су дје ло ва ти или кре а тив но се 
из ра зи ти, ја ча ти са мо по што ва ње и сви јест о се би као 
пу но ври јед ним чла но ви ма дру штве не за јед ни це.

Из у зет но нам је дра го и по но сни смо што је ква-
ли те ту, учи нак, до мет и одр жи вост ово га про јек та 
пре по знао оцје њи вач ки од бор За кла де Er ste, Austria 
и што су се Књи жни це гра да За гре ба на На тје ча ју за 
про јек те за дру штве ну ин те гра ци ју у зе мља ма Сред ње 
и Ју го и сточ не Еуро пе за 2007. го ди ну, у кон ку рен ци ји 
од пре ко че ти ри сто ти не при ја вље них про је ка та, на-
шле ви со ко по зи ци о ни ра не, осво јив ши дру го мје сто, 
нов ча ну на гра ду и ври јед но дру штве но при зна ње.

Ти ме смо до ка за ли и се би и дру ги ма да смо на до-
бро ме пу ту, јер смо, отво рив ши овим про гра ми ма ши-
ром вра та књи жни ца свим ка те го ри ја ма ко ри сни ка, 
отво ри ли и сво ја ср ца као љу ди и као књи жни ча ри, а 
то је оно нај вред ни је!

Abstract 
Sin ce 2007. Za greb City Li bra ri es ha ve been con duc ting the pro ject The Li brary wi de open do ors, with 
the go als to pro mo te re a ding and li fe long le ar ning and so cial in clu sion of chil dren with de ve lop ment 
han di caps and youth with a di sa bi li ti es.

Key w ord s:
li brary ser vi ces for chil dren and youth, re a ding pro mo tion, li fe long le ar ning, 

so cial in clu sion of chil dren with de ve lop ment han di caps
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Кри сти ан Уј ла ки
Књи жни ца и чи та о ни ца „Фран Га ло вић“, Ко прив ни ца
k ri sti an@kn jiz ni ca-kop ri vnica. hr 

Сажетак
Посту лати „књи жн ица о твор ена  свима “ и  „писм ен ост за све“  су  т емељ на  ко ји ма  коприв ничк а 
књижн ица дјел ује.  То се  одража ва  у  разнол икости  књ иж ничног  фон да и књижн ич не  грађе , к ва-
литети  ус луга и  понуђених про грама, т е пром ица њу вриј едн ости ци вил ног друш тва.  Ка о једн а о д 
првих  нар од них књижница  у  Хрват ској , коприв ничка књ иж ница је из гр ади ла имиџ и по нуду књи-
жни чних  усл уг а з а широк и круг корисни ка  к ао истинс ки „к ул турно-информаци јс ки цен та р“ и као 
 своје вр сни „дн евн и борав ак “  з а све скупи не  грађан а.

Кључне ријечи:
Књи жни ца  и чита ониц а „Фран  Галовић“  К опривниц а,  со цијална  инк лузија,  

књижничн е услуге  за сли јепе  и слаб овидне,  књ ижничне  ус лу ге  за дјец у  и  младе,  
књ иж ничне услу ге  за одра сл е ,  цјеложивотн о  образов ање  књ ижничара

УДК 027.5(497.5 Koprivnica)

Књижни ца  као мје ст о 
соци јалне инк луз ије

О књ иж ници и  ч  итаоници  
„Ф ран Галов ић“  К оприв ни ц а

 
Иако није  је дна од  већи х  у Хрва тс кој , Књижница 

 и  читаоница  „Ф ран  Галови ћ“  Ко привница  препознат а 
ј е у јав нос ти  и књижн ича рс кој з ај едниц и  по св ојим 
инов ати вним прој ек тима и пр огр амима  кој има 
потиче  ч ита ње и пи см ен ос т.  Дјелуј е  као ло кално 
 кул турно и  и нф ормациј ск о  мул тимеди јално  сре ди-
шт е које п о дуп ире об ра зо вање,  цје ложивот но  учење, 
ин фо рм ирање и  кр еативно  п ровође ње слобод ног  
времена под слог ани ма „к њиж ница о тво рена с вима“  
и „ пи сменост  за св е“ .

Књиж ниц а покрив а подручје Града К опр ив нице, 
ср едње  ве ликог  хр ват ског  гр ад а (око 32.000 с тан ов-
ника) и К опр ивничко-кри же ва чк е ж упаније  (1 22. 000 
ста но вни ка ).  Смјеш те на је  у  сј еверо зап адном, г осп о-
дарски најр аз виј ен ијем дије лу Републик е Хрват ск е.

Књижница има 2 2  запосле ни ка, од то га  16 струч-
них р ад ника.  И ма  8.100 у писаних чланова (и н ај мање 
д ва пута толи ко  корисник а  у сл уга), око 12 2. 00 0 све-
зак а књига , 104 претплата на  пе риоди ку , 4.600  јед и-
ница  некњижне гр ађе  и око  95 .000 пос јет а годи шње.

 Књ иж ница н ос и име по  по знато м хр ва тском  пј ес-
нику Фра ну Галови ћу, рођ еном у  ок оли ци  Копривн и-
ц е, пог инулом  у  Првом  св јетском  р ату . Најпознатије  
с у њего ве  пјесм е  писане  кај кавским д ијалектом. 

Она је  готово  тридес ет  го дина смјеште на  у згради 
 на  главно м  градско м  тргу,  изгр ађ ен ој  60-их го дина 
19. стољ ећ а (спом ен ик  култур е  прве к атегори је ). 
Згра да  је  кроз  по ви јест миј ењ ала фу нкције (х отел , 
кава на ,  бр ијачниц а,  жељезар а,  с тамбени  пр остор-
).  Посљед ња, в иш ег одишња ун утарњ а  ад аптац иј а и 
ре конструкциј а згра де  доврше на је п риј е неколико  
г одина , како  би  се  добио  дода тни прос тор потр ебан 
за  у во ђење но вих, сув рем ених  књижни чн их услуга, 
збирк и и  садржаја.  Прос тор Књи жн ице да нас из-

Зграда Књижнице са сунцобранима на тераси
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носи 1.0 58 м2, а састоји се  о д подрум ск ог  дијела  (депо 
књига),  призе мља (О дј е л  за од расле),  полука та  (Дјечј и 
 одјел) ,  првог кат а ( Читаон ица тис ка,   Сл ужба на баве 
и  об ра де,  Жуп анијск а м атична  служба,  Б ибл иобусна 
слу жба , Админист ративно -тех ничке службе, Р ав-
натељ ст во ) и потк ро вљ а (Стручн о -з нанстве ни одјел ).

Спроводи  д ин амичан, п роактив ан и  кр еат ив ан 
конц еп т, ко ји  је у  пот пу ности  ус мјере н п рема кори-
сницима  и  животу  л окалне  зај ед нице. Ње гу је сурад њу  
и  бројн е  па рт не рс ке одно се  с  не владиним удругама, 
уст ан овама , орган из ац иј ама  и појед ин цима.  Тај  се  
конце пт очит ује как о у ор ганизациј ск ој  к улт ури која 
њ ег ује тимс ки  приступ  рад у, тако  и у  орг анизаци јск ој 
струк тур и.

П рог рами и   про је кти

У  к опр ивничк ој  књ ижници с е п ос ебна поз орн-
ос т посв ећ ује едук ат ивно- ан има цијски м  пр ограмим а 
 и прој ек тима, к ојима  с е п отичу чи тат ељ ски инт ере-
си и нав ике  н ајширег  к руга кори сн ика. Ист овреме но,  
привл ачи  се п озорности  ј авности н а п онуду  и  ул огу 
к њиж ни це.

Пос еб на  пажња  се  п олаже  на 
програ ме  с оцијал не и нклузије . „Со ци-
јална и нклузи ја  значи да  пр ужатељи  
књижничних  у сл уга мор ају  уочи ти тје-
ле сн е,  осјет илне, к улт урне и  пс ихолошке 
препрек е к оје  онемогућ уј у о собе  с 
 посебни м потребама  и ли их  о бе схраб-
ру ју  п ри  кори шт ењу њ ихове услуге  те  
да морају  п одузет и одго ва ра ју ће  кора ке 
как о  би  их уклонили  ил и  умањили.  Та-
кво разу ми јевање  мора дје лова ти  на сви м 
р азинама, а  особит о н а разини  уп раве.” 1

К опривнич ка к њижни ца кроз  св ој е 
прог раме  и пр ој ект е у кључује  у  друшт-
вен и живо т  пр ипа днике  дру штвено  за по-
ст ав љених скупи на  (старији,  не запосле ни,  
н емоћни ,  хе нд ик еп ирани.. .), особ ито кро з 
 су ра дњу с н евл адиним организацијама. 
 Је дна од  так вих  дуго-г од ишњ их су ра дњ и 
је о на с Удр угом  слијепих К оп ривнич ко-
к рижевач ке жупани је , која ј е  бил а темељ  за у вођење 
 књижничне  у слуге за  с лиј епе и  слаб овидне. 

Књижнич на  услуга  за  сл ијепе и с лаб овидн е

Књ ижн ична у сл уга  за с ли је пе и  сла бо видне на 
под ручју К опривничк о-к рижевачк е ж уп ан ије п ок ре-
нута је  као пил от пројек т у Хр ват ској, захваљујући 
д он ацији Еу ропске у ниј е у  о кв иру Про гр ама CA RDS-а 

2002. годи не . Услуг а  је  имплеме нти рана у  понуду  Књи-
жнице  у 2006. го дини: ф ор мирана  је  посебна  збир ка  
књижни чне  грађе са  з вучним  књ игама, т ак тилним 
сл ик овницама,  т актилни м  играчкама ,  књигам а о 
слијеп им а,  књигам а  на  брајиц и,  књигама  на уве ћа-
но м тиску,  те  набав ље на  специј алн а технич ка опрем а 
 –  помагал а за слиј епе (рач ун ал а с дода тно м о премо м,  
B railleov  пр инт ер за испис с рачунал а,  ел ектрони чка 
пов ећала за  сл абовидне , MP 3 playeri  за кори шт ење 
 звучни х  књи га  у књиж ни ци, тр анспор тер  за особ е 
с вишеструком ин ва лидношћ у,  односно  теш ко по-
кретн их  особа з а успон  по  ст уб ишту, б уд ући да  књи-
жница не ма  ди за ло. Ус лу га је  ин тегрир ан а у пон уду  
к њижнице на кон цеп туално ј  разини (визи ја , миси ја,  
вриједност и) и на пр акт ич ној  разин и ( у све од је ле 
књ иж ни це, а у  пл ану ј е и ме ђук њ иж нична посу дба 
на рази ни жупан иј е и  посу дба  п утем б иб лиобуса).  
О сно вни ци љ у сл уге је  соција лна  инкл узи ја  слијепи х 
и слабов ид них с уграђа на  у живо т л окалне заједн ице 
и д ру штва у цјелин и  пут ем лока лне књи жн иц е. Ово м 
услуг ом  ом ог ућен и м ј е  ра внопр ава н приступ  извори-
ма  знања  и и нфо рмирањ а. 

За хваљу ју ћи  сурадњи с Удру гом сли јепих Ко-
привнич ко -криже вач ке  жупаниј е,  ова се  у слуга и  да-
ље  успјеш но разви ја  окупљ ај ући у  к њи жници сл ијепе 
и  слабов ид не особе  с  подручја циј еле Жу пан ије – 
дјецу , младе и  одрасле .  Укљ учу ју се у  бр ој не програме 
 и прој ек те,  а мно ги  су  интег ра цијског  к аракт ер а, 
 јер у њима  р ав нопра вн о  судјел ују слиј еп и  и видећи  
к орисниц и.  Од прој ек ата  истич емо про је кт е дукаци је  
з а о драсле  слијеп е и слабо ви дне ос обе Пре тпоста вк а 
цјело жив от но г учења  особа с оштећење м  ви да: учење 
брајице и  информат ике и п ро је кт  С ви  смо р азличит и, 
 а опет  с мо  слични,  са  циљем  сензибил из ације  дјеце 
у  редовн им  в рт ић им а за п от ребе дјец е с  оштећењ ем 
вида и  д ругим ин ва лид итети ма .

1 Rosemary Kavanagh i Beatrice Christensen Skoeld ur., Knjižnice za sli-
jepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj službi i usluga (Zagreb:
Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006), 76.
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натељ ст во ) и потк ро вљ а (Стручн о -з нанстве ни одјел ).

Спроводи  д ин амичан, п роактив ан и  кр еат ив ан 
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К опривнич ка к њижни ца кроз  св ој е 
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под ручју К опривничк о-к рижевачк е ж уп ан ије п ок ре-
нута је  као пил от пројек т у Хр ват ској, захваљујући 
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 звучни х  књи га  у књиж ни ци, тр анспор тер  за особ е 
с вишеструком ин ва лидношћ у,  односно  теш ко по-
кретн их  особа з а успон  по  ст уб ишту, б уд ући да  књи-
жница не ма  ди за ло. Ус лу га је  ин тегрир ан а у пон уду  
к њижнице на кон цеп туално ј  разини (визи ја , миси ја,  
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 и прој ек те,  а мно ги  су  интег ра цијског  к аракт ер а, 
 јер у њима  р ав нопра вн о  судјел ују слиј еп и  и видећи  
к орисниц и.  Од прој ек ата  истич емо про је кт е дукаци је  
з а о драсле  слијеп е и слабо ви дне ос обе Пре тпоста вк а 
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у  редовн им  в рт ић им а за п от ребе дјец е с  оштећењ ем 
вида и  д ругим ин ва лид итети ма .

1 Rosemary Kavanagh i Beatrice Christensen Skoeld ur., Knjižnice za sli-
jepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj službi i usluga (Zagreb:
Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006), 76.
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Буду ћи  д а књи жн ичн а услуга  за сли јепе  и  слабов-
ид не  подиже  к ва литету  со цијалних у слу га у Ко при-
вн ичко-кр иже вачкој жупанији,  риј етка је  у на род-
ним књ ижн иц ама у Хрватск ој, али  и  у  и ноземств у,  
копривнич ки књижни чари је  с  у спјехом пр омовирај у 
 на  домаћ им  и страни м стручн им  скупо вима –  д о 
с ада у С ловенији,  Њемачкој ( Берлин ),  Ј ужноафрич-
кој  Р епублиц и ( Дурбан),  а д рже  и  с тручну еду ка циј у 
за к њижн ичаре у  Хрватско ј о импле ментациј и ове 
с пеци фи чне к њиж ни чне ус луге .

 Услуге  з а  д јец у  и  мл аде

Најб ројније  ак тивнос ти  копривничк е 
 књи жнице  н амијење не  с у дјеци  и  
младима ,  бу дући д а се чи тала чке нави ке  
и инт ер еси ства рају у н ајрани јој доби  и 
потре бне с у  ци јелог живо та.

 Књиге за  бебе
П рогр ам  Књиге  за бебе  о бухваћа  

с ву дјецу која се  ро де у коп ривничко ј 
 Опћој  бо лн ици. П ро во ди  се од  19 99. 
 године ,  с циљем ск ретања  позор но ст и 
родите-љ има, пр вен ствен о  мајкама ,  на 
знач ај  раних пот ицаја з а развој вје шт-
ина чи та ња и п ис ања у касни јој, ш кол-
ској доби ,  ал и  и  ти јеком  цијелог жи вота. 
Осим  т ога,  на мје ра је се нз ибилизир ат и 
 јавно ст  на важ нос т  стварања п оз ит-
ивног  окружењ а  за потиц ање чит ањ а  и писме ности 
 од  н ај раније  до би у обитељи  и  д руштву опћ енито. 
С вако м новор ођ еном  дје те ту, в ећ  у  родилишт у с е 
 пр еко здравствених  р адн ика по кл ањ ај у  пакетићи  с а 
 сликов ниц ама  за беб е и едук ат и вн им мате р иј алима 
за  родитељ е, првенстве но  мајке .

 
Причаоница-иг ра оница  за  бебе и дјецу  до  три 

 го ди не ста рос ти 
У 2008.  години  Књижница је, н а  тр ажење  ро ди-

т еља, п ок ренул а ову н ову ус лугу. Циљ је  о могућит и 
 заједн ич ко  дружење беб а и ма ле дјец е  до  т ри  године 
 и њихов их  ро дитеља,  уз  стр учно водс тво од га-
јатељица  –  вањских сура дница и књ ижнич арк и 
 с Дјечј ег  о дј ела. Уз ц иљ ан е  игре, пј есме  и  ос та ле 
актив нос ти , родите љи ма  се п репоручује с тручна 
 лит ер ату ра и  сликов нице н а  одр еђену  те му , те 
с тручна и с ав јетодавна  помоћ ка ко  к валит етно 
п ро во ди ти  вријем е  с  дјетет ом . До  са да су обра ђе-
не тем е: „Комуник ација  и п отицање р аз во ја го вора 
код д јетета”, „Важн ос т здрав е  прехране  од најра-
ниј е доб и”,  „У  благда нс ком ок руж ењу”, „Бр инимо о 
з дрављу:  култур но-хи гијенске  на вике на јмлађих”,  
„Ч иним ли  до б ро ? Када и  како рећи НЕ  д јетету” , „ У 
су срет проље ћу” .

При ча он ица за дјецу о д 4- 6 годин а
П ричаоница има  н ајдуж у традицију  од свих  књи-

жн ичних про гр ама  – 2008 . године  била је  у з наку 2 5. 
обљетнице  о ве попу лар не услуг е  за  д јецу пр едшколске 
д оби од  4-6  г одина. К њи жн иц а  је организи ра у 
с урадњи с  вањск ом  сурадни цо м –  одгај атељицом  из 
дје чј ег врт ића. Чест о гостуј у и заним љи ве особе  из 
јавно г ж иво та, које   се  друже  с  д је цом и  при чај у им 
при ч е. 

Компј ут о рс ке игр а ониц е и  р адионице
Ко мп јут ор ск е игра они це и ради онице нај-

атрактивнији су  и  на јпосјећениј и пр ограми у Дј еч-
јем  одјелу.  Циљ  им  је  ра звијати  ко д  пре дшколс ке  и 
основнош ко лс ке дје це  инфо рматич ку  и  и нформ ациј-
ску писменост и  сналаже ње,  п рвенствено про на ла-
жење под ат ака  на CD -R OM- овима  и Инт ер не ту, те и х 
 ос по со бити за  с амо сталн о  к ор иштење   нов им ме ди-
јим а и т ех нологијам а.

К ре ати вне р адион ице
 Кре ативне  радионице  т акођер  су  в рло п опула рне 

ме ђу ко пр ив ничком  дјецом  и мл ад им а. Спомињемо 
 само н еке:  „К ако на писати  пр ичу?”,  „К ако  нацрт-
ати  с трип?”, „Како  илуст рир ат и причу?”, „Израда 
дигиталне  с ли ковниц е” , т е „Звучна сл ик ов ница –  што 
је т о?”. Циљ је  потицат и к ре ативнос т и  стварал ашт о 
дјеце  и  мл адих у з в одство п ровјерених  књижевн их   и 
 ли ковни х  стваратеља.  По себ но оз рач је  се ствара  на 
 радиони ца ма  којим а  је циљ  социјалн а инклу зиј а или 
 дру шт вено у кључивањ е стариј их особа  и  особа с  по-
себни м  по треба ма. Так о с у баке  из  Дома за стариј е и 
н емоћн е  редовити  г ос ти  к њиж нице. П ро грамом К ад  
с мо бил е  мале поти че  се међу генерац ијско  дру жење и 
прен аша ју сјећања н а  нај млађе. Дј ец а и ба ке окупљ ају  
се у  књ ижниц и, те се  за бављају  уз причање прича  и 

Потицање емпатије – видећа дјеца и тактилна грађа за слијепу децу
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пје сми це , изра ду  разних пред мета,  у краса и  сл. Оси м 
т ога, с ура дн иц и књижниц е с у и мла ђе одр ас ле особ е с  
ментално м рета рд ац иј ом из  лок ал но г  Клуба „ Латица “,  
з аједно с а свој ом  водит ељ и цо м дефекто ло гињом, к ој е 
 одржав ају успје шне лико вн е радио нице  по д нази вом  
„Осли кав ање с виле”.

У слуге  з  а о драсле

 Копри вничка књ ижница  настоји б ити „дн ев-
ни бора вак “  и „радна  соба“ , угодно  мјесто  за уче-
ње , дружење и  са стајање н е  са мо дје це  и мла ди х, 
него  и  о драслих .  У књиж ни ц и  се одр жав ај у  књиж-
евне вечери, пре давања,  тр иб ине,  ра диони це. Ка-
рак терист ич но је  да с е с нек им про грамима изла зи 
изван  физич ки х зидов а књижн ич не згра де .  Тако с е 
у г рад ском п арку, тиј ек ом љетних мје се ц и, одр жа-
вају  Ље тне трж ниц е књиг а,  на којима  се већ  три-
наесту  годину  за редом  окуп љају гр ађ ани око  куп ње  
и размјене  књи га, стрипова ,  поштанских мар ака, 
 разгле дн ица и  с л. Књи жници  је  т о прили ка да  се уз 
вр ло  ни ску ци јену  ри јеши  сво јих отписа ни х к њи га. 
Врло  је  попу ларна ље тна  акција  Чи та јте под сун-
цобрани ма.  На те ра си исп ред  Књижн иц е, књиж ни-
чари, по  у зор у на сусје дн е кафиће ,  поста ве  столове, 
столице  и  сунцобра не , под  к ој има се  читају но ви-
не , игра  шах,  пр о да ју или д ије ле отписа не књиг е,  
те одржавај у  бро јн е радион иц е  и  пр иредбе за  дјец у 
и од рас ле .  Под сун цоб ранима се о рган изирају и  
з дравствене  ко нзулт ације  у  сурадњи  с а з дравстве-
ним стручњ ацима из  локалне Опће бо лн ице и  жу па-
нијск ог  За во да за јав но здрав ств о.  Циљ је  пр ужање  
г ра ђа нима информ ација  о  зд рављу,  п ревенц ији и 
 пр ав има па цијенат а.

 Од  ос талих  сад рж аја,  свакак о т ре ба  спом ен ут и 
п ројект  инфор мацијско -ин формат ичк ог описме-
њавања нез ап осл ен их жена, који је  р ез ултат  су радње 
са  За во до м за  за пош љавањ е. Циљ  м у ј е повећ ат и 
изгле де  за п роналажењ е  запослења  тешко зап ош-
љивој ск упини  – женама  и зн ад 40  година,  са  ма лим 
или  ник аквим  знањ ем р ада  на ра чун ал у.

Вр ло  с у  по сјећени и  п рограми које  к опривни-
чки књ ижн ичари орга низи рају по д  на зивом  Да н 
 от во рених вра та  Књижни це.  Уз бесплатн о учла-
њ ивање, орган изи рају се  об иласци  књи жн ице 
п од  с тручним  водств ом  „од  подру ма до т авана”, 
п оклања ње  отписани х  књи га,  п ревен ти вни преглед 
вид а, а  прошле  године ј е  најатра ктивни ји садрж ај 
био  за  пр едшколску  д јецу под  називом  Убери  при-
чу  („бер ба”  с ликовн ица са с т абала у  Г р ад ск ом парку, 
г остовање к њи же вн ика,  нас туп клауна ).

Неза обилаза н је и с ус рет  с најчит ачи ма тис каних 
и звучних  књ иг а  (дјецом и  одраслима ) уз по дјелу  
признањ а,  као и обиљежа ва ње  8. тр авњ а, Свје тс ко г 
 дана Рома  у  к њижни ци . Ц иљ  је њег овање културни х 
раз ли читости  и разв иј ање толер анције.  Програ м с е 
већ  више година ус пје шно од ви ј а  у  Дјечје м о дјелу 

 књижнице, та ко да с е у при годн им  радиони цам а 
оку пљ ај у ромск а и  н е-ромска д је ца с коп рив ничког  
п одручја  Ж уп ани је .

Књижни ча ри се  укључ ују  у  програм е, а кци је и 
 манифе ст ац иј е на  разини Гр ада  Копри вн иц е – Коп-
ривничк о  љето, Га ловић ев а јесен,  Благданска д огађа-
њ а, Тје дан  кретањ а, Сретно дије те  –  сретан град 
 – К опривница, Л окална  а ген да  21,  итд.  Су рађује  
с е и  са С ав је том за еур опске  ин те гр ације  Коприв-
ничко-криж евачке жу паније ,  у  ск ло пу обиље жав-
ања  Дана  Еу роп е и Е уро пс ког тјед на.  Организ ирају 
с е  зајед-нич ке пром оти вне а кт ивности  и т ем ат ски 
ок ру гли ст ол ови, од но сн о култ урне  вечери уз  су-
дј ел овање најшире јавн ост и.  До садашње  те ме  б иле 
су : „Информ ације о ЕУ” (20 05) , „Инфо рма ци јско 
описмењ ава ње дјеце и млади х” ( 2006) , „Л ок алне вр-
ијед нос ти у Е У  кон текст у”  (2 007) и „К ул турна  р а-
зно ликост  К оприв ни чко-кр иж ев ачке жу паније – 
култу ре  н ационал них   мањина М ађар а, Алб ана ца и 
Срба ” (2 008).

Б иб ли обус

Библи об ус („п ок ре тна књижн ица “,  „књи жни-
ца  на котачи ма“ ) ове г од и не  обиљежава  30 . обљет-
ницу  п остоја ња пр и  Књижн иц и и  читаоници „Фран  
Галовић“  Копривница .  Прво во зи ло  наба вљен о 
је 197 9.  године , а  д ру го  2003.  годи не. Омогућу је  
д оступност  књиг ам а и  инфор ма ц иј ам а оним а к оји 
због  уд аљености  н е могу к орис тити ст аци ониране  
књ ижниц е ( у Хрватско ј д је лује 12  покретн их 
књижн ица). П ос еб на позор но ст се  пос већује  ш кол-
ској  дј еци и дј еци  у  вртић има у  уда љеним  р ур алним 
насељ има, к оји м а су у скр аћени м ноги ку лтурни  
с адржаји .  Ос им  т ога, библи обус до ст ав ља  књиге у  
к ућ е особ ам а  с инв али ди тетом на свој им  стајали-
штима у н асељ им а. Редо ви то  п ос је ћује До м за с та-
ри је  и немоћ не  у Копри вни ци.

Ди ги т ал изација – н ов е технологи је  у  књижниц и
 
Књижни ца  и чит ао ни ца  „ Фр ан Га ло вић ” је 

ини циј атор  и н оситељ  пр ојекта Диг ита ли зација 
завичајне и  култур не  башти н е  –  но вине Глас  Подра-
ви н е ( 1950-20 07) , прв ог  п ро је кт а реа лиз ираног  у 
о квиру  на ционалног п рој екта диги та ли зациј е  Хр-
ватска ку лту рна б ашт ина.

 Ци љ п ројекта  ј е п ро мо ција з ав ич ај не и ку лту-
рн е баш ти не  к ор иш тењем  на јс ув ре ме није т ех но-
логиј е и  посту па ка  дигитализ аци је . Диг итали заци-
ја осиг ура ва  з аштиту  о ригинал а, а  ис тов ремено 
 шири доступн ост инф ормаци ја  на јширем кр угу 
корисника  у  зе мљи и  ин оземству  п утем Инт ер не-
та или неко г д ругог  дигитал ног мед ија.  Парт не ри у 
про в ођ ењу овог пр оје кт а били су  Му зе ј Град а Ко-
привниц е и подуз ећ е  „Глас  Подр авине” .
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пје сми це , изра ду  разних пред мета,  у краса и  сл. Оси м 
т ога, с ура дн иц и књижниц е с у и мла ђе одр ас ле особ е с  
ментално м рета рд ац иј ом из  лок ал но г  Клуба „ Латица “,  
з аједно с а свој ом  водит ељ и цо м дефекто ло гињом, к ој е 
 одржав ају успје шне лико вн е радио нице  по д нази вом  
„Осли кав ање с виле”.

У слуге  з  а одрасле

 Копри вничка књ ижница  настоји б ити „дн ев-
ни бора вак “  и „радна  соба“ , угодно  мјесто  за уче-
ње , дружење и  са стајање н е  са мо дје це  и мла ди х, 
него  и  о драслих .  У књиж ни ц и  се одр жав ај у  књиж-
евне вечери, пре давања,  тр иб ине,  ра диони це. Ка-
рак терист ич но је  да с е с нек им про грамима изла зи 
изван  физич ки х зидов а књижн ич не згра де .  Тако с е 
у г рад ском п арку, тиј ек ом љетних мје се ц и, одр жа-
вају  Ље тне трж ниц е књиг а,  на којима  се већ  три-
наесту  годину  за редом  окуп љају гр ађ ани око  куп ње  
и размјене  књи га, стрипова ,  поштанских мар ака, 
 разгле дн ица и  с л. Књи жници  је  т о прили ка да  се уз 
вр ло  ни ску ци јену  ри јеши  сво јих отписа ни х к њи га. 
Врло  је  попу ларна ље тна  акција  Чи та јте под сун-
цобрани ма.  На те ра си исп ред  Књижн иц е, књиж ни-
чари, по  у зор у на сусје дн е кафиће ,  поста ве  столове, 
столице  и  сунцобра не , под  к ој има се  читају но ви-
не , игра  шах,  пр о да ју или д ије ле отписа не књиг е,  
те одржавај у  бро јн е радион иц е  и  пр иредбе за  дјец у 
и од рас ле .  Под сун цоб ранима се о рган изирају и  
з дравствене  ко нзулт ације  у  сурадњи  с а з дравстве-
ним стручњ ацима из  локалне Опће бо лн ице и  жу па-
нијск ог  За во да за јав но здрав ств о.  Циљ је  пр ужање  
г ра ђа нима информ ација  о  зд рављу,  п ревенц ији и 
 пр ав има па цијенат а.

 Од  ос талих  сад рж аја,  свакак о т ре ба  спом ен ут и 
п ројект  инфор мацијско -ин формат ичк ог описме-
њавања нез ап осл ен их жена, који је  р ез ултат  су радње 
са  За во до м за  за пош љавањ е. Циљ  м у ј е повећ ат и 
изгле де  за п роналажењ е  запослења  тешко зап ош-
љивој ск упини  – женама  и зн ад 40  година,  са  ма лим 
или  ник аквим  знањ ем р ада  на ра чун ал у.

Вр ло  с у  по сјећени и  п рограми које  к опривни-
чки књ ижн ичари орга низи рају по д  на зивом  Да н 
 от во рених вра та  Књижни це.  Уз бесплатн о учла-
њ ивање, орган изи рају се  об иласци  књи жн ице 
п од  с тручним  водств ом  „од  подру ма до т авана”, 
п оклања ње  отписани х  књи га,  п ревен ти вни преглед 
вид а, а  прошле  године ј е  најатра ктивни ји садрж ај 
био  за  пр едшколску  д јецу под  називом  Убери  при-
чу  („бер ба”  с ликовн ица са с т абала у  Г р ад ск ом парку, 
г остовање к њи же вн ика,  нас туп клауна ).

Неза обилаза н је и с ус рет  с најчит ачи ма тис каних 
и звучних  књ иг а  (дјецом и  одраслима ) уз по дјелу  
признањ а,  као и обиљежа ва ње  8. тр авњ а, Свје тс ко г 
 дана Рома  у  к њижни ци . Ц иљ  је њег овање културни х 
раз ли читости  и разв иј ање толер анције.  Програ м с е 
већ  више година ус пје шно од ви ј а  у  Дјечје м о дјелу 

 књижнице, та ко да с е у при годн им  радиони цам а 
оку пљ ај у ромск а и  н е-ромска д је ца с коп рив ничког  
п одручја  Ж уп ани је .

Књижни ча ри се  укључ ују  у  програм е, а кци је и 
 манифе ст ац иј е на  разини Гр ада  Копри вн иц е – Коп-
ривничк о  љето, Га ловић ев а јесен,  Благданска д огађа-
њ а, Тје дан  кретањ а, Сретно дије те  –  сретан град 
 – К опривница, Л окална  а ген да  21,  итд.  Су рађује  
с е и  са С ав је том за еур опске  ин те гр ације  Коприв-
ничко-криж евачке жу паније ,  у  ск ло пу обиље жав-
ања  Дана  Еу роп е и Е уро пс ког тјед на.  Организ ирају 
с е  зајед-нич ке пром оти вне а кт ивности  и т ем ат ски 
ок ру гли ст ол ови, од но сн о култ урне  вечери уз  су-
дј ел овање најшире јавн ост и.  До садашње  те ме  б иле 
су : „Информ ације о ЕУ” (20 05) , „Инфо рма ци јско 
описмењ ава ње дјеце и млади х” ( 2006) , „Л ок алне вр-
ијед нос ти у Е У  кон текст у”  (2 007) и „К ул турна  р а-
зно ликост  К оприв ни чко-кр иж ев ачке жу паније – 
култу ре  н ационал них   мањина М ађар а, Алб ана ца и 
Срба ” (2 008).

Б иб ли обус

Библи об ус („п ок ре тна књижн ица “,  „књи жни-
ца  на котачи ма“ ) ове г од и не  обиљежава  30 . обљет-
ницу  п остоја ња пр и  Књижн иц и и  читаоници „Фран  
Галовић“  Копривница .  Прво во зи ло  наба вљен о 
је 197 9.  године , а  д ру го  2003.  годи не. Омогућу је  
д оступност  књиг ам а и  инфор ма ц иј ам а оним а к оји 
због  уд аљености  н е могу к орис тити ст аци ониране  
књ ижниц е ( у Хрватско ј д је лује 12  покретн их 
књижн ица). П ос еб на позор но ст се  пос већује  ш кол-
ској  дј еци и дј еци  у  вртић има у  уда љеним  р ур алним 
насељ има, к оји м а су у скр аћени м ноги ку лтурни  
с адржаји .  Ос им  т ога, библи обус до ст ав ља  књиге у  
к ућ е особ ам а  с инв али ди тетом на свој им  стајали-
штима у н асељ им а. Редо ви то  п ос је ћује До м за с та-
ри је  и немоћ не  у Копри вни ци.

Ди ги т ал изација – н ов е технологи је  у  књижниц и
 
Књижни ца  и чит ао ни ца  „ Фр ан Га ло вић ” је 

ини циј атор  и н оситељ  пр ојекта Диг ита ли зација 
завичајне и  култур не  башти н е  –  но вине Глас  Подра-
ви н е ( 1950-20 07) , прв ог  п ро је кт а реа лиз ираног  у 
о квиру  на ционалног п рој екта диги та ли зациј е  Хр-
ватска ку лту рна б ашт ина.

 Ци љ п ројекта  ј е п ро мо ција з ав ич ај не и ку лту-
рн е баш ти не  к ор иш тењем  на јс ув ре ме није т ех но-
логиј е и  посту па ка  дигитализ аци је . Диг итали заци-
ја осиг ура ва  з аштиту  о ригинал а, а  ис тов ремено 
 шири доступн ост инф ормаци ја  на јширем кр угу 
корисника  у  зе мљи и  ин оземству  п утем Инт ер не-
та или неко г д ругог  дигитал ног мед ија.  Парт не ри у 
про в ођ ењу овог пр оје кт а били су  Му зе ј Град а Ко-
привниц е и подуз ећ е  „Глас  Подр авине” .
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Образ ов ање  књижничног  о собља 

Обра зо ва но  књижн ично  особљ е п ре тпоставка  ј е 
 и темељ  овако конци пира не књ иж ни чн е д јелатно ст и. 
Образ овање је  ва жан дио  књ иж ничне о рганизацијск е 
 ку лтуре  и  једна о д те мељни х  вријед но сти, ка ко  на  
концеп ту алној  раз ин и (књижн ична мисија , в изија,  
 вриј ед ности,  зад аци, ак тив ности), та ко и у  п рактич-
ној реал изацији  (форма лн е  об разовне и струч не  

квалифи кације , с та лно ст руч но ус авр ша ва ње). У 2008. 
годи ни стр учни дј елатници  Књи жнице судјеловали  су 
 на 23 стр уч на  скупа у зе мљи и  иноз емс тву и  одр жали 
реко рд ни х  28 излага ња.  Осим  то га,  коприв ничка 
књижни ца се про фи лирала  к ао  локал ни  едукацијски 
 цен та р, као м јесто  на  ко јему е дукациј у прово де и у  њо ј 
 судјелу ју  не са мо  к њи жничар и,  н его и  љу ди  сродних 
п ро фе си ја  ( учитељи , одгајатељи,  л ог оп еди, родитељи , 
сви з аинтересира ни). 

Abstract 
The found ations o f the Public library of Koprivni ca  lie in the slogans “L ibrary o pen to  e veryb ody” and 
 “L iteracy f or all”. They re� ec t  basic v a lues based  on  variety o f libra ry funds and materials ,  quality of  servi-
ce s and  o� er pr ograms , as well a s pr om otion of civil  s oc i ety va lu es. Public  li br ary of  Ko pr ivnica ai ms at 
 continuous   education  of  librarians,  d ev el oping a  wi de  n etwork  of qual it y partne rs hip  with individu-
als, in stituti ons , local co mmunity, domes tic ally and  abroad. Spe cia l atte nt io n is bei ng paid t o inclusio n 
 programs for dep ri ved  populati on  ( older, une mployed ,  di sa bled and the han dica ppe d), pa rt ic ul ar ly 
through collabor ation w ith non-govern me ntal or gani za tions. 

Key w ord s:
Publi c library  “ Fran Galović” Kopriv ni ca, soc ia l  inclus ion, libr ar y services f or blind and visua lly impai re d, 

library service s f or  c hildren and  y outh,  li brary ser vi ce s  for ad ul ts, libr ar arians’ i n- se rvice e duca tion
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Сажетак
Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду у са ста ву је бе о град ског Уни вер зи те та умет но сти, 
те при па да ви со ко школ ским, спе ци јал ним би бли о те ка ма. Њен на уч но- и стра жи вач ки ка рак тер ис по-
ља ва се кроз ак тив ну уло гу у са ку пља њу и очу ва њу срп ског му зич ког бла га. У од но су на на ци о нал ни 
зна чај збир ке ко ју по се ду је, вред ност и ве ли чи ну фон да ор га ни за ци ју ра да Би бли о те ке и из у зет но ве-
ли ки број ко ри сни ка, Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду у прак си је, иако не и фор-
мал но, цен трал на му зич ка би бли о те ка у Ср би ји.

Кључне речи:
Би бли о те ка Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, цен трал на му зич ка би бли о те ка у Ср би ји, 

си стем ка та ло ги за ци је, тра ди ци ја си сте мат ске об ра де

Би бли о те ка Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду

Фа кул тет му зич ке умет но сти (Му зич ка ака де ми-
ја) у Бе о гра ду по чео је са ра дом 21. но вем бра 1937. 
го ди не, на дан Св. ар хан ђе ла Ми хај ла. Осно ва ли су 
га ком по зи то ри Ко ста П. Ма ној ло вић (1890-1949), 
Сте ван Хри стић (1885-1958) и Пе тар Сто ја но вић 
(1877-1957). Го ди не 1957. че ти ри Ака де ми је (му зич ка, 
при ме ње на, по зо ри шна и ли ков на) удру жи ле су се у 
Умет нич ку ака де ми ју. Пр во бит ни на зив, Му зич ка ака-
де ми ја, про ме њен је 1973. го ди не у Фа кул тет му зич ке 
умет но сти. Са још три умет нич ка фа кул те та, овај фа-
кул тет при пао је за јед ни ци Уни ве зи те та умет но сти.1

На по ре до са отва ра њем Му зич ке ака де ми је, по-
че ла је са ра дом и ње на Би бли о те ка. Го то во од са мог 
осни ва ња, по сто ја ла је иде ја о па ра лел ном фор ми ра-
њу Му зич ког ар хи ва и Му зич ког му зе ја, при че му би 
Му зеј тре ба ло да има два за себ на оде ље ња: за му зич-
ки фол клор и за на род не ин стру мен те. Већ на ред не го-
ди не (1938), на ста ла су два оде ље ња – Фо но граф ско и 
Гра мо фон ско,2 ко ја су убр зо, за јед но са Му зич ким ар-
хи вом, при по је на но во фор ми ра ном Му зи ко ло шком 
ин сти ту ту Ака де ми је (1945). Ка да је, три го ди не ка-
сни је, Ин сти тут пре стао са ра дом, це ло ку пан ње гов 
фонд на сле дио је Исто риј ско-фол клор ни на став ни од-

сек, а гра ђа Му зич ког му зе ја усту пље на је 1948. го ди-
не но во о сно ва ном Му зи ко ло шком ин сти ту ту Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду.3

Пре ма пр вим Пра ви ли ма Би бли о те ке Му зич ке 
ака де ми је у Бе о гра ду (про кла мо ва ним на два де сет че-
твр тој сед ни ци Про фе сор ског са ве та Ака де ми је, одр-
жа ној 24. но вем бра 1938. го ди не),4 Би бли о те ка Му зич-
ке ака де ми је фор ми ра на је као ви со ко школ ска би бли о-
те ка, ко ја би вре ме ном тре ба ло да по ста не нај ве ћа на-
ци о нал на му зич ка збир ка. Та ко је, на осно ву пред ло га 
Рек то ра та Му зич ке ака де ми је (од 12. сеп тем бра 1945. 
го ди не), Оде ље ње за на у ку, умет ност и кул ту ру Ми ни-
стар ства про све те На род не ре пу бли ке Ср би је, до де ли-
ло Би бли о те ци ста тус цен трал не му зич ке би бли о те ке 
у Ср би ји. Ме ђу тим, већ на са мом по чет ку су на ста ле 
по те шко ће. Нај пре, из о ста ла су нео п ход на ма те ри јал-
на ула га ња ко ја би уна пре ди ла рад Би бли о те ке. Та ко-
ђе, ни је би ло ни ја сних на сто ја ња да Би бли о те ка бу де 
ка дров ски оја ча на, ка ко би мо гла да пре у зме функ ци ју 
ма тич не би бли о те ке са цен тал ном ка та ло ги за ци јом, 
из да вач ком де лат но шћу, те о риј ским и ин струк тив-
ним ра дом. Ка да је За ко ном о би бли о те ка ма из 1960. 
и За ко ном о би бли о те ка ма из 1965. го ди не, ма тич ну 
функ ци ју до би ла На род на би бли о те ка Ср би је, уки нут 

1 Упор. – Властимир Перичић прир., Четрдесет година Факултета 
музичке уметности (Музичке академије), 1937-1977 (Београд: 
Универзитет уметности, 1977), 9-40.
2 Грамофонско одељење Музичке академије постојало је као засебна 
организациона јединица све до 1960. године, када је припојено 
Библиотеци.

3 Гордана Стокић, „Библиотека Факултета музичке уметности 
у Београду: настанак, садржај и значај збирке“, Нови Звук бр. 10 
(1997): 125-137.
4 То су истовремено била и прва правила за рад једне факултетске 
библиотеке у Београду.
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функ ци ју до би ла На род на би бли о те ка Ср би је, уки нут 

1 Упор. – Властимир Перичић прир., Четрдесет година Факултета 
музичке уметности (Музичке академије), 1937-1977 (Београд: 
Универзитет уметности, 1977), 9-40.
2 Грамофонско одељење Музичке академије постојало је као засебна 
организациона јединица све до 1960. године, када је припојено 
Библиотеци.

3 Гордана Стокић, „Библиотека Факултета музичке уметности 
у Београду: настанак, садржај и значај збирке“, Нови Звук бр. 10 
(1997): 125-137.
4 То су истовремено била и прва правила за рад једне факултетске 
библиотеке у Београду.
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је ста тус цен трал них свим би бли о те ка ма у Ср би ји, па 
на жа лост и Би бли о те ци Му зич ке ака де ми је. По ло жај 
за по сле них у Би бли о те ци на гло је по гор шан 1973. го-
ди не, ка да је Ака де ми ја про ме ни ла на зив у Фа кул тет. 
При сту пи ло се из ра ди но вог ста ту та, ко ји је Би бли о те-
ку де фи ни сао као „по моћ ну слу жбу“ ад ми ни стра тив-
ног ка рак те ра. Би бли о те ци је та ко од у зет ранг струч-
не слу жбе. Ње ни рад ни ци ни су ви ше би ли тре ти ра ни 
као струч ни са рад ни ци, већ су свр ста ни у ван на став но 
осо бље. Та квом ка те го ри за ци јом, Би бли о те ка и ње но 
„осо бље“, де гра ди ра ни су у пот пу но сти. Да љи не га ти-
ван од нос пре ма би бли о те ци уоча ва се у Пра вил ни ку 
Фа кул те та из 1976. го ди не, у ко јем ни су пре ци зи ра не 
струч не спре ме за по сле них у Би бли о те ци, па са мим 
тим ни по де ла по сло ва и од го вор но сти.5

Ин те ре сант но је, та ко ђе, да Би бли о те ка све до 
1996. го ди не у свом ка дру ни је има ла му зи ча ра ко ји би 
сво јим струч ним обра зо ва њем, по зна ва њем му зич ке 
ли те ра ту ре и прин ци па ор га ни зо ва ња спе ци фич не му-
зич ке ко лек ци је, пра тио на став не пла но ве и про гра ме 
на од се ци ма Фа кул те та. Да нас су у Би бли о те ци Фа кул-
те та за по сле на три би бли о те ка ра–му зи ко ло га, спе ци ја-
ли зо ва на да про це не по тре бе сту де на та и про фе со ра, 
усме ра ва ју ћи рад Би бли о те ке у од го ва ра ју ћем прав цу, 
као и два књи жни ча ра (са мо стал ни и ви ши), са пре ци-
зно про пи са ним за ду же њи ма и оба ве за ма.

Ве ли ки не до ста так Би бли о те ке ФМУ у Бе о гра ду од-
у век је био про стор. Сме штај фон да, ко ји се про гре сив-
но уве ћа ва, не а де ква тан је. У не ким де ло ви ма Би бли о-
те ке, при ступ гра ђи ве о ма је оте жан. Књи ге и но те су 
згу сну то сме ште не на др ве не по ли це ду жи не 3,5 до 5 
ме та ра. То под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, и сва ко днев-
ну упо тре бу мер де ви на, што знат но успо ра ва ма ни пу-
ла ци ју. Осим то га, по сто ји и опа сност од трај ног оште-
ће ња штам па ног, а по себ но ру ко пи сног ма те ри ја ла.

Још 1938. го ди не, по сто ја ли су од ре ђе ни на по ри, 
као и свест о по тре би за што бо љим тех нич ким уре-
ђе њем Би бли о те ке. Та ко, на при мер, Члан 45 из Пра-
ви ла Би бли о те ке Му зич ке ака де ми је пред ви ђа сле де ће: 
„Ка да Би бли о те ка Му зич ке ака де ми је до би је по треб-
не про сто ри је, од ре ди ће се и јед на со ба са кла ви ром, 
у ко јој ће слу ша о ци, уче ни ци и ли ца ко ји ма је до зво-
љен рад у Би бли о те ци мо ћи сви ра ти му зич ка де ла да 
би се са њи ма упо зна ли“. Члан 46, пак, про пи су је да би 
Би бли о те ка тре ба ло да има две чи та о ни це – оп шту и 
спе ци јал ну. Оп шту би ко ри сти ли уче ни ци,6 сту ден ти 
и ли ца са до зво лом за рад у Би бли о те ци, а спе ци јал ну 
про фе со ри и дру ги му зич ки и јав ни рад ни ци, та ко ђе 
са по себ ном до зво лом за ко ри шће ње услу га Би бли о те-
ке. До зво лу из да је рек тор Ака де ми је (од но сно де кан). 
До да нас, ме ђу тим, ни су оства ре на ова ква тех нич ка 
ре ше ња.

Ипак, ни јед ним пра вил ни ком до са да ни је ре гу ли-
са но аде кват но про стор но ре ше ње у скла ду са ме ђу на-
род ним стан дар ди ма. На и ме, Би бли о те ка Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду тре ба ло би да има бар 
300м2 про сто ра, дво стру ко ве ћу чи та о ни цу, слу ша о ни-
цу, гар де ро бу, а, у скла ду с тим, и осмо ро за по сле них. 
Би бли о те ка, ме ђу тим, рас по ла же са укуп но пет про сто-
ри ја на 130м2, ко је су ујед но и ма га ци ни. Осим кан це ла-
ри је за пе то ро би бли о теч ких рад ни ка, ту су при јем но 
оде ље ње са ка та ло зи ма и чи та о ни ца. У њој (по вр ши не 
са мо 30м2), ко ја слу жи и као фо но-оде ље ње (са де се так 
му зич ких уре ђа ја),7 на ла зе се и ком пју те ри. На ова ко 
ма лом про сто ру, ускла ди ште не су и се риј ске пу бли ка-
ци је (на га ле ри ји чи та о ни це), је дан део хор ског фон да, 
део звуч не гра ђе и ар хив му зи ка ли ја (у по себ ним ор-
ма ни ма). Зна чај на ко ли чи на фон да (углав ном ле га ти), 
из ме ште на је ван про сто ри ја Би бли о те ке и на жа лост 
го то во не до ступ на ко ри сни ци ма.

Нај ве ћи део фон да Би бли о те ке ФМУ у Бе о гра ду 
за у зи ма ју му зи ка ли је, струч на ли те ра ту ра из обла сти 
му зи ке и звуч на гра ђа. Бо гат ство Би бли о те ке, од са-
мог осни ва ња, оства ре но је за ха вљу ју ћи да ро дав ци ма. 
Апел та да шњег пр вог рек то ра, му зи ко ло га и ком по зи-
то ра Ко сте П. Ма ној ло ви ћа, на и шао је на ве ли ки од-
зив, те је на са мом по чет ку свог ра да, Ака де ми ја већ 
рас по ла га ла са 7.170 све за ка му зич ке гра ђе. Да ро дав-
ци су би ли ди пло мат ска по слан ства у Бе о гра ду, нај по-
зна ти ји свет ски му зич ки из да ва чи и по је дин ци, као 
и удру же ња по што ва ла ца срп ске кул ту ре из зе мље и 
ино стран ства. У на ред ним го ди на ма, број је ди ни ца у 
фон ду убр за но се по ве ћа вао. При лив је у пот пу но сти 
пре стао то ком Дру гог свет ског ра та, ка да је и на ста ва 
са мо спо ра дич но одр жа ва на. По за вр шет ку ра та, 1946. 
го ди не, број пу бли ка ци ја кре тао се око 30.220.8

Да нас се у фон ду Би бли о те ке на ла зи: пре ко 100.000 
му зи ка ли ја; око 12.000 мо но граф ских пу бли ка ци ја до-
ма ћих и стра них ауто ра из обла сти му зи ке (исто ри ја 
му зи ке, би о гра фи је му зи ча ра, ана ли зе де ла, му зич ки 
фол клор, есте ти ка му зи ке, по зо ри шна му зи ка и слич-
но), али и ван му зич ке гра ђе (те о ри ја и исто ри ја књи-
жев но сти, умет но сти и кул ту ре; фи ло зо фи ја; оп шта 
есте ти ка; пси хо ло ги ја; пе да го ги ја; со ци о ло ги ја кул ту-
ре); за тим звуч ни (9.000 пло ча, 1.300 ком пакт ди ско ва) 
и ауди о ви зу ел ни ма те ри јал; око 6.000 пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја (до ма ћих и стра них на сло ва); ре фе рен-
сна збир ка од 3.000 то мо ва ен ци кло пе ди ја, реч ни ка, 
лек си ко на и би бли о гра фи ја; ста ра и рет ка из да ња (Cit-
ha ra Oc to hor da); му зич ке збир ке (Das Chor werk); ле га-
ти (Вла ди ми ра Р. Ђор ђе ви ћа); ру ко пи сне му зи ка ли је 
(Пе тра Сто ја но ви ћа); ода бра ни ди плом ски ра до ви, 
као и ма ги стар ске и док тор ске те зе од бра ње не на Фа-
кул те ту.

5 Г. Стокић, нав. дело: 128-132.
6 При Музичкој академији, од самог оснивања, била је и Средња 
музичка школа. Године 1955. Музичка школа се одваја и прераста у 
самосталну музичку школу „Јосип Славенски“. 

7 У једном периоду рада Библиотеке, постојала је просторија која је 
служила као фонотека, али је временом претворена у магацин.
8 Г. Стокоћ, нав. дело: 126-127.
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Не до вољ на снаб де ве ност на ших про дав ни ца му-
зич ким ма те ри ја лом и са да шња не по вољ на фи нан-
сиј ска си ту а ци ја у це ло куп ној кул тур но-про свет ној 
де лат но сти у Ср би ји, ути чу на то да Би бли о те ка ФМУ 
у Бе о гра ду пред ста вља, у овом тре нут ку, нај ком плет-
ни ји, а са мим тим и са др жај но нај бо љи из вор му зич-
ке ли те ра ту ре у зе мљи.

Про фил и струк ту ра од се ка, као и ор га ни за ци ја 
на ста ве на Фа кул те ту, ве о ма су спе ци фич ни. По тре-
бе сту де на та, у том сми слу, на ла жу по сто ја ње бо га тог 
фон да, об ра ђе ног на стру чан на чин, кла си фи ко ва ног 
и си сте ма ти зо ва ног у це ли ни. Би бли о те ка ФМУ у Бе о-
гра ду по се ду је сле де ће ка та ло ге:
- то по граф ски;
- аутор ски (мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци-

ја, му зи ка ли ја, звуч ног ма те ри ја ла, из во ђа ча, ле-
га та по је ди них срп ских ком по зи то ра, са бра них 
де ла од ре ђе них му зич ких ства ра ла ца);

- струч ни (мо но граф ских пу бли ка ци ја и му зи ка ли-
ја);9

- пред мет ни (мо но граф ских пу бли ка ци ја).
Аутор ски/абе цед ни и то по граф ски, основ ни су ка-

та ло зи Би бли о те ке. Ор га ни зо ва ни су по фор мал ном 
прин ци пу – аутор, сме штај на по ли ци. Из ра ђу ју се за 
све вр сте гра ђе: му зи ка ли је, мо но граф ске пу бли ка ци-
је и звуч не за пи се. Из гру пе ре ал них ка та ло га (ко ји 
су ор га ни зо ва ни у од но су на са др жај је ди ни ца гра ђе), 
Би бли о те ка по се ду је струч ни ка та лог му зи ка ли ја, као 
и струч ни и пред мет ни ка та лог књи га.

Усво је но пи смо Би бли о те ке је ла ти ни ца. При ли-
ком опи са пу бли ка ци је пра ти се ре до след по да та ка са 
на слов не стра не.

Од до но ше ња Пра ви ла Дру штва би бли о те ка ра 
Ср би је 1957. го ди не, об ра да гра ђе у Би бли о те ци ФМУ 
у Бе о гра ду вр ши се пре ма са вре ме ним стан дар ди ма. 
Пр ви би бли о граф ски опи си ра ђе ни су од мах на кон 
Дру гог свет ског ра та, ка да су фор ми ра ни аутор ски и 
струч ни ка та ло зи (1948). Нај ста ри ји са чу ва ни би бли о-
граф ски опи си пу бли ка ци ја по ти чу с по чет ка ше зде се-
тих го ди на про шлог ве ка. Та ко и ка та ло шке је ди ни це 
из тог пе ри о да са др же све еле мен те ко је има ју и да нас: 
сиг на ту ру пу бли ка ци је са би бли о граф ским опи сом 
(у свим ка та ло зи ма) и ин вен тар ским бро јем (у то по-
граф ском ка та ло гу).10

С об зи ром на прет ход но ре че но, у Би бли о те ци 
ФМУ у Бе о гра ду се, чи та вих ше зде сет го ди на у кон ти-
ну и те ту, спро во ди си сте мат ска об ра да фон да.

Је дан од основ них ци ље ва Би бли о те ке увек је био 
да аде кват ним при сту пом иза ђе у су срет ко ри сни ци-
ма и њи хо вим по тре ба ма. Круг ко ри сни ка ко је она 
оп слу жу је из у зет но је ши рок. По ред сту де на та, за-
по сле них и пен зи о ни са них про фе со ра и са рад ни ка 
овог Фа кул те та, Би бли о те ку ко ри сте и сту ден ти, про-
фе со ри и са рад ни ци оста лих фа кул те та у скло пу бе-
о град ског Уни вер зи те та и Уни вер зи те та умет но сти; 
за тим на уч ни рад ни ци чи ја су ин те ре со ва ња из ме ђу 
оста лог усме ре на на ис тра жи ва ња у обла сти му зич ке 
умет но сти; му зич ке уста но ве („Ју го кон церт“), ан сам-
бли и ор ке стри (Бе о град ска фил хар мо ни ја) са ко ји ма 
Фа кул тет са ра ђу је; на став ни ци и уче ни ци ни жих и 
сред њих му зич ких шко ла, али и основ них и сред њих 
шко ла ши ром зе мље.

Рад но вре ме Би бли о те ке у ве ли кој ме ри при ла го-
ђе но је по тре ба ма на ста ве. Би бли о те ка је рад ним да-
ни ма на рас по ла га њу ко ри сни ци ма од 9 до 18 ча со ва, 
а су бо том до 13 ча со ва. Рад за по сле них у Би бли о те ци 
под ра зу ме ва струч ну по моћ у сва ком по гле ду – од „де-
ши фро ва ња“ ка та ло шке је ди ни це (ако ко ри сник ни је 
у мо гућ но сти да је сам про ту ма чи), пре ко упо зна ва ња 
са по ну ђе ном ли те ра ту ром, па све до су жа ва ња из бо-
ра и се лек ци је гра ђе.

Го то во од са мог по чет ка ра да Би бли о те ке, би ла су 
утвр ђе на стро га пра ви ла по на ша ња. При ли ком из да-
ва ња нот ног или не ког дру гог ма те ри ја ла, па зи ло се 
на то да се пу бли ка ци је не из но се ван про сто ри ја Би-
бли о те ке, осим ако су прот но на ла жу по тре бе на ста-
ве. У чи та о ни ци су се мо гла ко ри сти ти нај ви ше три 
де ла исто вре ме но, са мак си мал ним за др жа ва њем до 
пет на ест да на. На кон тог пе ри о да, пу бли ка ци је су би-
ле по ву че не из оп ти ца ја, да би по том би ле вра ће не у 
ма га цин.

Спе ци фич на ор га ни за ци ја на ста ве, али и не до-
ста так про сто ра за рад, дик ти ра ју да нас са свим дру га-
чи ји при ступ из да ва њу. Ме ха ни зам функ ци о ни са ња 
знат но је из ме њен у од но су на онај од пре се дам де сет 
го ди на. Сту ден ти ма је са да до зво ље но да по зај ме и ко-
ри сте ван Би бли о те ке нај ви ше пет пу бли ка ци ја днев-
но. На став но осо бље, са рад ни ци и док то ран ти Фа кул-
те та, у мо гућ но сти су да за др же до де сет пу бли ка ци ја, 
мак си мал но три ме се ца. При вре ме ни ко ри сни ци (у 
ко је убра ја мо док то ран те и на уч не рад ни ке раз ли чи-
тих про фи ла са оста лих срод них или ма ње бли ских 
фа кул те та и из број них на уч но-ис тра жи вач ких ин сти-
ту ци ја, ис так ну те умет ни ке и дру ге му зич ке уста но ве 
са ко ји ма Фа кул тет оства ру је ви ше го ди шњу са рад-
њу), по зајм љу ју са мо оне пу бли ка ци је ко је не мо гу да 
про на ђу у дру гим би бли о те ка ма. До зво ље но им је да 
из не су нај ви ше три пу бли ка ци је у свр ху фо то ко пи ра-
ња, уз оба ве зу вра ћа ња те ку ћег да на и де по но ва ња ва-
же ћег до ку мен та (лич не кар те).

У свим пра вил ни ци ма Фа кул те та ко ји су до са-
да сту пи ли на сна гу, по сто је и по себ не став ке ко је 
про пи су ју да од ре ђе не пу бли ка ци је не би тре ба ло 

9 Детаљније о структури стручног каталога музикалија и изради 
каталошких јединица види у: Романа Рибић, „Стручни каталог 
музикалија у Библиотеци Факултета музичке уметности у 
Београду“, Библиотекар год. L, бр. 3-4 (2008): 123-141.
10 Опширније о садржају фонда, структури каталога и поступцима 
у обради грађе види у: Г. Стокић, „Библиотека Факултета музичке 
уметности у Београду – најзначајнија музичка колекција у Србији“ 
(магистарска теза, Филолошки факултет, 1996).
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Не до вољ на снаб де ве ност на ших про дав ни ца му-
зич ким ма те ри ја лом и са да шња не по вољ на фи нан-
сиј ска си ту а ци ја у це ло куп ној кул тур но-про свет ној 
де лат но сти у Ср би ји, ути чу на то да Би бли о те ка ФМУ 
у Бе о гра ду пред ста вља, у овом тре нут ку, нај ком плет-
ни ји, а са мим тим и са др жај но нај бо љи из вор му зич-
ке ли те ра ту ре у зе мљи.

Про фил и струк ту ра од се ка, као и ор га ни за ци ја 
на ста ве на Фа кул те ту, ве о ма су спе ци фич ни. По тре-
бе сту де на та, у том сми слу, на ла жу по сто ја ње бо га тог 
фон да, об ра ђе ног на стру чан на чин, кла си фи ко ва ног 
и си сте ма ти зо ва ног у це ли ни. Би бли о те ка ФМУ у Бе о-
гра ду по се ду је сле де ће ка та ло ге:
- то по граф ски;
- аутор ски (мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци-

ја, му зи ка ли ја, звуч ног ма те ри ја ла, из во ђа ча, ле-
га та по је ди них срп ских ком по зи то ра, са бра них 
де ла од ре ђе них му зич ких ства ра ла ца);

- струч ни (мо но граф ских пу бли ка ци ја и му зи ка ли-
ја);9

- пред мет ни (мо но граф ских пу бли ка ци ја).
Аутор ски/абе цед ни и то по граф ски, основ ни су ка-

та ло зи Би бли о те ке. Ор га ни зо ва ни су по фор мал ном 
прин ци пу – аутор, сме штај на по ли ци. Из ра ђу ју се за 
све вр сте гра ђе: му зи ка ли је, мо но граф ске пу бли ка ци-
је и звуч не за пи се. Из гру пе ре ал них ка та ло га (ко ји 
су ор га ни зо ва ни у од но су на са др жај је ди ни ца гра ђе), 
Би бли о те ка по се ду је струч ни ка та лог му зи ка ли ја, као 
и струч ни и пред мет ни ка та лог књи га.

Усво је но пи смо Би бли о те ке је ла ти ни ца. При ли-
ком опи са пу бли ка ци је пра ти се ре до след по да та ка са 
на слов не стра не.

Од до но ше ња Пра ви ла Дру штва би бли о те ка ра 
Ср би је 1957. го ди не, об ра да гра ђе у Би бли о те ци ФМУ 
у Бе о гра ду вр ши се пре ма са вре ме ним стан дар ди ма. 
Пр ви би бли о граф ски опи си ра ђе ни су од мах на кон 
Дру гог свет ског ра та, ка да су фор ми ра ни аутор ски и 
струч ни ка та ло зи (1948). Нај ста ри ји са чу ва ни би бли о-
граф ски опи си пу бли ка ци ја по ти чу с по чет ка ше зде се-
тих го ди на про шлог ве ка. Та ко и ка та ло шке је ди ни це 
из тог пе ри о да са др же све еле мен те ко је има ју и да нас: 
сиг на ту ру пу бли ка ци је са би бли о граф ским опи сом 
(у свим ка та ло зи ма) и ин вен тар ским бро јем (у то по-
граф ском ка та ло гу).10

С об зи ром на прет ход но ре че но, у Би бли о те ци 
ФМУ у Бе о гра ду се, чи та вих ше зде сет го ди на у кон ти-
ну и те ту, спро во ди си сте мат ска об ра да фон да.

Је дан од основ них ци ље ва Би бли о те ке увек је био 
да аде кват ним при сту пом иза ђе у су срет ко ри сни ци-
ма и њи хо вим по тре ба ма. Круг ко ри сни ка ко је она 
оп слу жу је из у зет но је ши рок. По ред сту де на та, за-
по сле них и пен зи о ни са них про фе со ра и са рад ни ка 
овог Фа кул те та, Би бли о те ку ко ри сте и сту ден ти, про-
фе со ри и са рад ни ци оста лих фа кул те та у скло пу бе-
о град ског Уни вер зи те та и Уни вер зи те та умет но сти; 
за тим на уч ни рад ни ци чи ја су ин те ре со ва ња из ме ђу 
оста лог усме ре на на ис тра жи ва ња у обла сти му зич ке 
умет но сти; му зич ке уста но ве („Ју го кон церт“), ан сам-
бли и ор ке стри (Бе о град ска фил хар мо ни ја) са ко ји ма 
Фа кул тет са ра ђу је; на став ни ци и уче ни ци ни жих и 
сред њих му зич ких шко ла, али и основ них и сред њих 
шко ла ши ром зе мље.

Рад но вре ме Би бли о те ке у ве ли кој ме ри при ла го-
ђе но је по тре ба ма на ста ве. Би бли о те ка је рад ним да-
ни ма на рас по ла га њу ко ри сни ци ма од 9 до 18 ча со ва, 
а су бо том до 13 ча со ва. Рад за по сле них у Би бли о те ци 
под ра зу ме ва струч ну по моћ у сва ком по гле ду – од „де-
ши фро ва ња“ ка та ло шке је ди ни це (ако ко ри сник ни је 
у мо гућ но сти да је сам про ту ма чи), пре ко упо зна ва ња 
са по ну ђе ном ли те ра ту ром, па све до су жа ва ња из бо-
ра и се лек ци је гра ђе.

Го то во од са мог по чет ка ра да Би бли о те ке, би ла су 
утвр ђе на стро га пра ви ла по на ша ња. При ли ком из да-
ва ња нот ног или не ког дру гог ма те ри ја ла, па зи ло се 
на то да се пу бли ка ци је не из но се ван про сто ри ја Би-
бли о те ке, осим ако су прот но на ла жу по тре бе на ста-
ве. У чи та о ни ци су се мо гла ко ри сти ти нај ви ше три 
де ла исто вре ме но, са мак си мал ним за др жа ва њем до 
пет на ест да на. На кон тог пе ри о да, пу бли ка ци је су би-
ле по ву че не из оп ти ца ја, да би по том би ле вра ће не у 
ма га цин.

Спе ци фич на ор га ни за ци ја на ста ве, али и не до-
ста так про сто ра за рад, дик ти ра ју да нас са свим дру га-
чи ји при ступ из да ва њу. Ме ха ни зам функ ци о ни са ња 
знат но је из ме њен у од но су на онај од пре се дам де сет 
го ди на. Сту ден ти ма је са да до зво ље но да по зај ме и ко-
ри сте ван Би бли о те ке нај ви ше пет пу бли ка ци ја днев-
но. На став но осо бље, са рад ни ци и док то ран ти Фа кул-
те та, у мо гућ но сти су да за др же до де сет пу бли ка ци ја, 
мак си мал но три ме се ца. При вре ме ни ко ри сни ци (у 
ко је убра ја мо док то ран те и на уч не рад ни ке раз ли чи-
тих про фи ла са оста лих срод них или ма ње бли ских 
фа кул те та и из број них на уч но-ис тра жи вач ких ин сти-
ту ци ја, ис так ну те умет ни ке и дру ге му зич ке уста но ве 
са ко ји ма Фа кул тет оства ру је ви ше го ди шњу са рад-
њу), по зајм љу ју са мо оне пу бли ка ци је ко је не мо гу да 
про на ђу у дру гим би бли о те ка ма. До зво ље но им је да 
из не су нај ви ше три пу бли ка ци је у свр ху фо то ко пи ра-
ња, уз оба ве зу вра ћа ња те ку ћег да на и де по но ва ња ва-
же ћег до ку мен та (лич не кар те).

У свим пра вил ни ци ма Фа кул те та ко ји су до са-
да сту пи ли на сна гу, по сто је и по себ не став ке ко је 
про пи су ју да од ре ђе не пу бли ка ци је не би тре ба ло 

9 Детаљније о структури стручног каталога музикалија и изради 
каталошких јединица види у: Романа Рибић, „Стручни каталог 
музикалија у Библиотеци Факултета музичке уметности у 
Београду“, Библиотекар год. L, бр. 3-4 (2008): 123-141.
10 Опширније о садржају фонда, структури каталога и поступцима 
у обради грађе види у: Г. Стокић, „Библиотека Факултета музичке 
уметности у Београду – најзначајнија музичка колекција у Србији“ 
(магистарска теза, Филолошки факултет, 1996).
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из но си ти ван про сто ри ја Би бли о те ке. То су: би бли о-
теч ки ма те ри ја ли од по себ не кул тур не и исто риј ске 
вред но сти (ру ко пи си, ста ра и рет ка из да ња, ар хив ска 
гра ђа), при руч на ли те ра ту ра (ен ци кло пе ди је, лек си-
ко ни, реч ни ци), пе ри о дич не пу бли ка ци је, ко лек ци је 
и це ло куп на де ла од ре ђе них ауто ра, док тор ске ди сер-
та ци је и ма ги стар ске те зе, те из да ња у огра ни че ном 
бро ју при ме ра ка, ју би лар на и ску по це на из да ња са 
илу стра ци ја ма, као и аудио-ви зу ел ни ма те ри јал. Још 
у Пра ви ли ма из 1938. го ди не (Чл. 61 и 63), ве о ма је ја-
сно на гла ше но да се ру ко пи си, би бли о граф ске рет ко-
сти или ску по це ни спи си мо гу до би ти на раз гле да ње 
са мо уз спе ци јал но одо бре ње рек то ра Ака де ми је, у 
по себ ној про сто ри ји, уз оба ве зан над зор чи нов ни ка 
Би бли о те ке. У прак си је, ме ђу тим, са свим дру га чи-
је. За по сле ни у Би бли о те ци већ го ди на ма на и ла зе на 
број не про бле ме раз ли чи те при ро де. Ду жност нам 
на ла же да омо гу ћи мо нео ме та но од ви ја ње на ста ве, 
али исто та ко има мо и оба ве зу да тај ма те ри јал са чу-
ва мо од про па да ња. Ни смо, на жа лост, увек у при ли ци 
да за шти ти мо фонд у пот пу но сти јер, ка ко зах те ва ју 
од ре ђе ни про це си у на ста ви, он се че сто на ла зи ван 
про сто ри ја Би бли о те ке. Осим то га, ви ше не го скром-
на ква дра ту ра чи та о ни це (ко ја слу жи и као фо но те ка, 
али и гра де ро ба), оне мо гу ћа ва сту ден ти ма сва ки иоле 
озбиљ ни ји рад. У та квим усло ви ма, га ла ма и жа мор 
(уз упо тре бу мо бил них те ле фо на), не из бе жни су, што 
ве о ма не га тив но ути че на рад ну ат мос фе ру. Оправ-
да но би би ло за то фор ми ра ти, пре ма пред ло гу Чл. 52 
Пра вил ни ка за 1938. го ди ну, по се бан пра вил ник за 
рад у чи та о ни ци, ко ји би био из ло жен на вид ном ме-
сту. То би зна чи ло да се у чи та о ни ци мо ра спро во ди ти 
пот пу ни ред и мир. У њој би у сва ком тре нут ку тре-
ба ло да бо ра ви и је дан за по сле ни рад ник Би бли о те ке. 
Он би над зи рао рад ко ри сни ка, а по по тре би и уда-
љио „не у људ но ли це“ ко је ре ме ти ред. Пра ви ла ле пог 
по на ша ња под ра зу ме ва ју и то да у чи та о ни цу не би 
тре ба ло уно си ти „гор ње ха љи не, ше ши ре, шта по ве и 
ки шо бра не“, као ни лич не књи ге ко је се, уко ли ко је 
баш нео п ход но, мо ра ју прет ход но при ја ви ти (Чл. 49 
и 50). До би ја њем „про ла зни це“ од но сно по твр де да 
ни је из нео ван чи та о ни це пу бли ка ци је у вла сни штву 
Би бли о те ке, ко ри сник је сло бо дан да на пу сти про сто-
ри је (Чл. 71).

Да нас је го то во не мо гу ће при ме ни ти ова кве по-
ступ ке, јер је фре квен ци ја ко ри сни ка из у зет но ве ли-
ка. Услед не до стат ка ве ћег бро ја за по сле них, не по сто-
ји мо гућ ност да се од го ва ра ју ћа осо ба, ко ја би во ди ла 
ра чу на о ре гу лар но сти ра да, на ђе у чи та о ни ци. Де ша-
ва ју се та ко про пу сти, па се чак и со ко ви и ка фа мо гу 
ви де ти у ру ка ма сту де на та.

Ка ко смо већ на гла си ли, спе ци фи чан вид ор га ни-
за ци је на ста ве на ла же и ли бе рал ни ји на чин из да ва ња 
ма те ри ја ла. То под ра зу ме ва да се пу бли ка ци је, ко је 
ина че ни је упут но из но си ти ван про сто ри ја Би бли-
о те ке, ко ри сте у со ба ма-ве жба о ни ца ма. У пи та њу је 

углав ном нот ни ма те ри јал, ина че те шко до сту пан. 
Лич не би бли о те ке про фе со ра и сту де на та ни ка да не 
мо гу би ти до вољ но бо га те да у сва ком по гле ду од го во-
ре зах те ви ма пла но ва и про гра ма на ста ве. С об зи ром 
на то да ма те ри јал че сто на пу шта про сто ри је Би бли о-
те ке, под ло жан је оште ће њи ма. Под оште ће њем би бли-
о теч ког ма те ри ја ла под ра зу ме ва мо пи са ње и под вла-
че ње по пу бли ка ци ја ма, исе ца ње, пр ља ње, ква ше ње 
и са ви ја ње ли сто ва, уни шта ва ње озна ка Би бли о те ке 
и слич но. У слу ча ју да ко ри сник по зајм ље ну пу бли-
ка ци ју из гу би или трај но оште ти, ду жан је да та кав 
при ме рак на док на ди но вим при мер ком пр вен стве но 
истог, евен ту ал но дру гог из да ња, или пу бли ка ци јом 
слич ног са др жа ја. У слу ча ју да се оште ће ни при ме рак 
не мо же на ба ви ти, Ко ми си ја за Би бли о те ку од ре ђу је 
ви си ну на док на де, ко јом се Би бли о те ци ис пла ћу је 
тро стру ка вред ност не ста ле пу бли ка ци је.

Мо ра мо са жа ље њем кон ста то ва ти да се ова кве 
си ту а ци је све че шће до га ђа ју, а раз ло зи се пре по зна ју 
нај пре у на гла ше ном не ма ру ко ри сни ка. Чи ни се да да-
на шњи убр за ни на чин жи вље ња, за јед но са број ним 
по те шко ћа ма и не га тив ним пра те ћим окол но сти ма, 
ути че на то да се пре ма књи зи не од но си мо на пра ви 
на чин. На и ла зи мо чак на ве о ма би зар не си ту а ци је 
ка да нам се вла сни ци про дав ни ца или рад ни ци Град-
ског са о бра ћај ног пред у зе ћа ја вља ју са пи та њи ма да 
ли су за бо ра вље не но те у на шем вла сни штву, јер су на 
њи ма уочи ли озна ке Фа кул те та.

Обез вре ђи ва ње књи ге се ла ко мо же из вр ши ти на 
ви ше на чи на, за хва љу ју ћи не при ме ре ном по на ша њу 
ко ри сни ка. Иако би сва ка би бли о те ка тре ба ло да бу-
де не ка вр ста кул тур ног хра ма пре ма ко јем би се сва ки 
по је ди нац од но сио са ду жним по што ва њем, она у ве-
ли ком бро ју при ме ра то ни је. Он да не би тре ба ло да нас 
за чу ди пи та ње ко је на ши ко ри сни ци по вре ме но по ста-
вља ју: „Ов де ни је до зво ље но пу ше ње, је ли та ко?“.

Та ко је. Да би ова ко ло ша си ту а ци ја би ла про ме-
ње на и Би бли о те ка за и ста по ста ла на став но-на уч на 
је ди ни ца Фа кул те та, нео п ход но је по че ти са спро во-
ђе њем од ре ђе них ак тив но сти и за да та ка, ка ко би се 
кроз спе ци фич ну ор га ни за ци ју и по де лу ра да, омо гу-
ћи ло су штин ско пра ће ње на став ног про це са.

Би бли о те ка ФМУ у Бе о гра ду је свој фор мал ни ста-
тус цен трал не му зич ке би бли о те ке у Ср би ји из гу би ла 
по чет ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. Ме ђу тим, 
ис пу ња ва ју ћи све усло ве јед не фа кул тет ске би бли о те-
ке, она је тај ста тус у прак си по вра ти ла, пре све га за-
хва љу ју ћи бо гат ству фон да, на чи ну ор га ни за ци је ра-
да и ши ро ком кру гу ко ри сни ка. Уз ма ло до бре во ље и 
за ла га ња, мо жда би смо мо гли оче ки ва ти од ре ђе не по-
зи тив не ко ра ке. То би се пр вен стве но од но си ло на по-
бољ ша ње усло ва ра да за по сле них у Би бли о те ци, што 
би се, прет по ста вља мо, у ве ли кој ме ри од ра зи ло и на 
рас по ло же ње ко ри сни ка. Са но вим, ве ћим и уре ђе ни-
јим про сто ром, ство ри ле би се го то во иде ал не окол но-
сти за функ ци о ни са ње, на за до вољ ство свих нас.

Б И Б Л И О Т Е К А
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Мр Бран ка Дра го са вац
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
be ba drag@g mail.com

Сажетак
Пр во деч је оде ље ње у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји осно ва но је за јед но са пр вом јав ном би бли о те ком 
у Бе о гра ду, а по че ло је са ра дом 11. ја ну а ра 1931. го ди не. На кон Дру гог свет ског ра та, са отва ра-
њем ре он ских, од но сно на род них би бли о те ка у Бе о гра ду, фор ми ра на су и деч ја оде ље ња ових 
би бли о те ка.

Кључне речи:
дечје одељење, јавне библиотеке, Београд

УДК 027.625(497.11 Beograd)(091)

Исто риј ски раз вој деч јих 
оде ље ња јав них би бли о те ка 

у Бе о гра ду

Исто риј ски раз вој, раст и рас про стра њи ва ње 
деч јих оде ље ња у Бе о гра ду по ве за но је са осни ва њем 
јав них би бли о те ка у чи јем су кри лу ста са ва ла. Иако 
је иде ја о фор ми ра њу цен трал не јав не би бли о те ке, 
ње них ре он ских би бли о те ка, као и деч јих оде ље ња, 
би ла на гла ше на још 1912. го ди не у ра до ви ма Ђор ђа 
Гру ји ћа1, на овај по ду хват че ка ло се још пу них 16 го-
ди на. Ре ше ње о осни ва њу пр ве јав не би бли о те ке у 
Бе о гра ду, при Оде ље њу за со ци јал ну по ли ти ку Оп-
шти не бе о град ске, до не то је 4. ок то бра 1928. го ди не. 
У оп штин ском бу џе ту за на ред ну го ди ну пред ви ђе на 
су сред ства за би бли о те ку, а 6. ју на 1929. го ди не на ме-
сто би бли о те ка ра по ста вље на је др Ма ри ја Илић-Ага-
по ва2.

Осим при ку пља ња, сре ђи ва ња, си сте ма ти за ци је 
и об ра де би бли о теч ких фон до ва, од ка да је сту пи ла у 
слу жбу, до све ча ног осве ћи ва ња Би бли о те ке и Му зе ја 
Оп шти не бе о град ске, 11. ја ну а ра 1931. го ди не, Ма ри ја 
Илић-Ага по ва из вр ши ла је и из два ја ње фон да књи га 
за де цу и фор ми ра ла Деч ју чи та о ни цу Оп штин ске би-
бли о те ке.

Ово је, исто вре ме но, и пр во фор ми ра но деч је оде-
ље ње у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, по ста вље но на струч-

ним прин ци пи ма, по угле ду на деч ја оде ље ња у Евро-
пи и све ту. Сто га се с пра вом Ма ри ја Илић-Ага по ва 
мо же сма тра ти за чет ни ком деч јег би бли о те кар ства 
код нас. У ра до ви ма Ма ри је Илић-Ага по ве3, та ко ђе се 
ис ти че по тре ба осни ва ња ре он ских би бли о те ка као 
огра на ка Оп штин ске би бли о те ке и деч јих оде ље ња 
као њи хо вог са став ног де ла.

По крет отва ра ња ре он ских би бли о те ка те ко ви на 
је со ци ја ли стич ког дру штва, а њи хо ва по ја ва, усло вље-
на је, ве ћим де лом, ци љем опи сме ња ва ња не пи сме ног 
ста нов ни штва. Деч ја оде ље ња ових ре он ских, ка сни је 
оп штин ских би бли о те ка, по че ла су да се устро ја ва ју 
знат но ка сни је.

У пе ри о ду од 1945. до 1950. го ди не, сви ре о ни Бе-
о гра да фор ми ра ли су би бли о те ке, њих укуп но 9, за-
јед но са би бли о те ка ма у Зе му ну и Ра ко ви ци. Пре ма 
ис тра же ној ар хив ској гра ђи, осла ња ју ћи се на по дат-
ке из чла на ка у ча со пи си ма и днев ној штам пи и пу-
бли ка ци је спо ме нич ког ка рак те ра, у ових пет го ди на, 

1 Ђoрђе Грујић, О друштвеном просвећивању (Земун: Напредак, 
1912).
2 ИАБ, несређена грађа, решење о постављењу број 12261 од 6. јуна 
1929. године.

3 Марија Илић, „О модерним библиотекама”, Општинске новине 
год. 47, бр. 11 (15. 07. 1929): 9-12., Марија Илић, „Методе рада 
савремених општинских библиотека”, Општинске новине год. 47, 
бр. 17-18 (15. 10. 1929): 38-43., Марија Илић, „Београдска општинска 
библиотека”, Општинске новине год. 48, бр. 4-5 (01. 03. 1930): 191-
197., Марија Илић-Агапова, „Конкурс за најлепшу књигу Дечије 
библиотеке”, Београдске општинске новине год. 50, бр. 8 (15. 08. 
1932): 532., Марија Илић-Агапова, „Дечје и омладинско посело 
Градске библиотеке: посвећено дечјој и омладинској књизи”, 
Београдске општинске новине год. 56, бр. 2 (01. 02. 1938): 117-118.
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са мо су две би бли о те ке фор ми ра ле деч ја оде ље ња, од-
но сно из дво је не фон до ве књи га за де цу и то Град ска 
би бли о те ка Зе му на4 и Би бли о те ка IV ре о на5, обе 1949. 
го ди не. У би бли о те кар ским кру го ви ма, на са ве то ва-
њи ма, окру глим сто ло ви ма, се ми на ри ма и у струч ним 
ча со пи си ма, у овом пе ри о ду, го во ри ло се и пи са ло о 
по тре би осни ва ња деч јих оде ље ња код нас и, иако су 
пи о ни ри и омла дин ци узи ма ли уче шћа у по сле рат ном 
са ку пља њу књи га за ре он ске (јав не) би бли о те ке и чи-
ни ли нај број ни ју ка те го ри ју упи са них чла но ва ових 
би бли о те ка, на пла ну оства ри ва ња ове иде је ни је мно-
го ура ђе но. Тре ба сва ка ко на гла си ти да у овом пе ри о-
ду ни је би ло мно го на сло ва штам па них књи га за де цу, 
што по твр ђу ју из ја ве би бли о те ка ра ко ји су ра ди ли са 
де цом. У из ве шта ју би бли о те ка ра Цен трал не би бли о-
те ке VI ре о на Ти хо ми ра Кр сти ћа, обра зла же се да се 
„за ла гао за ве ћу на бав ку књи га за де цу ко ја се мно го 
тра жи, али та квих књи га ни је би ло на тр жи шту”.6 Изу-
зе так пред ста вља по да так да је у Град ској би бли о те-
ци Зе му на, 1949. го ди не, био фи зич ки из дво јен фонд 
књи га за де цу, са 1.000 при ме ра ка7.

Од 1950. до 1961. го ди не, ре о ни су пре во ђе ни у 
оп шти не и све ре он ске би бли о те ке ла га но су по ста ја-
ле цен трал не оп штин ске би бли о те ке, чи ји је рад био 
ве о ма не у јед на чен. Пра ће ње њи хо вог да љег раз во ја 
зна чај но је оте жа но, јер не ма до вољ но са чу ва них по-
да та ка, а од лу ке и ре ше ња у обла сти ра да и раз во ја 
оп штин ских би бли о те ка до но си ли су оп штин ски на-
род ни од бо ри, али и ра зна по ли тич ка и дру штве на 
те ла. Ову ра зно род ност у ор га ни за ци ји и ра ду оп-
штин ских би бли о те ка пре ки нуо је Са вет за кул ту ру 
На род ног од бо ра сре за Бе о град, ко ји је ре ше њем број 
1257, 1955. го ди не, офор мио Би бли о теч ки цен тар за 
би бли о те ке бе о град ског сре за8, чи ји је за да так био да 
по ве же све оп штин ске би бли о те ке у јед ну мре жу, на 
че лу са Би бли о те ком гра да Бе о гра да9.

Из пр вог до ступ ног из ве шта ја ко ји је Би бли о теч-
ки цен тар за би бли о те ке бе о град ског сре за под нео Са-
ве ту за кул ту ру, са зна је се да су би бли о те ке у 1958. 
го ди ни има ле у сво јим фон до ви ма књи ге за де цу и 

да су она пред ста вља ла нај број ни ју ка те го ри ју ко ри-
сни ка, од но сно, про сеч но 50% чла но ва би бли о те ка чи-
ни ла су де ца. У би бли о те ка ма НОО Вра ча ра, на ла зио 
се нај ве ћи број де це-чи та ла ца, чак 3.625, или 60% од 
укуп ног бро ја чи та ла ца. А све би бли о те ке су се већ та-
да на ла зи ле пред кон ста та ци јом да су њи хо ве про сто-
ри је ма ле у од но су на број упи са них ко ри сни ка, да је 
рад са чи та о ци ма оте жан, те да „не ма по себ них деч јих 
оде ље ња, осим у пет оп штин ских би бли о те ка”.10

О ста њу на род них би бли о те ка и пред ло зи ма за 
ре ше ње про бле ма раз во ја би бли о теч ке мре же на те-
ри то ри ји На род ног оп штин ског од бо ра Бе о гра да, нај-
зна чај ни је по дат ке пру жио је из ве штај ко ји је пот пи-
сао Бран ко Ђур ђу лов, шеф Оде ље ња за рад са по пу-
лар ним би бли о те ка ма Бе о гра да, 1960. го ди не. У том 
тре нут ку „на те ри то ри ји гра да Бе о гра да има 105 на-
род них би бли о те ка. У се ли ма се на ла зи 78 на род них 
би бли о те ка, а у Бе о гра ду 26 и у Обре нов цу 1, што чи-
ни укуп но 27 на град ском под руч ју... У свим по сто је-
ћим би бли о те ка ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да упи-
са но је 58833 чла на, што пред ста вља 8,2% од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. Нај ве ћи број чла но ва на род них би-
бли о те ка су ђа ци и сту ден ти”.11 И по ред ова ко ве ли ког 
бро ја фор ми ра них би бли о те ка, и ве ли ког бро ја упи-
са них ко ри сни ка до 14 го ди на... „у сре зу Бе о град са мо 
7 на род них би бли о те ка има по себ на деч ја оде ље ња и 
свих 7 се на ла зе на са мом град ском под руч ју, та ко да 
ни у јед ном дру гом ме сту ових оде ље ња не ма”.12

У овом, услов но ре че но, дру гом пе ри о ду од 1950-
1961. го ди не, са си гур но шћу се мо же твр ди ти да су 
осим Би бли о те ке гра да Бе о гра да, ко ја је има ла два 
деч ја оде ље ња, Деч ју чи та о ни цу13 и „Не вен”14, деч ја 
оде ље ња фор ми ра ле и На род на би бли о те ка и чи та о-
ни ца „Јо ван По по вић”, Зе мун 1954. го ди не15; Би бли о-
те ка „Ра до је Да кић” оп шти не Ра ко ви ца 1958. го ди не16; 

Б И Б Л И О Т Е К А

4 Ђуро Ливада, „Радне године поносно пролазе (1941-1961)”, у 
Земунска библиотека: 1825-1965: поводом прославе сто четрдесет 
година постојања (Земун: Народна библиотека и читаоница „Јован 
Поповић”, 1966), 57-60.
5 „У недељу се отвара Дом културе Четвртог рејона”, 20. октобар 
год. 6, бр. 226 (18. 03.1949): 5.
6 Милан Јанковић, прир., Споменица 25. годишњице Матичне 
библиотеке „Доситеј Обрадовић” у Београду (Београд: Матична 
библиотека „Доситеј Обрадовић”, 1970), 11.
7 Ђуро Ливада, „Радне године поносно пролазе (1941-1961)”, у 
Земунска библиотека: 1825-1965: поводом прославе сто четрдесет 
година постојања (Земун: Народна библиотека и читаоница „Јован 
Поповић”, 1966), 57-60.
8 Библиотечки центар као самостална институција радио је до 31. 
октобра 1959. године, када је наставио рад као једна од унутрашњих 
организационих јединица Библиотеке града Београда, под именом 
Одељење за рад са популарним библиотекама Београда.
9 Милица Војиновић, „Библиотечки центар при Градској 
библиотеци у Београду”, Библиотекар год. 8, бр. 1-2 (1956): 116-
117.

10 Извештај о раду народних библиотека Београда 1958. године, 
машинопис, непотписано (Архива Одељења за развој, унапређење 
и надзор библиотечке делатности Библиотеке града Београда): 8.
11 Бранко Ђурђулов, Стање народних библиотека и предлог мера 
за решење проблема развоја библиотечке мреже на територији 
НОГ Београда: стање народних библиотека на подручју Београда 
снимљено до 1. јуна 1960. године (Архива Одељења за развој, 
унапређење и надзор библиотечке делатности Библиотеке града 
Београда): 1-2.
12 Исто, стр. 4.
13 Овај назив одељење је задржало све до 1957. године, иако се у 
Извештајима о раду Библиотеке града Београда и новинским 
чланцима назива и Одељење за децу или Одељење за рад са децом, 
када је промењен у Д1, а затим је од 1964. поново преименовано у 
Дечје одељење „Чика Јова Змај”.
14 М. В.[Милица Војиновић], „Дечја библиотека „’Невен’”, 
Библиотекар год. 9, бр. 1-2 (1957): 144.
15   Ђуро Ливада, „Радне године поносно пролазе (1941-1961)”, у 
Земунска библиотека : 1825-1965: поводом прославе сто четрдесет 
година постојања (Земун: Народна библиотека и читаоница „Јован 
Поповић”, 1966), 73.
16 Извештај о раду мреже народних библиотека Београда 1958. 
године, машинопис, непотписано (Архива Одељења за развој, 
унапређење и надзор библиотечке делатности Библиотеке града 
Београда ): 6, 12.



82

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

са мо су две би бли о те ке фор ми ра ле деч ја оде ље ња, од-
но сно из дво је не фон до ве књи га за де цу и то Град ска 
би бли о те ка Зе му на4 и Би бли о те ка IV ре о на5, обе 1949. 
го ди не. У би бли о те кар ским кру го ви ма, на са ве то ва-
њи ма, окру глим сто ло ви ма, се ми на ри ма и у струч ним 
ча со пи си ма, у овом пе ри о ду, го во ри ло се и пи са ло о 
по тре би осни ва ња деч јих оде ље ња код нас и, иако су 
пи о ни ри и омла дин ци узи ма ли уче шћа у по сле рат ном 
са ку пља њу књи га за ре он ске (јав не) би бли о те ке и чи-
ни ли нај број ни ју ка те го ри ју упи са них чла но ва ових 
би бли о те ка, на пла ну оства ри ва ња ове иде је ни је мно-
го ура ђе но. Тре ба сва ка ко на гла си ти да у овом пе ри о-
ду ни је би ло мно го на сло ва штам па них књи га за де цу, 
што по твр ђу ју из ја ве би бли о те ка ра ко ји су ра ди ли са 
де цом. У из ве шта ју би бли о те ка ра Цен трал не би бли о-
те ке VI ре о на Ти хо ми ра Кр сти ћа, обра зла же се да се 
„за ла гао за ве ћу на бав ку књи га за де цу ко ја се мно го 
тра жи, али та квих књи га ни је би ло на тр жи шту”.6 Изу-
зе так пред ста вља по да так да је у Град ској би бли о те-
ци Зе му на, 1949. го ди не, био фи зич ки из дво јен фонд 
књи га за де цу, са 1.000 при ме ра ка7.

Од 1950. до 1961. го ди не, ре о ни су пре во ђе ни у 
оп шти не и све ре он ске би бли о те ке ла га но су по ста ја-
ле цен трал не оп штин ске би бли о те ке, чи ји је рад био 
ве о ма не у јед на чен. Пра ће ње њи хо вог да љег раз во ја 
зна чај но је оте жа но, јер не ма до вољ но са чу ва них по-
да та ка, а од лу ке и ре ше ња у обла сти ра да и раз во ја 
оп штин ских би бли о те ка до но си ли су оп штин ски на-
род ни од бо ри, али и ра зна по ли тич ка и дру штве на 
те ла. Ову ра зно род ност у ор га ни за ци ји и ра ду оп-
штин ских би бли о те ка пре ки нуо је Са вет за кул ту ру 
На род ног од бо ра сре за Бе о град, ко ји је ре ше њем број 
1257, 1955. го ди не, офор мио Би бли о теч ки цен тар за 
би бли о те ке бе о град ског сре за8, чи ји је за да так био да 
по ве же све оп штин ске би бли о те ке у јед ну мре жу, на 
че лу са Би бли о те ком гра да Бе о гра да9.

Из пр вог до ступ ног из ве шта ја ко ји је Би бли о теч-
ки цен тар за би бли о те ке бе о град ског сре за под нео Са-
ве ту за кул ту ру, са зна је се да су би бли о те ке у 1958. 
го ди ни има ле у сво јим фон до ви ма књи ге за де цу и 

да су она пред ста вља ла нај број ни ју ка те го ри ју ко ри-
сни ка, од но сно, про сеч но 50% чла но ва би бли о те ка чи-
ни ла су де ца. У би бли о те ка ма НОО Вра ча ра, на ла зио 
се нај ве ћи број де це-чи та ла ца, чак 3.625, или 60% од 
укуп ног бро ја чи та ла ца. А све би бли о те ке су се већ та-
да на ла зи ле пред кон ста та ци јом да су њи хо ве про сто-
ри је ма ле у од но су на број упи са них ко ри сни ка, да је 
рад са чи та о ци ма оте жан, те да „не ма по себ них деч јих 
оде ље ња, осим у пет оп штин ских би бли о те ка”.10

О ста њу на род них би бли о те ка и пред ло зи ма за 
ре ше ње про бле ма раз во ја би бли о теч ке мре же на те-
ри то ри ји На род ног оп штин ског од бо ра Бе о гра да, нај-
зна чај ни је по дат ке пру жио је из ве штај ко ји је пот пи-
сао Бран ко Ђур ђу лов, шеф Оде ље ња за рад са по пу-
лар ним би бли о те ка ма Бе о гра да, 1960. го ди не. У том 
тре нут ку „на те ри то ри ји гра да Бе о гра да има 105 на-
род них би бли о те ка. У се ли ма се на ла зи 78 на род них 
би бли о те ка, а у Бе о гра ду 26 и у Обре нов цу 1, што чи-
ни укуп но 27 на град ском под руч ју... У свим по сто је-
ћим би бли о те ка ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да упи-
са но је 58833 чла на, што пред ста вља 8,2% од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. Нај ве ћи број чла но ва на род них би-
бли о те ка су ђа ци и сту ден ти”.11 И по ред ова ко ве ли ког 
бро ја фор ми ра них би бли о те ка, и ве ли ког бро ја упи-
са них ко ри сни ка до 14 го ди на... „у сре зу Бе о град са мо 
7 на род них би бли о те ка има по себ на деч ја оде ље ња и 
свих 7 се на ла зе на са мом град ском под руч ју, та ко да 
ни у јед ном дру гом ме сту ових оде ље ња не ма”.12

У овом, услов но ре че но, дру гом пе ри о ду од 1950-
1961. го ди не, са си гур но шћу се мо же твр ди ти да су 
осим Би бли о те ке гра да Бе о гра да, ко ја је има ла два 
деч ја оде ље ња, Деч ју чи та о ни цу13 и „Не вен”14, деч ја 
оде ље ња фор ми ра ле и На род на би бли о те ка и чи та о-
ни ца „Јо ван По по вић”, Зе мун 1954. го ди не15; Би бли о-
те ка „Ра до је Да кић” оп шти не Ра ко ви ца 1958. го ди не16; 
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те би бли о те ке „Ђор ђе Јо ва но вић” Ста ри град17 и „Вук 
Ка ра џић” оп шти не Зве зда ра18, 1959. го ди не, а исте го-
ди не су На род на би бли о те ка „Вра чар”19 и На род на 
би бли о те ка „Ми лу тин Бо јић”, оп шти не Па ли лу ла20 
из дво ји ле фонд књи га за де цу у окви ру оп штег фон да. 
У Би бли о те ци „Ђу ка Ди нић” оп шти не Сав ски ве нац, 
1960. го ди не, „чи та о ни ца деч јег оде ље ња сме ште на је 
на ве ран ди ко ја зи ми не мо же да се ко ри сти ка да су 
ве ли ке хлад но ће21”, па је прет по став ка да је деч је оде-
ље ње из дво је но бар јед ну или две го ди не ра ни је, али 
пи са них по да та ка не ма.

Зна чај но ме сто у овом пе ри о ду, сва ка ко, при па-
да и За ко ну о би бли о те ка ма НР Ср би је (сту пио на 
сна гу 26. де цем бра 1960. го ди не), ко ји је обавезиваo 
све би бли о те ке да до 26. де цем бра 1961. го ди не „са о-
бра зе сво ју ор га ни за ци ју ње го вим од ред ба ма а над ле-
жни ор га ни су у оба ве зи да до 26. мар та 1961. го ди не 
од ре де ма тич не би бли о те ке”.22 Пре ма За ко ну „за да-
так би бли о те ка (јав них или у са ста ву др жав них ор га-
на, уста но ва или дру штве них ор га ни за ци ја) је сте да 
при ку пља ју, сре ђу ју и чу ва ју би бли о теч ки ма те ри јал 
и да га да ју на ко ри шће ње заинтeресованим ли ци ма 
и ор га ни ма. Сми сао и циљ овог за дат ка је ши ре ње оп-
штег обра зо ва ња, по ма га ње на уч ног и струч ног ра да 
као и за до во ље ње кул тур них по тре ба гра ђа на...”. Са-
мо стал не, јав не би бли о те ке осни ва ју др жав ни ор га-
ни, уста но ве и при вред не или дру штве не ор га ни за-
ци је или гра ђа ни, а мо гу за по че ти са ра дом тек ка да 
су обез бе ђе ни усло ви: ма те ри јал на сред ства, про сто-
ри је, уре ђа ји и би бли о теч ко осо бље.23

За кон о би бли о те ка ма НР Ср би је (Слу жбе ни гла-
сник бр. 48, од 26. но вем бра 1960. го ди не) про пи су је 
да јав не би бли о те ке има ју сво ја пра ви ла. Пра ви ла су 
ва жан ста ту тар ни акт, ко јим се ре гу ли шу бит на пи-
та ња у до ме ту ор га ни за ци је, упра вља ња и по сло ва ња 
би бли о те ке. Има ју ћи у ви ду да њи хо ва из ра да зах те-
ва са гле да вање про бле ма ти ке би бли о те ка, а у же љи 
да им по мог не при из ра ди сво јих пра ви ла, Би бли о-

теч ки цен тар На род не би бли о те ке Ср би је из ра дио је 
тип ска пра ви ла за сре ске ма тич не би бли о те ке, ко ја 
мо гу слу жи ти при ли ком из ра де пра ви ла оп штин-
ских ма тич них би бли о те ка. Што се ти че деч јих оде-
ље ња на род них би бли о те ка, ова пра ви ла пред ла жу 
сле де ће: да у окви ру сво јих ор га ни за ци о них је ди ни-
ца (чл. 24) библиoт ека има фор ми ран Од сек ра да са 
де цом, ко ји „из да је књи ге де ци и раз ви ја раз не фор-
ме и об ли ке ра да са де цом, во ди еви ден ци ју бро ја 
чла но ва – де це и ра ди на по ве ћа њу бро ја чи та ла ца, 
во ди по себ ну бри гу о на бав ци деч јег фон да и одр-
жа ва ред у деч јој чи та о ни ци, са ра ђу је са шко ла ма – 
на ро чи то у пи та њу из бо ра књи га и дру гих по год них 
фор ми ра да са де цом”.24

Ово је, ка да го во ри мо о деч јим оде ље њи ма, пр ви 
за кон ко ји оба ве зу је би бли о те ке да у скло пу сво је де-
лат но сти ор га ни зу ју рад са де цом.

На кон до но ше ња За ко на о би бли о те ка ма НР Ср-
би је и тип ских пра ви ла, од 27 би бли о те ка на град ском 
под руч ју, ако из у зме мо Би бли о те ку гра да Бе о гра да, 
са мо се дам је има ло деч ја оде ље ња, али чи ње ни ца је 
да су и за по сле ни у би бли о те ка ма и рад ни ци Оде ље-
ња за рад са по пу лар ним би бли о те ка ма Бе о гра да осе-
ћа ли овај не до ста так. Пре ма по да ци ма до ступ ним 
из из ве шта ја, за кљу чу је се да се ве ћи на би бли о те ка 
већ у овом пе ри о ду су сре та ла са мањ ком про сто ра 
за књи ге и чи та о ни це, а нај ве ћи про блем сва ка ко је 
био не мо гућ ност из два ја ња деч јег оде ље ња, деч је чи-
та о ни це у за себ не про сто ри је, или фи зич ко из ме шта-
ње књи га за де цу на за себ не по ли це у окви ру оп штег 
фон да. Не ак ту ел ни и за ста ре ли књи жни фон до ви, 
ма ло сред ста ва из два ја них за на бав ку но вих књи га 
и не до вољ ни би бли о теч ки ка дар, усло ви ли су ова ко 
ма ли број деч јих оде ље ња.

До до но ше ња но вог За ко на о би бли о теч кој де-
лат но сти СР Ср би је, 1977. го ди не, ко ји пре ма чла ну 
28. про пи су је да „би бли о те ке ко је оба вља ју ма тич не 
функ ци је тре ба да ор га ни зу ју оде ље ња на ме ње на 
де ци”25, има ве о ма ма ло до ступ них штам па них по-
да та ка о осни ва њу, раз во ју, и евен ту ал ном га ше њу 
деч јих оде ље ња оп штин ских (цен трал них) би бли о те-
ка. Нај зна чај ни ји по да ци до би је ни су у раз го во ру са 
би бли о те ка ри ма ко ји су у овом пе ри о ду би ли за по-
сле ни у би бли о те ка ма, ре ђе у деч јим оде ље њи ма, у го-
ди шњим из ве шта ји ма о ра ду по је ди них би бли о те ка 
и нео бја вље ној ру ко пи сној гра ђи.

Та ко је, пре ма по да ци ма Ле то пи са Деч је би бли-
о те ке „Пин ки”, На род ни оп штин ски од бор Вра чар 
до де лио сред ства за осни ва ње Деч је би бли о те ке „Бо-
шко Пал ко вље вић-Пин ки”, ко ја је отво ре на 28. мар-
та 1962. го ди не, а по свом уну тра шњем уре ђе њу и 
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усло ви ма за рад пред ста вља ла јед ну од нај леп ших 
би бли о те ка ове вр сте у Бе о гра ду.26

Све ча но сти отва ра ња при су ство вао је ве ли ки 
број кул тур них и дру штве них рад ни ка, не са мо са те-
ри то ри је На род ног оп штин ског од бо ра Вра чар, већ и 
це лог Бе о гра да. Деч ју би бли о те ку „Бо шко Пал ко вље-
вић-Пин ки”, отво рио је, при год ним го во ром, члан 
Са ве та за кул ту ру НОО Вра чар, а по том је и управ-
ни ца Би бли о те ке Ду ши ца Ко чић-Па вић, по здра ви ла 
при сут не го сте.

У умет нич ком де лу про гра ма, чла но ви Деч јег 
драм ског сту ди ја На род не би бли о те ке „Вра чар” из ве-
ли су при го дан про грам, а том при ли ком отво ре на је 
и стал на из ло жба деч јих цр те жа.

Од са мог осни ва ња Деч јег оде ље ња, кул тур но-
обра зов на и про свет на де лат ност је раз гра на та, а 
оства ри ва ла се кроз из ло жбе, пре да ва ња, три би не, 
кон цер те, на град не кон кур се, про сла ве у част ва жних 
да ту ма на ше исто ри је и ли те рар ну и драм ску сек ци ју.

Струч но во ђе но, уз стал ну фи нан сиј ску по моћ На-
род ног оп штин ског од бо ра Вра чар, ово деч је оде ље ње 
слу жи ло је као при мер за фор ми ра ње и устро ја ва ње 
деч јих оде ље ња не са мо у Бе о гра ду, већ и у це лој Со ци-
ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, али 
и у све ту. По да ци вр ло струч ног и све о бу хват ног Ле-
то пи са Деч је би бли о те ке „Пин ки” го во ре да је ово деч-
је оде ље ње при ма ло по се те стра них де ле га ци ја, струч-
ња ка ко ји су се ба ви ли про бле ми ма деч јег чи та ња и 
мно го број них би бли о те ка ра из зе мље и све та.

Од осни ва ња, Деч је оде ље ње „Бо шко Пал ко вље-
вић-Пин ки”27, има ло је по ред про сто ри је за сме штај 
књи га и рад са ко риснци ма, из дво је ну чи та о ни цу са 
70 чи та лач ких ме ста, у ко јој су де ца мо гла да чи та ју 
књи ге и ча со пи се, као и из дво је ну ре фе рен сну збир-
ку.

Ове чи ње ни це по твр ђу ју да је Деч је оде ље ње Би-
бли о те ке „Вра чар”, ка сни је „Пе тар Ко чић”, спа да ло ме-
ђу нај у спе шни ја оде ље ња у мре жи би бли о те ка гра да 
Бе о гра да. 

Го ди не 1968. фор ми ра на су деч ја оде ље ња Би бли-
о те ке „Ђу ка Ди нић”, на за себ ној ло ка ци ји, као Деч ја 
би бли о те ка „Во ји слав Илић”28 и у окви ру Би бли о те ке 
у Мла де нов цу одво је на је про сто ри ја, са за себ ним ула-
зом, ве ли чи не 50м2, пред ви ђе на за рад са де цом.29 По-
да та ка, ни пи са них до ку ме на та или из ве шта ја о овим 
деч јим оде ље њи ма не ма, а по да ци су до би је ни од за по-
сле них у би бли о те ка ма.

Пре ма по да ци ма Спо ме ни це по во дом про сла ве 
25. го ди шњи це Ма тич не би бли о те ке „До си теј Об ра до-
вић”, Деч је оде ље ње „Бри ле”, отво ре но је, у за себ ним 
про сто ри ја ма, 29. 6. 1969. го ди не. По да та ка о осни ва-
њу, фон ду и ка дро ви ма овог Деч јег оде ље ња, као и о 
ње го вом раз во ју и да љим функ ци ја ма не ма, осим јед-
не ре че ни це у тек сту да „у Деч јој би бли о те ци ‘Бри ле’ 
де ца слу ша ју гра мо фон ске пло че са бај ка ма што је 
та ко ђе спе ци фич на фор ма по пу ла ри за ци је књи ге”.30 
Ова не до пу сти во крат ка и не пот пу на на по ме на о Деч-
јој би бли о те ци и деч јој књи зи уоп ште у Спо ме ни ци 
по све ће ној 25. го ди шњи ци Ма тич не би бли о те ке „До-
си теј Об ра до вић”, го во ри, са ма за се бе, о ста њу деч јег 
би бли о те кар ства не са мо до та да, не го и кра јем 1970. 
го ди не ка да је књи га об ја вље на.

Сре ди ном 1971. го ди не, по че ло је са ра дом деч је 
оде ље ње Би бли о те ке „Вук Ка ра џић” оп шти не Но ви 
Бе о град, иако је Би бли о те ка и до та да има ла ве ли ки 
број упи са них ко ри сни ка до 14 го ди на. Деч је оде ље-
ње је, пре ма по да ци ма из Из ве шта ја о ра ду Би бли о-
те ке, по че ло са ра дом на по себ ној ло ка ци ји, 4. ма ја 
1971. го ди не. Од са мог фор ми ра ња, за по сле ни су и 
би бли о те ка ри ко ји су ра ди ли са де цом, као и је дан 
рад ник ко ји се ис кљу чи во ба вио ор га ни за ци јом кул-
тур но-обра зов них и про свет них про гра ма за де цу.

Нај зна чај ни је по дат ке о бро ју деч јих оде ље ња, 
њи хо вој ор га ни за ци ји, књи жном фон ду, ко ри шће њу 
књи жног фон да, струч ном уре ђе њу, ка дру и про сто-
ри ја ма, да је нам из ве штај, ко ји је, на осно ву ис тра жи-
ва ња и све стра не про це не ста ња деч јих оде ље ња на-
род них би бли о те ка Бе о гра да, а пре ма по да ци ма ко је 
су при ку пи ле Би бли о те ка гра да Бе о гра да и На род на 
би бли о те ка Ср би је, из ра ди ла Ду шан ка Ри стић 1978. 
го ди не. Ка ко су на кон до но ше ња За ко на о би бли о-
теч кој де лат но сти СР Ср би је (1977), све ма тич не на-
род не би бли о те ке би ле у оба ве зи да фор ми ра ју деч ја 
оде ље ња, би ло је по треб но утвр ди ти у ко јој ме ри је 
ова за кон ска од ред ба ис пу ње на. Та ко се до шло до 
по да та ка „да од укуп но 17 оп штин ских на род них 
би бли о те ка на те ри то ри ји Бе о гра да (укљу чу ју ћи и 
цен трал ну згра ду) све га 9 на род них би бли о те ка има 
у сво ме са ста ву по себ на деч ја оде ље ња. То су по ред 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да би бли о те ке сле де ћих оп-
шти на: Зве зда ре, Во ждов ца, Ста рог Гра да, Вра ча ра, 
Но вог Бе о гра да, Зе му на, Чу ка ри це и Мла де нов ца. 
По треб но је, ме ђу тим, на гла си ти да ствар ни број 
оде ље ња за де цу ни је 9 већ 12 по што Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да и Би бли о те ке ‘Ђор ђе Јо ва но вић’ (Ста ри 
Град) и ‘Вук Ка ра џић’ (Зве зда ра) има ју по два оде ље-
ња за де цу”.31

Б И Б Л И О Т Е К А

26 Летопис Дечје библиотеке „Пинки”, рукописна грађа, 
непотписано (Архива Библиотеке „Петар Кочић”).
27 Одељење је 1998. преименовано у Дечје одељење „Свети Сава”, 
а због недостатка разумевања у финансирању рада одељења, оно 
је 2002. године смештено у просторије Библиотеке „Петар Кочић”, 
где се и сада налази.
28 Податак добијен од запослених, оснивачки акт не постоји.
29 Податак добијен анкетом, писаних податак о оснивању нема, 
јер је Архива општине страдала у поплави, а сачувана документа 
пребачена у општину Смедерево.

30 Милан Јанковић, прир., Споменица 25. годишњице Матичне 
библиотеке „Доситеј Обрадовић” у Београду, (Београд: Матична 
библиотека „Доситеј Обрадовић”, 1970), 22-25.
31 Душанка Ристић, Дечја одељења народних библиотека Београда 
(Архива Одељења за развој, унапређење и надзор библиотечке 
делатности Библиотеке града Београда, несређена грађа): 2.



84

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

усло ви ма за рад пред ста вља ла јед ну од нај леп ших 
би бли о те ка ове вр сте у Бе о гра ду.26

Све ча но сти отва ра ња при су ство вао је ве ли ки 
број кул тур них и дру штве них рад ни ка, не са мо са те-
ри то ри је На род ног оп штин ског од бо ра Вра чар, већ и 
це лог Бе о гра да. Деч ју би бли о те ку „Бо шко Пал ко вље-
вић-Пин ки”, отво рио је, при год ним го во ром, члан 
Са ве та за кул ту ру НОО Вра чар, а по том је и управ-
ни ца Би бли о те ке Ду ши ца Ко чић-Па вић, по здра ви ла 
при сут не го сте.

У умет нич ком де лу про гра ма, чла но ви Деч јег 
драм ског сту ди ја На род не би бли о те ке „Вра чар” из ве-
ли су при го дан про грам, а том при ли ком отво ре на је 
и стал на из ло жба деч јих цр те жа.

Од са мог осни ва ња Деч јег оде ље ња, кул тур но-
обра зов на и про свет на де лат ност је раз гра на та, а 
оства ри ва ла се кроз из ло жбе, пре да ва ња, три би не, 
кон цер те, на град не кон кур се, про сла ве у част ва жних 
да ту ма на ше исто ри је и ли те рар ну и драм ску сек ци ју.

Струч но во ђе но, уз стал ну фи нан сиј ску по моћ На-
род ног оп штин ског од бо ра Вра чар, ово деч је оде ље ње 
слу жи ло је као при мер за фор ми ра ње и устро ја ва ње 
деч јих оде ље ња не са мо у Бе о гра ду, већ и у це лој Со ци-
ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, али 
и у све ту. По да ци вр ло струч ног и све о бу хват ног Ле-
то пи са Деч је би бли о те ке „Пин ки” го во ре да је ово деч-
је оде ље ње при ма ло по се те стра них де ле га ци ја, струч-
ња ка ко ји су се ба ви ли про бле ми ма деч јег чи та ња и 
мно го број них би бли о те ка ра из зе мље и све та.

Од осни ва ња, Деч је оде ље ње „Бо шко Пал ко вље-
вић-Пин ки”27, има ло је по ред про сто ри је за сме штај 
књи га и рад са ко риснци ма, из дво је ну чи та о ни цу са 
70 чи та лач ких ме ста, у ко јој су де ца мо гла да чи та ју 
књи ге и ча со пи се, као и из дво је ну ре фе рен сну збир-
ку.

Ове чи ње ни це по твр ђу ју да је Деч је оде ље ње Би-
бли о те ке „Вра чар”, ка сни је „Пе тар Ко чић”, спа да ло ме-
ђу нај у спе шни ја оде ље ња у мре жи би бли о те ка гра да 
Бе о гра да. 

Го ди не 1968. фор ми ра на су деч ја оде ље ња Би бли-
о те ке „Ђу ка Ди нић”, на за себ ној ло ка ци ји, као Деч ја 
би бли о те ка „Во ји слав Илић”28 и у окви ру Би бли о те ке 
у Мла де нов цу одво је на је про сто ри ја, са за себ ним ула-
зом, ве ли чи не 50м2, пред ви ђе на за рад са де цом.29 По-
да та ка, ни пи са них до ку ме на та или из ве шта ја о овим 
деч јим оде ље њи ма не ма, а по да ци су до би је ни од за по-
сле них у би бли о те ка ма.

Пре ма по да ци ма Спо ме ни це по во дом про сла ве 
25. го ди шњи це Ма тич не би бли о те ке „До си теј Об ра до-
вић”, Деч је оде ље ње „Бри ле”, отво ре но је, у за себ ним 
про сто ри ја ма, 29. 6. 1969. го ди не. По да та ка о осни ва-
њу, фон ду и ка дро ви ма овог Деч јег оде ље ња, као и о 
ње го вом раз во ју и да љим функ ци ја ма не ма, осим јед-
не ре че ни це у тек сту да „у Деч јој би бли о те ци ‘Бри ле’ 
де ца слу ша ју гра мо фон ске пло че са бај ка ма што је 
та ко ђе спе ци фич на фор ма по пу ла ри за ци је књи ге”.30 
Ова не до пу сти во крат ка и не пот пу на на по ме на о Деч-
јој би бли о те ци и деч јој књи зи уоп ште у Спо ме ни ци 
по све ће ној 25. го ди шњи ци Ма тич не би бли о те ке „До-
си теј Об ра до вић”, го во ри, са ма за се бе, о ста њу деч јег 
би бли о те кар ства не са мо до та да, не го и кра јем 1970. 
го ди не ка да је књи га об ја вље на.

Сре ди ном 1971. го ди не, по че ло је са ра дом деч је 
оде ље ње Би бли о те ке „Вук Ка ра џић” оп шти не Но ви 
Бе о град, иако је Би бли о те ка и до та да има ла ве ли ки 
број упи са них ко ри сни ка до 14 го ди на. Деч је оде ље-
ње је, пре ма по да ци ма из Из ве шта ја о ра ду Би бли о-
те ке, по че ло са ра дом на по себ ној ло ка ци ји, 4. ма ја 
1971. го ди не. Од са мог фор ми ра ња, за по сле ни су и 
би бли о те ка ри ко ји су ра ди ли са де цом, као и је дан 
рад ник ко ји се ис кљу чи во ба вио ор га ни за ци јом кул-
тур но-обра зов них и про свет них про гра ма за де цу.

Нај зна чај ни је по дат ке о бро ју деч јих оде ље ња, 
њи хо вој ор га ни за ци ји, књи жном фон ду, ко ри шће њу 
књи жног фон да, струч ном уре ђе њу, ка дру и про сто-
ри ја ма, да је нам из ве штај, ко ји је, на осно ву ис тра жи-
ва ња и све стра не про це не ста ња деч јих оде ље ња на-
род них би бли о те ка Бе о гра да, а пре ма по да ци ма ко је 
су при ку пи ле Би бли о те ка гра да Бе о гра да и На род на 
би бли о те ка Ср би је, из ра ди ла Ду шан ка Ри стић 1978. 
го ди не. Ка ко су на кон до но ше ња За ко на о би бли о-
теч кој де лат но сти СР Ср би је (1977), све ма тич не на-
род не би бли о те ке би ле у оба ве зи да фор ми ра ју деч ја 
оде ље ња, би ло је по треб но утвр ди ти у ко јој ме ри је 
ова за кон ска од ред ба ис пу ње на. Та ко се до шло до 
по да та ка „да од укуп но 17 оп штин ских на род них 
би бли о те ка на те ри то ри ји Бе о гра да (укљу чу ју ћи и 
цен трал ну згра ду) све га 9 на род них би бли о те ка има 
у сво ме са ста ву по себ на деч ја оде ље ња. То су по ред 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да би бли о те ке сле де ћих оп-
шти на: Зве зда ре, Во ждов ца, Ста рог Гра да, Вра ча ра, 
Но вог Бе о гра да, Зе му на, Чу ка ри це и Мла де нов ца. 
По треб но је, ме ђу тим, на гла си ти да ствар ни број 
оде ље ња за де цу ни је 9 већ 12 по што Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да и Би бли о те ке ‘Ђор ђе Јо ва но вић’ (Ста ри 
Град) и ‘Вук Ка ра џић’ (Зве зда ра) има ју по два оде ље-
ња за де цу”.31
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26 Летопис Дечје библиотеке „Пинки”, рукописна грађа, 
непотписано (Архива Библиотеке „Петар Кочић”).
27 Одељење је 1998. преименовано у Дечје одељење „Свети Сава”, 
а због недостатка разумевања у финансирању рада одељења, оно 
је 2002. године смештено у просторије Библиотеке „Петар Кочић”, 
где се и сада налази.
28 Податак добијен од запослених, оснивачки акт не постоји.
29 Податак добијен анкетом, писаних податак о оснивању нема, 
јер је Архива општине страдала у поплави, а сачувана документа 
пребачена у општину Смедерево.

30 Милан Јанковић, прир., Споменица 25. годишњице Матичне 
библиотеке „Доситеј Обрадовић” у Београду, (Београд: Матична 
библиотека „Доситеј Обрадовић”, 1970), 22-25.
31 Душанка Ристић, Дечја одељења народних библиотека Београда 
(Архива Одељења за развој, унапређење и надзор библиотечке 
делатности Библиотеке града Београда, несређена грађа): 2.
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Са овим по да ци ма до ла зи се до за кључ ка да су за 
16 го ди на, од 1961. до 1978. го ди не, ако из у зме мо Би-
бли о те ку гра да Бе о гра да и огран ке по је ди них ма тич-
них би бли о те ка, у цен трал ним оп штин ским би бли о-
те ка ма осно ва на са мо два деч ја оде ље ња. Ова чи ње ни-
ца до вољ но го во ри о ста њу јав ног би бли о те кар ства, 
на ро чи то у сег мен ту деч јих би бли о те ка. Не ра зу ме ва-
ње, не до вољ но слу ха град ских вла сти и сва ка ко ма њак 
сред ста ва, усло ви ли су да осам де се тих го ди на 20. ве ка 
не ма зна чај ни јих по ма ка у осни ва њу деч јих оде ље ња, 
иако су и број ста нов ни ка и број де це у гра ду ра сли, а 
са њи ма и по тре бе за ко ри шће њем би бли о те ка.

Уре ђи ва ње ме ђу соб них од но са би бли о те ка на те-
ри то ри ји гра да Бе о гра да и ујед на ча ва ње њи хо вог ра да 
до не кле је по стиг ну то ка да су „на осно ву чла на 219. и 
чла на 347. За ко на о удру же ном ра ду, а у скла ду са од-
ред ба ма Аманд ма на X, тач ка 7. на Устав СФРЈ, Би бли-
о те ка гра да Бе о гра да, Ма тич на би бли о те ка ‘До си теј 
Об ра до вић’, Во ждо вац, На род на би бли о те ка ‘Пе тар 
Ко чић’, Вра чар, На род на би бли о те ка ‘Вук Ка ра џић’, 
Зве зда ра, Ма тич на би бли о те ка ‘Ра до је Да кић’, Ра ко-
ви ца, Ма тич на би бли о те ка ‘Ла зо Ко чо вић’, Чу ка ри ца, 
На род на би бли о те ка ‘Бе о град ски ба та љон’, Ба ра је во, 
Ма тич на би бли о те ка ‘Ко ста Ђу кић’, Мла де но вац, Дом 
кул ту ре Ри пањ (СО Во ждо вац) – би бли о те ка, Цен тар 
за обра зо ва ње и кул ту ру Со пот – на род на би бли о те-
ка, Ма тич на би бли о те ка ‘Ђу ка Ди нић’, Сав ски ве нац, 
Ма тич на би бли о те ка ‘Ђор ђе Јо ва но вић’, Ста ри град, 
На род ни уни вер зи тет Гроц ка, на ре фе рен ду му одр-
жа ном 9. ја ну а ра усво ји ли су Са мо у прав ни спо ра зум 
о удру жи ва њу у Би бли о те ку гра да Бе о гра да. Ове би-
бли о те ке ко ји ма су се у то ку 1989. го ди не при дру жи-
ле и би бли о те ке ‘Вук Ка ра џић’, Но ви Бе о град и ‘Јо ван 
По по вић’, Зе мун удру жи ле су се у Би бли о те ку гра да 
Бе о гра да са п.о...”32

На кон удру жи ва ња би бли о те ка у мре жу, на че лу 
са Би бли о те ком гра да Бе о гра да, 1989. го ди не, из ра ђен 
је из ве штај о ста њу и ра ду на род них би бли о те ка на те-
ри то ри ји гра да Бе о гра да. Пре ма ве о ма шту рим по да-
ци ма овог Из ве шта ја, све би бли о те ке су има ле фор ми-
ра на деч ја оде ље ња или фи зич ки из дво је не фон до ве 
књи га за де цу33, али не ма ин фор ма ци ја о ста њу фон-
до ва, ка дро ви ма, ко ри сни ци ма, уре ђе њу ни ор га ни за-
ци ји ових оде ље ња.

Иако је раз вој на род них би бли о те ка и њи хо вих 
деч јих оде ље ња имао спо ру, али стал ну уз ла зну ли ни-
ју у пе ри о ду из ме ђу 1945. и 1990. го ди не, чи ње ни ца је 
да се у по след њој де це ни ји 20. ве ка та ли ни ја ско ро 
пре ки да, или, бо ље ре че но, по ла ко не ста је.

Ви ше го ди шња бло ка да и изо ла ци ја зе мље, не до-
ста так сред ста ва за про ши ре ње ак тив но сти би бли о те-
ка и ре дов но оба вља ње за да та ка, до при не ли су да се 

и не ки, ина че не до вољ но раз ви је ни, струч ни по сло ви 
не оба вља ју пре ма За ко ну и по тре ба ма стру ке. Си ро-
ма штво ко је се по сте пе но све ви ше осе ћа ло, по га ђа ло 
је би бли о те ке и, с об зи ром на не до ста так сред ста ва, 
оне су по че ле да за о ста ју у пра ће њу при ме не но ви на 
при сут них у свет ском би бли о те кар ству. Сма ње не ве-
зе са ко ле га ма из ино стра них би бли о те ка, из о ста нак 
са ме ђу на род них ску по ва, огра ни че ност у пра ће њу 
стра них до стиг ну ћа, учи ни ли су да се у би бли о те ка ма 
без за сто ја оба вља ју са мо ре дов ни струч ни по сло ви, 
да се ис пу ња ва ју зах те ви ко ри сни ка, али су за по че те 
при пре ме за уво ђе ње ра чу нар ске тех но ло ги је об у ста-
вље не или све де не на нај ма њу ме ру. И по ред же ље и 
по тре бе да се по шту ју за кон ске од ред бе и уна пре ди де-
лат ност, ни је се, де ве де се тих го ди на, учи ни ло мно го у 
по гле ду да љег осни ва ња деч јих оде ље ња.

Тих го ди на, би бли о те ке уоп ште, на род не би бли-
о те ке, па и Би бли о те ка гра да Бе о гра да са мре жом 
оп штин ских би бли о те ка и њи хо вих огра на ка, ни су 
мо гле да ра чу на ју на про ши ре ње про сто ра, на фор-
ми ра ње но вих оде ље ња, на опре му и ка дров ско про-
ши ре ње. То се нај ло ши је од ра зи ло на раз вој деч јих 
оде ље ња, бу ду ћи да се по сле 1971. пр во деч је оде-
ље ње, чи ји је фонд фи зич ки из дво јен, фор ми ра тек 
1998. го ди не у Би бли о те ци оп шти не Гроц ка.

На осно ву си сте ма ти зо ва ња ре зул та та, ан ке те и 
лич ним уви дом, мо же се са си гур но шћу твр ди ти да 
да нас, од укуп но 17 би бли о те ка у мре жи Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да (укљу чу ју ћи и Би бли о те ку гра да), све-
га де вет би бли о те ка има у свом са ста ву по себ на деч-
ја оде ље ња. То су, по ред Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 
би бли о те ке сле де ћих оп шти на: Зе му на, Но вог Бе о гра-
да, Сав ског вен ца, Ста рог гра да и Чу ка ри це, са ужег 
град ског под руч ја, и оп шти не Мла де но вац, Обре но-
вац и Гроц ка, са ши рег град ског под руч ја. Уку пан 
број деч јих оде ље ња, пре ма на ве де ним оп штин ским 
би бли о те ка ма, ни је де вет, већ де сет, јер Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да има фор ми ра на два деч ја оде ље ња на 
по себ ним ло ка ци ја ма.

Спо р и не до вољ но фи нан сиј ски и струч но по др-
жан раз вој деч јих оде ље ња или фон до ва књи га за де-
цу, по ку ша ји осни ва ња Град ске деч је би бли о те ке (ви-
ше не ре а ли зо ва них про је ка та), као и не да ће изо ла-
ци је и бом бар до ва ња, са мо су ус по ри ли, или пот пу но 
за у ста ви ли, да ље осни ва ње по себ них деч јих оде ље ња 
као ор га ни за ци о них је ди ни ца град ске би бли о те ке, 
иако су и број ста нов ни ка и број де це у гра ду ра сли. 
С пра вом се мо же по ста ви ти пи та ње бо гат ства фон-
до ва, про сто ра, опре ме и ка дро ва ко ји би тре ба ло у 
21. ве ку да по мог ну нај мла ђим чи та о ци ма да се сна ђу 
и ко ри сте књи ге и дру ге ме ди је, нео п ход не за њи хов 
раз вој и ис ко рак у свет од ра слих.

По след њих не ко ли ко го ди на чи ње ни су по ку-
ша ји да се са гле да ју ста ње и про бле ми на род них би-
бли о те ка, да се упо зна ју же ље ко ри сни ка, по себ но 
мла ђе по пу ла ци је, с на ме ром да им се по ђе у су срет 
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32 Самоуправни споразум о Удруживању у Библиотеку града 
Београда (Архива Библиотеке града Београда, несређена грађа).
33 Извештај о раду Библиотеке града Београда за 1989. годину 
(Београд: Библиотека града Београда, 1990).
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и, у до глед но вре ме, уз до дат ни ан га жман и фи нан-
сиј ска сред ства, обез бе де бо љи усло ви за рад деч јих 
оде ље ња. За ис пу ња ва ње ових усло ва ни су до вољ на 
са мо сред ства и же ље, нео п ход на је са рад ња са од го-
ва ра ју ћим на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, обра зов ним 

уста но ва ма и би бли о те ка ма. До но ше ње јед не све о бу-
хват не, осми шље не и ре ал не на ци о нал не стра те ги је 
не сум њи во би до при не ло да се ови про бле ми ре ша ва-
ју ускла ђе но, при ме њу ју ћи све ме ђу на род не стан дар-
де и пре по ру ке.

Abstract 
The �rst chil dren de part ment in King dom of Yugo sla via was esta blished with the �rst pu blic li brary in 
Bel gra de, and star ted to work on Ja nu ary, 11th 1931. Af ter the Se cond World War, with ope ning re gi o-
nal, po pu lar li bra ri es in Bel gra de, and the ot her chil dren ro oms whe re for med.

Key w ord s:
chil dren de part ment, pu blic li bra ri es, Bel gra de
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и, у до глед но вре ме, уз до дат ни ан га жман и фи нан-
сиј ска сред ства, обез бе де бо љи усло ви за рад деч јих 
оде ље ња. За ис пу ња ва ње ових усло ва ни су до вољ на 
са мо сред ства и же ље, нео п ход на је са рад ња са од го-
ва ра ју ћим на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, обра зов ним 

уста но ва ма и би бли о те ка ма. До но ше ње јед не све о бу-
хват не, осми шље не и ре ал не на ци о нал не стра те ги је 
не сум њи во би до при не ло да се ови про бле ми ре ша ва-
ју ускла ђе но, при ме њу ју ћи све ме ђу на род не стан дар-
де и пре по ру ке.

Abstract 
The �rst chil dren de part ment in King dom of Yugo sla via was esta blished with the �rst pu blic li brary in 
Bel gra de, and star ted to work on Ja nu ary, 11th 1931. Af ter the Se cond World War, with ope ning re gi o-
nal, po pu lar li bra ri es in Bel gra de, and the ot her chil dren ro oms whe re for med.

Key w ord s:
chil dren de part ment, pu blic li bra ri es, Bel gra de
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Сажетак
Текст се ба ви чи та њем, интeресовањима и на ви ка ма чи та ла ца у Ре сав ској би бли о те ци у Сви лајн цу. 
За сни ва се на сва ко днев ним су сре ти ма и раз го во ри ма са ко ри сни ци ма о књи га ма ко је по зајм љу ју 
и чи та ју, као и на ста ти стич ким по да ци ма. Текст по ку ша ва да од го во ри на питањa о уло зи и ути ца ју 
би бли о те ке као по сред ни ка из ме ђу чи та ла ца и књи га и о ме сту и зна ча ју књи жев но сти у жи во ту 
савремeног чо ве ка.

Кључне речи:
би бли о те ка, чи та ње, чи та лач ка ин те ре со ва ња, књи жев ност

УДК 028:027.5(497.11 Svilajnac)“2007/2008“

У сво јој књи зи Исто-
ри ја чи та ња, Ал бер то 
Ман гел на јед ном ме сту 
пи ше да је чи та ње сво је вр-
сни чин ини ци ја ци је, не ка 
вр ста ри ту ал ног пре ла за 
из ста ња за ви сно сти у ста-
ње основ не ко му ни ка ци-
је, чин ко ји за из дво је ног 
по је дин ца зна чи ула зак 
у за јед ни цу и при ступ у 
ко лек тив но пам ће ње.1 Чи-
та ње на ко је он ов де, пре 
све га ми сли, је сте чи та ње 
у свом основ ном и нај јед-
но став ни јем об ли ку: по-
зна ва ње и сри ца ње сло ва. 
Ис ку ство пр вог су сре та и су о ча ва ња са на пи са ним 
ре чи ма и тек стом, уло жен ма њи или ве ћи труд да се 
она са вла да ју – то ис ку ство за јед нич ко је сви ма они ма 
ко ји по се ду ју спо соб ност чи та ња. Овај сте пен спо соб-
но сти, нај че шће до во љан за успе шно функ ци о ни са ње 

основ ног ни воа пи са не 
ко му ни ка ци је, при ма ње 
и раз у ме ва ње од ре ђе не 
по ру ке, не што је на шта 
ве ћи на љу ди пр во по ми-
сли ка да се по ме не чи та-
ње. Ме ђу тим, сри ца ње 
сло ва са мо је по че так; 
„при ступ у ко лек тив но 
пам ће ње“ зах те ва јед ну 
мно го сло же ни ју, ра зно-
вр сни ју и озбиљ ни ју ак-
тив ност. Чи та ње је све о-
бу хват ни чи ни лац ко ји 
про жи ма и де лу је на 
раз ли чи те аспек те чо ве-
ко вог жи во та: по чев од 

ин ди ви ду ал ног, пси хич ког и емо тив ног, па све до дру-
штве ног и кул тур ног, у нај ши рем зна че њу тих ре чи. 
Исто вре ме но, и оно тр пи ути ца је, ме ња се, уса вр ша ва, 
про ду бљу је или за па да у кри зу. У овом ра ду по ку ша-
ће мо да, на при ме ру чи та ња и чи та лач ких ин те ре со ва-
ња у Ре сав ској би бли о те ци у Сви лајн цу, а с по себ ним 
освр том на чи та ње књи жев них де ла, ра све тли мо бар 
не ке аспек те овог сло же ног про бле ма.

Чи та ње и чи та лач ка 
ин те ре со ва ња на Оде ље њу 

за од ра сле 
Ре сав ске би бли о те ке у Сви лајн цу 

за пе ри од јул 2007 – јул 2008.

1 Alberto Mangel, Istorija čitanja, prev. Vladimir Gvozden, (Novi Sad: 
Svetovi, 2005), 81. 

Ре сав ска би бли о те ка у Сви лајн цу
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Чи та ње код ве ћи не љу ди по чи ње опа жа њем сло ва 
по мо ћу чу ла ви да, да кле, пер цеп ци јом. Још су у ан ти-
ци не ки ми сли о ци по ку ша ва ли да про на ђу од го вор 
на пи та ње ка ко чи та мо, од но сно, ка кви се то про це си 
де ша ва ју у на шем оку и у на шој гла ви док опа жа мо не-
ки текст. Да нас се, ма ње-ви ше, по у зда но зна да при ли-
ком чи та ња на ше око не кли зи рав но мер но и ли не ар-
но пре ко ис пи са не стра ни це, већ се кре ће ско ко ви то 
(тзв. са ка де). Крат ке па у зе ко је око пра ви из ме ђу два 
ско ка је су, за пра во, тре ну ци у ко ји ма опа жа мо, не реч 
по реч, не го чи та ве гру пе ре чи. Та ко опа же не ре чи, 
за хва љу ју ћи прет ход ном ис ку ству, наш мо зак иден ти-
фи ку је и пам ти. На жа лост, сло же не ак тив но сти људ-
ског мо зга у про це су чи та ња и да ље су, и по ред број-
них ис пи ти ва ња у овој обла сти, ве ли ка не по зна ни ца.

С дру ге стра не, иако је на у ка о књи жев но сти тек у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка по че ла озбиљ ни је да се ба ви 
про бле мом чи та ња и уло гом чи та о ца, чи та ње је ве о ма 
бр зо по ста ло оп се сив на те ма епо хе2, а не ка раз ми шља-
ња, иде је и за кључ ци до ко јих се до шло, по ка за ли су 
се као ве о ма ин спи ра тив ни, за ни мљи ви и да ле ко се-
жни. Раз вио се низ раз ли чи тих при сту па, од исто риј-
ског, со ци о ло шког, фе но ме но ло шког, хер ме не у тич ког 
до пси хо а на ли тич ког, се ман тич ког, струк ту ра ли стич-
ког, фе ми ни стич ког.

Јед ну од мо гу ћих де фи ни ци ја чи та ња дао је и Но-
ви ца Ми лић, уво де ћи по јам „дис јунк тив на син те за“3. 
Он чи та ње, као што мо же мо за кљу чи ти из на ве де ног 
тер ми на, од ре ђу је као ком плек сну син те зу раз ли чи-
тих, у исто вре ме про тив реч них, ис кљу чи вих и не за-
ви сних, али ме ђу соб но и те ка ко по ве за них и ис пре-
пле та них опе ра ци ја. Као што смо већ по ме ну ли, чи-
та ње по чи ње пер цеп ци јом и раз у ме ва њем, а за тим, 
пре ма Ми ли ћу, об у хва та ре ког ни ци ју и ког ни ци ју, 
као пре по зна ва ње ста рог и са зна ва ње но вог са др жа ја, 
ме мо ри са ње и за бо рав, ре флек си ју и спе ку ла ци ју, има-
ги на ци ју и фан та зи ју, да би на кра ју укљу чи ло и са му 
не чи тљи вост као јед но од сво јих бит них обе леж ја. Да-
кле, су срет са тек стом4 пра ви је иза зов за оне ко ји се-
бе на зи ва ју или сма тра ју чи та о ци ма; он под ра зу ме ва 
стал ну ан га жо ва ност и ак тив ност ду ха, ра до зна лост, 
отво ре ност и кре а тив ност. Текст не тр пи па сив ност, 
за тво ре ност и пред ра су де, и за оне ко ји чи та ње не 
схва та ју као ди ја лог, оста је за у век не про чи тан.

Мо жда упра во ов де, у овој сло же но сти и зах тев но-
сти, ле жи и је дан од узро ка оно га што се већ из ве сно 
вре ме озна ча ва као кри за чи та ња. На рав но, то ни је и 
је ди ни узрок и, уко ли ко при хва ти мо да кри за за и ста 

по сто ји, он да мо ра мо би ти све сни да су ње ни узро ци 
број ни. Ка да се го во ри о кри зи чи та ња, нај че шће се 
ми сли на то да љу ди све ма ње чи та ју, или да ве ћи на 
уоп ште не чи та. Ме ђу тим, на ма се чи ни да је пра ви 
про блем, за пра во, не то ко ли ко се чи та или не чи та, 
не го шта и ка квог је ква ли те та оно што и ти ма ло број-
ни чи та о ци да нас чи та ју. И још: дру штво ко је је би ло 
или се бар тру ди ло да бу де за сно ва но на ху ма ни стич-
ким иде а ли ма, а ко је је, ка жу, свој крах до жи ве ло у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка, књи жев ност је сма тра ло но-
си о цем кул ту ре и ду хов но сти, скла ди штем етич ких 
и есте тич ких вред но сти. Пи та ње је шта на по чет ку 
21. ве ка књи жев ност зна чи сво јим чи та о ци ма и да ли 
она и да ље за слу жу је по вла шће но ме сто у сфе ри ду-
хов них де лат но сти, или је и овај по ло жај ко ји да нас 
за у зи ма са мо по сле ди ца но стал ги је за до брим ста рим 
вре ме ни ма, ве штач ки и кон фор ми стич ки одр жа ван 
на ште ту оног до брог што је у књи жев но сти и ме ђу 
ње ним чи та о ци ма оста ло. Би бли о те ке, иако и са ме 
у про це су пре и спи ти ва ња и од ре ђи ва ња свог ме ста 
у са вре ме ном дру штву, и да ље су нај бо љи по ка за тељ 
оно га што се де ша ва са чи та њем и чи та о ци ма, њи хо ве 
са да шњо сти али и бу дућ но сти.

Ре сав ска би бли о те ка у Сви лајн цу пре ма сво јим чи-
та о ци ма не гу је је дан из ра зи то отво рен и не по сре дан 
од нос. Та кав при ступ, ко ји под ра зу ме ва сва ко днев ни 
кон такт са ко ри сни ци ма, раз го вор и упо зна ва ње са 
њи хо вим чи та лач ким на ви ка ма и ин те ре со ва њи ма, 
по ла зна је тач ка на шег ра да.

У 2007. го ди ни, Ре сав ска би бли о те ка има ла је, на 
Оде ље њу за од ра сле, укуп но упи са них 635 ко ри сни-
ка. Од тог бро ја, ве ћи ну су чи ни ле же не, укуп но 460, 
док је број упи са них му шка ра ца из но сио 175. Што се 
струк ту ре ко ри сни ка пре ма за ни ма њи ма ти че, она је 
из гле да ла ова ко:
-  уче ни ци сред њих шко ла – 186
-  сту ден ти – 64
-  рад ни ци у не по сред ној про из вод њи – 81
-  рад ни ци у дру штве ним де лат но сти ма – 216
-  по љо при вред ни ци – 8
-  оста ли (до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ни) – 80

На ве шће мо од мах и по дат ке из 2008. го ди не, за-
кључ но са 10. сеп тем бром: укуп но упи са них ко ри сни-
ка је 592, од че га 443 же на и 149 му шка ра ца. Струк ту-
ра ко ри сни ка пре ма за ни ма њу је сле де ћа:
- уче ни ци сред њих шко ла – 178
- сту ден ти – 59
- рад ни ци у не по сред ној про из вод њи – 86
- рад ни ци у дру штве ним де лат но сти ма – 187
- по љо при вред ни ци – 8
- оста ли (до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ни) – 74

Ова по де ла пре ма за ни ма њи ма, по себ но у ка те го-
ри ја ма рад ни ка у не по сред ној про из вод њи и рад ни ка 
у дру штве ним де лат но сти ма, мо жда и ни је нај срећ ни-
ја, а и од нос ни воа обра зо ва ња и за ни ма ња ни је у пот-
пу но сти ускла ђен, ипак и ова ква по де ла да је нам до-

2 Јадранка Божић, „Читалац у средишту пажње: савремене теорије 
читања“, Гласник НБС III, бр. 1, (2001): 58. 
3 Novica Milić, Predavanja o čitanju (Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 
2000), 167-168. Види и: Новица Милић „Увод у читање“, у Како 
читати: о стратегијама читања трагова културе, приредио 
Саша Илић (Београд: Народна библиотека Србије, 2005), 15-17.
4 Појам „текст“ овде користимо, пре свега, мислећи на уметничке 
текстове. То, наравно, не значи да читање неких других текстова не 
подразумева напред набројане операције.
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Чи та ње код ве ћи не љу ди по чи ње опа жа њем сло ва 
по мо ћу чу ла ви да, да кле, пер цеп ци јом. Још су у ан ти-
ци не ки ми сли о ци по ку ша ва ли да про на ђу од го вор 
на пи та ње ка ко чи та мо, од но сно, ка кви се то про це си 
де ша ва ју у на шем оку и у на шој гла ви док опа жа мо не-
ки текст. Да нас се, ма ње-ви ше, по у зда но зна да при ли-
ком чи та ња на ше око не кли зи рав но мер но и ли не ар-
но пре ко ис пи са не стра ни це, већ се кре ће ско ко ви то 
(тзв. са ка де). Крат ке па у зе ко је око пра ви из ме ђу два 
ско ка је су, за пра во, тре ну ци у ко ји ма опа жа мо, не реч 
по реч, не го чи та ве гру пе ре чи. Та ко опа же не ре чи, 
за хва љу ју ћи прет ход ном ис ку ству, наш мо зак иден ти-
фи ку је и пам ти. На жа лост, сло же не ак тив но сти људ-
ског мо зга у про це су чи та ња и да ље су, и по ред број-
них ис пи ти ва ња у овој обла сти, ве ли ка не по зна ни ца.

С дру ге стра не, иако је на у ка о књи жев но сти тек у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка по че ла озбиљ ни је да се ба ви 
про бле мом чи та ња и уло гом чи та о ца, чи та ње је ве о ма 
бр зо по ста ло оп се сив на те ма епо хе2, а не ка раз ми шља-
ња, иде је и за кључ ци до ко јих се до шло, по ка за ли су 
се као ве о ма ин спи ра тив ни, за ни мљи ви и да ле ко се-
жни. Раз вио се низ раз ли чи тих при сту па, од исто риј-
ског, со ци о ло шког, фе но ме но ло шког, хер ме не у тич ког 
до пси хо а на ли тич ког, се ман тич ког, струк ту ра ли стич-
ког, фе ми ни стич ког.

Јед ну од мо гу ћих де фи ни ци ја чи та ња дао је и Но-
ви ца Ми лић, уво де ћи по јам „дис јунк тив на син те за“3. 
Он чи та ње, као што мо же мо за кљу чи ти из на ве де ног 
тер ми на, од ре ђу је као ком плек сну син те зу раз ли чи-
тих, у исто вре ме про тив реч них, ис кљу чи вих и не за-
ви сних, али ме ђу соб но и те ка ко по ве за них и ис пре-
пле та них опе ра ци ја. Као што смо већ по ме ну ли, чи-
та ње по чи ње пер цеп ци јом и раз у ме ва њем, а за тим, 
пре ма Ми ли ћу, об у хва та ре ког ни ци ју и ког ни ци ју, 
као пре по зна ва ње ста рог и са зна ва ње но вог са др жа ја, 
ме мо ри са ње и за бо рав, ре флек си ју и спе ку ла ци ју, има-
ги на ци ју и фан та зи ју, да би на кра ју укљу чи ло и са му 
не чи тљи вост као јед но од сво јих бит них обе леж ја. Да-
кле, су срет са тек стом4 пра ви је иза зов за оне ко ји се-
бе на зи ва ју или сма тра ју чи та о ци ма; он под ра зу ме ва 
стал ну ан га жо ва ност и ак тив ност ду ха, ра до зна лост, 
отво ре ност и кре а тив ност. Текст не тр пи па сив ност, 
за тво ре ност и пред ра су де, и за оне ко ји чи та ње не 
схва та ју као ди ја лог, оста је за у век не про чи тан.

Мо жда упра во ов де, у овој сло же но сти и зах тев но-
сти, ле жи и је дан од узро ка оно га што се већ из ве сно 
вре ме озна ча ва као кри за чи та ња. На рав но, то ни је и 
је ди ни узрок и, уко ли ко при хва ти мо да кри за за и ста 

по сто ји, он да мо ра мо би ти све сни да су ње ни узро ци 
број ни. Ка да се го во ри о кри зи чи та ња, нај че шће се 
ми сли на то да љу ди све ма ње чи та ју, или да ве ћи на 
уоп ште не чи та. Ме ђу тим, на ма се чи ни да је пра ви 
про блем, за пра во, не то ко ли ко се чи та или не чи та, 
не го шта и ка квог је ква ли те та оно што и ти ма ло број-
ни чи та о ци да нас чи та ју. И још: дру штво ко је је би ло 
или се бар тру ди ло да бу де за сно ва но на ху ма ни стич-
ким иде а ли ма, а ко је је, ка жу, свој крах до жи ве ло у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка, књи жев ност је сма тра ло но-
си о цем кул ту ре и ду хов но сти, скла ди штем етич ких 
и есте тич ких вред но сти. Пи та ње је шта на по чет ку 
21. ве ка књи жев ност зна чи сво јим чи та о ци ма и да ли 
она и да ље за слу жу је по вла шће но ме сто у сфе ри ду-
хов них де лат но сти, или је и овај по ло жај ко ји да нас 
за у зи ма са мо по сле ди ца но стал ги је за до брим ста рим 
вре ме ни ма, ве штач ки и кон фор ми стич ки одр жа ван 
на ште ту оног до брог што је у књи жев но сти и ме ђу 
ње ним чи та о ци ма оста ло. Би бли о те ке, иако и са ме 
у про це су пре и спи ти ва ња и од ре ђи ва ња свог ме ста 
у са вре ме ном дру штву, и да ље су нај бо љи по ка за тељ 
оно га што се де ша ва са чи та њем и чи та о ци ма, њи хо ве 
са да шњо сти али и бу дућ но сти.

Ре сав ска би бли о те ка у Сви лајн цу пре ма сво јим чи-
та о ци ма не гу је је дан из ра зи то отво рен и не по сре дан 
од нос. Та кав при ступ, ко ји под ра зу ме ва сва ко днев ни 
кон такт са ко ри сни ци ма, раз го вор и упо зна ва ње са 
њи хо вим чи та лач ким на ви ка ма и ин те ре со ва њи ма, 
по ла зна је тач ка на шег ра да.

У 2007. го ди ни, Ре сав ска би бли о те ка има ла је, на 
Оде ље њу за од ра сле, укуп но упи са них 635 ко ри сни-
ка. Од тог бро ја, ве ћи ну су чи ни ле же не, укуп но 460, 
док је број упи са них му шка ра ца из но сио 175. Што се 
струк ту ре ко ри сни ка пре ма за ни ма њи ма ти че, она је 
из гле да ла ова ко:
-  уче ни ци сред њих шко ла – 186
-  сту ден ти – 64
-  рад ни ци у не по сред ној про из вод њи – 81
-  рад ни ци у дру штве ним де лат но сти ма – 216
-  по љо при вред ни ци – 8
-  оста ли (до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ни) – 80

На ве шће мо од мах и по дат ке из 2008. го ди не, за-
кључ но са 10. сеп тем бром: укуп но упи са них ко ри сни-
ка је 592, од че га 443 же на и 149 му шка ра ца. Струк ту-
ра ко ри сни ка пре ма за ни ма њу је сле де ћа:
- уче ни ци сред њих шко ла – 178
- сту ден ти – 59
- рад ни ци у не по сред ној про из вод њи – 86
- рад ни ци у дру штве ним де лат но сти ма – 187
- по љо при вред ни ци – 8
- оста ли (до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ни) – 74

Ова по де ла пре ма за ни ма њи ма, по себ но у ка те го-
ри ја ма рад ни ка у не по сред ној про из вод њи и рад ни ка 
у дру штве ним де лат но сти ма, мо жда и ни је нај срећ ни-
ја, а и од нос ни воа обра зо ва ња и за ни ма ња ни је у пот-
пу но сти ускла ђен, ипак и ова ква по де ла да је нам до-

2 Јадранка Божић, „Читалац у средишту пажње: савремене теорије 
читања“, Гласник НБС III, бр. 1, (2001): 58. 
3 Novica Milić, Predavanja o čitanju (Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 
2000), 167-168. Види и: Новица Милић „Увод у читање“, у Како 
читати: о стратегијама читања трагова културе, приредио 
Саша Илић (Београд: Народна библиотека Србије, 2005), 15-17.
4 Појам „текст“ овде користимо, пре свега, мислећи на уметничке 
текстове. То, наравно, не значи да читање неких других текстова не 
подразумева напред набројане операције.
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бар увид у струк ту ру ко ри сни ка Ре сав ске би бли о те ке. 
Мо же мо да при ме ти мо да је број упи са них ко ри сни-
ка, и на го ди шњем ни воу и по гру па ма, иако у ма лом 
опа да њу у 2008. го ди ни, при лич но ујед на чен.

Зна чај но нај ве ћи број чи та ла ца је из гру пе рад ни-
ка у дру штве ним де лат но сти ма. Ова гру па об у хва та 
осо бе са ви шим и ви со ким, али и оне са сте че ним 
сред њим че тво ро го ди шњим обра зо ва њем, од но сно 
за по сле не у школ ству, здрав ству, оп штин ским, суд-
ским и дру гим управ ним ор га ни ма, бан ка ма и та ко 
да ље. За по сле ни у дру штве ним де лат но сти ма не са мо 
да чи не нај број ни ју гру пу, већ су и нај ре дов ни ји по-
се ти о ци Би бли о те ке. Не ка ко ло гич но, сле де ћу гру пу 
чи не сред њо школ ци. Иако број од 186 од но сно 178 
упи са них и ни је та ко лош, тре ба на гла си ти да у Сви-
лајн цу по сто је две сред ње шко ле: Сред ња шко ла Сви-
лај нац (у свом са ста ву има Гим на зи ју, за тим сме ро ве 
Ма шин ство и об ра да ме та ла, Еко но ми ја, пра во и ад-
ми ни стра ци ја, Тр го ви на, уго сти тељ ство и ту ри зам) 
и По љо при вред но-ве те ри нар ска шко ла са до мом 

уче ни ка, та ко да би и број упи са них сред њо шко ла ца 
мо гао да бу де знат но ве ћи. Сту ден ти, као по себ на гру-
па, углав ном су они са дру штве них сме ро ва, што је 
у пр вом ре ду по сле ди ца до бре за сту пље но сти њи ма 
нео п ход не ли те ра ту ре, по себ но из обла сти књи жев не 
те о ри је и кри ти ке, а за тим и из исто ри је, фи ло зо фи је, 
лин гви сти ке, со ци о ло ги је. Нај ра зу ђе ни је и нај ра зно-
вр сни је пре ма сво јој струк ту ри су гру пе озна че не 
као „рад ни ци у не по сред ној про из вод њи“ и „оста ли“, 
ма да, ка ко ће мо ка сни је ви де ти, ка да су у пи та њу чи-
та лач ка ин те ре со ва ња и из бор књи га (ако из у зме мо 
сту ден те и оба ве зну лек ти ру сред њо шко ла ца), не ма 
ве ћих раз ми мо и ла же ња и раз ли ка ме ђу свим овим 
гру па ма. Јед но ци фре ни број упи са них по љо при вред-
ни ка је по ра жа ва ју ћи, али те ши чи ње ни ца да је и у 
2008. го ди ни остао исти, то јест да се ни је сма њио у 
од но су на прет ход ну го ди ну.

Оно што сле ди је та бе лар ни при каз бро ја чи та ла-
ца и струк ту ре ли те ра ту ре ко ју су они по зајм љи ва ли 
у Ре сав ској би бли о те ци у пе ри о ду јул 2007 – јул 2008.

2007. г. Ученици 
средњих 
школа

Студенти Радници у 
непосредној 
производњи

Радници у 
друштвеним 
делатностима

Пољопривредници Остали

Јул 72 43 65 122 2 67

Август 84 40 56 102 6 85

Септембар 132 39 81 110 2 75

Октобар 124 37 58 145 5 88

Новембар 137 35 113 129 5 87

Децембар 135 19 65 107 7 69

2007. г. 0 1 2 3 5 6 7 8/српска 
књижевност

8/преведена 
књижевност

9

Јул 0 25 7 3 4 11 14 164 685 25

Август 1 30 20 5 3 22 10 161 593 10

Септембар 26 45 8 8 4 16 14 212 629 19

Октобар 28 63 10 8 9 23 15 225 608 33

Новембар 11 51 19 6 7 37 10 258 611 31

Децембар 7 54 6 8 9 21 2 237 545 27

Табела 1.1. Статистички подаци који се односе на број читалаца (према занимању) који су користили услуге библиотеке 
у периоду од јула до децембра 2007. г.

Табела 1.2. Статистички подаци који се односе на број позајмљених књига (према стручним групама) 
у периоду од јула до децембра 2007. г. 

Б И Б Л И О Т Е К А
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2008. г. Ученици 
средњих 
школа

Студенти Радници у 
непосредној 
производњи

Радници у 
друштвеним 
делатностима

Пољопри-
вредници

Остали

Јануар 130 22 62 115 6 71

Фебруар 116 25 72 126 4 70

Март 147 28 80 133 5 73

Април 148 32 63 143 2 54

Мај 110 24 69 119 8 46

Јун 114 15 90 115 3 54

Јул 123 48 72 150 5 83

2008. г. 0 1 2 3 5 6 7 8/српска 
књижевност

8/преведена 
књижевност

9

Јануар 11 41 14 8 5 25 7 164 568 102

Фебруар 11 31 15 14 10 32 12 172 558 68

Март 18 34 10 9 13 42 6 232 553 49

Април 23 36 11 14 9 15 13 255 587 24

Мај 9 39 10 13 3 22 7 223 454 38

Јун 12 24 4 7 5 16 4 171 598 28

Јул 1 34 5 14 5 25 5 207 757 21

Табела 2.1. Статистички подаци који се односе на број читалаца (према занимању) који су користили услуге библиотеке 
у периоду од јануара до јула 2008. г.

Б И Б Л И О Т Е К А

Табела 2.2. Статистички подаци који се односе на број позајмљених књига (према стручним групама) 
у периоду од јануара до јула 2008. г.

Чи ње ни ца да же не чи не ви ше од две тре ћи не 
укуп ног бро ја чи та ла ца ни је ни ма ло за не мар љи ва, у 
ства ри, она је од пре суд ног зна ча ја за по да так о то ме 
ко ја се ли те ра ту ра нај ви ше и нај че шће по зајм љу је и 
чи та. За раз ли ку од му шка ра ца чи ји је из бор ли те ра-
ту ре при лич но све ден и ис кљу чив (три ле ри и кри ми-
на ли стич ки ро ма ни, еп ска фан та сти ка, исто риј ске, 
по ли тич ке и дру штве не те ме, а ско ро ни кад, ре ци мо, 
по пу лар на пси хо ло ги ја), же не су пра ви сва шта ри. 
То, с јед не стра не мо же би ти по зи тив но, јер по ка зу-
је отво ре ност пре ма раз ли чи тим са др жа ји ма, али с 
дру ге стра не, от кри ва нам и не до ста так пра вих кри-
те ри ју ма и, ве о ма че сто, не из гра ђен чи та лач ки укус. 
Опет, чи та тељ ке су оба ве ште ни је о но вим из да њи ма 
и спрем ни је за раз го вор о про чи та ним књи га ма. Ва-
жно је ис та ћи и да нај ве ћи део оно га што се да нас об-

ја вљу је, а што се сма тра за ни мљи вим и по пу лар ним, 
има за циљ ну гру пу упра во жен ску по пу ла ци ју.

Из та бе ла 1.2. и 2.2. ви ди мо да су убе дљи во нај чи-
та ни ја де ла из стра них књи жев но сти, за тим де ла из 
срп ске књи жев но сти (и у јед ном и у дру гом слу ча ју 
ис кљу чи во са вре ме на про дук ци ја), сле де де ла из 
струч не гру пе 9 – пре све га из обла сти исто ри је и би о-
гра фи је, гру пе 1 – из обла сти по пу лар не пси хо ло ги је 
и гру пе 6 – из обла сти ме ди ци не. Од оста лих гру па, 
не што је тра же ни ја ли те ра ту ра из обла сти ре ли ги је. 
Ин те ре со ва ње за де ла из књи жев но сти и по пу лар не 
пси хо ло ги је ујед на че но је то ком це ле го ди не, док је 
код оста лих гру па оно че сто усло вље но не ким дру гим 
фак то ри ма, на при мер, за да ци ма ко је уче ни ци има ју 
у шко ли. Та ко су реч ни ци, ен ци кло пе ди је, лек си ко ни, 
де ла из исто ри је и исто ри је умет но сти, со ци о ло ги је, 
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књи жев не кри ти ке, по себ но ак ту ел ни у вре ме при пре-
ма ња ра зних ре фе ра та, пи са ња се ми нар ских и ма тур-
ских ра до ва.

Чи та о ци, ка да је у пи та њу „ле па“ књи жев ност, 
тра же нај но ви је на сло ве, оне ко ји се по ја вљу ју на ли-
ста ма бест се ле ра, о ко ји ма мо гу да чи та ју у по-
пу лар ним ча со пи си ма или оне ко је пре по ру чу-
ју по зна те лич но сти. И то је са свим ра зу мљи во. 
Ме ђу тим, за чу ђу је ско ро пот пу на не за ин те ре со-
ва ност за пи сце и де ла ко ја се сма тра ју кла си ци-
ма књи жев но сти. Ни сред њо школ ци, ко ји ова 
де ла чи та ју као оба ве зну лек ти ру, не ма ју бог зна 
ка кво ми шље ње о њи ма. По себ но нас је из не на-
ди ло то што, ре ци мо, по сле про чи та ног Каф ки-
ног Про це са, Ка ми је вог Стран ца или Ки шо вих 
Ра них ја да, ни ко од њих ни је по же лео да про чи-
та још не ко де ло до тич них пи са ца. Чест при го-
вор да је лек ти ра не ак ту ел на, не за ни мљи ва и да 
не од го ва ра ин те ре со ва њи ма да на шњих уче ни-
ка, ни је баш у свим слу ча је ви ма оправ дан, али, 
чи ни се, увек до бро до ђе као оправ да ње. На 
пи та ње: шта са да же ли те да чи та те?, нај че шћи 
од го во ри су: не што ла ко, јед но став но, за бав но, 
опу шта ју ће, да ни је мно го озбиљ но, до сад но, 
„фи ло зоф ско“, да има пу но ди ја ло га и ма ло 
„опи са“.5 Кла сич на де ла, као и она са јед но бој ним ко-
ри ца ма, без бом ба стич них на ја ва и оду ше вље них при-

ка за, без спи ска до би је них или за дла ку про пу ште них 
на гра да, не ка ко су уна пред пре по зна та као „до сад на“. 
Исто та ко, ве о ма је ва жно ко је из да вач, јер се из да-

ња не ких узи ма ју без раз ми шља ња и се лек ци је, 
она ко ка ко се по ја вљу ју, док су не ка де ла оста ла 
не про чи та на са мо за то што их је об ја вио дру ги, 
ма ње по пу ла ран из да вач. За ни мљи во је да на 
ова кав из бор и став не ути чу мно го обра зо ва-
ње и уз раст, то јест, сви чи та ју исто. При ме ти-
ли смо још не што: по што про чи та не ку књи гу, 
ве ћи на чи та ла ца ве о ма бр зо за бо ра вља име пи-
сца, па и на слов, та ко да већ по ме ну те ко ри це 
по ста ју је ди ни знак пре по зна ва ња про чи та ног.

Ме ђу књи жев ним вр ста ма, ро ман је већ 
ду го не при ко сно вен. Чи та о ци као да за зи ру од 
дру гих књи жев них об ли ка; ве о ма рет ко се де ша-
ва ло да не ко при хва ти да узме збир ку при по ве-
да ка, док по е зи ју, дра ме и есе је ско ро да ни ко 
ни је ни чи тао. У ства ри, слу чај са по е зи јом је 
за ни мљив и по ма ло па ра док са лан, јер пра ва по-
ма ма за пе сма ма на ста је у пе ри о ду одр жа ва ња 
так ми че ња из ре ци то ва ња. Пи та ње је са мо да 
ли ово ужур ба но пре ли ста ва ње збир ки у по тра-

зи за од го ва ра ју ћом пе смом мо же мо ствар но на зва ти 
чи та њем.

Ис та кли смо да је ква ли тет про чи та ног оно што 
сма тра мо кључ ним у раз ми шља њи ма о чи та њу да нас. 
Ако смо у прет ход ним ре до ви ма зву ча ли оштро или 
не га тив но, то нам ни је био циљ. Прет по ста вља мо да 
се чи та лач ка ин те ре со ва ња и на ви ке ко је смо за па зи-
ли у Ре сав ској би бли о те ци не раз ли ку ју пу но од оних 
у дру гим би бли о те ка ма у Ср би ји, а она су та ква ка ква 
су, и ми шље ња смо да се не мо же ура ди ти мно го ка-
ко би се про ме ни ла. Уоста лом, сви се сла жу да са вре-
ме но дру штво оста вља чо ве ку ве о ма ма ло вре ме на за 
аутен тич но ба вље ње со бом. Ка да да нас не ко од лу чи 

5 Навешћемо неке ауторе који су према нашој процени били 
најтраженији и најчитанији у Ресавској библиотеци у периоду од 
јула 2007. до јула 2008. Од страних аутора то су А. Квик, Н. Робертс, 
С. Браун, Д. Стил (једна група читатељки чита искључиво дела ових 
списатељица и ништа друго), затим, Џ. Сасон, И. Сундаресан, С. 
Кинсела, Н. Спаркс, Д. Балдачи, Т. Шевалије, Џ. Патерсон, С. Кинг, 
Д. Браун и други. Када је у питању српска књижевност, посебно су 
били читани романи Ковиљке Смиљковић, затим Љ. Хабјановић 
Ђуровић, М. Бобић-Мојсиловић, М. Видојковића, М. Јовановић, 
М. Капора, М. Ребић и других.



92

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1.  Бо жић, Ја дран ка. „Чи та лац у сре ди шту па жње: са-
вре ме не те о ри је чи та ња“. Гла сник НБС III, бр. 1 
(2001).

2.  Eko, Um ber to Šest šet nji kroz na ra tiv nu šu mu. Pre-
veo La zar Ma cu ra. Be o grad: Na rod na knji ga – Al fa, 
2003.

3.  Илић, Па вле. Кри за чи та ња: ком плек сан пе да го-
шки, кул ту ро ло шки и оп ште дру штве ни про блем. 
Но ви Сад: Град ска би бли о те ка, 2007.

4.  Илић, Са ша, прир. Ка ко чи та ти: о стра те ги ја-
ма чи та ња тра го ва кул ту ре. Бе о град: На род на 
би бли о те ка Ср би је, 2005.

5.  Ja us, Hans Ro bert. Este ti ka re cep ci je. Pre ve la Da rin ka 
Goj ko vić. Be o grad: No lit, 1978.

6.  Jo u ve, Vin cent. La lec tu re. Pa ris: Hac het te, 2006.
7.  Man gel, Al ber to. Isto ri ja či ta nja. Pre veo Vla di mir 

Gvo zden. No vi Sad: Sve to vi, 2005.
8.  Ma ric ki, Du šan ka, prir. Te o ri ja re cep ci je u na u ci o 

knji žev no sti. Be o grad: No lit, 1978.
9.  Mi lić, No vi ca. Pre da va nja o či ta nju. Be o grad: Na rod-

na knji ga – Al fa, 2000.
10.  Ugre šić, Du brav ka. Za bra nje no či ta nje. Za greb: Kon-

zor; Sa mi zdat Be o grad: B92, 2002.

Abstract 
This pa per de als with re a ding, re a der’s in te rests and ha bits at the Re sa vian Li brary in Svi laj nac. It is 
ba sed on everyday con tacts and con ver sa ti ons with re a ders abo ut the bo oks they lend and read, al so 
using the sta ti sti cal facts. The ar tic le tri es to an swer the qu e sti ons abo ut the ro le and in �u en ce of the 
li brary as a me di a tor bet we en the re a ders and the bo oks, and the po si tion and im por tan ce of li te ra tu re 
in con tem po rary li fe.
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да сво је вре ме про ве де чи та ју ћи књи гу, не би тре ба ло 
да му је све јед но ка квог је она ква ли те та. Дру ги је про-
блем то што је и са ма књи жев ност у при лич ном ха о су 
и збр ци, без ја сно утвр ђе них пра ви ла и кри те ри ју ма, 
па је до вољ но са мо не што пи са ти и об ја вљи ва ти да би 
се на зва ло пи сцем. Сан не ких аван гард них умет ни ка 
с по чет ка 20. ве ка о умет но сти од свих за све, ни је се 
на ја ви по ка зао на ро чи то при влач ним.

Књи жев ност као раз би бри га, као сред ство за опу-
шта ње и успа вљи ва ње, јед на три ви јал ност и ис пра-
зност за ме ње не дру гом, не би би ла про блем и те шко 

да би се уоп ште го во ри ло о не кој кри зи чи та ња, ка-
да не би по сто ја ла и књи жев ност ко ја не опу шта већ 
„гри зе и уба да“, она ко ја по ста вља пи та ња, уз не ми ру-
је, др жи вас буд ним и те ра на ди ја лог и игру, она књи-
жев ност ко ју, за ба вље ни и успа ва ни пра зним и глу-
пим при ча ма, по ла ко за бо ра вља мо. Ако би бли о те ке 
или, тач ни је, би бли о те ка ри мо гу не што да ура де то је 
да бар, с вре ме на на вре ме, под се те сво је ко ри сни ке (а 
мо жда и се бе), да и ова ква књи жев ност по сто ји и да је 
мо гу ће и иза јед но бој них ко ри ца от кри ти уз бу дљи ву 
и за ни мљи ву при чу!

Б И Б Л И О Т Е К А

Бранислав С. Марковић 
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Abstract 
This pa per de als with re a ding, re a der’s in te rests and ha bits at the Re sa vian Li brary in Svi laj nac. It is 
ba sed on everyday con tacts and con ver sa ti ons with re a ders abo ut the bo oks they lend and read, al so 
using the sta ti sti cal facts. The ar tic le tri es to an swer the qu e sti ons abo ut the ro le and in �u en ce of the 
li brary as a me di a tor bet we en the re a ders and the bo oks, and the po si tion and im por tan ce of li te ra tu re 
in con tem po rary li fe.

Key w ord s:
li brary, re a ding, re a der’s in te rests, li te ra tu re

да сво је вре ме про ве де чи та ју ћи књи гу, не би тре ба ло 
да му је све јед но ка квог је она ква ли те та. Дру ги је про-
блем то што је и са ма књи жев ност у при лич ном ха о су 
и збр ци, без ја сно утвр ђе них пра ви ла и кри те ри ју ма, 
па је до вољ но са мо не што пи са ти и об ја вљи ва ти да би 
се на зва ло пи сцем. Сан не ких аван гард них умет ни ка 
с по чет ка 20. ве ка о умет но сти од свих за све, ни је се 
на ја ви по ка зао на ро чи то при влач ним.

Књи жев ност као раз би бри га, као сред ство за опу-
шта ње и успа вљи ва ње, јед на три ви јал ност и ис пра-
зност за ме ње не дру гом, не би би ла про блем и те шко 

да би се уоп ште го во ри ло о не кој кри зи чи та ња, ка-
да не би по сто ја ла и књи жев ност ко ја не опу шта већ 
„гри зе и уба да“, она ко ја по ста вља пи та ња, уз не ми ру-
је, др жи вас буд ним и те ра на ди ја лог и игру, она књи-
жев ност ко ју, за ба вље ни и успа ва ни пра зним и глу-
пим при ча ма, по ла ко за бо ра вља мо. Ако би бли о те ке 
или, тач ни је, би бли о те ка ри мо гу не што да ура де то је 
да бар, с вре ме на на вре ме, под се те сво је ко ри сни ке (а 
мо жда и се бе), да и ова ква књи жев ност по сто ји и да је 
мо гу ће и иза јед но бој них ко ри ца от кри ти уз бу дљи ву 
и за ни мљи ву при чу!

Б И Б Л И О Т Е К А

Бранислав С. Марковић 
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Др жа ва и би бли о те ке
Би бли о те ке има ју ва жну уло гу

 у раз во ју дру штва зна ња

Ре дак ци ја на шег ча со пи са је од лу чи ла да от поч не 
сво је вр сни ди ја лог са др жав ним ор га ни ма ко ји су на би-
ло ко ји на чин над ле жни за би бли о те кар ство у Ср би ји. 
Од лу чи ли смо да пр ви раз го вор оба ви мо у Ми ни стар-
ству за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма тич ко дру штво, 
где смо на и шли на пу но раз у ме ва ње и спрем ност да се 
удо во љи на шем зах те ву. Због то га, Ре дак ци ја из ра жа ва 
за хвал ност пред став ни ци ма овог Mи ни стар ства, јер су 
се у ве о ма крат ком ро ку ода зва ли на шој же љи.

Наш са го вор ник на те ме ко је су нас ин те ре со ва-
ле био је Бо рис Бар јак та ро вић, др жав ни се кре тар 
Ми ни стар ства за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ци о но 
дру штво.

Го спо ди не Бар јак та ро ви ћу, да нас је цео свет по-
ста вио пред се бе циљ да по ста не дру штво зна ња, што 
прет по ста вља ус по ста вља ње ин фор ма тич ког дру-
штва. Има ли Ср би ја стра те ги ју раз во ја ин фор ма-
тич ког дру штва и ства ра ња дру штва зна ња?

- Стра те ги ја за раз вој ин фор ма ци о ног дру штва у 
Ре пу бли ци Ср би ји усво је на је 5. ок то бра 2006. го ди не и 
основ је раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва код нас.

У би бли о те кар ским кру го ви ма мо гло се чу ти да 
Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу-
бли ци Ср би ји из 2006. ша ље по ру ку да је ин фор ма ци о но 
дру штво ви ше тех нич ка, не го со ци о ло шка ка те го ри ја, 
а да до жи вот но уче ње тре ти ра ви ше као фло ску лу не-
го као пре ци зно раз ра ђен кон цепт.

- Стра те ги ја фор му ли ше нај оп шти је ци ље ве без 
пре те ра ног ула же ња у све де та ље. За ре а ли за ци ју сва ког 
од ци ље ва за ду жен је ве ли ки број ин сти ту ци ја, укљу чу-
ју ћи и ре сор на ми ни стар ства ко ја се од но се на би бли о-
те ке, те је нео п ход но при пре ми ти Ак ци о ни план ко јим 
ће се ре а ли зо ва ти ци ље ви ко ји се од но се на би бли о те ке.

Ства ра ње дру штва зна ња не за ми сли во је без раз-
во ја ин фор ма тич ке пи сме но сти. Шта је Ср би ја на 
том пла ну до са да ура ди ла и ка кви су не по сред ни ци-
ље ви у том прав цу?

- Пи та ње раз во ја ин фор ма тич ке пи сме но сти при-
мар но је ве за но за ре фор му основ ног и сред њег ин фор-
ма тич ког обра зо ва ња, што спа да у до мен Ми ни стар-

ства про све те. Ово не под ра зу ме ва са мо мо дер ни за-
ци ју про гра ма на ста ве ин фор ма ти ке, већ и при ме ну 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них технoлогија као по-
др шку из у ча ва њу дру гих пред ме та, као што су ма те ма-
ти ка, фи зи ка, биoлогија, исто ри ја, итд.

Mреже би бли о те ка пред ста вља ју прак тич но го то-
ву ин фра струк ту ру за ре а ли за ци ју по је ди них ци ље ва. 
По сто ји ли у Ва шем ми ни стар ству са зна ње о том ре-
сур су као су бјек ту у оства ри ва њу ци ље ва ин фор ма тич-
ког дру штва?

- Сва ка ко да по сто ји, али пред ла га ње кон крет них 
ак ци ја и про је ка та из обла сти би бли о те кар ства, као и 
њи хо ва ре а ли за ци ја, сто ји на би бли о те кар ској за јед ни-
ци у Ср би ји.

Има ли Ва ше Ми ни стар ство на ме ру да си стем-
ски под у пре по зи ци ју би бли о те ка и да ис ко ри сти 
огро ман струч ни по тен ци јал и огром но зна ње по хра-
ње но у би бли о те ка ма?

- Ми ни стар ство за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма-
ци о но дру штво, у са рад њи са ре сор ним ми ни стар стви-
ма ће по мо ћи да ље уна пре ђе ње Ака дем ске ра чу нар ске 
мре же Ср би је (АМРЕС) и ње но пре ра ста ње у Обра зов-
ну ра чу нар ску мре жу Ср би је, ко ја би прет по ста ви ла и 
зна чај ни је укљу чи ва ње би бли о те ка у овај си стем.

Ми ни стар ство за на у ку Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
уло жи ло је ве ли ка сред ства у фор ми ра ње фон до ва елек-

Интервју 

О Д Р А З

Бо рис Бар јак та ро вић, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства 
за те ле ко му ни ка ци је 
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трон ске ба зе по да та ка ку по ви ном књи га и ча со пи са у 
елек трон ском об ли ку. По сто ји ли на ме ра да се са том 
прак сом и на ста ви?

- Ми ни стар ство ће кроз по др шку АМРЕС-у сва ка-
ко обра ти ти па жњу и на овај сег мент де ло ва ња дру гих 
ми ни стар ста ва.

У раз ви је ном све ту, би бли о те ка ри су по ста ли су-
бјект у на ста ви на свим ни во и ма, а по ла ко то по ста ју 
и код нас, али не до ста је стра те ги ја о њи хо вом зна ча ју 
у на став ном про це су. Ка ко се на тај про блем гле да у 
Ва шем ми ни стар ству?

- Би бли о те ка ри је су од из у зет ног зна ча ја у на став-
ном про це су, и њи хо вим по ло жа јем и уло гом у том 
про це су би тре ба ло да се ви ше по за ба ве ре сор на ми-
ни стар ства.

Да нас не ке над ле жно сти у би бли о те кар ству Ср би-
је има ју 4 ми ни стар ства: на у ке, про све те, кул ту ре и 
Ва ше ми ни стар ство. Сма тра те ли сми сле ним да се би-
бли о те кар ство ста ви у над ле жност јед ног ми ни стар-
ства?

- Ми шље ња смо да је лак ше упра вља ти сва ким си-
сте мом из јед ног цен тра, па та ко и мре жом би бли о те-
ка, а уло га на шег ми ни стар ства би се огле да ла у по др-
шци оним ми ни стар стви ма ко ја су ви ше над ле жна за 
ову област.

Наш Ра чу нар ски цен тар бе о град ског Уни вер зи те-
та спа да у нај струч ни је оформ ље не цен тре у све ту, о 
че му све до че број на при зна ња ко ја до би ја. Тај цен тар 
је ус по ста вио елек трон ску ин фра струк ту ру на за вид-
ном ни воу, али он по кри ва ре ла тив но ма ли број ко ри-
сни ка. Да ли пла ни ра те да ље ши ре ње ака дем ске мре же 
у Ср би ји?

- МТИД пла ни ра да на пра ви план за ин те гра ци ју 
свих основ них и сред њих шко ла, ко је су тре нут но по ве-
за не на Ин тер нет пре ко Те ле ко ма и дру гих про вај де ра, 
у је дин стве ну обра зов ну мре жу Ср би је, ко ја ће по ста-
ти под мре жа Ака дем ске мре же Ср би је. На овај на чин, 
би ће об је ди ње не ака дем ска и обра зов на мре жа, па ће 
обе гру пе ко ри сни ка (пре ко 2.000 ин сти ту ци ја) мо ћи 
да ко ри сте на уч не, ис тра жи вач ке и обра зов не сер ви се, 
ин те гри са не у Европ ску ака дем ску мре жу (GE ANT). 
Нај ве ће би бли о те ке су већ део ака дем ске мре же, али 
МТИД пла ни ра да у окви ру овог про це са ус по ста ви 
са рад њу са Ми ни стар ством кул ту ре и ло кал ним са мо-
у пра ва ма, ка ко би се обез бе ди ло мно го ши ре по ве зи ва-
ње би бли о те ка.

Би бли о те кар ство Ср би је је ус по ста ви ло број не 
ве зе са ко ле га ма из зе ма ља бив ше Ју го сла ви је. У ин тер-
вју и ма ко је су да ва ли за је дан наш би бли о те кар ски 
ча со пис, ис ти ца ли су по тре бу раз ме не ин фор ма ци ја 
и ис ку ста ва из ме ђу би бли о те ка ра на шег ре ги о на. У 
прет ход ном пер со нал ном са ста ву Ми ни стар ства на-

у ке тај про је кат је без ре зер вно по др жан. Да ли би Ви 
и Ва ше ми ни стар ство би ли спрем ни да по др жи те тај 
про је кат?

- МТИД, са гла сно За ко ну о ми ни стар стви ма, не ма 
над ле жно сти у обла сти по ме ну тог про јек та.

Ка ко оце њу је те иде ју да се Ср би ја кан ди ду је за ре а-
ли за ци ју про јек та из сред ста ва Европ ске за јед ни це чи-
ји би циљ био да се утвр ди ме сто и уло га би бли о те ка ра 
у раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти, ин фор ма тич ког 
дру штва и дру штва зна ња?

- Нео спор на чи ње ни ца, ко ју ни је по треб но по себ-
но до ка зи ва ти, је сте да би бли о те ке и би бли о те ка ри 
по при ро ди свог по сла има ју ва жну уло гу у ин фор ма-
ти за ци ји Ср би је и раз во ју дру штва зна ња. За јед ни ца 
би бли о те ка и би бли о те ка ра, да кле, већ има сво је ме сто 
у ин фор ма ци о ном дру штву Ср би је, али оно што не до-
ста је је сте мно го ви ше про је ка та и сер ви са ко ји ће обез-
бе ди ти усло ве за аде кват но по хра њи ва ње, кла си фи ка-
ци ју, пре тра жи ва ње и ко ри шће ње зна ња у ра зним об-
ли ци ма (текст, сли ка, звук, итд). За ре а ли за ци ју ових 
про је ка та сва ка ко је по жељ но укљу чи ва ње у европ ске 
ини ци ја ти ве и кон кур се.

Ка ко оце њу је те ча со пис Пан че вач ко чи та ли ште 
ко ји по ста је све ути цај ни ји би бли о те кар ски ча со пис 
у Ср би ји?

- Ра ни је ни сам имао при ли ке да се срет нем са овим 
ча со пи сом. За хва љу ју ћи то ме што сте нам га по сла ли, 
про чи тао сам га и ње гов са др жај ми се до пао.

*
Ана ли зи ра ју ћи од го во ре ко је је на на ша пи та ња 

дао г. Б. Бар јак та ро вић, не дво сми сле но про из ла зи да 
мно го то га за ви си од ак тив но сти би бли о те ка ра и њи-
хо вих асо ци ја ци ја. Та ко је, у јед ном од сво јих од го во ра 
на на ша пи та ња, ре као да би би бли о те ка ри тре ба ло да 
пред ла жу кон крет не ак ци је и про јек те. У том сми слу 
би ло би, ре ци мо, ко ри сно да би бли о те ка ри Ср би је, 
пре ко сво јих ор га на, при пре ме те зе за на ја вље ни Ак-
ци о ни план, ко јим ће се ре а ли зо ва ти ци ље ви ко ји се 
од но се на би бли о те ке и бла го вре ме но га по ну де свим 
над ле жним ми ни стар стви ма.

Та ко ђе тре ба обра ти ти па жњу на ње го ву су ге сти ју 
да би за ре а ли за ци ју би бли о те кар ских про је ка та сва ка-
ко би ло по жељ но укљу чи ва ње у европ ске ини ци ја ти ве 
и кон кур се. То опет су ге ри ше по тре бу да на ше би бли-
о те кар ство осми сли та кве про јек те и по ну ди их као 
пред лог над ле жним ми ни стар стви ма.

У сва ком слу ча ју, од ак тив ности би бли о те кар ских 
асо ци ја ци ја за ви си и ко ли ко ће про бле ма ти ка би бли о-
те кар ства би ти у фо ку су над ле жних др жав них ин сти-
ту ци ја и ко ли ку ће и ка кву по др шку би бли о те кар ство 
има ти.

Ми ло је Пе тро вић

О Д Р А З
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трон ске ба зе по да та ка ку по ви ном књи га и ча со пи са у 
елек трон ском об ли ку. По сто ји ли на ме ра да се са том 
прак сом и на ста ви?

- Ми ни стар ство ће кроз по др шку АМРЕС-у сва ка-
ко обра ти ти па жњу и на овај сег мент де ло ва ња дру гих 
ми ни стар ста ва.

У раз ви је ном све ту, би бли о те ка ри су по ста ли су-
бјект у на ста ви на свим ни во и ма, а по ла ко то по ста ју 
и код нас, али не до ста је стра те ги ја о њи хо вом зна ча ју 
у на став ном про це су. Ка ко се на тај про блем гле да у 
Ва шем ми ни стар ству?

- Би бли о те ка ри је су од из у зет ног зна ча ја у на став-
ном про це су, и њи хо вим по ло жа јем и уло гом у том 
про це су би тре ба ло да се ви ше по за ба ве ре сор на ми-
ни стар ства.

Да нас не ке над ле жно сти у би бли о те кар ству Ср би-
је има ју 4 ми ни стар ства: на у ке, про све те, кул ту ре и 
Ва ше ми ни стар ство. Сма тра те ли сми сле ним да се би-
бли о те кар ство ста ви у над ле жност јед ног ми ни стар-
ства?

- Ми шље ња смо да је лак ше упра вља ти сва ким си-
сте мом из јед ног цен тра, па та ко и мре жом би бли о те-
ка, а уло га на шег ми ни стар ства би се огле да ла у по др-
шци оним ми ни стар стви ма ко ја су ви ше над ле жна за 
ову област.

Наш Ра чу нар ски цен тар бе о град ског Уни вер зи те-
та спа да у нај струч ни је оформ ље не цен тре у све ту, о 
че му све до че број на при зна ња ко ја до би ја. Тај цен тар 
је ус по ста вио елек трон ску ин фра струк ту ру на за вид-
ном ни воу, али он по кри ва ре ла тив но ма ли број ко ри-
сни ка. Да ли пла ни ра те да ље ши ре ње ака дем ске мре же 
у Ср би ји?

- МТИД пла ни ра да на пра ви план за ин те гра ци ју 
свих основ них и сред њих шко ла, ко је су тре нут но по ве-
за не на Ин тер нет пре ко Те ле ко ма и дру гих про вај де ра, 
у је дин стве ну обра зов ну мре жу Ср би је, ко ја ће по ста-
ти под мре жа Ака дем ске мре же Ср би је. На овај на чин, 
би ће об је ди ње не ака дем ска и обра зов на мре жа, па ће 
обе гру пе ко ри сни ка (пре ко 2.000 ин сти ту ци ја) мо ћи 
да ко ри сте на уч не, ис тра жи вач ке и обра зов не сер ви се, 
ин те гри са не у Европ ску ака дем ску мре жу (GE ANT). 
Нај ве ће би бли о те ке су већ део ака дем ске мре же, али 
МТИД пла ни ра да у окви ру овог про це са ус по ста ви 
са рад њу са Ми ни стар ством кул ту ре и ло кал ним са мо-
у пра ва ма, ка ко би се обез бе ди ло мно го ши ре по ве зи ва-
ње би бли о те ка.

Би бли о те кар ство Ср би је је ус по ста ви ло број не 
ве зе са ко ле га ма из зе ма ља бив ше Ју го сла ви је. У ин тер-
вју и ма ко је су да ва ли за је дан наш би бли о те кар ски 
ча со пис, ис ти ца ли су по тре бу раз ме не ин фор ма ци ја 
и ис ку ста ва из ме ђу би бли о те ка ра на шег ре ги о на. У 
прет ход ном пер со нал ном са ста ву Ми ни стар ства на-

у ке тај про је кат је без ре зер вно по др жан. Да ли би Ви 
и Ва ше ми ни стар ство би ли спрем ни да по др жи те тај 
про је кат?

- МТИД, са гла сно За ко ну о ми ни стар стви ма, не ма 
над ле жно сти у обла сти по ме ну тог про јек та.

Ка ко оце њу је те иде ју да се Ср би ја кан ди ду је за ре а-
ли за ци ју про јек та из сред ста ва Европ ске за јед ни це чи-
ји би циљ био да се утвр ди ме сто и уло га би бли о те ка ра 
у раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти, ин фор ма тич ког 
дру штва и дру штва зна ња?

- Нео спор на чи ње ни ца, ко ју ни је по треб но по себ-
но до ка зи ва ти, је сте да би бли о те ке и би бли о те ка ри 
по при ро ди свог по сла има ју ва жну уло гу у ин фор ма-
ти за ци ји Ср би је и раз во ју дру штва зна ња. За јед ни ца 
би бли о те ка и би бли о те ка ра, да кле, већ има сво је ме сто 
у ин фор ма ци о ном дру штву Ср би је, али оно што не до-
ста је је сте мно го ви ше про је ка та и сер ви са ко ји ће обез-
бе ди ти усло ве за аде кват но по хра њи ва ње, кла си фи ка-
ци ју, пре тра жи ва ње и ко ри шће ње зна ња у ра зним об-
ли ци ма (текст, сли ка, звук, итд). За ре а ли за ци ју ових 
про је ка та сва ка ко је по жељ но укљу чи ва ње у европ ске 
ини ци ја ти ве и кон кур се.

Ка ко оце њу је те ча со пис Пан че вач ко чи та ли ште 
ко ји по ста је све ути цај ни ји би бли о те кар ски ча со пис 
у Ср би ји?

- Ра ни је ни сам имао при ли ке да се срет нем са овим 
ча со пи сом. За хва љу ју ћи то ме што сте нам га по сла ли, 
про чи тао сам га и ње гов са др жај ми се до пао.

*
Ана ли зи ра ју ћи од го во ре ко је је на на ша пи та ња 

дао г. Б. Бар јак та ро вић, не дво сми сле но про из ла зи да 
мно го то га за ви си од ак тив но сти би бли о те ка ра и њи-
хо вих асо ци ја ци ја. Та ко је, у јед ном од сво јих од го во ра 
на на ша пи та ња, ре као да би би бли о те ка ри тре ба ло да 
пред ла жу кон крет не ак ци је и про јек те. У том сми слу 
би ло би, ре ци мо, ко ри сно да би бли о те ка ри Ср би је, 
пре ко сво јих ор га на, при пре ме те зе за на ја вље ни Ак-
ци о ни план, ко јим ће се ре а ли зо ва ти ци ље ви ко ји се 
од но се на би бли о те ке и бла го вре ме но га по ну де свим 
над ле жним ми ни стар стви ма.

Та ко ђе тре ба обра ти ти па жњу на ње го ву су ге сти ју 
да би за ре а ли за ци ју би бли о те кар ских про је ка та сва ка-
ко би ло по жељ но укљу чи ва ње у европ ске ини ци ја ти ве 
и кон кур се. То опет су ге ри ше по тре бу да на ше би бли-
о те кар ство осми сли та кве про јек те и по ну ди их као 
пред лог над ле жним ми ни стар стви ма.

У сва ком слу ча ју, од ак тив ности би бли о те кар ских 
асо ци ја ци ја за ви си и ко ли ко ће про бле ма ти ка би бли о-
те кар ства би ти у фо ку су над ле жних др жав них ин сти-
ту ци ја и ко ли ку ће и ка кву по др шку би бли о те кар ство 
има ти.

Ми ло је Пе тро вић

О Д Р А З
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Би бли о те кар ство 
у на шем окру же њу

На ци о нал на и уни вер зи тет ска би бли о те ка 
Бо сне и Хер це го ви не

Интервју 

О Д Р А З

Библиотекарство је као професија, нажалост, у 
извјесној мјери, запостављено.

Библиотеке нису усамљена острва, већ 
институције које се баве организирањем знања и 
информирања и као такве морају бити у узајамној 
комуникацији.

Панчевачко читалиште овим 
интервјуом започиње серију разго-
вора о стању библиотекарства у нашем 
окружењу, са циљем да се на тај начин 
обезбеди неопходна комуникација 
између суседних библиотечких 
организација као предуслов бољег 
међусобног разумевања, размене 
искустава и пружања међусобне 
помоћи у достизању европских 
стандарда у библиотекарству. То 
ће допринети већој афирмацији, а 
самим тим и повољнијем статусу 
ових институција у државама са 
простора бивше Југославије, где 
библиотекарство још нема онај 
дигнитет који се данас подразумева у 
развијеним земљама Европе и света.

Наш први саговорник на ову тему је др Исмет 
Овчина, директор Националне и универзитетске 
библиотеке Босне и Херцеговине. Одговарајући на 
наша питања, изнео је своје ставове и мишљења, како 
о актуелном тренутку библиотекарства у БиХ, тако и 
о потреби интензивне сарадње библиотека на овим 
просторима.

Господине Овчина, како изгледа актуелни 
тренутак библиотекарства у БиХ? Са каквим се 
проблемима суочавате, а шта убрајате у несумњиве 
успехе? Какав је статус библиотекара? Како држава и 
органи на свим нивоима власти подржавају ваш рад?

- Европске библиотеке се, поред буџетских средста-
ва за редовно функционирање, све чешће усмјеравају на 

тражење властитих извора финансирања и „тржишно 
пословање“, односно пројектовање „самоодрживости“.

У босанско-херцеговачком постдејтонском де-
мократском друштву, у којем се, увјетно речено, 
препознаје и признаје потреба за постојањем биб-
лиотека као институција културе, образовања и 

науке, као резултат друштвено-
политичког устроја са два ентитета, 
десет кантона и једним дистриктом, 
јесте постојање толико и закона 
о библиотечкој дјелатности, што 
умногоме подразумијева потребу за 
појачаним ангажманом у примјени 
стандарда у овој области, као и 
струци опћенито.

Из визуре НУБ БиХ, сасвим 
је јасно шта је њена визија и 
она није неостварива: очување 
документарног насљеђа Босне и 
Херцеговине и пружање одгова-
рајућих библиотечких сервиса 
корисницима, обнова уништених 
и оштећених колекција, развој 
библиотечко-информационог сис-
тема у БиХ и праћење савремених 
библиотечких трендова у Европи 

и свијету, основна је мисија и главни задатак ове 
институције. Већ постоје краткорочни и дугорочни 
циљеви и стратегија за њихово постизање, што 
свакако захтијева одговарајућу друштвену подршку.

Слика стања библиотека презентирана је у 
публикацијама Националне и универзитетске 
библиотеке Босне и Херцеговине (НУБ БиХ) Водич 
кроз јавне библиотеке у Босни и Херцеговини, из 2006. 
године и Водич кроз високошколске библиотеке у БиХ 
из 2008. године, са јасним показатељима о правном и 
финансијском статусу, као и о увјетима рада у њима.

Примарни мотив за објављивање тога Водича 
био је, заправо, сачинити и предочити јавности 
реалну слику о једном од најзначајнијих сегмената 
босанско-херцеговачке културе, образовања и науке, 

Др Исмет Овчина, 
директор Националне и универзитетске 

библиотеке БиХ
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те појединачно представити библиотечке установе 
– ризнице знања и информација из цијеле Босне и 
Херцеговине.

Подстицај нам је био и промовирање и афирмација 
библиотекарства као професије, која је, нажалост, још 
у извјесној мјери запостављена у нашем друштву.

Ни статус библиотека (како правни, тако и 
финансијски), као ни увјети рада у њима, али ни 
егзистенцијални положај упосленика, уз одређене 
изузетке, нису још на нивоу да би се тиме могли 
превише хвалити у Босни и 
Херцеговини, те да би могли 
рећи, као што је то истицао 
нобеловац Иво Андрић, да су 
„библиотеке наша насушна 
потреба“.

Нажалост, један број 
библиотека је престао са 
радом, неке су разорене, 
уништене и спаљене (како 
њихова сједишта, тако и 
вриједни библиотечки 
фонд). Све то, али понекад 
и неправедан однос неких 
органа власти у БиХ према 
библиотекама као научним 
институцијама, утицало је 
на чињеницу да посљедњих 
година нема значајнијег 
напретка у побољшању увје-
та рада и статуса библиотека 
у БиХ.

Ипак, ентузијазам и 
залагање упосленика су, на 
срећу, као и много пута до 
сада, резултирали тиме да се објаве поменути Водичи, 
а посљедњих година и друге публикације из домена 
рада бројних библиотека широм наше државе.

Данашња мапа библиотека у БиХ, мора се 
признати, још увијек у потпуности не испуњава 
европске стандарде, али по свему судећи, креће се у 
позитивном смјеру, хватајући корак са савременим 
трендовима, технологијама, методама рада. У прилог 
овој тврдњи иде и чињеница да се библиотеке у БиХ 
у све већем броју укључују у кооперативни on-line 
библиографски систем и сервис (COBISS), што их чини 
саставним дијелом мреже библиотека у региону.

Створени су предувјети за креирање биб-
лиотечке професије по западноевропском и свјет-
ском моделу, уз незаобилазну едукацију и стручно 
усавршавање. Босанско-херцеговачко демократско 
друштво има интенцију да буде базирано на знању и 
новим спознајама и сазнањима.

Што се тиче НУБ БиХ она, нажалост, није 
ријешила питање финансирања, због познатих 
проблема у БиХ.

У прошлој години дошло је до смањења буџета 
за НУБ БиХ за приближно једну трећину у односу на 
претходне године, а какво је стање ове године, говори 
и чињеница да се и поред сталних обећања и најава, 
та пракса наставља. Слично је и у неким другим 
институцијама културе од значаја за БиХ, као што су 
Земаљски музеј БиХ, Умјетничка галерија БиХ, итд.

То је жалосна чињеница, а представља одраз 
стања у нашем друштву, која говори да се једна 
институција културе таквог значаја као што је наша 

институција, финансијски не прати, због чега ми 
стално инсистирамо да неко надлежан дефинитивно 
каже како ми то радимо. Ми инсистирамо да нам 
надлежна тијела БиХ и службено кажу радимо ли 
ми на разини наше друштвене улоге, задовољавамо 
ли на адекватној разини потребе наших корисника 
и остварујемо опћи друштвени интерес, који је у 
потпуности у функцији развоја друштва базираног 
на знању.

Наравно, ми сматрамо да добро радимо. У 
вербалним наступима, највећи дио одговорних нас 
хвали, али се та оцена не материјализује, па и даље 
ми имамо ситуацију какву имамо. А наш зацртани 
пут је, као што се може закључити, пут знања, 
развоја и просперитета у истој таквој, развијеној и 
просперитетној Босни и Херцеговини.

Није само наша библиотека у проблемима, већ 
се то може рећи и за друге библиотеке у земљи, 
поред њихове матичне, „сретнице“, јер имају стална 
финансијска средства и дио су буџета појединих 
нивоа власти, мада ни већина њих немају онолико 

Зграда у којој је смештена Национална и универзитетска библиотека 
Босне и Херцеговине, некадшња Касарна „Маршал Тито“
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– ризнице знања и информација из цијеле Босне и 
Херцеговине.

Подстицај нам је био и промовирање и афирмација 
библиотекарства као професије, која је, нажалост, још 
у извјесној мјери запостављена у нашем друштву.

Ни статус библиотека (како правни, тако и 
финансијски), као ни увјети рада у њима, али ни 
егзистенцијални положај упосленика, уз одређене 
изузетке, нису још на нивоу да би се тиме могли 
превише хвалити у Босни и 
Херцеговини, те да би могли 
рећи, као што је то истицао 
нобеловац Иво Андрић, да су 
„библиотеке наша насушна 
потреба“.

Нажалост, један број 
библиотека је престао са 
радом, неке су разорене, 
уништене и спаљене (како 
њихова сједишта, тако и 
вриједни библиотечки 
фонд). Све то, али понекад 
и неправедан однос неких 
органа власти у БиХ према 
библиотекама као научним 
институцијама, утицало је 
на чињеницу да посљедњих 
година нема значајнијег 
напретка у побољшању увје-
та рада и статуса библиотека 
у БиХ.

Ипак, ентузијазам и 
залагање упосленика су, на 
срећу, као и много пута до 
сада, резултирали тиме да се објаве поменути Водичи, 
а посљедњих година и друге публикације из домена 
рада бројних библиотека широм наше државе.

Данашња мапа библиотека у БиХ, мора се 
признати, још увијек у потпуности не испуњава 
европске стандарде, али по свему судећи, креће се у 
позитивном смјеру, хватајући корак са савременим 
трендовима, технологијама, методама рада. У прилог 
овој тврдњи иде и чињеница да се библиотеке у БиХ 
у све већем броју укључују у кооперативни on-line 
библиографски систем и сервис (COBISS), што их чини 
саставним дијелом мреже библиотека у региону.

Створени су предувјети за креирање биб-
лиотечке професије по западноевропском и свјет-
ском моделу, уз незаобилазну едукацију и стручно 
усавршавање. Босанско-херцеговачко демократско 
друштво има интенцију да буде базирано на знању и 
новим спознајама и сазнањима.

Што се тиче НУБ БиХ она, нажалост, није 
ријешила питање финансирања, због познатих 
проблема у БиХ.

У прошлој години дошло је до смањења буџета 
за НУБ БиХ за приближно једну трећину у односу на 
претходне године, а какво је стање ове године, говори 
и чињеница да се и поред сталних обећања и најава, 
та пракса наставља. Слично је и у неким другим 
институцијама културе од значаја за БиХ, као што су 
Земаљски музеј БиХ, Умјетничка галерија БиХ, итд.

То је жалосна чињеница, а представља одраз 
стања у нашем друштву, која говори да се једна 
институција културе таквог значаја као што је наша 

институција, финансијски не прати, због чега ми 
стално инсистирамо да неко надлежан дефинитивно 
каже како ми то радимо. Ми инсистирамо да нам 
надлежна тијела БиХ и службено кажу радимо ли 
ми на разини наше друштвене улоге, задовољавамо 
ли на адекватној разини потребе наших корисника 
и остварујемо опћи друштвени интерес, који је у 
потпуности у функцији развоја друштва базираног 
на знању.

Наравно, ми сматрамо да добро радимо. У 
вербалним наступима, највећи дио одговорних нас 
хвали, али се та оцена не материјализује, па и даље 
ми имамо ситуацију какву имамо. А наш зацртани 
пут је, као што се може закључити, пут знања, 
развоја и просперитета у истој таквој, развијеној и 
просперитетној Босни и Херцеговини.

Није само наша библиотека у проблемима, већ 
се то може рећи и за друге библиотеке у земљи, 
поред њихове матичне, „сретнице“, јер имају стална 
финансијска средства и дио су буџета појединих 
нивоа власти, мада ни већина њих немају онолико 
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колико би реално било потребно за улогу модерне 
библиотеке.

Докад ће НУБ БиХ и још неке библиотеке у БиХ, у 
условима неријешеног статуса издржати да успешно 
обављају своју функцију, нико не може предвидјети. 
Међутим, ми смо вјечити оптимисти и непрестано се 
надамо да ће се ријешити наш правни и финансијски 
статус. Ми сматрамо да се држава треба нама 
поносити, давати нам задатке које ћемо одговорно 
испуњавати, а не да НУБ БиХ буде финанцијски или 
неки други терет својој држави.

Нисмо поносни на те услове, као ни на тренутни 
смјештај у просторијама бивше Касарне „Маршал 
Тито“, јер питање одговарајућег смјештаја, поготову 
обнове „Вијећнице“ која је спаљена, за нас још увијек 
није на видику.

Неку сатисфакцију ипак налазимо у бројним 
признањима библиотекара из БиХ и свијета, који нам 
дају подршку јер су препознали библиотекарство НУБ 
БиХ као систем заснован на свјетским стандардима 
струке, као и снажан потенцијал који лежи у 
библиотечким стручњацима, упркос проблемима са 
којима се свакодневно носе.

Како гледате на потребу тешње сарадње библи-
отекара у нашем региону? Каква су ваша досадашња 
искуства у том погледу? Шта предлажете?

- Жеља, намјера и дужност нам је да пружимо 
нашим корисницима што бољу и квалитетнију 
услугу, да стандард упосленика буде бољи, да се 
професионално усавршавамо, да се услови рада 
унаприједе. Једноставно: да радимо по европским 
стандардима, како и доликује једној институцији од 
државног и европског значаја.

Наравно да ћемо те циљеве сви заједно брже 
остваривати ако међусобно сарађујемо, чему ми 
дајемо пуни допринос. Тако с поносом истичемо да, 
у оквиру међународне сарадње, имамо и потписане 
споразуме о сарадњи са следећим библиотечким 
организацијама:

- Народном библиотеком Србије из Београда;
- Националном и свеучилишном књижницом из 

Загреба;
- Државном библиотеком Руске Федерације из 

Москве;
- Библиотеком и Архивом Египта из Каира;
- Александријском библиотеком из Александрије, 

и
- Народном и универзитетском библиотеком 

„Св.Климент Охридски“ из Скопја.
Истовремено остварујемо успјешну сарадњу и 

са великим бројем осталих библиотека у региону и 
Европи.

Такођер, допринос сарадњи међу библиотекама 
је и двадесетогодишње постојање COBISS-а који 
окупља библиотеке из земаља региона, а међу њима 

и Националну и универзитетску библиотеку БиХ, са 
36 пуноправних чланица ВиБ БиХ-а.

Савремене технологије и комуникацијско-
информацијска инфраструктура пружају библио-
текама могућност реализације оваквих тенденција 
на артикулиран, систематизиран и стандардизиран 
начин.

Као чланица CENL-а, TEL-а, LIBER-а и IFLA-е, 
Национална и универзитетска библиотека Босне 
и Херцеговине, која чини неопходну компоненту 
културне, образовне и информацијске инфраструк-
туре босанско-херцеговачког друштва, има 
одговорност и обавезу да, у складу са могућностима, 
прати ове трендове и ангажира расположиве 
потенцијале.

Непроцјењива културна баштина, сачувана 
и садржана у колекцијама НУБ БиХ, које нису 
запаљене, а књиге су нажалост паљене, безувјетно би 
требала бити у цијелости доступна на међународној 
разини, јер чини препознатљиву компоненту 
европске културне баштине и идентитета, а говори 
о заједничком суживоту култура, народа и религија 
кроз вијекове или стољећа.

У протеклом рату запаљена је и зграда Вијећнице 
– Националне и универзитетске библиотеке Босне и 
Херцеговине. Реалност је, међутим, да ова институ-ција, 
након ових мање-више познатих дешавања у овом дијелу 
Европе, има извјесних потешкоћа које онемогућавају 
њено функционирање на начин како би ми то жељели, 
што за конзеквенцу има оскудно судјеловање НУБ 
БиХ у европским пројектима дигитализације фондова, 
што је, објективно, науштрб прије свега босанско-
херцеговачког друштва у цјелини.

У мјери у којој је то могуће, Национална и 
универзитетска библиотека БиХ чини напоре за 
подстицање израде и реализације пројеката и покреће 
иницијативе у сврху развоја модерне и савремене 
библиотечко-информацијске мреже, усаглашене са 
европским стандардима.

Мултикултурална, мултинационална, мулти-
лингвална, мултиконфесионална Европа, требала 
би, без имало предрасуда и конзервативизма, бити 
огледало истој таквој Босни и Херцеговини.

На основу свега реченог, сасвим је разумљиво 
наше залагање за сарадњу која доприноси развоју и 
побољшању библиотечке професије, као и поштовању 
слободе приступа информацијама.

Сматрамо врло значајним продубљивање 
професионалне, стручне и особне комуникације 
и сарадње, подразумијева се и регионалне, у циљу 
развоја цивилног друштва базираног на знању.

Постоји ли спремност библиотекара и њихових 
организација за сарадњу са нашим часописом? 
Сматрате ли такав вид међусобног информисања 
корисним?
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- Професионално опредијељени библиотекари 
би требало да истрајавају у својој мисији, као и да 
активно, систематично и континуирано усвајају 
савремена знања и вјештине кроз формално и 
неформално образовање.

Поред перманентне едукације која је у 
библиотекарству, као и у многим другим професи-
јама, императив за опстанак, библиотекари и 
књижничари имају обавезу и потребу за развијањем 
сензибилитета и способности емпатије 
у комуникацији са околином – 
колегама, партнерима, корисницима, 
што понекад захтијева, може се казати, 
посебан дар и вјештину, а најчешће 
је кључна претпоставка успјешног 
и професионалног дјеловања, како 
појединца, тако и укупног колектива, 
али и библиотечке струке опћенито, јер 
– библиотеке нису усамљена острва, већ 
институције које се баве организирањем 
знања и информирања и као такве морају 
бити у узајамној комуникацији, помоћи, 
сарадњи, размјени и координацији.

Наравно, сваки вид сарадње је 
пожељан и добродошао, а задовољство 
нам је сурађивати с часописом попут 
Панчевачког читалишта. Такођер 
и обратно, позивамо ваше колеге, 
сараднике и читаоце да објављују 
релевантне текстове у часопису 
Националне и универзитетске библио-
теке БиХ BOSNIACA, који излази 
једанпут годишње и обилује актуелним 
темама из библиотечко-информатичке 
дјелатности.

Издавачка дјелатност НУБ БиХ 
се данас одвија у оквиру 4 едиције: 
Босанскохерцеговачка библиографија 
монографских, серијских публикација 
и прилога у серијским публикацијама 
Memoria Bosniaca; стручна библиотечка 
литература и Memoria Mundi. У периоду 
од 1996-2007. НУБ БиХ је објавила 52 
издања.

 Иначе, врло смо поносни на нашу издавачку 
дјелатност, о којој се детаљније информације могу 
наћи на www.nub.ba.

*
Редакција нашег часописа захваљује др Овчини 

на предусретљивости и жељи да да свој конкретан 
допринос нашој сарадњи. То је истовремено позив и 
нашим библиотекарима да припремају своје радове 
за објављивање у часопису BOSNIACA чији је издавач 
НУБ БиХ.

Милоје Петровић
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Милоје Петровић
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универзитетска библиотека Босне и Херцеговине
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Ана Ив ко вић
Ин сти тут за oн ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је, Београд
ivk o vica@ncrc. ac .rs  

Сажетак
Науко метриј а  се  бави п ро ценом  и  оце ном н ауч н ог р ада, о бја вљених  ра дова, к ористећи 
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Кључне речи:
на у кометриј а, цитатн и  индекс,  и мпакт фа ктор

УДК 001

 Кри тика наукомет рије: на ука 
и ли „научно  но винарст в о“ 

 La  Serbie.. .deux  po ints!!! 
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То н иј е ним ало лак о! 
С вак ак о  није и ст о  објавити на уч но  дело у ви со-

коранг ир аном часо пису ил и у ча со пису без  фактор а 
 ут ицаја .

С  друге стра не, ко лико је  ј едном часопис у п отреб-
но да  ст екне фа ктор у тицаја ш то  га св рстав а ме ђу 
најбоље?

Мн ого  труд а  и уложеног ра да  потреб но је да  се  
покрене часо пис, да се по зову  ау тор и на  сар адњу,  
као и време  д а се  стекне  чи талачка  пу блика к ојој ће 
ти р адови  би ти значајни  з а нау чн у  праксу.

Ко  је дак ле  з ад уж ен да вр еднује  ч ас описе и п о 
који м  критеријумима се врши  ра нгирање?

�ompson Reuters – ISI Web of Knowledge h ttp://
www.i si webo� n ow ledge .c om /

Потребно  ј е, так ође, д а  ур ед ни ци часописа 
 одговор е  и  на захтеве  пре ма  критерију ми ма  ISI 
� om ps on Scienti�c (�e Institute for 
Scienti�c Information® (ISI®)) 
http://www.t hom so nr euters .
c  om  / bus i  ne  s s  _ u n i t s  /
s cientific/ free/e ssays/
impa ctfact or /

И спуњав ањ е 
 ста ндарда  ових  
и  н с т и т  у ц и ј а  
 омогућава по-
јед ином часо-
пису да  буде 
с врс тан на листу  
р елевантни х м е-
ђуна ро дн их пу-
бликација  по пут 
л ис те  SCIE ( Sc ien ti�c 
Ci tation I nd ex  Expand ed).

То п одр аз умева редов-
н о излажење час оп иса, на уч-
ну  а ктуелно ст  р еференц и на  које с е 
позив ај у  аутори  ( по могућност и не старије о д 2000 . 
године ), из бегавањ е ау тоцитата, ад екватна б ро јност  
цитиран их ра до ва  и др .

Ула за к  на  S CIE л исту сам о  је први  корак. 
П отребно је  да  п рођу д ве  годи не  како би б ило из-

вр шен о прво  и зрачунав ањ е импакт ф ак тора (факто р 
утицај а:  бр ој  цитир ани х радова  по дељ ен са  б ројем 
 објавље ни х радова у  проте кл е  две  године).

Тек  тада је п уб лик ациј а сврстана  на пл ан етарну  
н аучну с цену – часо пис је стекао  м еђуна род ни уг лед 
и  ул аз и н а „ве ли ча нствену“  J CR  листу  Journ al  C itation 
R ep ort у  оквиру  W eb  of  Scie nc e цита тн е базе.

М е ђунаро дни  ч асопи си  с е б одова ње м даље ран-
гирају на  сл едећи  на чи н:  међун ар одни часопис  д оноси 
три по ена, и ст акнути  м еђунар од ни ча сопис п ет п оена, 
а вр хунски ме ђунар одни ча сопис  –  осам по ена.

О вај  п роц ес на изгл ед  заиста  делује  са с ви м 
исправно.

А ли  данас се могу  н аћи бројн и  ра дови  на  тему 
 пр об лемат ич не  исправ нос ти овак во г евал уирања  
на учн их  ра дова, је р оно некада н е  прика зује реално 
оц ењи вањ е  на учника –  н ап ротив ,  доноси многе  
контрад икт орности .

О вакав  „л ов  на пое не “  до вео је и до нек он-
тролиса ног у мн ожавања  радова  бе з  ауторског одо-
бр ења п ре тхо дн ог издав ач а, плаг иј аризма ,  па  и до 
 ве ли ко г број а  рад ова с а лажним   подаци м а.

 Св и  ти радови о бј ав љивани су та ко ђе у  ви-
сок о  ра нгираним ча со писима . Бесомуч на  трка  за 
поене пр оу зр ок овала  је и „ цитира нос т  по  п ринципу 
реципроцит ет а“ : „Ја цитира м  тебе, т и  цит ирај 
 мене“.

Ш та са в етова ти  н ашим  мл ад им  истра-
живачима? 

Д а ли  да, угледајући се  на ста рије и  и ску сн ије к оле-
ге , јуре  по ен е д одајућ и  ac ce lerando својој 

кар иј ер и  како  би  шт о  пре с те кли 
зва ње , обја вљ ујућ и искључив о 

 у међународни м часопи-
сим а?

Ако  пр и том 
 занема рују о бј ав-

љивање ра дова у 
д ом аћи м часо-
писима пред  
д омаћу н ау чн у 
јавност,  по-
стављам  питање: 

 Чему ср пс-
ки  часопи си  ако 

Срби не о бјављу ју  у  
њ има. ..!?

 Искус тво пока зује 
да ј е  феноме н „ лова н а п ое-

не “ пла не тарно п рисутан ,  али су 
 њим е н ајопте ре ће није  мале з ем ље  и земљ е 

у  развоју .
Додатн у пробл ем атику на учне пра ксе у  Србији 

 предст ав љају случ ајеви  наших нау чника  – повратник а 
који, и  поред  ст еченог уг ле да у  иностранс т ву, тешк о 
 до ла зе до рад ног м еста у својо ј з емљи, јер њихов  
с тручни и н аучни  рад Мини ст ар ство  за  науку не  
в алоризује на  прави н ачи н  –  не  признај у се  чак ни 
ра до ви  на основу  ко јих су до бијали   по зи ве  за преда-
ва ња на уг ледни м унив ерз ит ет и ма у ин ос тр ан ству.

Н ајн ов иј и низ  пр облем а  у обла сти  наукометр иј е 
пред ставља пракса  нових ин формацион их техно-
логија . Ком п ликациј е нас тају  поја во м  покрета  за  
отворени  при сту п – O pen  A cc e ss, ко ји  се  увукао  у 
сва к у пору науке.

Свим а  до ступни  час описи,  е-jo urnals,  пр ед-
стављају информ ац ио ну експлозију  у свету на ук е, јер 
у след о гр аниче но г прис туп а  ел ектронс ки м с ерви-
сима, ов ај вид часописа са free acc es s-ом, доводи  д о 
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брже  размене научн их  информ ација 
и и ск ус та ва  ш иром с вет а (PLo S  ON E 
http: //www. plosone .o rg/).

 Међутим,  пор ед свих  предн о сти, 
неки од најреномира ниј их  Интернет 
 часописа не ма ју  фактор  утица ја, да кле 
не  постоји  „факто р  науке“ , али не што 
га н е з ас лужују, в ећ зато што уредници-
ма до тог а н иј е стало .

 Важан је само  квалит ет  рада.

“…the  m os t e�ec tive and  fa ir analysis 
 of a perso n’s c ontr ibution derive s from a  
direct assessment  of  in dividual papers, r eg-
ardless  o f  where   they were  pu blish ed .”  (P. 
Campbe ll)

Дакле,  ш та  н ам је потре бније и шт а 
 нам је чин ити:

РА ЗВ И ЈАТИ НАУКУ  ил и  „НАУЧНО 
НОВИНАРСТ ВО “?

Abstract 
Sci entometry is a  f ield of  s cience that  means e valuation of scie n ti fic work   using Cita tion  Index 
according to  the citation acc ou n t. The Impa ct  F actor  (I F), as a measure of quality  of p ubl ished 
work,  i s  the uniqu e t ool for eva lu ation of  scie ntific jou rn al s. Every day we read about a ss essment 
of researchers’  articles an d criti ci sm  about va lue of scientific w or k  us ing IF and t he  val id it y of that 
tool   as  v alid as Thompson Scientific’ s  cl ai ms and  ho w much  irregul arity an d contra di ct or iness the 
 IF measurement b ri ng s? 

Key w ord s:
scientometry,  citation ind ex,   Im pact Fa ct or
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Сажетак
У овом ин ге ни о зном члан ку аутор да је бри љант на рје ше ња ви ше вје ков них про бле ма са ко ји ма се 
би бли о те кар ство, би бли о те ке и би бли о те ка ри су о ча ва ју, али не и ефи ка сно рје ша ва ју. За то што, 
ка ко ка жу не ки ауто ри, „про бле ма је мно го“. Овај рад до но си ре во лу ци о нар не и про гре сив не иде-
је ко је се мо гу од мах им пле мен ти ра ти, а пло до ве тог ра да би бли о те ка ри мо гу ви дје ти у крат ком 
ро ку. Свр ха члан ка, та ко ђер, је ски ну ти са вра та уред ни цу ко ја ме је про га ња ла ко бог ма глу док 
овај чла нак не до ста вих на ко ле гиј. Вук сит, ов це на бро ју. До ду ше, по ко ја са фла сте ром. Је два на-
гу рах де ве де сет ри је чи за са же так.

Кључне ријечи:
библиотекарење, војне операције, војно-библиотечке службе, 

универзална недоступност публикација

УДК 02(0.027.3)

Уми је ће би бли о те ка ре ња: 
вој не опе ра ци је 

и са вре ме ни би бли о те кар

Пред мет ових раз ма тра ња, ан ти те за ко ри сни ка 
и би бли о те ка ра, пред ста вља оп ште мје сто.

Ни ка да се ни је по сум ња ло да су ко ри сник и би бли-
о те кар у при лич но ло шим ме ђу соб ним од но си ма и, ко-
ли ко је ме ни по зна то, ни ка да се ко ри сни ко љу бље ни је 

убра ја ло у би бли о теч ке вр ли не...

И ка квом вр стом ствар но сти рас по ла же би бли о-
те кар ство ако је не моћ но у јав ном жи во ту, ко ји ви ше 
не го ијед на дру га област људ ског жи во та га ран ту је 
ствар ност по сто ја ња ро ђе ним и смрт ним љу ди ма... 
Ко нач но, зар не моћ но би бли о те кар ство ни је исто то-
ли ко пре зре ња до стој но ко ли ко и оно ко је не ма ри за 
ко ри сни ка? Ово су не у год на пи та ња, али она ну жно 

про из и ла зе из те ку ћих увје ре ња о овом пред ме ту.

Апо криф1

Увод

Ка ко су ре фор ме ну жне у сва ком сек то ру ра да и 
дје ло ва ња на бр до ви том Бал ка ну, та ко је ла га но до-
шло и ври је ме за ре фор му у би бли о теч ком сек то ру. У 
овом ра ду пред ла же мо ре ор га ни за ци ју на шег сек то-
ра по мо де лу ору жа них сна га, а ка ко би смо по сти гли 
ве ћу умје шност и спрем ност ре а го ва ња на про мје не. 
До са да шњи мо дел бој ко та и па сив не ре зи стен ци је 
се оцје њу је као не ад ке ва тан2, те же ли мо пред ло жи-
ти струк ту рал не про мје не. На и ме, би бли о те ке су (а 
и би бли о те ка ри) би ле ор га ни зо ва не по ти пу (јав не, 
спе ци јал не, ви со ко школ ске, ова кве-она кве, ине из ме-
ђу оста лих), те се па ти ле пре жи вља ва ју ћи и за пра во 
вла да ла је древ на мак си ма Сви срет ни би бли о теч ки 
ко лек ти ви на лик су јед ни на дру ге, сва ки не срет ни би-
бли о теч ки ко лек тив не сре тан је на свој на чин3. При 
то ме је бит но на зна чи ти да су се срет ни ко лек ти ви 
ја вља ли у ко ли чи на ма ма њим од 2 на но би бли о те ке 
(СК<2 nБ)4. Сто га је ну жна ре ор га ни за ци ја би бли-

1 Наводно су ови параграфи послужили Hani Arendt за њен чувени 
текст „Истина и лаж у политици”, гдје се ријеч истина мијења 
са библиотекар и политика са корисник. Детаље нисмо успјели 
провјерити, јер је библиотекар дао грађу само на кратки увид и 
потом отишао на дужу паузу са које се није вратио до момента 
предавања овог рада.

2 Paolo Straticelli, “Quo Vadis Bibliotheca?“, Bibliotecare della Sera (16. 
2. 2009): 12.
3 Маја Каљанац, Ана Карењина у библиотеци (Београд: Нолит, 
1936), 2.
4 Ernest von Hofmanstall, “Finding Traces of Hapyness in Libraries Us-
ing High Pressure Liquid Chromatography“, Journal of Library Chemis-
try and User Genetics 13(2) (2001): 56-89.
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о теч ког сек то ра и при ла го ђа ва ње но вим усло ви ма 
по сло ва ња узро ко ва ним гло бал ним по мје ра њи ма на 
свјет ској ин фор ма циј ско-до ку мен та циј ској сце ни5. 
Пред ла же се мо дел (ре)ор га ни зо ва ња по сто је ћих би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о них си сте ма по прин ци пу 
ору жа них сна га. Пред у слов је кре и ра ње Вој но-би бли-
о теч ког за во да ко ји би био но си лац тих про мје на.

Ме ђу тим, при је ди ску си је о прет по став ка ма за 
осни ва ње Вој но-би бли о теч ког за во да, ну жно је пред-
ста ви ти мо дел ор га ни за ци је би бли о теч ких сна га.

Као што је и оби чај у на пред ном сви је ту, Би бли о-
теч ке сна ге се ор га ни зу ју у че ти ри ви да, ко ји се по том 
ди је ле на слу жбе, а ове на спе ци јал но сти и вр сте.

Ви до ви Би бли о теч ких сна га су:

 Је на зив за вид би бли о теч ких сна га ко је са чи ња-
ва ју би бли о теч ке је ди ни це спе ци ја ли зи ра не за 
би бли о теч ко, ан ти ко ри снич ко и ди се ми на тив но 
дје ло ва ње на коп ну. Овај вид пред ста вља нај број-
ни ју сна гу у си сте му.

бра на (РБ и ПКО)
 Је вид би бли о теч ких сна га на ми је њен за би бли о-

теч ко дје ло ва ње у спе ци јал ним окол но сти ма (по-
че так се ме стра, ис пит ни ро ко ви) – тј. си ту а ци ја-
ма ка да би бли о те ке би ва ју оку пи ра не од стра не 
ко ри снич ке жи ве си ле, а са ци љем при вре ме ног 
или трај ног оту ђе ња би бли о теч ке гра ђе. У тим 
окол но сти ма је на чел ник би бли о шта ба ду жан про-
гла си ти ван ред но ста ње, а при пад ни ци овог ви да 
би бли о теч ких сна га ду жни су жи во том и ча шћу 
бра ни ти ин те гри тет би бли о теч ких збир ки. При-
пад ни ци и при пад ни це овог ви да ан га жо ва ни су у 
фа кул тет ским и спе ци јал ним би бли о те ка ма и, по 
из би ја њу ван ред ног ста ња, ду жни су се од мах ја-
ви ти на ду жност у нај бли жу ко ман ду РБ и ПКО.

 Је нај ре лак си ра ни ји вид би бли о теч ких сна га. МБ 
је на зив за вид би бли о теч ких сна га ко ји је на ми-
је њен дје ло ва њи ма на мо ру и уну тра шњим ри-
јеч ним то ко ви ма. Ка ко још уви јек ни је до шло до 
фор ми ра ња би бли о теч ке фло те, мор ско би бли-
о те кар ство се ка рак те ри зи ра ра дом у брод ским 
би бли о те ка ма. Нај и зра зи ти ји пред став ни ци су 
би бли о те ке на кру зе ри ма и ту ри стич ким бро до-
ви ма. При пад ни ци овог ви да сна га су у из ра зи то 
по вољ ном по ло жа ју, јер њи хо ви ко ри сни ци не ма-
ју гдје по бје ћи са при вре ме но оту ђе ном гра ђом 
(хе хе хе). Да кле, ан ти ко ри снич ка и про тив ко-

риснич ка од бра на је у овом слу ча ју све де на на ми-
ни мум, а би бли о те кар су ве ре но вла да про сто ром 
под сво јом ин ге рен ци јом. У сви је ту је нај по зна-
ти ја 6. би бли о теч ка фло та.

(БО ЈИН)6

 Је на зив ди је ла би бли о теч ких сна га на ми је ње них 
за не пре кид но ра дар ско осма тра ње би бли о течко/
ко ри снич ког про сто ра, от кри ва ње и пра ће ње 
ко ри сни ка у ва зду ху и на коп ну. Ка ко су ко ри-
снички ци ље ви у ва зду ху ри јет кост, и још уви јек 
ни су ма сов ни (ко ри сни ци/вје шти це на ме тли су 
ре ги стро ва ни у ма лом бро ју), те се још уви јек њи-
ма ба ве је ди ни це Окулт ног би бли о те кар ства, ко је 
су под ди рект ном кон тро лом Сек то ра за кле тве, 
про ри ца ња и ву ду би бли о те кар ство.

 Слу жбе у Би бли о теч ким сна га ма су:

 Ова слу жба је ре ци див одје ље ња за на ба ву и об ра-
ду би бли о теч ке гра ђе. У пред ви ђе ном мо де лу при-
дру жу ју јој се још и за да ци са вре ме не за шти те 
гра ђе. На при мјер, је дан од изу ма ко ји мо же би ти 
од ко ри сти тех нич кој слу жби је не дав но па тен ти-
ра ни на чин за шти те гра ђе. Ри јеч је о омо та ва њу 
књи ге бо дљи ка вом жи цом, гдје се у хр бат књи ге 
угра ђу је ма ла ба те ри ја, па та ко се мо же пу сти ти и 
стру ја у бо дљи ка ву жи цу. Дру ги на чин је уград ња 
та ран ту ла у хр бат (у са рад њи са ве те ри нар ском 
слу жбом).

 Сла ње пр ве, дру ге и тре ће опо ме не је уви јек пред-
ста вља ло сло жен си стем опе ра ци ја ко ји је укљу чи-
вао би бли о те ка ро во не за до вољ ство (пр ва опо ме-
на), гњев (дру га опо ме на) и раз у ла ре ни би јес (тре ћа 
опо ме на). Уво ђе њем слу жбе би бли о теч ке по ли ци је 
са ши ро ким овла сти ма, ови стре со ви се ели ми ни шу 
на ху ма ни на чин. Убје дљи вим ме то да ма, при пад ни-
ци ове слу жбе оси гу ра ва ју по врат при вре ме но оту-
ђе не би бли о теч ке гра ђе од стра не ко ри сни ка чак и 
при је ис те ка ро ка за вра ћа ње. Вр ло су ефи ка сни.

 Не ка да се ба ви ла на бав ком на мје шта ја и опре-
ме. Да нас се ба ви на бав ком на мје шта ја и опре ме. 
Али и сред стви ма за од вра ћа ње мр ских ко ри сни-
ка. Да кле, на ба вља ју ко ри сни ко лов ке (уре ђај са 
по врат ном опру гом, гдје умје сто ко ма ди ћа си ра 
сто ји атрак тив на књи га. И кад ко ри сник кре не да 
је узме – цап!).

5 Jean-Francois Maltique, “La bibliothèque réorganisée“, Le Monde Bib-
liothècaire (17. 3. 2006): 2.

6 У осталим снагама, извиђање није вид, него род или служба. Али 
код нас је вид. Без неког посебног разлога. Али нам се учинило 
занимљивим да га ставимо овдје.
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 Исто та ко, ова слу жба има и је дан уре ђај ко ји 
ди стри бу и ра би бли о те ка ма, а ко ји се са сто ји од 
књи ге (ма мац), шта па, ка на па и ку ти је. Нео до љи-
во под сје ћа на спра ву ко јом је му са ва омла ди на 
хва та ла го лу бо ве. Са мо што је ве ћег га ба ри та и у 
њу мо же ста ти збу ње ни и пре пла ше ни ко ри сник. 
На кон што на ив ни ко ри сник по сег не за мам цем, 
исти се ис по ру чу је Слу жби би бли о теч ке по ли ци-
је, ко ја ће му опро сти ти што га је ту кла ако ли је по 
при зна шта ће му књи га (ча со пис, бро шу ра, кар-
та, сит на гра ђа, не књи жни ма те ри јал и сл).

 Збри ња ва ње по ври је ђе них би бли о те ка ра у су ко-
бу са не при ја те љем (ко ри сни ком) је од у ви јек био 
им пе ра тив ове слу жбе. Фор ми ра ње би бли о теч ке 
са ни тет ске ста ни це је за да так ко ји ова слу жба са 
гор љи вим жа ром из во ди и од из ним не је ва жно-
сти, а ко ри је не ву че још из Два на е сто го ди шњег 
би бли о теч ко-ко ри снич ког ра та. Овај рат је из био 
кад су на ив ни ко ри сни ци бу квал но схва ти ли већ 
та да пре ва зи ђе ну мак си му Сва ком ко ри сни ку ње го-
ва књи га, од но сно ка да је до не сен до ку мент ко ји је 
из вор свих за ла и су ко ба у овом сек то ру – Уни вер-
зал на до ступ ност пу бли ка ци ја. Да тај оп скур ни 
до ку мент ни је ни ка да до не сен, не би ни до шло до 
су ко ба, па са мим тим и по сто ја ње ове слу жбе би 
би ло ви ше не го из ли шно.

 Има два за дат ка.
 Пр ви је уз гој и ди стри бу ци ја жи во ти ња на ми је-

ње них не по сред ној за шти ти би бли о те ке. То су 
сит не и круп не жи во ти ње. У сит не се убра ја ју жо-
ха ри, та ран ту ле, ска кав ци и оста ла до сад на га мад, 
а у круп не – год зи ле, би бли о зи ле, ло вач ки пси и 
медвје ди.

 На кон ис по ру ке, над ле жност ове слу жбе пре ста је, 
а бри гу за љу бим це пре у зи ма би бли о теч ка је ди ни-
ца ко јој је за шти ти ник до ста вљен, што укљу чу је 
чет ка ње, хра ње ње и за цје љи ва ње ра на на ста лих у 
су ко бу са ко ри сни ком.

 Дру ги за да так је ли је че ње бје сни ла код би бли о те-
ка ра, на ста лог као по сље ди ца угри за од стра не 
ко ри сни ка. Ово бје сни ло се ма ни фе сту је вје ро ва-
њем да сви има ју пра во на не ли ми ти ран при ступ 
фон ду и ба за ма по да та ка.

 Из гра ђу је би бли о те ке-твр ђа ве, ко па ша нац око би-
бли о те ке и на ста њу је га кро ко ди ли ма, у са рад њи 
са ве те ри нар ском слу жбом. Циљ је на пра ви ти све 
пред у сло ве за Уни вер зал ну не до ступ ност пу бли ка-
ци ја. Ра ди у спре зи са ин тен дант ском слу жбом.

 Ба ви се опре ма њем ен те ри је ра би бли о те ке, а по-
себ но из град њом про пу сних по до ва око ка та ло га 

и по ли ца (кроз ко је ко ри сник про па да ка да се при-
бли жи на ве де ној ин фра струк ту ри), као и че лич-
них ва тро от пор них вра та око по ли ца у про сто ру 
за сло бо дан при ступ гра ђи.

 У чи та о ни ца ма по ста вља удо бан на мје штај, у са-
рад њи са Дру штвом фа ки ра сје вер не Ин ди је.

 Ко и сва ка фи нан сиј ска слу жба. Љу те се кад их пи-
таш ка’ће пла та. Об ра чу на ва ју сред ства по треб на 
за нео ме тан рад оста лих ро до ва и слу жби. Че ста 
уз ре чи ца им је: не ма, не знам, ни кад, што ме не 
пи таш, би ће кад бу де, не мам ја у ла ди ци па да ди-
је лим око ло, по ла ко шта сте на ва ли ли. Кључ на 
ри јеч је: де фи цит. У зад ње ври је ме су на у чи ли но-
ву ри јеч: ре це си ја.

 По ку ша ва ју да не ра зу мљи вим ри је чи ма опи шу 
све оно чи ме се ба ве би бли о теч ке сна ге. Из да ју 
до ку мент ко ји се зо ве Пра ви ло слу жбе у би бли о-
теч ким сна га ма. То је до ку мент ко ји ни кад ни ко 
ни је про чи тао, а сви се ку ну у ње га. Из да ју и ра-
зна рје ше ња, од лу ке, пра вил ни ке. Ко је опет ни ко 
не чи та. Ба ве се нор ма ти ви ма и стан дар ди ма. 
Ин те ре сант но је да ове ак те пи шу без до го во ра 
са оста лим при пад ни ци ма би бли о теч ких сна га. 
Чест из вор су ко ба.

 Ка мен те ме љац би бли о теч ких сна га. Уви јек на-
сми ја ни, ве се ли и раз дра га ни – ка рак те ри сти ка 
је при пад ни ка ове слу жбе. Ин те ре сант но је то 
што су ра штр ка ни по ци је лом сек то ру, а са мо 
но се знач ку ове слу жбе, од но сно ни су са ку пље-
ни на јед ном мје сту (би бли о те ци, би бли о теч ком 
гар ни зо ну и сл). Зо ву их и Сви ра чи. Ка рак те ри ше 
их ма њак ан га жма на а ви шак иде ја. Од ко јих је 
сва ка бо ља од бо ље. Са мо не при мје њи ва. У до ба 
са мо у прав ног би бли о те кар ства су би ли ва тре ни 
по бор ни ци тзв. сјед ни ца рад нич ког са вје та. Ри-
јет ко или ни ка ко сту па ју у ин тер ак ци ју са ко ри-
сни ци ма. Али, да ни је њих...

 Вје ру ју да ће би ти бо ље. Вје ру ју да ће до ћи до по-
ми ре ња ко ри сни ка и би бли о те ка ра. Вје ру ју да 
ће и бу џет јед ног да на би ти ве ћи, а да ће фи нан-
сиј ски про бле ми би ти ствар мрач не би бли о теч-
ке про шло сти. Вје ру ју у на гра ђен труд. Вје ру ју у 
чи ње ни цу да се ис пла ти би ти кре а ти ван. Вје ру ју 
да оста ли при пад ни ци би бли о теч ких сна га ви де 
њи хов труд и до би ва ју за слу жен трет ман у дру-
штву. При је ко по треб на слу жба.
Успје шност ин те гра ци је ових слу жби умно го ме 

за ви си од ан га жма на свих по сле ни ка у Сна га ма. Уко-
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ли ко до ђе до спро вед бе овог на цр та, ићи ће мо у срет-
ни ју бу дућ ност и еуро-атлант ске ин те гра ци је.

И за крај:
„Equ i dem be a tos pu to, qu i bus de o rum mu ne re da-

tum est aut fa ce re scri ben da, aut scri be re le gen da, be a tis si-
mos ve ro qu i bus utrun que“ (Pli ni us, Eps., 6, 16, 3).

„Сма трам бла же ним оне ко јим је бо жан ском ми-
ло шћу да но да или чи не оно што је ври јед но опи са ти 
или да на пи шу оно што је ври јед но про чи та ти, али 
нај бла же ни јим сма трам оне ко ји ма је да но и јед но и 
дру го“.

Та кав је овај текст.
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Сажетак
Чла нак раз ма тра дру штве ну уло гу и ци ље ве про фе си о нал них удру же ња. По себ но се ба ви ра дом 
про фе си о нал них удру же ња у обла сти би бли о те кар ства. Пред ста вљен је рад ALA-е и IFLA-е, два 
нај ве ћа би бли о те кар ска удру же ња.

Кључне речи:
про фе си о нал на удру же ња, би бли о те кар ска про фе си о нал на удру же ња, ALA, IFLA

УДК 061.231:02

Уло га и зна чај про фе си о нал них 
би бли о те кар ских удру же ња

Пре ма те о ри ји ме-
наџ мен та, чла но ве јед ног 
про фе си о нал ног удру-
же ња ве же про из вод-
ња слич них про из во да и 
услу га, као и за јед нич ки 
си стем ми шље ња. „Ови 
си сте ми ми шље ња ус по-
ста вља ју гра ни це из ме ђу 
раз ли чи тих про фе си ја, 
де фи ни шу њи хо во члан-
ство, од го ва ра ју ће мо де ле 
по на ша ња и од го ва ра ју ће 
од но се из ме ђу ових про-
фе си о нал них за јед ни-
ца.“1 За јед нич ка уве ре ња 
на ста ју из са мог про це-
са ра да и по на вља них и 
усво је них про це ду ра. Увре же но је ми шље ње да про-
фе си о нал на удру же ња има ју углав ном кон зер ва тив ну 
уло гу по др жа ва ња и ја ча ња по сто је ћих мо де ла ра да у 
јед ној про фе си ји и очу ва ња по сто је ћих тра ди ци о нал-
них ин сти ту ци ја. На су прот то ме, не ки те о ре ти ча ри 
ис ти чу да про фе си о нал на удру же ња мо гу би ти зна-
чај ни но си о ци про ме на у про фе си ји. Но ви изум или 
успе шна прак са, при ме ње на на ло кал ном ни воу, пре-
ко асо ци ја ци је мо же по ста ти део оп штег про фе си о-
нал ног иден ти те та. Про фе си о нал не асо ци ја ци је мо гу 
успе шно да ле ги ти ми шу про ме не обез бе ђу ју ћи про-
стор за раз ме ну ми шље ња, отва ра ју ћи де ба ту и усме-

ра ва ју ћи је. Дру ги ко рак 
по сле ле ги ти ми са ња на-
ста ле про ме не је но во 
уоб ли ча ва ње про фе си о-
нал ног иден ти те та у очи-
ма дру гих, у до ме ну ши ре 
јав но сти.2

Мо ти ви за при сту-
па ње про фе си о нал ним 
удру же њи ма су раз ли чи-
ти. По ре де ћи про фе си о-
нал на удру же ња и син ди-
ка те ко ји де лу ју у обла сти 
би бли о те кар ске стру ке, 
Ма ра гоу Хо ве камп (Ma-
ra gou Ho ve kamp) ис ти че 
да су ци ље ви про фе си о-
нал них удру же ња усме-

ре ни ка јав ној до бро би ти (у слу ча ју би бли о те кар ске 
стру ке то су пи та ња при сту па ин фор ма ци ја ма, ин-
те лек ту ал не сло бо де, аутор ских пра ва, пи сме но сти 
итд. и пи та ња раз во ја са ме про фе си је), док су ци ље ви 
син ди ка та ви ше усме ре ни ка лич ној и ма те ри јал ној 
до би ти чла но ва.3 И по ред ове ге не рал не усме ре но сти 
про фе си о нал них удру же ња ка јав ној до бро би ти, пи-
та ње ба вље ња про фе си о нал ним и/или ма те ри јал ним 
вред но сти ма сва ка ко је ак ту ел но. Пре ма ре зул та ти ма 
јед ног ис тра жи ва ња, би бли о те ка ри ви со ко школ ских 
и спе ци јал них би бли о те ка у САД при да ју под јед нак 
зна чај пи та њу за ра да, про фе си о нал ног раз во ја или 

1 R. Greenwood i dr, “�eorizing Change: the role of professional as-
sociations in the transformation of institutionalized �elds”, Academy of 
Management Journal Vol. 45, No. 1 (2002): 59.

2 Исто.
3 Maragou T. Hovekamp, “Professional Associations or Unions?: a com-
parative look”, Library Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 236.

О Д Р А З

Аутор текста испред Америчке библиотекарске асоцијације  



106

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

Не ве на То мић
Би бли о те ка До ма кул ту ре Сту дент ски град, Београд
bi bli o te ka@dksg.co.yu

Сажетак
Чла нак раз ма тра дру штве ну уло гу и ци ље ве про фе си о нал них удру же ња. По себ но се ба ви ра дом 
про фе си о нал них удру же ња у обла сти би бли о те кар ства. Пред ста вљен је рад ALA-е и IFLA-е, два 
нај ве ћа би бли о те кар ска удру же ња.

Кључне речи:
про фе си о нал на удру же ња, би бли о те кар ска про фе си о нал на удру же ња, ALA, IFLA

УДК 061.231:02

Уло га и зна чај про фе си о нал них 
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од но се из ме ђу ових про-
фе си о нал них за јед ни-
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ис ти чу да про фе си о нал на удру же ња мо гу би ти зна-
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нал ног иден ти те та у очи-
ма дру гих, у до ме ну ши ре 
јав но сти.2

Мо ти ви за при сту-
па ње про фе си о нал ним 
удру же њи ма су раз ли чи-
ти. По ре де ћи про фе си о-
нал на удру же ња и син ди-
ка те ко ји де лу ју у обла сти 
би бли о те кар ске стру ке, 
Ма ра гоу Хо ве камп (Ma-
ra gou Ho ve kamp) ис ти че 
да су ци ље ви про фе си о-
нал них удру же ња усме-

ре ни ка јав ној до бро би ти (у слу ча ју би бли о те кар ске 
стру ке то су пи та ња при сту па ин фор ма ци ја ма, ин-
те лек ту ал не сло бо де, аутор ских пра ва, пи сме но сти 
итд. и пи та ња раз во ја са ме про фе си је), док су ци ље ви 
син ди ка та ви ше усме ре ни ка лич ној и ма те ри јал ној 
до би ти чла но ва.3 И по ред ове ге не рал не усме ре но сти 
про фе си о нал них удру же ња ка јав ној до бро би ти, пи-
та ње ба вље ња про фе си о нал ним и/или ма те ри јал ним 
вред но сти ма сва ка ко је ак ту ел но. Пре ма ре зул та ти ма 
јед ног ис тра жи ва ња, би бли о те ка ри ви со ко школ ских 
и спе ци јал них би бли о те ка у САД при да ју под јед нак 
зна чај пи та њу за ра да, про фе си о нал ног раз во ја или 

1 R. Greenwood i dr, “�eorizing Change: the role of professional as-
sociations in the transformation of institutionalized �elds”, Academy of 
Management Journal Vol. 45, No. 1 (2002): 59.

2 Исто.
3 Maragou T. Hovekamp, “Professional Associations or Unions?: a com-
parative look”, Library Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 236.
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усло ва ра да, без об зи ра на то да ли су или ни су чла-
но ви не ког од син ди ка та.4 Ин ди ви ду ал ни чла но ви 
би бли о те кар ских удру же ња оче ку ју од њих да се ба ве 
и про бле ми ма ма те ри јал ног ста ту са, иако су, по пра-
ви лу, ка да се ра ди о пи та њи ма за ра де и усло ва ра да, у 
цен тру ин те ре со ва ња ових удру же ња ин сти ту ци је, тј. 
би бли о те ке, а не по је дин ци. Та ко су ALA-и упу ћи ва не 
при мед бе да сто ји на стра ни по сло да ва ца и њи хо вих 
ин те ре са, пре не го за по сле них про фе си о на ла ца. Пре-
ма ми шље њу Ха ри са (Ha riss), је дан од глав них раз ло-
га за што би бли о те кар ска удру же ња од би ја ју да пре-
у зму од го вор ност у иден ти фи ко ва њу или ре ша ва њу 
пи та ња не јед на ких пла та је са став члан ства, ко је чи не 
и ру ко во ди о ци и за по сле ни.“5

У све ту по сто ји не ко ли ко сто ти на би бли о те кар-
ских удру же ња6. Ве ћи на од њих на ла зи се у Се вер ној 
Аме ри ци. Ка ко на во ди Џој То мас (Joy o mas), би-
бли о те ка ри сво ја про фе си о нал на удру же ња ор га ни-
зу ју спрем но, ен ту зи ја стич ки, че сто не кри тич ки и 
ско ро увек ду го трај но.7 По ље де ло ва ња би бли о те кар-
ских удру же ња је ши ро ко и ра зно ли ко – не ка су ви ше 
усме ре на на еду ка ци ју и про фе си о нал ни раз вој сво јих 
чла но ва, дру га на ис тра жи ва ња, да ље – не ка удру же-
ња су уско струч но про фи ли са на и оку пља ју би бли о-
те ке са мо јед ног ти па, дру га су ши ро ко ори јен ти са на, 
не ка има ју ве о ма ма ли број чла но ва, дру га сто ти не 
хи ља да. Те шко је на ћи за јед нич ке име ни те ље ко ји ма 
би се пред ста вио и вред но вао рад раз ли чи тих асо ци-
ја ци ја. Шар лен Бол двин (Char le ne Bald win) опи су је 
би бли о те кар ска удру же ња пре ко три кри те ри ју ма:
- спо соб но сти да ко му ни ци ра ју са сво јим чла но ви ма,
- спо соб но сти да ор га ни зу ју про гра ме и кон фе рен-

ци је,
-  по тре бе да ева лу и ра ју свој успех.8

Дру ги те о ре ти чар, Ви ли јам Фи шер (Wil li am Fis-
her), са гле да ва би бли о те кар ска удру же ња из два угла, 
оце њу ју ћи њи хов до при нос раз во ју би бли о те кар ства 
пре ко:
- ула га ња у но ва ис тра жи ва ња,
- под сти ца ња про фе си о нал ног раз во ја.9

Уоп ште но го во ре ћи, зна чај де лат но сти јед не асо-
ци ја ци је ме ри се, са јед не стра не, ње ним до при но сом 
про фе си ји и, са дру ге стра не, про фе си о нал ним раз-
во јем чла но ва ко ји су у њу укљу че ни.

Две нај у ти цај ни је и нај сна жни је би бли о те кар ске 
асо ци ја ци је су IFLA (e In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li-
brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons) и ALA (e Ame ri-
can Li brary As so ci a tion), о ко ји ма ће ов де би ти ре чи.

IFLA је свет ска, не за ви сна и не вла ди на ор га ни за-
ци ја, ство ре на да би бли о те ка ри ма ши ром све та омо-
гу ћи фо рум за раз ме ну иде ја, про мо ви са ње ме ђу на-
род не са рад ње, ис тра жи ва ње и раз вој у свим по љи ма 
би бли о те кар ства. Ка ко је ис так ну то на ње ном сај ту, 
„IFLA је во де ће ме ђу на род но те ло ко је пред ста вља 
ин те ре се би бли о теч ко ин фор ма ци о них сер ви са и њи-
хо вих ко ри сни ка.“10 IFLA је удру же ње удру же ња. Има 
две вр сте чла но ва – оне ко ји пред ста вља ју удру же ња 
и ин сти ту ци је (и има ју пра во гла са при из бо ру ру ко-
вод ства удру же ња) и ин ди ви ду ал не чла но ве. Ње ни 
ци ље ви су:
- да уна пре ђу је ви со ке стан дар де би бли о теч ко-ин-

фор ма ци о них сер ви са,
- да про мо ви ше вред но сти до брих би бли о теч ко-ин-

фор ма ци о них сер ви са,
- да за сту па ин те ре се сво јих чла но ва ши ром све-

та.11

IFLA је на ста ла као ор га ни за ци ја 1927. го ди не и у 
пр вим го ди на ма де ло ва ла у уским окви ри ма Евро пе и 
Се вер не Аме ри ке. Да нас је то свет ска ор га ни за ци ја ко ја 
има чла но ве у ско ро свим де ло ви ма све та и за ла же се да 
што ви ше ин тер на ци о на ли зу је кон фе рен ци је, су сре те и 
про гра ме ко је ор га ни зу је.

Ор га ни за ци ја IFLA-е је де мо кра тич на. Њен нај-
ви ши ор ган је Са вет. Чла но ви но ми ну ју кан ди да те 
за Из вр шни од бор и из бо ри се одр жа ва ју у то ку са-
стан ка Са ве та. На че лу Из вр шног од бо ра је из гла са-
ни пред сед ник и 7 чла но ва Од бо ра. Чла но ви IFLA-е 
има ју пра во да се укљу че у рад раз ли чи тих сек ци ја, 
где ме ђу со бом би ра ју Ко ми тет, тј. гру пу екс пе ра та 
ко ја ће би ти на че лу сек ци је. Пре ма ва же ћем ста ту ту, 
IFLA де лу је пре ко из вр шних и рад них те ла. Из вршна 
се ба ве ад ми ни стра ци јом и упра вља њем, а рад на (од-
се ци, сек ци је) ко ор ди на ци јом и пла ни ра њем про фе-
си о нал них ак тив но сти. Се ди ште IFLA-е је у Ха гу у 
Хо лан ди ји, у згра ди Кра љев ске би бли о те ке, где ра ди 
око 15 за по сле них за ду же них за ад ми ни стра ци ју ове 
асо ци ја ци је.

IFLA-ини парт не ри су 25 кор по ра ци ја из до ме на ин-
фор ма ци о не ин ду стри је, ко је јој по ма жу фи нан сиј ски 
или сво јим услу га ма, а за уз врат има ју раз ли чи те бе не-
фи ци је, као што је мо гућ ност да пред ста вља ју сво је про-
из во де и услу ге IFLA-ином члан ству. Ор га ни за ци ја са ра-
ђу је и са раз ли чи тим свет ским те ли ма, као што су UN, 
UNE SCO, ISO, Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја, Свет ска 
асо ци ја ци ја из да ва ча, Свет ски са вет му зе ја, Свет ски са-
вет ар хи ва, итд. Оно по че му је IFLA нај пре по зна тљи ви ја 
су кон фе рен ци је ко је ор га ни зу је сва ке го ди не у ав гу сту 
или сеп тем бру у раз ли чи тим де ло ви ма све та. Ре зул та те 
свог ис тра жи вач ког ра да, про је ка та и ак тив но сти, IFLA 
пу бли ку је у сво јим из да њи ма, чи је те ме су број не „од ра-
да са де цом и мла ди ма до ауто ма ти зо ва них си сте ма за 
при ступ ви ше је зич ким би бли о теч ким ма те ри ја ли ма“.12 

4 Исто.
5 Исто. – стр. 241.
6 William Fisher, “e Value of Professional Associations”, Library 
Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 320.
7 Joy omas, “Introduction”, Library Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 
229.
8 Charlene Baldwin, “International Llibrary Associations”, Library 
Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 392.
9 William Fisher, “e Value of Professional Associations”, Library 
Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 320-330.

10 IFLA, http://www.i�a.org (преузето 2. 3. 2009).
11 Исто.
12 Исто.
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ALA је удру же ње по ор га ни за ци ји и на чи ну ра да 
до не кле раз ли чи то од IFLA-е. Као и IFLA, и ALA де лу је 
кроз рад од се ка, сек ци ја, фо ру ма и окру глих сто ло ва, 
али њен рад је ви ше струк ту и ран и ин сти ту ци о на ли-
зо ван. ALA има ви ше де се ти на за по сле них про фе си о-
на ла ца у два пред став ни штва у Чи ка гу и Ва шинг то ну. 
Циљ ALA-е је уна пре ђи ва ње би бли о те кар ства и би-
бли о те кар ских услу га, a ње на ми си ја да „обез бе ди ли-
дер ство за раз вој, про мо ви са ње и уна пре ђе ње би бли-
о те кар ских и ин фор ма ци о них услу га и са ме би бли о те-
кар ске про фе си је да би уна пре ди ла уче ње и обез бе ди ла 
при ступ ин фор ма ци ја ма за све.”13

ALA је по ли тич ки ан га жо ва на и ло би ра у фе де рал-
ној вла ди за сво је чла но ве. Сва ке го ди не ор га ни зу је се Li-
brary le gi sla ti ve day, дан ка да пред став ни ци ALA-е раз го-
ва ра ју са чла но ви ма Кон гре са о ак ту ел ним про бле ми ма 
би бли о те ка ра у Аме ри ци. ALA ло би ра и за Аме рич ко 
удру же ње школ ских би бли о те ка (Ame ri can As so ci a tion 
of School Li bra ri es – AASL) ко је са мо стал но не би мо гло 
да оства ри зна ча јан ути цај као у окви ри ма ALA-е.

Ва жна ак тив ност ко јом се ба ви ALA у окви ру свог 
Са ве та за ви со ко обра зо ва ње (Co un cil of Hig her Edu ca-
tion), је акре ди та ци ја би бли о теч ких шко ла. Акре ди та-
ци ја би бли о теч ких шко ла у Аме ри ци је стро го про фе-
си о нал но пи та ње, одво је но од др жав не упра ве. Два 
пу та го ди шње, ALA ор га ни зу је кон фе рен ци је на ко ји ма 
обич но при су ству је око 25.000 љу ди, сва ки пут у дру гој 
др жа ви. ALA ор га ни зу је и по др жа ва не ко ли ко сто ти на 
раз ли чи тих про гра ма, из да је ча со пис Ame ri can li bra ri es 
и ака дем ску пу бли ка ци ју Cho i ce, до де љу је струч не на-
гра де и на гра де за књи жев но ства ра ла штво.

И IFLA и ALA во де ће су си ле у раз во ју свет ског би-
бли о те кар ства. У мно го че му раз ли чи те, слич не су у про-
мо ви са њу трен до ва као што је: ло би ра ње и по ли тич ки 
ак ти ви зам,14 ин тер на ци о на ли за ци ја ра да би бли о те ка и 

што ја че по ве зи ва ње ме ђу би бли о те ка ма и би бли о те ка-
ри ма у све ту, итд. У окви ру обе ор га ни за ци је, од ви ја се 
и зна чај на ис тра жи вач ка де лат ност и по след њих го ди-
на се ула жу ве ли ки на по ри да се рад раз ли чи тих рад них 
гру па ко ор ди ни ра.

Укљу чи ва њем у рад ових ор га ни за ци ја, би бли о те-
ка ри до би ја ју нај ак ту ел ни је ин фор ма ци је из раз ли чи-
тих струч них обла сти, мо гућ ност да ди рект но ко му ни-
ци ра ју са сво јим ко ле га ма и раз ме њу ју ис ку ства, да се 
обра зу ју, да да ју свој до при нос раз во ју про фе си је. Као 
што је већ ис так ну то, нај ве ћи број би бли о те кар ских 
удру же ња де лу је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 
и про фе си о нал не асо ци ја ци је део су жи во та про сеч ног 
аме рич ког би бли о те ка ра. Због то га, ка ко пи ше Фи шер, 
о зна ча ју би бли о те кар ских ор га ни за ци ја мо же мо раз ми-
сли ти и ако за ми сли мо сце на рио у ко јем би бли о те ка ри 
(аме рич ки) жи ве у све ту без удру же ња. Ци ти ра ћу га за 
крај:

„Ве ћи на нас би има ла ма ло ве ћи при ход, по што не 
би смо пла ћа ли чла на ри ну у јед ној или ви ше ор га ни за-
ци ја или мо ра ли да пла ћа мо део или цео из нос тро шко-
ва кон фе рен ци је. Чи ње ни ца да не по сто је кон фе рен ци-
је зна чи ла би да би ви ше нас мо гло да от пу ту је на од мор 
ка да и где же ли… И та ко док смо на од мо ру тро ше ћи 
сво је но во про на ђе но бо гат ство, раз ми сли мо шта би би-
ло на лич је сце на ри ја. Пр во, не би би ло ор га ни за ци је да 
ло би ра за про фе си ју. То мо жда не би по го ди ло ве ће ин-
сти ту ци је… Ма ње би бли о те ке зна чај но би осе ти ле да 
не ма ју свој глас ко ји се бо ри за раз ли чи та пи та ња – од 
отво ре ног при сту па ин фор ма ци ја ма до утр ђи ва ња по-
штан ских и тро шко ва те ле ко му ни ка ци ја. Без са ста на ка 
асо ци ја ци је, чак и ако су са мо јед ном или два пу та го-
ди шње, би бли о те ка ри би се осе ћа ли изо ло ва но. Не ма ти 
дру ге кон так те осим са дру ги ма из исте рад не сре ди не 
мо гло би би ти де мо ра ли шу ће…“.15

13 ALA, http://www.ala.org (преузето 2. 3. 2009).
14 Актуелна председница IFLA-е, Клаудија Лукс, истакла је да ће 
током њеног мандата приоритет у раду IFLA-е бити лобирање 
да владе и локалне власти у своје програме уврсте и решавање 
проблема библиотека.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1. ALA. http://www.a la.org ( пр еузето  2.  3.  2 0 09).
2. Ba ldwin, C ha rl e ne . “Inter national Llibrary Associations”. 

Library Trends V ol. 46,  No . 2 (Fall 1 997): 392. 
3. Fi sh e r, Wil li am .  “ �e Valu e of Professional Associations”. 

Library Trends V ol .  46, No. 2 (Fa ll 1997): 320. 
4. Greenwood,   R,  R. Sudda by i C.R.  Hinings,  “� eo r izing  Ch an-

g e:  the role of pr ofes si onal assoc iat io ns   in  t he tra nsformatio n 
of insti tu ti onalize d  �elds”. Academy of Management Journa l 
 Vol. 45,  N o. 1( 2002 ):  58 - 80.

5. Ho ve ka m p,  Maragou T . “Professi on al  A ssoci ations  or 
Unions?: a comparative look”. Library Trends Vol. 46, No. 2 
(Fall 1997): 236.

6. IFLA. http://www.i�a.org (преузето 2. 3. 2009).
7. Lenzini, R. “�e graying of the Library Profession: a survey 

of our professional association and their responses”. Searcher 
Vol. 10, No. 7 (July/Avgust 2002). 

8. �omas, Joy. “Introduction”. Library Trends Vol. 46, No. 2 
(Fall 1997): 229.

15 William Fisher, “�e Value of Professional Associations”, Library 
Trends Vol. 46, No. 2 (Fall 1997): 329.

Abstract 
The ar tic le de als with the so cial ro le and aims of pro fes si o nal or ga ni za ti ons, espe ci ally with the work of pro fes si o nal or-
ga ni za ti ons in the li brary � eld. Тhe ro le, or ga ni za tion and ac ti vi ti es of IFLA and ALA, two big gest li brary as so ci a ti ons are 
pre sen ted.

Key w ord s:
pro fes si o nal as so ci a tion, li brary pro fes si o nal as so ci a tion, IFLA, ALA

О Д Р А З



108

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

ALA је удру же ње по ор га ни за ци ји и на чи ну ра да 
до не кле раз ли чи то од IFLA-е. Као и IFLA, и ALA де лу је 
кроз рад од се ка, сек ци ја, фо ру ма и окру глих сто ло ва, 
али њен рад је ви ше струк ту и ран и ин сти ту ци о на ли-
зо ван. ALA има ви ше де се ти на за по сле них про фе си о-
на ла ца у два пред став ни штва у Чи ка гу и Ва шинг то ну. 
Циљ ALA-е је уна пре ђи ва ње би бли о те кар ства и би-
бли о те кар ских услу га, a ње на ми си ја да „обез бе ди ли-
дер ство за раз вој, про мо ви са ње и уна пре ђе ње би бли-
о те кар ских и ин фор ма ци о них услу га и са ме би бли о те-
кар ске про фе си је да би уна пре ди ла уче ње и обез бе ди ла 
при ступ ин фор ма ци ја ма за све.”13

ALA је по ли тич ки ан га жо ва на и ло би ра у фе де рал-
ној вла ди за сво је чла но ве. Сва ке го ди не ор га ни зу је се Li-
brary le gi sla ti ve day, дан ка да пред став ни ци ALA-е раз го-
ва ра ју са чла но ви ма Кон гре са о ак ту ел ним про бле ми ма 
би бли о те ка ра у Аме ри ци. ALA ло би ра и за Аме рич ко 
удру же ње школ ских би бли о те ка (Ame ri can As so ci a tion 
of School Li bra ri es – AASL) ко је са мо стал но не би мо гло 
да оства ри зна ча јан ути цај као у окви ри ма ALA-е.

Ва жна ак тив ност ко јом се ба ви ALA у окви ру свог 
Са ве та за ви со ко обра зо ва ње (Co un cil of Hig her Edu ca-
tion), је акре ди та ци ја би бли о теч ких шко ла. Акре ди та-
ци ја би бли о теч ких шко ла у Аме ри ци је стро го про фе-
си о нал но пи та ње, одво је но од др жав не упра ве. Два 
пу та го ди шње, ALA ор га ни зу је кон фе рен ци је на ко ји ма 
обич но при су ству је око 25.000 љу ди, сва ки пут у дру гој 
др жа ви. ALA ор га ни зу је и по др жа ва не ко ли ко сто ти на 
раз ли чи тих про гра ма, из да је ча со пис Ame ri can li bra ri es 
и ака дем ску пу бли ка ци ју Cho i ce, до де љу је струч не на-
гра де и на гра де за књи жев но ства ра ла штво.

И IFLA и ALA во де ће су си ле у раз во ју свет ског би-
бли о те кар ства. У мно го че му раз ли чи те, слич не су у про-
мо ви са њу трен до ва као што је: ло би ра ње и по ли тич ки 
ак ти ви зам,14 ин тер на ци о на ли за ци ја ра да би бли о те ка и 

што ја че по ве зи ва ње ме ђу би бли о те ка ма и би бли о те ка-
ри ма у све ту, итд. У окви ру обе ор га ни за ци је, од ви ја се 
и зна чај на ис тра жи вач ка де лат ност и по след њих го ди-
на се ула жу ве ли ки на по ри да се рад раз ли чи тих рад них 
гру па ко ор ди ни ра.

Укљу чи ва њем у рад ових ор га ни за ци ја, би бли о те-
ка ри до би ја ју нај ак ту ел ни је ин фор ма ци је из раз ли чи-
тих струч них обла сти, мо гућ ност да ди рект но ко му ни-
ци ра ју са сво јим ко ле га ма и раз ме њу ју ис ку ства, да се 
обра зу ју, да да ју свој до при нос раз во ју про фе си је. Као 
што је већ ис так ну то, нај ве ћи број би бли о те кар ских 
удру же ња де лу је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 
и про фе си о нал не асо ци ја ци је део су жи во та про сеч ног 
аме рич ког би бли о те ка ра. Због то га, ка ко пи ше Фи шер, 
о зна ча ју би бли о те кар ских ор га ни за ци ја мо же мо раз ми-
сли ти и ако за ми сли мо сце на рио у ко јем би бли о те ка ри 
(аме рич ки) жи ве у све ту без удру же ња. Ци ти ра ћу га за 
крај:

„Ве ћи на нас би има ла ма ло ве ћи при ход, по што не 
би смо пла ћа ли чла на ри ну у јед ној или ви ше ор га ни за-
ци ја или мо ра ли да пла ћа мо део или цео из нос тро шко-
ва кон фе рен ци је. Чи ње ни ца да не по сто је кон фе рен ци-
је зна чи ла би да би ви ше нас мо гло да от пу ту је на од мор 
ка да и где же ли… И та ко док смо на од мо ру тро ше ћи 
сво је но во про на ђе но бо гат ство, раз ми сли мо шта би би-
ло на лич је сце на ри ја. Пр во, не би би ло ор га ни за ци је да 
ло би ра за про фе си ју. То мо жда не би по го ди ло ве ће ин-
сти ту ци је… Ма ње би бли о те ке зна чај но би осе ти ле да 
не ма ју свој глас ко ји се бо ри за раз ли чи та пи та ња – од 
отво ре ног при сту па ин фор ма ци ја ма до утр ђи ва ња по-
штан ских и тро шко ва те ле ко му ни ка ци ја. Без са ста на ка 
асо ци ја ци је, чак и ако су са мо јед ном или два пу та го-
ди шње, би бли о те ка ри би се осе ћа ли изо ло ва но. Не ма ти 
дру ге кон так те осим са дру ги ма из исте рад не сре ди не 
мо гло би би ти де мо ра ли шу ће…“.15

13 ALA, http://www.ala.org (преузето 2. 3. 2009).
14 Актуелна председница IFLA-е, Клаудија Лукс, истакла је да ће 
током њеног мандата приоритет у раду IFLA-е бити лобирање 
да владе и локалне власти у своје програме уврсте и решавање 
проблема библиотека.
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Mр 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@nb.rs

Сажетак
Рад опи су је де лат ност За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је у пе ри о ду од 2005. до 2009. го ди не. 
Као удру же ње осно ва но у ци љу уна пре ђи ва ња би бли о теч ког си сте ма у Ср би ји, сво је ак тив но сти 
За јед ни ца усме ра ва ка раз ма тра њу ак ту ел ног ста ња би бли о те кар ства у Ср би ји и ка кон крет ним 
пи та њи ма и про бле ми ма са ко ји ма се би бли о те ке су сре ћу у свом те ку ћем ра ду.

Кључне речи:
За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је, би бли о теч ка удру же ња, раз вој

УДК 061.231:027.5(497.11)“2005/2009“

 Мо дер на исто ри ја За јед ни це 

Иде ја оку пља ња и по ве-
зи ва ња би бли о те ка ста ра је 
го то во ко ли ко и би бли о те-
кар ство са мо. Удру жи ва ње 
сна га, уза јам ност, со ли дар-
ност, пре но ше ње зна ња и 
ис ку ста ва и по де ла ра да, али 
и при хва та ње до дат не од го-
вор но сти, са став ни су део са-
вре ме ног трен да де ло ка ли за-
ци је и гло ба ли за ци је про це-
са раз во ја би бли о те кар ства у 
све ту. За јед ни ца би бли о те ка, 
као је дан од нај зна чај ни јих об ли ка удру жи ва ња у срп-
ском би бли о те кар ству, про шла је дуг че тр де сет дво го-
ди шњи пут обе ле жен раз ли чи тим дру штве но-по ли-
тич ким окол но сти ма и њи ма усло вље ним по ли ти ка ма 
ру ко во ђе ња, као и раз ли чи то шћу при сту па и од но са 
пре ма про бле ми ма би бли о теч ке стру ке.

Рад За јед ни це да нас ка рак те ри шу но ве при ли ке, 
раз ли чи те иде је и дру га чи ји љу ди. Ис по ста ви ло се да 
тех но ло шка – по себ но ин фор ма тич ка – ре во лу ци ја 
ве о ма по го ду је раз во ју би бли о те кар ства, да би бли о-
те ка ма пру жа мно штво но вих, до не дав но чак не слу-
ће них мо гућ но сти. Би бли о те ка да нас по ста је је дан 
од нај важни јих ко му ни ка ци о них ка на ла гло бал ног 
дру штва. Та ко је За јед ни ца, као чво ри ште све га оно га 
што чи ни са вре ме но срп ско би бли о те кар ство, сте кла 
сво је зна чај но ме сто у ка на ли са њу и ускла ђи ва њу тог 
раз во ја и у оп ти ми за ци ји и ра ци о на ли за ци ји ко ри-
шће ња ње го вих ма те ри јал них, ка дров ских и дру гих 
ре сур са.

***
За јед ни ца ма тич них би-

бли о те ка Ср би је је удру же ње 
осно ва но у ци љу из гра ђи ва-
ња је дин стве ног би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ног си сте ма, 
уна пре ђи ва ња оства ри ва ња 
ма тич них функ ци ја и ма тич-
но сти у би бли о те кар ству, као 
и уна пре ђи ва ња би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о не де лат но сти 
у би бли о те кар ству у Ср би ји.

Мо дер на исто ри ја За јед-
ни це по чи ње 26. де цем бра 2005. го ди не, ка да је на сед-
ни ци одр жа ној у Би бли о те ци гра да Бе о гра да пот пи-
сан Уго вор о за ме ни са мо у прав ног спо ра зу ма о сту па-
њу у За јед ни цу ма тич них би бли о те ка Ср би је и ка да су 
кон сти ту и са ни но ви ор га ни упра вља ња За јед ни цом: 
Управ ни од бор, Над зор ни од бор и Скуп шти на, ко ју 
чи не ди рек то ри ма тич них би бли о те ка у се ди шти ма 
окру га име но ва них ре ше њем ми ни стра кул ту ре.

Кон ци пи ра на као на де мо крат ским на че ли ма и 
са рад њи за сно ван од бор ди рек то ра, Скуп шти на За-
јед ни це ста ра се о оства ри ва њу за јед нич ких ин те ре са 
свих ре ги о на у обла сти би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
де лат но сти у ко је спа да ју: из град ња је дин стве ног би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма у Ср би ји; уна-
пре ђи ва ње оства ри ва ња ма тич них функ ци ја и ма тич-
но сти у би бли о те кар ству; уна пре ђи ва ње упра вља ња 
и по сло ва ња у би бли о те ка ма; из ра да пред ло га за кон-
ских и под за кон ских ака та из обла сти би бли о теч ко-
ин фор ма ци о не де лат но сти; ко ор ди на ци ја об је ди ње не 
на бав ке пу бли ка ци ја; уна пре ђи ва ње ста ту са би бли-
о те ка и про мо ци ја би бли о те кар ства; при ме на са вре-
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ме них тех но ло ги ја у би бли о те кар ству; 
уна пре ђи ва ње по ло жа ја књи ге и кул ту-
ре чи та ња; са рад ња са из да ва чи ма и ути-
цај на из да вач ку по ли ти ку; оства ри ва ње 
за јед нич ких про је ка та у би бли о теч ко-
ин фор ма ци о ној де лат но сти; по бољ ша-
ње ма те ри јал ног и ста ту сног по ло жа ја 
би бли о те ка и уна пре ђи ва ње по сло ва ња 
би бли о те ка; оста ври ва ње ме ђу на род не и 
ре ги о нал не са рад ње; до де љи ва ње на гра-
да и при зна ња.

У свом до са да шњем ра ду, За јед ни ца 
је одр жа ла је да на ест сед ни ца на ко ји ма 
су раз ма тра не струч не ана ли зе на ста-
ле на осно ву пра ће ња ста ња, по тре ба и 
усло ва ра да у би бли о теч кој де лат но сти 
и ак ту ел на пи та ња у ве зи са до но ше њем 
си стем ских за ко на у кул ту ри. За јед ни ца 
се ан га жо ва ла на ус по ста вља њу и ор га-
ни за ци ји струч но-на уч ног ску па Би бли о-
нет; на свом при сту па њу Ме ђу на род ној 
фе де ра ци ји би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја; на 
укљу чи ва њу јав них би бли о те ка у про је кат Ди ги тал на 
би бли о те ка Ср би је; на пру жа њу по др шке успе шној ор-
га ни за ци ји ре дов ног го ди шњег от ку па књи га Ми ни-
стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је за мре жу јав них 
би бли о те ка по но вом мо де лу; на штам па њу збор ни ка 
ра до ва са ску па Би бли о нет и на дру гим пи та њи ма од 
зна ча ја за са вре ме но срп ско би бли о те кар ство.

Скуп шти на За јед ни це – мо гућ ност раз ме не зна ња и 
ис ку ста ва о кре та њи ма у стру ци

Сед ни це Скуп шти не За јед ни це за ми шље не су као 
при ли ка за упо зна ва ње ру ко во ди ла ца ма тич них би-
бли о те ка са ак ту ел ним ста њем би бли о те кар ства у Ср-
би ји и са кон крет ним пи та њи ма и про бле ми ма са ко-
ји ма се би бли о те ке су сре ћу у свом те ку ћем ра ду, али 
и као мо гућ ност раз ме не зна ња и ис ку ста ва о са вре-
ме ним кре та њи ма у стру ци, по себ но о они ма ко ја још 
увек ни су на шла сво је ме сто у прак си са вре ме ног срп-
ског би бли о те кар ства.

Струч не те ме ко ји ма се За јед ни ца ба ви ла то ком 
по след ње че ти ри го ди не ра да об у хва та ју пре све га ре-
дов не го ди шње ин фор ма ци је: пре сек ста ња у мре жи 
јав них би бли о те ка Ср би је и оства ри ва ње ма тич них 
функ ци ја ма тич них на род них би бли о те ка; ана ли зу ста-
ња фон до ва се риј ских пу бли ка ци ја у на род ним, школ-
ским, ви со ко школ ским и спе ци јал ним би бли о те ка ма 
у Ср би ји; ана ли зу про бле ма у ве зи са кри те ри ју ми ма 
за сти ца ње струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти; ана ли зу про стор них усло ва за рад 
у јав ним би бли о те ка ма; ана ли зу из да вач ке де лат но сти 
јав них би бли о те ка у Ре пу бли ци Ср би ји; ана ли зу фон-
до ва струч не ли те ра ту ре, као и упо зна ва ње са про јек-
том Срп ски ци тат ни ин декс.

БИ БЛИ О НЕТ – на чин да се раз ви ју 
зна ње и  з а јед ни штво

Би бли о нет је ре дов на го ди шња на уч на и струч-
на ма ни фе ста ци ја из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти Ср би је, чи ји је за да так про мо ци ја 
де лат но сти ма тич них би бли о те ка ор га ни зо ва них у За-
јед ни цу ма тич них би бли о те ка Ср би је и афир ма ци ја 
на уч но-ис тра жи вач ког и струч ног ра да у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти Ср би је.

У 2007. го ди ни, За јед ни ца је усво ји ла кон цеп ци ју 
пр вог Би бли о не та, као и ње го ву те му: „Фор ми ра ње, 
по пу ња ва ње, за шти та, одр жа ва ње, ре ви зи ја и ко ри-
шће ње би бли о теч ких ко лек ци ја“.

Скуп шти на За јед ни це је овла сти ла Управ ни од бор 
да кон сти ту и ше ор га ни за ци о ни од бор ма ни фе ста ци-
је, а за до ма ћи на у 2007. го ди ни иза бра на је На род на 
би бли о те ка Кру ше вац, ко ја је у тој го ди ни обе ле жи ла 
150. го ди шњи цу осни ва ња Чи та ли шта.

У 2008. го ди ни, За јед ни ца је усво ји ла кон цеп ци-
ју дру гог Би бли о не та, и те му: „Би бли о теч ке услу ге“. 

Су бо ти ца.
Кон цеп ци ја ску па у 2008. го ди ни је зна чај но из ме-

ње на у од но су на прет ход ну, ка ко у ор га ни за ци о ном, 
та ко и у са др жин ском сми слу, са фо ку сом на про-
дубље но, про блем ско и кри тич ко ана ли зи ра ње иде ја 
пред ста вље них у под не тим ра до ви ма.

На оба Би бли о не та пред ста вље но је де ло по јед-
ног углед ног би бли о теч ког рад ни ка, а иза бра ни до а-
је ни срп ске би бли о те кар ске сце не би ли су Ла зар Чур-
чић и ака де мик Алек сан дар Мла де но вић.

У то ку су при пре ме за тре ћи, са да већ тра ди ци-
о нал ни, скуп За јед ни це Би бли о нет 2009, ко ји је за-
ми шљен као по ку шај да се при ка жу нај бо љи и нај са-
вре ме ни ји про јек ти ко ји ма су на ше би бли о те ке свих 
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ме них тех но ло ги ја у би бли о те кар ству; 
уна пре ђи ва ње по ло жа ја књи ге и кул ту-
ре чи та ња; са рад ња са из да ва чи ма и ути-
цај на из да вач ку по ли ти ку; оства ри ва ње 
за јед нич ких про је ка та у би бли о теч ко-
ин фор ма ци о ној де лат но сти; по бољ ша-
ње ма те ри јал ног и ста ту сног по ло жа ја 
би бли о те ка и уна пре ђи ва ње по сло ва ња 
би бли о те ка; оста ври ва ње ме ђу на род не и 
ре ги о нал не са рад ње; до де љи ва ње на гра-
да и при зна ња.

У свом до са да шњем ра ду, За јед ни ца 
је одр жа ла је да на ест сед ни ца на ко ји ма 
су раз ма тра не струч не ана ли зе на ста-
ле на осно ву пра ће ња ста ња, по тре ба и 
усло ва ра да у би бли о теч кој де лат но сти 
и ак ту ел на пи та ња у ве зи са до но ше њем 
си стем ских за ко на у кул ту ри. За јед ни ца 
се ан га жо ва ла на ус по ста вља њу и ор га-
ни за ци ји струч но-на уч ног ску па Би бли о-
нет; на свом при сту па њу Ме ђу на род ној 
фе де ра ци ји би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја; на 
укљу чи ва њу јав них би бли о те ка у про је кат Ди ги тал на 
би бли о те ка Ср би је; на пру жа њу по др шке успе шној ор-
га ни за ци ји ре дов ног го ди шњег от ку па књи га Ми ни-
стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је за мре жу јав них 
би бли о те ка по но вом мо де лу; на штам па њу збор ни ка 
ра до ва са ску па Би бли о нет и на дру гим пи та њи ма од 
зна ча ја за са вре ме но срп ско би бли о те кар ство.

Скуп шти на За јед ни це – мо гућ ност раз ме не зна ња и 
ис ку ста ва о кре та њи ма у стру ци

Сед ни це Скуп шти не За јед ни це за ми шље не су као 
при ли ка за упо зна ва ње ру ко во ди ла ца ма тич них би-
бли о те ка са ак ту ел ним ста њем би бли о те кар ства у Ср-
би ји и са кон крет ним пи та њи ма и про бле ми ма са ко-
ји ма се би бли о те ке су сре ћу у свом те ку ћем ра ду, али 
и као мо гућ ност раз ме не зна ња и ис ку ста ва о са вре-
ме ним кре та њи ма у стру ци, по себ но о они ма ко ја још 
увек ни су на шла сво је ме сто у прак си са вре ме ног срп-
ског би бли о те кар ства.

Струч не те ме ко ји ма се За јед ни ца ба ви ла то ком 
по след ње че ти ри го ди не ра да об у хва та ју пре све га ре-
дов не го ди шње ин фор ма ци је: пре сек ста ња у мре жи 
јав них би бли о те ка Ср би је и оства ри ва ње ма тич них 
функ ци ја ма тич них на род них би бли о те ка; ана ли зу ста-
ња фон до ва се риј ских пу бли ка ци ја у на род ним, школ-
ским, ви со ко школ ским и спе ци јал ним би бли о те ка ма 
у Ср би ји; ана ли зу про бле ма у ве зи са кри те ри ју ми ма 
за сти ца ње струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти; ана ли зу про стор них усло ва за рад 
у јав ним би бли о те ка ма; ана ли зу из да вач ке де лат но сти 
јав них би бли о те ка у Ре пу бли ци Ср би ји; ана ли зу фон-
до ва струч не ли те ра ту ре, као и упо зна ва ње са про јек-
том Срп ски ци тат ни ин декс.

БИ БЛИ О НЕТ – на чин да се раз ви ју 
зна ње и  з а јед ни штво

Би бли о нет је ре дов на го ди шња на уч на и струч-
на ма ни фе ста ци ја из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти Ср би је, чи ји је за да так про мо ци ја 
де лат но сти ма тич них би бли о те ка ор га ни зо ва них у За-
јед ни цу ма тич них би бли о те ка Ср би је и афир ма ци ја 
на уч но-ис тра жи вач ког и струч ног ра да у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти Ср би је.

У 2007. го ди ни, За јед ни ца је усво ји ла кон цеп ци ју 
пр вог Би бли о не та, као и ње го ву те му: „Фор ми ра ње, 
по пу ња ва ње, за шти та, одр жа ва ње, ре ви зи ја и ко ри-
шће ње би бли о теч ких ко лек ци ја“.

Скуп шти на За јед ни це је овла сти ла Управ ни од бор 
да кон сти ту и ше ор га ни за ци о ни од бор ма ни фе ста ци-
је, а за до ма ћи на у 2007. го ди ни иза бра на је На род на 
би бли о те ка Кру ше вац, ко ја је у тој го ди ни обе ле жи ла 
150. го ди шњи цу осни ва ња Чи та ли шта.

У 2008. го ди ни, За јед ни ца је усво ји ла кон цеп ци-
ју дру гог Би бли о не та, и те му: „Би бли о теч ке услу ге“. 

Су бо ти ца.
Кон цеп ци ја ску па у 2008. го ди ни је зна чај но из ме-

ње на у од но су на прет ход ну, ка ко у ор га ни за ци о ном, 
та ко и у са др жин ском сми слу, са фо ку сом на про-
дубље но, про блем ско и кри тич ко ана ли зи ра ње иде ја 
пред ста вље них у под не тим ра до ви ма.

На оба Би бли о не та пред ста вље но је де ло по јед-
ног углед ног би бли о теч ког рад ни ка, а иза бра ни до а-
је ни срп ске би бли о те кар ске сце не би ли су Ла зар Чур-
чић и ака де мик Алек сан дар Мла де но вић.

У то ку су при пре ме за тре ћи, са да већ тра ди ци-
о нал ни, скуп За јед ни це Би бли о нет 2009, ко ји је за-
ми шљен као по ку шај да се при ка жу нај бо љи и нај са-
вре ме ни ји про јек ти ко ји ма су на ше би бли о те ке свих 
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ти по ва по ку ша ле да да ју свој пе чат раз во ју стру ке у 
пе ри о ду од 2006 до 2009. го ди не. Ове го ди не, Би бли-

„Кар ло Бје лиц ки“ као део про гра ма Ди ги тал ни град, 
ко ји је по све ћен 150. ро ђен да ну Би бли о те ке. По пр ви 
пут на Би бли о не ту и пр ви пут на струч ним би бли о-
теч ким ску по ви ма у Ср би ји, би ће ор га ни зо ва на и по-
стер пре зен та ци ја.

За јед нич ки вир ту ел ни про стор

Web пре зен та ци ја За јед ни це по ста вље на је по чет-
ком 2009. го ди не у функ ци ји ин фор ми са ња ма тич них 
би бли о те ка Ср би је, али и свих оста лих јав них би бли-
о те ка под њи хо вом ма тич но шћу, као и ин фор ми са ња 
јав но сти о де ша ва њи ма у мре жи јав них би бли о те ка 
у Ср би ји. Основ ни за да так Web сај та За јед ни це је да 
обез бе ди за јед нич ки вир ту ел ни про стор на ко јем би се 
окупља ле и пре пли та ле иде је из свих ре ги о на Ср би је 
ко је мо гу до при не ти да љем раз во ју би бли о те кар ства и 
где би сви за јед но, као што то на зив За јед ни це су ге ри ше, 
да ли свој до при нос том раз во ју, као и про стор на ко јем 
би сви би бли о теч ки рад ни ци би ли уза јам но ажур но ин-
фор ми са ни о свим пи та њи ма од зна ча ја за њи хов те ку-
ћи и бу ду ћи рад и за њи хо ву ме ђу соб ну са рад њу.

IFLA si ne qua non

Ини ци ја ти ва за при сту па ње За јед ни це Ме ђу на род-
ној фе де ра ци ји би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци-
ја, од но сно об на вља њем члан ства ко је је уга ше но 2000. 
го ди не при вре ме ним пре стан ком ра да За јед ни це, ко-
нач но је ре а ли зо ва на кра јем 2006. го ди не, на кон ни за 
оства ре них кон та ка та са се ди штем IFLA-е. 

Но во у ве де на прак са За јед ни це, ко ја мо же има ти 
зна ча ја за бо ље пра ће ње са вре ме них трен до ва у свет-
ском би бли о те кар ству, је сте ор га ни зо ва ње пу то ва ња 
ди рек то ра би бли о те ке до ма ћи на Би бли о не та на ре дов-
ни го ди шњи Свет ски кон грес би бли о те кар ства.

Про пи си, ста ри и но ви

С об зи ром да је Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је у 2007. го ди ни ин тен зи ви ра ло рад на до но ше-
њу за ко на у обла сти кул ту ре, Скуп шти на За јед ни це 
ор га ни зо ва ла је рас пра ву о На цр ту За ко на о кул ту ри, 
ко ји би тре ба ло да за ме ни ва же ћи За кон о де лат но сти-
ма од оп штег ин те ре са у обла сти кул ту ре (Сл. Гла сник 
РС, бр 49/92), али ко ји раз ра ђу је и не ке од ред бе За ко-
на о јав ним слу жба ма, у де лу ко ји се ти че јав них уста-
но ва у обла сти кул ту ре. Овом рас пра вом За јед ни ца је 
по ку ша ла да да свој до при нос по бољ ша њу тек ста на ве-
де ног На цр та За ко на у де лу ко ји се ба ви би бли о теч ко-
ин фор ма ци о ном де лат но шћу.

По ред то га, За јед ни ца је, на кон раз ма тра ња пи та-
ња струч них зва ња у би бли о те кар ству, при сту пи ла и 

кон крет ним ме ра ма за по бољ ша ње ста ња у овој обла-
сти, ти ме што је ини ци ра ла из ме ну ва же ћих под за кон-
ских ака та ко ји уре ђу ју област сти ца ња струч них зва-
ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти. То ком 
2008. го ди не, За јед ни ца је по кре ну ла и ини ци ја ти ву за 
из ме ну про пи са у обла сти про гра ма и на чи на по ла га-
ња струч них ис пи та у би бли о те кар ству.

Од че га се жи ви: 
От куп књи га Ми ни стар ства кул ту ре

На сед ни ца ма Скуп шти не За јед ни це ре дов но су 
пре зен то ва не ин фор ма ци је о ак тив но сти ма Ми ни стар-
ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је на про јек ту ре дов ног 
го ди шњег от ку па књи га за мре жу јав них би бли о те ка.

Во ђе ње про јек та ре дов ног го ди шњег от ку па књи га 
за мре жу јав них би бли о те ка Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни-
стар ство је у 2007. го ди ни по ве ри ло На род ној би бли о-
те ци Ср би је. Она је од те го ди не по че ла да при ме њу је 
но ви мо дел от ку па књи га од из да ва ча, као и но ви мо-
дел рас по де ле књи га у мре жи јав них би бли о те ка, ко ји 
под ра зу ме ва уче шће би бли о те ка у из бо ру на сло ва. На 
сед ни ца ма Скуп шти не За јед ни це чла но ви су би ли ре-
дов но оба ве шта ва ни о при пре ма ма и о то ку на ве де ног 
про јек та.

За јед ни ца је то ком 2008. го ди не пру жа ла по моћ 
На род ној би бли о те ци Ср би је и у оства ри ва њу за јед-
нич ког про јек та са Фон дом за отво ре но дру штво, ко ји 
се ба ви от ку пом пу бли ка ци ја из обла сти дру штве них 
и ху ма ни стич ких на у ка из да тих по сле 2005. го ди не, 
на ме ње них ма тич ним на род ним и уни вер зи тет ским 
би бли о те ка ма у Ср би ји.

Ди ги тал на би бли о те ка Ср би је

У ви ше на вра та, На род на би бли о те ка Ср би је је до-
би ја ла зах те ве јав них би бли о те ка Ср би је за пру жа ње 
струч не по мо ћи на ди ги та ли за ци ји би бли о теч ке гра-
ђе. У 2007. го ди ни ис пу ње ни су пред у сло ви да се ко ле-
га ма из јав них би бли о те ка у Ср би ји пре не су струч на 
зна ња, као и ко ри шће ње хар двер ских и софт вер ских 
ре сур са, што је на ја вље но на са стан ку За јед ни це ма-
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Шта се де ша ва ло „Под р а зно”

Скуп шти на За јед ни це то ком по след ње че ти ри 
го ди не рас пра вља ла је о број ним пи та њи ма: у ве зи 
са усва ја њем Про то ко ла о са рад њи ко јим се бли же 
уре ђу је по сту пак еви ден ци је и за шти те кул тур них 
до ба ра при ли ком про це са при ва ти за ци је и оба ве-
за ма ма тич них би бли о те ка у ве зи са овим до ку мен-
том; по др шке Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је 
про јек ту Вир ту ел на би бли о-
те ка Ср би је; но вим мо де лом 
ре дов ног го ди шњег от ку па 
књи га Ми ни стар ства кул-
ту ре Ре пу бли ке Ср би је за 
мре жу јав них би бли о те ка; 
ре дов ном го ди шњом кон-
фе рен ци јом IFLA-е; про бле-
мом ва лид но сти и прин ци-
пи јел но сти при ме не ва же ће 
Уред бе о из ме на ма Уред бе о 
ко е фи ци јен ти ма за об ра чун 
и ис пла ту пла та за по сле них 
у јав ним слу жба ма, до не те 
29. 6. 2007. го ди не.

По во дом слу ча ја из мар-
та 2008. го ди не, ка да је из-
го ре ла На род на би бли о те ка 
„Де сан ка Мак си мо вић“ из 
Вла со тин ца, Скуп шти на За-
јед ни це је не по сред но на-
кон то га до не ла од лу ку да се 
утвр ди ста ње про тив по жар-
не за шти те у би бли о те ка ма 
Ср би је ка ко би се, на осно ву 
сни мље ног ста ња, пред у зе ле 
од го ва ра ју ће ме ре и пред у-
пре ди ли евен ту ал ни бу ду ћи 
та кви слу ча је ви. У пе ри о ду 
од апри ла до но вем бра 2008. 
го ди не са ку пље ни су из ве-
шта ји ма тич них на род них 
би бли о те ка, а о ис пу ње но-
сти за кон ских про пи са ко ји уре ђу ју област про тив по-
жар не за шти те у њи ма под нет је из ве штај Скуп шти-
ни За јед ни це.

По во дом ста вља ња на јав ни увид На цр та Стан-
дар да за јав не би бли о те ке у Ср би ји ко ји је из ра ди ло 
Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, За јед ни ца ма тич-
них би бли о те ка Ср би је је за у зе ла став да, за јед но са 
свим ре ле вант ним су бјек ти ма струч не би бли о те кар-
ске за јед ни це у Ср би ји, уче ству је у пре чи шћа ва њу тог 
тек ста.

 По во дом до но ше ња но вог За ко на о јав ним на-
бав ка ма, За јед ни ца је упу тила до пис се кре та ру Ми ни-

на бав ке Ми ни стар ства фи нан си ја, у ко јем се за ло жи-
ла за из у зи ма ње би бли о те ка из си сте ма јав них на бав-
ки ка да су у пи та њу књи ге и дру ге пу бли ка ци је.

На ини ци ја ти ву не ких чла но ва За јед ни це ма тич-
них би бли о те ка Ср би је, За јед ни ца је по во дом до га ђа ја 
у ве зи са по ку ша јем не за ко ни тог сме њи ва ња ди рек то-
ра би бли о те ке у Кру шев цу упу ти ла апел над ле жном 
гра до на чел ни ку.

Нај зна чај ни ји до га ђај у до са да шњем че тво ро го-
ди шњем ра ду об но вље не За јед ни це би ће, без сум ње, 
пла ни ра ни са ста нак ди рек то ра ма тич них би бли о те ка 
са гра до на чел ни ци ма и ви со ким др жав ним функ ци о-
не ри ма над ле жним за област кул ту ре, др жав не упра-
ве и ло кал не са мо у пра ве. У скла ду с пред ло же ним 
сло га ном ску па Би бли о те ка гра ду – град би бли о те ци, 
раз мо три ле би се не ис ко ри шће не мо гућ но сти за са-
рад њу ње го вих уче сни ка и за до след ну при ме ну про-
пи са у обла сти фи нан си ра ња би бли о те кар ства.

Сајт Заједнице матичних библиотека Србије
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Би бли о нет, тра ди ци о нал ну на уч ну и струч ну ма-
ни фе ста ци ју из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
де лат но сти Ср би је, осно ва ла је 2007. го ди не За јед ни-
ца ма тич них би бли о те ка Ср би је. Ма ни фе ста ци ја се 
ор га ни зу је је дан пут го ди шње, у тра ја њу од 2-3 да на, а 
из вр шни ор га ни за то ри ску па су За јед ни ца ма тич них 
би бли о те ка Ср би је и ма тич на би бли о те ка ко ја је до-
ма ћин за те ку ћу го ди ну.

Циљ ма ни фе ста ци је је да са јед не стра не про мо ви-
ше де лат ност ма тич них би бли о те ка ко је су ор га ни зо ва-
не у За јед ни ци, а да са дру ге стра не под стак не на уч но-
ис тра жи вач ки и струч ни 
рад у би бли о те кар ству 
Ср би је, раз вој кре а тив-
не ми сли, као и сло бод ну 
раз ме ну иде ја у са вре-
ме ној би бли о те кар ској 
прак си. По ред свог ре пу-
блич ког ка рак те ра, она 
је отво ре на и за учешће 
на уч них и струч них би-
бли о теч ких рад ни ка из 
зе ма ља из окру же ња.

Ра зно вр сне те ме за-
сту пље не на ску пу ба ве 
се пи та њи ма оства ри ва-
ња ма тич них функ ци ја и 
раз во ја би бли о те кар ства 
у Ср би ји. У окви ру пред-
ста вља ња од го ва ра ју ћих 
те ма, ауто ри ма ра до ва се 
пру жа мо гућ ност да пре-
зен ту ју ре зул та те свог струч но-на уч ног ис тра жи вач-
ког ра да у би бли о те ка ма у Ср би ји. Је дан од на чи на 
пре зен то ва ња ра до ва је и пу тем об ја вљи ва ња од го-
ва ра ју ћег збор ни ка ра до ва.

Ма ни фе ста ци ја сво ју из да вач ку де лат ност ре а-
ли зу је кроз об ја вљи ва ње Збор ни ка ра до ва са Са ве-
то ва ња. Из ла зи на го ди шњем ни воу, у књи жном об-
ли ку у ти ра жу од 500 при ме ра ка, и у елек трон ском 
об ли ку на сај ту На род не би бли о те ке Ср би је, од но-
сно За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је. У ње му 

се об ја вљу ју при ло зи са Са ве то ва ња и пред ста вља ју 
уче сни ци са сво јим ра до ви ма, те на тај на чин скуп и 
пред ста вље не те ме на ста вља ју свој „жи вот”.

Збор ник ра до ва Ко лек ци је у би бли о те ка ма: фор-
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Сажетак
С а  реформом  шк ол ства код на с,  ка о тип  р а да , потпу но  се  одом аћ ила тзв . едука тивна  ради оница. 
Размат ра ње  п ор екла  ов ак вог ти па  рада вод и нас до псих отерапије  педесе ти х година  2 0.  век а у 
С А Д, одакле  се уб рзо  пре селио у  ху ма нистичке науке и  об ла сти ди верген тн ог стварала штв а, те и 
у обр азовање.  Да на с готово  да не постоји  о бл аст љ удско г ства ра л аш тва у којој с е  не примењ ује  
 не ка  врста радиони це,  па је с рећемо  и  у би блиоте ка рст ву.
Иа ко   по стоје о сновне  п рет поставке е ду ка тивни х ради оница , влада п ро и зво љност у  и меновањ у 
неког ти па  рада  ка о радиони чк ог . Посебан пробле м је његова ефикасност, пого то во ако се  о н  сведе , 
 као  што се  т о код  н ас дешав а,  н а нек ол ик о  попул арних  техни ка   ко јима се пок ушава  задовољити  
само  форма рад иониц е, без  и м ал о бриге  за  е фекте  уче њ а. 

Кључне речи:
р адиони ца ,  образовање , библ иот е ка рс тво

УДК 371.38

Радио ниц е – ново говор 
модерног доба

На  ј ед но м  семин ар у за  школске  би блиотекаре1 
у о рганизац иј и Министарс тв а просвете и сп ор та , 
који је  за ми шљ ен  и спр овед ен као ни з  предавањ а с а  
п рез ентацијама  еминентн их  стручњака  из би бли о-
текарства , у гл авном с  те ма ма  из об ла сти б иблиотечког 
пос ловања,  и  н ек ол ицине при ме р а  д обре п рак се  школ-
ских библио тек ара, у е валуаци они м  л ис тићим а  један 
део прису тн их шко лс ки х  библиот ек ара замер ио  је  да 
је с ем ин ар  амбициоз ан  и замор ан. И ст оврем ен о су 
с авето ва л и и ли жел ели да не ки  бу ду ћи  семинар  буде 
р адионичког  типа,  не изја шњ ав ајући  се уо пште кој е 
су  то теме које  их з анима ју ,  него са мо   на  који начин  
да те  те ме буду о бр ађе не – радионички. Ето до бр ог 
пов од а  да  разми слимо  о томе ш та би би о с е ми нар  
радионичког типа, к оје би теме  из  библиотекарства  
могле  н а  т ај начи н д а се о браде , и шт а  је уо пш те  
р адион иц а .

П риродно,  прво би смо мо рали деф ин исати  р а-
ди онички  ти п рада  и  дати пре гл ед  развоја р адиониц а 
 и  њи хове  пр име не у образ ов ањ у и струч ном ус ав р-
шавању за послених  у  о бразов ањ у .

 

Разв ој   ра дионичког рада – пс их ол ошке  р ади он иц е

Радиониц а2  ј е  из ум тз в.  х уманис ти чке терап ије, 
тј. психотерап иј е пед ес ет их година 20.  ве ка  у САД ,  где 
се т ол ик о  ра ши рила,  да се ос ам де сетих го во ри о п си-
хо логизацији   др уштва .  Те р апије су водили псих ол оз и 
или пр иучени терапеу ти. Ци љ  им је   био  излече ње,  а 
како је т о углав ном б ив ал о  неуспеш но,  касније је  ци љ 
 постао  мање а мб иц иозан  и  сас тојао се  у пости за њу 
ср еће и оп ти ми зма пац иј е нт а. 

Основни принципи  рада у  п сихолошки м радио-
ницам а jeсу :  ра д  у мањим  групама, од десе т  до пет на-
ест паци јенат а; пр инц ип  игре  и  уигр ав ања; сед ењ е у  
к ругу ра ди по ст из ањ а  равнопра вности  и  толеранци је  
и бо ље  к омуникаци је ; отв орен ра зг ов ор и  ан ализа из-
ре ченог, у којим а  нема вр еднова ња  с удова  и  ставова, 
 све је ј еднако в ре дно;  одр еђ ена правила за уче шћ е 
у р ад у  се морај у  по штоват и, као што је прави ло 
 говорењ а  п о од ре ђеном  ред у у кр уг , али и  мо гућно ст 
 не учествовања;  п ажљив о с лушање  и  п раћење  го в ор-
ни ка, и тд .

Највеће  з амерке  п си холошким  р ад ионицама  и зре-
к ле су колеге  психолоз и и психи ја три. Кр ит ик оване 
 су као и нс тант-фор ма  б ез нау чн ог  утемеље ња , к оја 1 Дводневни семинар под називом Школске библиотеке Србије у 

21. веку, одржан је у Сремским Карловцима 16. и 17. новембра 
2006. 2 Термин радионица неспретан је превод америчког термина workshop.
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не дов оди  д о излеч ењ а; изб егав а  се одг оворнос т  за  
после ди це  т ретмана; п ос тиг нути сре ћа  и оптимизам 
 па цијената  су кр атк орочни  и  пр ивидни ј ер је п аци-
јент у њима п от рошач;  во ди те љи су чес то  курсисти  
а  не с тр учњаци; неп ри ме ре не су  сл о же ној структури 
чо века.3 

Из психол огије,  ра дион ице су  к ао ти п  ра да  
прешле у област и диве рг ентног облика  и зра жавања, 
тј .  он е области к оји ма   је  циљ оригиналност и  разли-
читост од  к онвенцион алног, што с у,  н а првом  ме сту, 
 ум е тн ости, а зат им и у  образ ов ање .

Ти по в и  радионица п о о сн овном  ц иљу 

 Првоб итн о,  радиониц е  су  к ао  тип рада  биле  ве-
зане и ск љу чиво з а  п си хотерап ију , па такве зо вемо 
психолошке  ра дион ице. Пре ша вш и као ти п р ада у 
обла сти див ерг ентног  ств аралаш тв а,  настале  су др ам-
с ке , ликовне , песн ичке,  новинар ске, в ид ео-рад и они-
це и с ли ч не ,  које једн им им еном з овемо креат ив не. 
Р адиони ца ма  ка о типу  ра да , није циљ ствара ње неког 
ма те ри јалног п ро из вода,  н а шта н ас  само  им е  и вези-
ва ње за  од ређене занат е и њи хове  производе упу ћује. 
Акцен ат је н а  са мом поступку,   а н е на  ци љ у  или кр ај њем 
про изводу. Ипа к, кре ат ивне радионице  н ај чеш ће имају 
 та ј  кр ајњ и прои зв од, би о о н мате риј алне ил и нема те-
ријалне при ро де . Наша вш и, коначно,  св оју  прим ен у  и  у 
обра зо вањ у, до би л и  смо и едукат ив не радио ни це .

Едукативне  рад ионице,  оп ет,  могуће је  п оде лити 
 на   тр и подгрупе4:
1)  когнити вне или едука ти вне ра дион ице у у жем 

сми слу , чији ј е ц иљ  стицање  конкр етни х знања  
и  вешти на  и  п одстица ње  основн их саз нај-
ни х  процеса:  ра су ђи вања, п ам ће ња, уче ња,  за-
кључивања,  арг умент ов ања , плани ра њ а, 

2) преве нтивне и ли „ментално- хиг ијенск е“  ра-
дионице,  чи ји  основ ни  ци љ је при ма рна превенци-
ја на р аз личитим у зр астима;  ус мерене  су на р азвој 
л ичности,  и дентитет, с ти ца ње зна ња   и  увида 
 о  се би  и  другима;  до к псих олошк е ради онице 
под разумевају  да учесници  и ма ју  н еки пр об лем 
и  желе да  га реше , ове п одр азуме вају  сти цање 
знања и  увида  о н еком  пр облему  к оји  посто ји , 
али  г а  сами учесн ици нема ју  (д евија нт н и  облици  
п онашања, на  пример),

3)  со ци јалне  р ади онице,  ко јима је  о сновни ц иљ  
р азвија ње  социјалн их  ве штина: с лу ш ања  и  

р азговор а,  ли дерства ,  ме наџерс тва ,  самоафир-
ма ци је и  са мо св ест и, реша ва ња  конфли ка та , 
 разумева ња  комуник ац иј ских ф ено мен а и з ако-
нитости (гласине, п ре драсу де ,  н еверб алне поруке,  
итд). 
Иако је поде ла   ра ди оница пош ла од  ос новног 

ци ља,  у свим радио ницама ци љ н ије п ри маран, а  
важн иј и ј е сам пр оц ес  и спор едни циљ еви: г ру пна  
кохез ив но ст, поз ит ивна к лим а  у групи,  ме ђу собно 
 уважав ање , осећ ање пријатно ст и и пр ипадања  групи , 
 актив но  уч еш ће свих  чланов а груп е у рад у,  ј ачање  
о дго ворности  с вак ог чла на  групе,  р аз ви јање с амос-
вести и  соција лни х вештина, разум евање с оп стве них 
и  ту ђих  потре ба ,  и тд.

Осн ов не пр  етпоставк е  е ду кативних р  ад ионица

Без  о бзира кој и  тип рад ио ни це је  у  пи та њу, без  
о бзира на ра зл ике у циље ви ма, садр жа ји ма и узрас ту  
 ил и проф илу о них к оји ма  су наме ње не,  све радионице 
имају  нек е заје дн ичке претпост ав ке:
- временс ку и простор ну оме ђеност ( исти амби-

јент, уг ла вном два школск а часа), 
- уна пред о см ишљен сце нар ио (пл ан) и ј асне, 

к онкрет не  за хтеве  за  учесн ике,
- вис ок  степе н л ич ног  ангажма н а  уч есн ика ко-

ји  с е пост иже инт ерактивн им  и коо пе рати вним 
м етодама уч ења  (учење по м оделу, ис кус тв ено, 
реша ва ње пр облема, и тд),

- већи де о  ак тив ности  и   за хтева дати х у  форм и 
и гре,

- п ровока ти вн е  ситуац иј е  и атракти вн е  задатк е; 
јак е  сти мулациј е  ср ач унате  на иза зи вањ е лич ног 
дож ив љај а,

- уобли чавање лич ног до жи вљаја н еким си мбо-
личким ср ед ством  (р еч ју, цр тежом , б ојом, п ок ре-
том),

- р азм ен у резу лтата, 
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кетирања, промаш ај а
- елабо ра цију, о бр аду д оживљаја  и  ув ид.

 Об л иц и,  т ехнике  и  методе р  ада  
у е дук ати вн им р адио ни ца ма 

Од вели ке је ва жн ости ра зд војит и и ра зл и ко вати 
тип рад а од метода  и облика  рада.  Радионица је  тип 
рада, а  не  м етод  или облик р ада, и к ао   та ква им је над-
ређени  по јам. То  знач и  да  ради он ица као  т ип рада  
у кључу је у себе одређене методе,  техник е и  обли-
ке  рада .  Иако  се са ов им  св и слаж у,  постоји  ве лик а 
 недоследно ст  у кориш ћењу  те р ми на, па загов орниц и 
 тзв. ак тивног учења  ра ди оницу,  ипа к,  зову  о бл иком 
 учења.5  У већ помињ аном приручни ку Учи он ица д об-

3 Основне замерке психолошким радионицама пописане су код нас 
у књизи М Поповића и В. Јеротића Психодинамика и психотерапија 
неуроза (Београд, 1984), 26-28.
4 Подела радионица према основном циљу је приказана према 
приручнику Учионица добре воље – увод, чији аутори су Тинде 
Ковачић-Церовић, Ружица Росандић и Драган Попадић (Београд, 
1995), 49-51. Сами аутори наглашавају да овакву поделу треба 
схватити условно, као оквирну поделу, јер је могуће, што је и 
будућност едукативних радионица, да се комбинацијом циљева 
добије и нова подврста едукативне радионице. 5 Иван Ивић и др., Активно учење 2 (Београд, 2003), 114.
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ре во ље – ув од  уопшт е  се не пр ав и раз лика из ме ђу типа 
и  об лика, метод а и  т ехника  р ад а.6 Такође  је  п р име тно 
да се  пос тојећ им  метод ама т зв. тради цио на лне ил и 
клас ичне наст ав е дају  но ва, ат рак тивни ја  имена.  Тако 
 се , реци мо , техник а  к ла си чне на с та ве  звана п ро мена 
 гле диш та , у ради он ицама  пр еим енује у  т ехн ику де-
цент ра ци је.

Ук оли ко ра зми шљамо и  ко рис ти мо те рм иноло-
гију класи чне наставе, најп ри су тнији обл иц и  ра да  су 
групни  р ад  и  рад у  па ров има, т е  и нд ивиду ални р ад . 
Заго ворниц и едук ативн их ра диониц а ч ес то ко ри ст е 
 је дан о бли к рада ко ји зов у  „с им ултана  инд ив идуал на 
 активност“, к оји  подразумев а истовре мену активност 
сви х у чесника, ал и свак ог за  себ е. У класи чно ј настави, 
 овај облик  ра да на јближи  је фр онталном , али к ако  се 
фр онт ални  обл ик рада  с матра гл ав но м  препреко м 
мод ерне наставе и  баластом тр адиционал не, мора 
 бит и да ј е  то  ра злог  зб о г  којег  с у  израз „ф рон тални“ 
заго вор ни ци ра ди он иц а  замен или  атрактивн ији м 
 – „ симултана  инди видуал на  активност“ у активнос-
т им а  где ни су мог ли избећ и  овај,  још увек  неза-

по заговор ницима  ра дионичк ог тип а  рада,  им а  опет 
 низ сво јих по дврста, к о је ,  дакак о, до биј ају сасвим 
нова им ен а, па  неупућ ен и могу мислити  да  је ре ч 
о потпу но нов ој техници, д ок  се, за пр ав о, ради  о 
 групном  раду, али  са  посебним  за дацим а з а поје дине 
групе, што  по знаје и  к ласична нас тава.  Таква  је тзв. 
 акв аријум -те хника,  где је дн а  група, кој у у  класичној 
 наст ави об ично име ну јем о  као ко нт рол на, ил и  на-
предна груп а, а за говорни ци  едук ативн их мет ода зову 
је  актер-гру пом, д емонс три ра  неки п ро бл ем  или  тем у, 
а  ост але групе посм атр ај у,  добијају ћи  посе бн е  задат ке  
да уоч е,  комент ари шу и ли  мењај у одре ђе не појаве и 
д ел о ве  у демо нстри раној  теми.

Будући  да  је у  ра дионич ком  типу врло бит но  д а се 
 уч ес ни ци  осећај у п ријатн о и  да се ра звијају  комуни-
ка цијске вешт ине, посе бно су б итне  уво дне и  за вршне 
и гр е које,  у главн ом , имају  з абавни ка рак тер :  цртање и  
ка чење беџева,  те хн ике за  ко нцентрацију  и  опушта-
ње , игре упо зн авања и поделе,  ит д. Њихова функциј а 
је увла чење  у  игру и ли   изл азак и з ње.  Они који  су 
учество вали у  рад ио ничко м  т ипу  рада,  они ко ји су  и 
сами  о см иш љавали р адионички  приступ  н екој т еми , 
довијај ући се  каквим  игр ама д а  п од еле учеснике  н а 
групе ,  како да започну  р адионицу или  је заврше , сло-
жи ће  се  да је присус тв о  ов их иг ар а  и и грица д екора-
тивно,  а не  функцио на лн о -мо тиваци јск о, какво би  
морал о  бит и у тра ди ционалн ој  наст ави .

 Осим че ст о  ко ришћен их  техника и  ме тода 
д искусије, асо цијац ија , позн ат их и  кл а сич ној на стави , 
још не ке  типичн е  техни ке  радио ни чког т ип а  рада су 
 суђење , техни ке  в ај ања, в ође на  фантази ја, иг ра ње  

улога  и  симулаци ја,  дете кт ивска прич а  (решава ње  
пробл ема са реконс трук цијом) . У  дома ћо ј  ја вности  
ч есто с у  ове  после дње ,  ти пи чно радион ич ке  технике,  
негат ив но  о кар актерисане к ао  хипн отичк о-окулт-
не, манип улативне,  и  к ао начини  р ад а кој и, ум ест о 
 истинско г ства ра ла штва, ра зв иј ају само  маш тови-
тост. Неки кр ити чари и  критиз ер и их сматрају  о па-
сн им по ме нт ално здрављ е д етета, ј ер  га симу л ац иј ом 
од вајају  од  об јектив не  ств арности,  к реи рајућ и т ако 
постмодер ну , н екрити чну и психотичну ј ед инку, а не 
 ст ва р ала чку л ичн ост, за ш та  се за ла ж е т зв. тр адици-
онална н ас тава. 7

Замерке  р  адионич ко м  ти пу р ад а у  п роцес у  у чењ а

Не  улазе ћи у д алекосежн е  последице  р ад ионич-
ког тип а  ра да , прво  шт о  можемо  да  прим етимо јесте 
терм ин ол ошка конфу зија из азвана ти ме  што  се  не 
разл ик уј у тип ,  об лик, метод и техн ика  н аставе .  Кон-
фузиј у  по већава и  т о  што с е пос тојећим о бли ци ма, 
ме тодама  и  техника ма дају нова , атрак ти внија име на . 
Кона чно, уво ди се  н из нових  т ермина  из потпуно  дру-
гих об ласти  науке и кул тур е, како  б и  с е нагл асила  но-
ва уло га  с вих уч есни ка у р ади оници .  Тако, ре цимо, н е-
кадашњи н аст ав н ик  п остаје  во ди тељ (т ер мин  преуз ет 
 из масмедиол оги је), нека да ш ња  метод ичка припрема  
за час  п ос та је ток  ра ди онице ,  нацрт, или с ли чно.

Т ерми нолошк а к онфузија  дов ела ј е  д о с ледеће , 
суш тинске  за блуде  ил и  замер ке  р адионич ком ти-
пу ра да. Укол ик о  п огледам о садржаје и на чин ра да 
разних „ради оница“,  б и ло  да смо их сам и  прошли под  
тим и ме но м  (ради он ица), ил и  д а  читамо  у стручној  
л ит ератури нац рт е  з а ради он ице, л ако ћемо  приме-
ти ти  да се  рад ио ницом  на зи ва свашт а. Аут ори 
у џбеника,  приручник а,  сем ин ара и о бук а, да ју себи  
з а право да на јкла сични је  практичн е вежбе (ре цим о, 
р ад на  испра вци  погреш н ог текста, ил и  егземплар не 
веж бе  е гзакт ни х  н аука, рад на терену и слично) нази-
вај у радион ицо м, а д а им ј е, при том , осим  класи чн ог 
пр актичног  р а да , нека  од ув од н их  игара  ј ед ина ве-
за са радио ницом. Не ки  радион ицом на зи вају сваки 
час, о буку ил и  семинар, к ој е спро в од е  у  мањим  и ли 
већи м г рупама. О ву  п ојаву пр еи ме новањ а часо ва,  
смишљених   по  метод ама  и техн ик а ма  какве п оз-
наје тради ци оналн а нас тав а  у радионице,  схвата-
мо ка о с ко ре јевићко н аст ојање  да се про це с  уч ења 
модернизује на форма лн ом ниво у  –  термин ол ошк и;  
или,  пак, да  с е удово љи еве нт уа лним к орисницима 
овакв их  ч асова, о бу к а,  семин ара, који  ћ е се п ре  прија-
вит и н а радиониц у, не го  на кла сичан семинар пре-
да вач ког ил и  и нс трукти вн ог тип а. То шт о се  едука-
тивном радиони цо м назива свашта и  ка ко коме п ад-

6 Тинде Ковач-Церовић и др., Учионица добре воље – увод (Београд, 
1995), 62.

7 Пробрани критички радови везани за реформу школства и, неки 
од њих, за радионички тип рада, који су објављивани у стручној 
периодици код нас и у свету, обједињени су у ванредном броју 
часописа Епархије жичке Жички благовесник (децембар 2002).
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 ст ва р ала чку л ичн ост, за ш та  се за ла ж е т зв. тр адици-
онална н ас тава. 7

Замерке  р  адионич ко м  ти пу р ад а у  п роцес у  у чењ а

Не  улазе ћи у д алекосежн е  последице  р ад ионич-
ког тип а  ра да , прво  шт о  можемо  да  прим етимо јесте 
терм ин ол ошка конфу зија из азвана ти ме  што  се  не 
разл ик уј у тип ,  об лик, метод и техн ика  н аставе .  Кон-
фузиј у  по већава и  т о  што с е пос тојећим о бли ци ма, 
ме тодама  и  техника ма дају нова , атрак ти внија име на . 
Кона чно, уво ди се  н из нових  т ермина  из потпуно  дру-
гих об ласти  науке и кул тур е, како  б и  с е нагл асила  но-
ва уло га  с вих уч есни ка у р ади оници .  Тако, ре цимо, н е-
кадашњи н аст ав н ик  п остаје  во ди тељ (т ер мин  преуз ет 
 из масмедиол оги је), нека да ш ња  метод ичка припрема  
за час  п ос та је ток  ра ди онице ,  нацрт, или с ли чно.

Т ерми нолошк а к онфузија  дов ела ј е  д о с ледеће , 
суш тинске  за блуде  ил и  замер ке  р адионич ком ти-
пу ра да. Укол ик о  п огледам о садржаје и на чин ра да 
разних „ради оница“,  б и ло  да смо их сам и  прошли под  
тим и ме но м  (ради он ица), ил и  д а  читамо  у стручној  
л ит ератури нац рт е  з а ради он ице, л ако ћемо  приме-
ти ти  да се  рад ио ницом  на зи ва свашт а. Аут ори 
у џбеника,  приручник а,  сем ин ара и о бук а, да ју себи  
з а право да на јкла сични је  практичн е вежбе (ре цим о, 
р ад на  испра вци  погреш н ог текста, ил и  егземплар не 
веж бе  е гзакт ни х  н аука, рад на терену и слично) нази-
вај у радион ицо м, а д а им ј е, при том , осим  класи чн ог 
пр актичног  р а да , нека  од ув од н их  игара  ј ед ина ве-
за са радио ницом. Не ки  радион ицом на зи вају сваки 
час, о буку ил и  семинар, к ој е спро в од е  у  мањим  и ли 
већи м г рупама. О ву  п ојаву пр еи ме новањ а часо ва,  
смишљених   по  метод ама  и техн ик а ма  какве п оз-
наје тради ци оналн а нас тав а  у радионице,  схвата-
мо ка о с ко ре јевићко н аст ојање  да се про це с  уч ења 
модернизује на форма лн ом ниво у  –  термин ол ошк и;  
или,  пак, да  с е удово љи еве нт уа лним к орисницима 
овакв их  ч асова, о бу к а,  семин ара, који  ћ е се п ре  прија-
вит и н а радиониц у, не го  на кла сичан семинар пре-
да вач ког ил и  и нс трукти вн ог тип а. То шт о се  едука-
тивном радиони цо м назива свашта и  ка ко коме п ад-

6 Тинде Ковач-Церовић и др., Учионица добре воље – увод (Београд, 
1995), 62.

7 Пробрани критички радови везани за реформу школства и, неки 
од њих, за радионички тип рада, који су објављивани у стручној 
периодици код нас и у свету, обједињени су у ванредном броју 
часописа Епархије жичке Жички благовесник (децембар 2002).
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не  на ум,  у пућуј е  на с  на исти  з ак ључак  о  к ва литет у и 
научн о- методо ло шк ој ваљ ан ос ти ради он и ца  какав с у 
изв ел и  кр итичари  пс ихоло ш ки х  ра дионица  – влада 
ме то до ло шка и н ау чн а неу темељен ост,  ко јо ј је терми-
нолош ка  ко нф узија  с а мо  спољни  пока затељ.

 Озбиљни з аговорници ра дионичког типа р ада и  
с а ми  су св есн и да у п ракси све што  се   зов е радиони-
цом за пр аво то  није, и  да ј е  ра дионички  т ип рад а 
пример ен с амо за  не ке садрж ај е у п роц есу у чења. 
У нас тав ном проц есу у  шк ола ма по ст о ји  читав  низ 
п репрека  з а  ч ест о кори шћ ењ е  радио ничк ог тип а  рада: 
тр ади ционалн о к онцип ира ни на ставни планови и 
пр ограм и, раз редно -часовни  си стем и  др . Ипак ,  сад а 
када  з н ам о које  су техни ке  и  ме тоде еду кати вних 
радион иц а, ка да по  пр иручн ицим а за н ас та внике  
већ можем о  наћи  пр и мер е наст авних  јединица  ко-
је се  сп ро воде  радиони чким т ипом рада, не можемо 
за кључит и  ни шта д руг о,  него, оп ет ,  оно шт о  с у  сами 
пс ихо ло зи  закључил и  за пс их ол ошке  ради онице –  
н епримерене з а  сл ожене  с адржаје  наставног  процеса 
и јо ш сложенији фе номен  уче ња. Т о,   на равно, не  
знач и  да се не мо гу  смисл ити радиониц е за св аки 
садржај, а ли пост оји р изик д а  се  тема,  п роблем и  сам 
п роцес  уч ењ а  могу  ос а кат ити уколи ко по  св аку цену 
примењ ујемо радионич ки тип  рада.

Велик и  је бро ј о драслих,  а ли  и деце ,  к оји  се не  осе-
ћају пр иј атно  и  об огаћен о у радионич ком типу ра да . 
Њи хови кометари свод е се, у главном, н а  једност ав ну 
реч да  им  ј е било  „ глупо “.  То  можемо  с х ват ити ка о 
пос ледицу  примене  п ос ту пака у  р адиони чк ом  ти пу  
рада, к оји  не одго варају  свач ијој и нт ел иге нцији и  ме н-
талном склоп у. Конк ретно,  инт елиген та н средњошко-
лац, са каквим-так ви м  животним  искуст вом, у  ко ј ем  
с е с рео с а  г ла синама  и трачом, пос ле је дноипо часовне  
р ад ио нице  у којој  м у  ј е преко  ни за ига ра   и с имула-
ци ја  разних ситуа ци ја из ж ивота, радионички пока-
зан о шта  су гласи не , осећа тих сат  и п о као п ропало 
време и гњ аважу, јер  би  то одлич но  схватио  и да м у 
 је неко  у  пе т мин ут а  с ве испр ичао. Дру гим  речима,  
у чесницима ра дионице  „глупи “  су  по ступци  у  
којима се , с  једне  с тр ан е, на јба на лнијим  н ау чним  или 
животним  чињени цама п освећује  претер ан а  па жња, 
 а  с друг е  стране, н еки м озб иљн им садрж ај има наук е  и 
 живота  се  п риступ а  баналн им  и пов ршним  техникама 
 и м етода ма. Рецимо,  чит аво је дн о врхунско  ум етнич-
ко  дело ,  и ли  историјски  п ериод, или жи вотне по ја-
ве самоу би ства  и або рту са , што су  т еме  с а часов а и 
ваннаста вн их ак ти вности  с р едњ ошколаца,  своде  се 
на  т е хн ику суђ ењ а.

Радиони чки тип  рад а аутор и  ра ди оница схватају као 
иза зов  сопственој  кре ативн ос т и,  да би то исто  изаз вали 
 и  код уч е сни ка ра дион ице. Но ,  ак о  погледамо њ ихове 
 кр еативн е пос тупке, примети ће мо  да је  њ ихов арс ена л 
врло с уж ен  и да се  и сцрпљује  налажењем забав них и  до-
па дљ ив их техн ик а и и гара,  а  да се  ко ри с те  методо лог ија 
и обл ици  рада по знати  тр ад иц ионалн ој  настави.

Не постој и озбиљ но  истраживањ е  (пита ње   је  и 
да л и се  може спро ве ст и) о ефек ти ма  р адионичк ог 
ти па рада  у образо ва њу . У пс их о ло гији је  би ло лако 
 уо чи ти да псих ол ош ке ради он иц е не д оводе  до из ле-
че ња. У  образов ањ у, очеки ва ни ефе кат није изле чење, 
 не го усвај ањ е  и приме на   зн а ња, ш то  је теж е прат ити  
од и зл еч ењ а. Ев алуаци он и лист ић и,  које у че с ни ци 
попуња вају н ак он већ ине  едукат ивних р адионица ,  н е 
 мере квал ите т  сазнатог ,  нег о успешн ос т р ад ионице п о 
 пријат нос ти и з адо вољству.  И зјашњав ањ е  и процена 
учесника  подстичу се површним  питањима: да ли ти  
се сви де о час, да ли би  желео  да  имаш још оваквих 
часо ва , ш та ти  ј е  б ило нај леп ш е,  ит д.

Шта  је едукати вн а радиониц а у б ибли отека рс т ву  

Пошт о смо  изнели и  основ не  поставк е р адионичког  
ти па рад а  и  о сн овне зам ер ке  и заблу де  о  е дукатив ни м 
 радионицам а, укључу јући  и т ерминолошк у конфузиј у, 
 пре него  што неку ак тивно ст у ја вној,  спе ц иј алној , 
 шк олско ј  и ли  било којој др угој би бли отеци н аз овемо 
радион иц ом,  или је сами осмислим о,  треб ал о  б и да 
р азмислимо да ли ј е то ш то зовемо радион иц ом за-
иста то ,  а а ко ниј е,  зашто  ј е, ипак,  з овемо  та ко. Размот-
римо с ле д ећ е  примере и студ ије сл уча ја . У  сличним  
с итуацијама и пр ед  сличним акти вности ма  с е  можем о 
 наћи,  без обзира на  т о у к ој ој библиот еци ра дим о ,  мада 
се  он и  н ај више односе на  ш кол ске б иб л ио теке и биб-
ли отекаре , јер с у е дук ат ивне рад ио нице,  по  природи 
ствар и , н ајпри су т ни је у ш ко лам а.
1. Може мо л и тзв.  кр еативне  ра дионице  ( нови нарске,  

пе сничке, ликов не, л ут ка рс ке, калиг рафск е,  вајарске 
и д р),  к ој е орга низуј е и л и  води би блио те кар у 
 просто ри јама сво је  библи отеке , адек ват није з ва ти 
секцијо м, уколи ко  траје  дужи  време нс ки период или 
курс ом , уколико трај е  краћи  п ериод ?  Заш то то  не  
чинимо?  Шта  је раз лика из ме ђу  литерарне  секције 
и ли   пе сничке шко ле  и ли те рар не, тј .  п ес ничке ра-
диони це ; и ли измеђ у н ов инарске  радион ице и  курса 

 курса  и  к ре ативније р ез ултате по ла зн ика?
2.  Уколик о  библиоте ка  има  а па рате з а  различ ит е 

в рсте повез а  на ко јим а  обучава  ученик е,  ко ри-
сн ике или  ра днике-в олонте ре   за  повез д окумен-
тације, оштећени х к њига,  пе рио ди ке  и друге гр ађе, 
ил и  пак, прављење репрез ен т ат ивних,  естетских  
по веза, д а  ли  је и т о  рад ионица  и каква: кр еа-
тивна,  когни тивн а,  социј ал н а?  Можда је  то јед ин а 
прав а  књигов ез а чк а радиони ца,   у  правом зн ач ењу 
термина  „р ад ионица “?!?

3. Библи отекар  се досет ио да за  љубите ље  фи лм а, у 
о квиру Ф илм ск ог клуба  у  својим  пр осторијама,  
након про је кц ије, уприличи и ра зговор  с а глумцем 
 ил и  редите љем, или д а сам во ди раз гов ор  са 
члановима  клу ба , ш то мож е  да  буде пр опраће-
но  и друг им  а ктивнос ти ма , допад љиви м  младим 
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људима: пантом има , ими тациј а,  и лустро вање и с л. 
Да ли том сус рету в иш е  о дговара  термин  ок р уг ли 
сто  ил и филмска р адиони ца? 

4. Школс ки  б иблиоте кар  формир ао  је збирку  у че-
нички х р е фер ата и  ма турски х рад ова .  Са  ч лановима 
 би блиотечке се кције пра ви  библиог раф ију тих  ра-
дова.  Да ли бист е  т у  активно ст  н азва ли практичним 
радом  и ли  радион ицо м  (библ ио гра фском)?

5.  Мо же те ли  за м ис лити у по знавањ е к ори сника с  
фондов има библи оте ке  т ехни ком де те к тив ске 
при че , једном од к ар акт еристи чн их рад ио нички х 
т ехника,  где  би корисниц и,  реци мо, до били задатк е 
да  ис траже где се на лази нека  књ ига  или  чит ава 
 научна обл аст, а зати м да  за ј ед нички рекон ст руи шу 
УДК  систем  на  крају р ади он ице? Или,  замис лите 
процес  уч лањења и  у по знава ња  са  кућни м  ре до м,  
тј. пра вим а  и  о бавезама  корисн ик а,  ко муника ције 
са б иб лиотека ро м  и  другим  к орисниц има, к оји би 
 пр от ек ао при ме њујући т ехнику игра ња улога  и 
 симулаци је : кори сни к  глуми св ој улаз ак , обра ћање, 
у члање ње,   по зајмицу, а  затим  п ромени  улогу  и  буд е 
биб лиотекар или дру ги кори сник који нес трп љиво 
че ка  р ед да би  врати о књиг у?  Осим у поче тним 
р азр едима ос но вне шк оле, в ид и те  ли још н ег де  
могућност  приме не  о ва кв е радио нице?

6. На  семинару з а школ ск е библио те каре, једна  од  тема 
је  ауторс ки  к аталог.  У кол ико б и за прис утне, умес то 
пред ав ањ а, ефи касније  би ло  да зна ња  о ауторском 
кат алогу  стич у и  прошир уј у пра ктичним радо м  на 
ни зу  и лустра тивних п римера  та ко  што ће  до бити 
н еколико књиг а и п ра зних к ат ал ошких  ли ст ића, 
које ће , уз и нструкције  предавач а,  попун ити ,  д а ли 
бисмо  т а ка в вид ра да пр е  назвали  ве жб аоницом 
ил и ради они ц ом 8? 

7. Међу  темама на  семинар у за  шк ол ск е библи отекар е 
н а шл а се и тема правне  рег улати ве школске  би-
блиот ек е. Он а  ув ек  и ма посебну  в ажн ост и и за зива 
 вел и ко  и нтересов ањ е због  не повољно г  статус а 
библ ио т ек ара у ш колама . С а зн ањ а и р ешења  
с војих  не доумица  ш колски би блиоте ка ри  могу 
д об ити па жљивим  праћење м с тру чног  из лагања 
 правника,  нак он чега  м у  по ставља ју  пита ња  у  в ези 
са  кон к ре тн им случај евима ст ат уса библиоте ке 
и б иб ли отекар а п о српс ки м  школама.  То  б и било 
н ео миљ ено к ласично преда вање  са дис кусиј ом . 
 Разми сл и мо  како б и иста тем а могл а бит и обрађе-
на рад ионички.  Ка да  ј е усвојен  н ов и Зако н  о раду , 
њег а с у  синди ка ти ма  у  образо вањ у  члано ви   јед не 
невладине  о рг а низ ације пр ед ст авили ра ди он ички, 
 а  не традициона лно –  пр е да вањем и т умачењем  
Закона . Ова „ пра вна “ радио ни ца  је, поре д у вод них 

и га ра пре дстављ ања и летими чног предс та вљања  
За кона, те кла та ко што  је већи  д ео вр емен а  посвеће н 
г ру пном  ра ду . Прво су си роти на ставниц и и  са-
радниц и  по дељени у  две гр упе:  г рупа п редставника 
с ин диката  и гру па  п редставн ика В ладе. Од  дв е 
велике  групе ф ор ми рано је  виш е  малих,  у којима  ј е 
 било по  нек ол ико пре дс та вника „В ладе“  и неколи ко  
предста вника  „синдика та“. Св ак а група ј е  до била п о 
 је дан За ко н  о раду и  задатак  да  симули ра  прег оворе 
син диката и Владе ок о  измена  и допуна  Закона 
 о  раду.  Св е је то  трајало  пре ко  два са та,  а  мо жете 
мис ли ти  с  каквим  п редстава ма  о  послодавцима и 
син дикат има ,  правима и обав ез ам а смо  от ишли у 
сво је  ко лекти ве, г де смо  кол егама требали да  пред-
ставимо н ов и Закон.  Н аравно, и ако смо  з рели љу-
ди  и у З акону  се радило  и  о на шем ст ату су, најј ач и 
у тисци к оје  с мо пон ел и јес у глумач ке  и  и митаторске 
 способности к ол ег а које  с у симули рал е В ладу та ко 
ш то су и митирале најг оре и н ајсмешни је  скупш-
тинске ра сп р аве , са м но го  увре да и п со вања. Толи-
ко  о  радио ни чком  ту мач ењу новог  за кона. По 
 ана логији, мо жемо з ам ислити ш та  ученици  к ао 
сазна ње   или  утис ак  п он есу са  ч асова н а  којим а су  
ради он ич ки обрађив ал и, рец имо, слож ене нас тав-
не садрж ај е и з историје ,  та ко  што  суде  ис т ор ијски м 
личностима, и ли си мулирају  нек е ситуа ци је  после, 
или за  вр еме важ но г историјск ог  до гађаја . К ао  и  ми 
од расли, д ан има  би се  забављ али препричавањем 
к ак о су  по је динци  и гр ал и уло гу   ов ог или о ног  
актера  о д ре ђене си мул и ра не  ситуације.

Закључа к:  ра ди оница у библиот ек арству 
– да  ил и  н е

Закључујући ,  смем да приметим д а се р адионицом  
ко д нас  назива  све  што им а икакв е о блике  пр актич-
но г рада и  а ктивн ог уче шћа учес ник а. Већи на  метод а 
 и  техник а  р ад а, које   се  погрешно сматрај у  те к ови-
ном р ади оница, преузет е  с у  из  тзв.  тр а диц ионалн е 
 наставе ,  али с у преи ме но в ане . Рад ион ичке тех ни ке 
и ме тоде које тра ди ционал на наста ва  н е користи 
уопште и ли  не  користи ч есто, п ренесене  су  и з других 
 дисципл ин а  и  области  људског ствар ал аштва: глуме , 
п сихол ог иј е, судст ва, и гре, н овинар ств а… Учесни ци 
 семин ара и о бу ка  који п ра ве  прим ед б е н а класичн и 
облик п редав ања и суге ришу радионич ки тип р ада  
ка о бољи на чин,  углавном  су они  к оји с у  не способн и 
или  н есп ре мн и да  прате сло же не са држаје , у ложе и н-
телектуалн и нап ор и  развиј у в иш е ментал не процесе,  
т е зато ж ел е  н ешто з а бав ни је  и  лакше, а то  в ез ују за 
 рад ионицу, поистовећ ујући је  с а  иг раоницом. 

Наравн о,  с ве  то  не зна чи  да  ради оничк и тип 
ра да у  би блиотек арству апс ол утно  н ије м огућ и  н и-
је  п ожељан. С ама с ам присус твовала неки м р ади-
оницам а, за  к оје мог у  да  тврдим  да  с у расветлиле 
мно ге  поја ве  у  међуљу дск им од нос има, али не и 

8 У Речнику српскохрватског књижевног језика примарно значење 
термина вежбаоница је место на којем се одвијају вежбе, а 
секундарно значење је обука наставника за практичан рад. Под 
термином радионица, пак, немогуће је наћи значење које би 
упућивало на било какву сличну едукацију.
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људима: пантом има , ими тациј а,  и лустро вање и с л. 
Да ли том сус рету в иш е  о дговара  термин  ок р уг ли 
сто  ил и филмска р адиони ца? 

4. Школс ки  б иблиоте кар  формир ао  је збирку  у че-
нички х р е фер ата и  ма турски х рад ова .  Са  ч лановима 
 би блиотечке се кције пра ви  библиог раф ију тих  ра-
дова.  Да ли бист е  т у  активно ст  н азва ли практичним 
радом  и ли  радион ицо м  (библ ио гра фском)?

5.  Мо же те ли  за м ис лити у по знавањ е к ори сника с  
фондов има библи оте ке  т ехни ком де те к тив ске 
при че , једном од к ар акт еристи чн их рад ио нички х 
т ехника,  где  би корисниц и,  реци мо, до били задатк е 
да  ис траже где се на лази нека  књ ига  или  чит ава 
 научна обл аст, а зати м да  за ј ед нички рекон ст руи шу 
УДК  систем  на  крају р ади он ице? Или,  замис лите 
процес  уч лањења и  у по знава ња  са  кућни м  ре до м,  
тј. пра вим а  и  о бавезама  корисн ик а,  ко муника ције 
са б иб лиотека ро м  и  другим  к орисниц има, к оји би 
 пр от ек ао при ме њујући т ехнику игра ња улога  и 
 симулаци је : кори сни к  глуми св ој улаз ак , обра ћање, 
у члање ње,   по зајмицу, а  затим  п ромени  улогу  и  буд е 
биб лиотекар или дру ги кори сник који нес трп љиво 
че ка  р ед да би  врати о књиг у?  Осим у поче тним 
р азр едима ос но вне шк оле, в ид и те  ли још н ег де  
могућност  приме не  о ва кв е радио нице?

6. На  семинару з а школ ск е библио те каре, једна  од  тема 
је  ауторс ки  к аталог.  У кол ико б и за прис утне, умес то 
пред ав ањ а, ефи касније  би ло  да зна ња  о ауторском 
кат алогу  стич у и  прошир уј у пра ктичним радо м  на 
ни зу  и лустра тивних п римера  та ко  што ће  до бити 
н еколико књиг а и п ра зних к ат ал ошких  ли ст ића, 
које ће , уз и нструкције  предавач а,  попун ити ,  д а ли 
бисмо  т а ка в вид ра да пр е  назвали  ве жб аоницом 
ил и ради они ц ом 8? 

7. Међу  темама на  семинар у за  шк ол ск е библи отекар е 
н а шл а се и тема правне  рег улати ве школске  би-
блиот ек е. Он а  ув ек  и ма посебну  в ажн ост и и за зива 
 вел и ко  и нтересов ањ е због  не повољно г  статус а 
библ ио т ек ара у ш колама . С а зн ањ а и р ешења  
с војих  не доумица  ш колски би блиоте ка ри  могу 
д об ити па жљивим  праћење м с тру чног  из лагања 
 правника,  нак он чега  м у  по ставља ју  пита ња  у  в ези 
са  кон к ре тн им случај евима ст ат уса библиоте ке 
и б иб ли отекар а п о српс ки м  школама.  То  б и било 
н ео миљ ено к ласично преда вање  са дис кусиј ом . 
 Разми сл и мо  како б и иста тем а могл а бит и обрађе-
на рад ионички.  Ка да  ј е усвојен  н ов и Зако н  о раду , 
њег а с у  синди ка ти ма  у  образо вањ у  члано ви   јед не 
невладине  о рг а низ ације пр ед ст авили ра ди он ички, 
 а  не традициона лно –  пр е да вањем и т умачењем  
Закона . Ова „ пра вна “ радио ни ца  је, поре д у вод них 

и га ра пре дстављ ања и летими чног предс та вљања  
За кона, те кла та ко што  је већи  д ео вр емен а  посвеће н 
г ру пном  ра ду . Прво су си роти на ставниц и и  са-
радниц и  по дељени у  две гр упе:  г рупа п редставника 
с ин диката  и гру па  п редставн ика В ладе. Од  дв е 
велике  групе ф ор ми рано је  виш е  малих,  у којима  ј е 
 било по  нек ол ико пре дс та вника „В ладе“  и неколи ко  
предста вника  „синдика та“. Св ак а група ј е  до била п о 
 је дан За ко н  о раду и  задатак  да  симули ра  прег оворе 
син диката и Владе ок о  измена  и допуна  Закона 
 о  раду.  Св е је то  трајало  пре ко  два са та,  а  мо жете 
мис ли ти  с  каквим  п редстава ма  о  послодавцима и 
син дикат има ,  правима и обав ез ам а смо  от ишли у 
сво је  ко лекти ве, г де смо  кол егама требали да  пред-
ставимо н ов и Закон.  Н аравно, и ако смо  з рели љу-
ди  и у З акону  се радило  и  о на шем ст ату су, најј ач и 
у тисци к оје  с мо пон ел и јес у глумач ке  и  и митаторске 
 способности к ол ег а које  с у симули рал е В ладу та ко 
ш то су и митирале најг оре и н ајсмешни је  скупш-
тинске ра сп р аве , са м но го  увре да и п со вања. Толи-
ко  о  радио ни чком  ту мач ењу новог  за кона. По 
 ана логији, мо жемо з ам ислити ш та  ученици  к ао 
сазна ње   или  утис ак  п он есу са  ч асова н а  којим а су  
ради он ич ки обрађив ал и, рец имо, слож ене нас тав-
не садрж ај е и з историје ,  та ко  што  суде  ис т ор ијски м 
личностима, и ли си мулирају  нек е ситуа ци је  после, 
или за  вр еме важ но г историјск ог  до гађаја . К ао  и  ми 
од расли, д ан има  би се  забављ али препричавањем 
к ак о су  по је динци  и гр ал и уло гу   ов ог или о ног  
актера  о д ре ђене си мул и ра не  ситуације.

Закључа к:  ра ди оница у библиот ек арству 
– да  ил и  н е

Закључујући ,  смем да приметим д а се р адионицом  
ко д нас  назива  све  што им а икакв е о блике  пр актич-
но г рада и  а ктивн ог уче шћа учес ник а. Већи на  метод а 
 и  техник а  р ад а, које   се  погрешно сматрај у  те к ови-
ном р ади оница, преузет е  с у  из  тзв.  тр а диц ионалн е 
 наставе ,  али с у преи ме но в ане . Рад ион ичке тех ни ке 
и ме тоде које тра ди ционал на наста ва  н е користи 
уопште и ли  не  користи ч есто, п ренесене  су  и з других 
 дисципл ин а  и  области  људског ствар ал аштва: глуме , 
п сихол ог иј е, судст ва, и гре, н овинар ств а… Учесни ци 
 семин ара и о бу ка  који п ра ве  прим ед б е н а класичн и 
облик п редав ања и суге ришу радионич ки тип р ада  
ка о бољи на чин,  углавном  су они  к оји с у  не способн и 
или  н есп ре мн и да  прате сло же не са држаје , у ложе и н-
телектуалн и нап ор и  развиј у в иш е ментал не процесе,  
т е зато ж ел е  н ешто з а бав ни је  и  лакше, а то  в ез ују за 
 рад ионицу, поистовећ ујући је  с а  иг раоницом. 

Наравн о,  с ве  то  не зна чи  да  ради оничк и тип 
ра да у  би блиотек арству апс ол утно  н ије м огућ и  н и-
је  п ожељан. С ама с ам присус твовала неки м р ади-
оницам а, за  к оје мог у  да  тврдим  да  с у расветлиле 
мно ге  поја ве  у  међуљу дск им од нос има, али не и 

8 У Речнику српскохрватског књижевног језика примарно значење 
термина вежбаоница је место на којем се одвијају вежбе, а 
секундарно значење је обука наставника за практичан рад. Под 
термином радионица, пак, немогуће је наћи значење које би 
упућивало на било какву сличну едукацију.
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раз вил е  од ређене  практичне вешти не,  на шт а с у 
претендовал е;  неке  од  њих с у  уч еснике  ст ав љале 
и пр ед  с ло же не за датке ( дон ошење страт егије  за 
 превазилажење неког  пр облема), а ли нисам  сигурн а 
да оно  ш т о  смо ра дил и  има и каквог  ефекта;  нек е од 
ради он ица  учесницима да ју  идеј е и  подстак ну  на раз-
ми шљање,  ал и  сам готово с игурна  д а мисл ећем чове-
ку ствараоцу то  исто мож е  п ру жити с ва ки ти п  ра да .

Иак о с е см атра д а р ад ион ице највише  одговарају  
дивер гентним ак тивност има  јер је  њихов  циљ неки  
продукт, обичн о  уметнич ки  (слика, с ас та в, плакат,  итд), 
ис то ри ја уметнос ти на м пок азу је  да истинск о ствара ла-
шт во не  може  бити  ко ле кт ив ан чин , н ити инсп ирација 
може  б ити испр ово цирана смишљено  и  споља.  То ме 
 на в од и на  за кљ уча к да с у  и  продукти  оваквих ра дио-
ница сим ул а кру ми креати вних о стварењ а. 

У тврдивш и  да  ради оничк и  тип ра да  своји м 
 техникама и  м ет ода ма није  никаква  п осебна  но вина, 
 него зам еша те љс тв о разних тех ник а и ме тод а,  мање је 
заб ри ња вајуће  то  ш т о п остој и  тенденц иј а да  се про в е-
рен и, трад ици оналн и  о бли ци и м етоде  ра да  преим ену-
ју  у модерн е  радио ни чк е. Више  за брињав а тенденци ја 
да  сложе ни  с ад ржаји у про це су учења, п о  сва ку це ну ,  
п окушавај у  да се об раде к ро з едукат ив не  ра диони-
це , у ко јим а се  ви ше труди мо да исп ош тујемо њ ихо ве 
формалне  од лике, а  ма ње или ника ко  не  мисл им о  на 
сам садрж ај. Н ај ви ше, па к, забр иња ва чи њен и ца  да 
је свега де це нију уназа д пр ос ечни библиот ека р (исто  
с е односи  и на  на ст ав ника,  а  та временска г ра ница, с 

малим п омерањима , односи  се и на ученике) још увек  
мо гао да  с ед и и слуш а ц ео  час и ли  ц ео да н  класична  
п ред ав ања, ис то вр емено  хва тајући  б ел ешке,  р азмиш-
љајући и  и зв одећи закљ учке, пор ед ећ и  колико везе има  
т еориј а са пр ак сом, п ре дв иђајући  ш та  ћ е  се дес ити то-
ком  примен е  иноваци је ,  ко нципи ра јући своје  примед-
бе  и  питања,   размењују ћи  ис ку ство и иде је с к олегама 
на паузи  ил и дис кус и ја ма. Већ  на кон то га ,  исти тај 
 просеч ни  би бл иотекар,  уколи ко пре дав ање не прати 
п резент ац иј а  и слика, гу би  спосо бн ост да га пр ат и,  
узнемирује  се ,  ун ервози,  на пу ш та  га и п риговара да је 
пре вазиђ ен о и традиц ио нално. Данас см о в ећ на  прагу 
поја ве  да, у колико  исти тај просечни  уч есник у пр оцесу 
 учења, би ло  да ј е т о час,  се ми на р  или н ека  обука,  не 
доб ије  м асерско- релакс ирајућу в ежбицу у  не ко ј опуш-
та ју ћо ј  игрици,  бе џи ћ  и плак ат са духов ит им карика ту-
рама и аним ацијам а,  какав трик-зад атак и  при лику  да  
он ка же, покаже  и на свој н ач ин пр екроји садрж ај к оји 
учи ,  неће у том  пр оц ес у више ни  да  учес твује. Ук ол ико 
 због  сертифик ат а  или ди пломе мор а  да присуствује 
такво ј едук ац ији, онд а ће глед ати да , чим му се  у ка-
же прилика, ума кне  у обл иж њи  кафић или игр а оницу 
или , б ар, на ма кн е слушалице  н а уши и  з аигра  се  мо-
билни м  т ел ефоном. А ко буд емо с хватил и едукативну  
р адионицу  као нач ин рада  ко ји  тр еба д а с е так ми чи  
с а виде о-игра ма  и  могућнос ти ма моб илне тел еф он иј е, 
како уче сници ма  у проц есу учења и  ус авршав ања н е 
би бил о дос ад но , бојим  с е  да  долази време к оје су н еки 
педа гози прогнози рали ка о  кр а ј школе  и учења.

Abstract 
So ca lled educat ional works hop has become  to o  fr e quent over here as a me thod of w or k  simultaneous ly with the 
School Reform. Consid er in g the o rigin of such a t yp e of work, it de�nitely leads us  to psych otherapy  of 19 50s i n the 
U SA , from  where it  quickly m ove d into h u ma n sciences, i nto the � el d of div er gent crea tivity, the n into th e educa-
tio n. Nowadays, the re is no �eld  of huma n creativity  in which  so me  kind of  w orkshop f ail s  to  be applied, there fo re it 
a ppears in  l ibraria nshi p,  as well.
 Al th o ugh the re are gene ral presu mptions  o f e du cational w ork shops,  there is certain arbitra riness in la be ll ing som e 
type of  wo rk  as a worksho p. A particular problem  is  e�ciency of a  w orkshop type  of work , especially if i t  is reduc ed , 
 as it often happens,  to  a few pop ular strategies by which it  is attem pte d to satisfy  only the f or m of a workshop regar-
dless the  e� ects of  le ar ni ng.

Key w ord s:
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Сажетак
У недостатку програма за децу у Америчком кутку, професор енглеског језика и библиотекар овог 
културног центра/библиотеке осмислили су више креативних радионица за учење енглеског 
језика. С обзиром на то да су се показали као веома успешни, ови програми су имали прилику 
да буду представљени на ELF (English language fellow) регионалној конференцији у Мађарској, 
јануара ове године.

Кључне речи:
Амерички кутак, деца и библиотеке, креативне радионице, програми у библиотеци

Амерички кутак 
представља спој библи-
отеке и културног 
центра, основан да 
допринесе културном 
разумевању Србије и 
Сједињених Америчких 
Држава. Кутак у Београду 
основан је 16. маја 2003. 
године, а библиотеке овог 
карактера постоје у још 
седам градова Србије 
(Суботица, Нови Сад, 
Крагујевац, Ниш, Врање, 
Бујановац и, отворен 
марта ове године, Нови 
Пазар). Амерички кутак 
из Београда је заједнички 
пројекат амбасаде САД, Библиотеке града Београда и 
Дома омладине. Од октобра 2006. године је пресељен 
у Дом омладине, где добија већи и за њега посебно 
адаптиран простор.

Имајући у виду да се програми Америчког кутка 
заснивају искључиво на раду волонтера, њиховим 
идејама и слободном времену, ова библиотека/
културни центар се може похвалити са више од 
петнаест различитих радионица. Скоро сваког дана 
се одржавају по два програма, док је у плану и више од 
тога. Знајући да једина врста радионице која постоји 
јесте за одрасле, Џејми Вајлер (Jaime Weiler), професор 
Филолошког факултета Универзитета у Београду, и 
Ана Торма, библиотекар Америчког кутка, дошле су 

на идеју да осмисле и воде 
радионице за децу. Оне за 
циљ имају да на креативан 
начин подстакну учење 
енглеског језика.

Најактивнији је сва-
како прогам за децу 
који постоји од августа 
2008. године. Иако су 
на првој радионици 
учествовала два детета, 
већ на следећој број се 
удвостручио. Додатним 
промовисањем рада Кут-
ка и гостовањем у ТВ и 
радио емисијама, програм 
се проширио и постао 
један од најпосећенијих. 

Данас долази више од 25 деце (узраста од 5 до 10 
година) и тај број још увек има тенденцију раста. 
Добар извор додатне помоћи у раду могу бити нпр. 
студенти енглеског језика и књижевности којима 
би волонтирање представљало значајно искуство. 
Посебно смо поносни на чињеницу да ова врста 
пројекта спаја малишане различитих националности 
и порекла на креативан, забаван и едукативан 
начин. Додатни фактор, који чини наш програм 
интересантним, јесте чињеница да не представаља 
типичан курс енглеског језика, већ је сваки час 
целина за себе. Пропуштањем појединих радионица, 
деца не губе у процесу проширивања знања овог 
страног језика, већ га само допуњују оним које 

Кутак за децу
Дечји програми Америчког кутка из Београда 

Радионица за децу у Америчком кутку у Београду
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добијају у својим школама. Треба напоменути да 
су сви програми бесплатни, што додатно привлачи 
родитеље да се одлуче за наш културни центар.

Свакако најпопуларнији програм је “Fun Time 
for Kids”, који се одржава понедељком. Замишљен је 
тако да деца уз читање прича науче и побољшају своје 
знање енглеског језика. Након упознавања са новим 
вокабуларом и самом причом, деца имају прилику да 
кроз додатну активност у виду уметничког пројекта 
(cra�ing) испоље своју креативност. Сваки месец или 
период је везан за одређену тему, тако да би књига и 
све активности биле повезане у једну целину. У складу 
са тим концептом, октобар је био посвећен Ноћи 
вештица (књиге су биле те тематике, док је креативни 
део био нпр. прављење бундеве и слепих мишева 
као украса), а последње теме које смо обрађивали 
везане су за пролеће. Програм је првенствено на 
енглеском језику, док се српски користи једино у 
раду са најмлађом децом. На тај начин, деца не само 
што проширују свој речник, већ и стичу лагодност 
да га користе пред својим вршњацима у нетипичној 
атмосфери учионице. Подстичу се да учествују и 
изражавају своје мишљење, али и да развијају вештину 
слушања и тимског рада.

Радионица ”Writing for young beginners“ 
организована је у марту. Деца су подељена у две групе, 
не нужно по узрасту, већ по нивоу знања енглеског 
језика. Млађа група би више одговарала онима који 
тек уче да препознају гласове, пишу и спелују енглески 
алфабет, као и основне речи. Кроз једноставније 
структуре, деца проширују свој речник и свест о 
енглеском језику. У циљу прилагођавања програма 
узрасту детета и његовој концентрацији, саставни део 
учења су вежбе и игре које укључују тактилне, аудио 
и визуелне активности, а које помажу учвршћивању 
знања наученог без обзира да ли се ради о правилном 
начину писања одређеног слова или саме речи.

Старија група је окренута основама писања есеја 
и прича. Преокупација је развијање идеја ученика, 
садржаја текста, организације и изражавања, а тек 
након тога, граматика и прецизност спеловања. Те 

вежбе ће свакако допринети процесу писања и на 
матерњем језику детета, а не нужно на енглеском.

Јануара 2009. године, Амерички кутак је добио 
прилику да представи своје дечје програме на ELF 
(English Language Fellow) регионалној конференцији у 
Печују (Мађарска). Учесници су, поред библиотекара 
Америчких кутака из региона, били професори 
енглеског језика чији је то матерњи језик. Посебан 
моменат представљен на овом семинару је одржавање 
радионица у самој библиотеци и привикавање деце 
на такву врсту окружења као саставног дела њиховог 
образовања. То је резултирало све већим бројем 
полазника, као и знатно већим обимом задуживања 
дечје литературе, од како постоје програми овог 
типа. Природан пратилац тога је и заинтересованост 
родитеља за библиотеку и програме за усавршавање 
енглеског језика. Подједнако битна идеја која је 
представљена јесте пример веома успешног спајања 
професије предавача страног језика и библиотекара, 
применљивог не само на библиотеке као институције 
културе.

Утисци и повратне информације које добијамо 
од деце и родитеља су веома битни за креирање 
будућих програма и прилагођавање постојећих. Иако 
је потребно доста планирања и труда, постављени 
стандарди пружају мотивацију за будуће пројекте. 
Један од њих је летњи програм читања који ће 
имати за циљ да стимулише децу да за време летњег 
распуста наставе да активно посећују библиотеку. 
Такмичећи се са својим вршњацима, добијаће бодове 
за сваку прочитану књигу. То не мора да значи да ће 
само најактивнији добијати награде, већ да ће некима 
бити потребно више времена да их освоје. Знајући да 
број посета током лета генерално опада, ова идеја се 
може, наравно, применити и на одрасле кориснике 
библиотека.

Програм Америчког кутка доступан је на сајту 
www.americancorners-sam.net, а већина фотографија 
снимљених на нашим радионицама се може наћи на 
www.picasaweb.google.com/ac.belgrade.

Abstract 
Reason why English language professor and librarian of American corner Belgrade came to an idea 
to run several creative workshops for learning English language is because this cultural center/library 
had only programs for adults. These programs showed as very successful and this January they had 
chance to be presented at ELF (English language fellow) regional conference in Hungary.

Key w ord s:
American corner, children and libraries, creative workshops, programs in a library
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Безбедност и здравље на раду 
– Aкт о процени ризика

Усвајањем Закона о безбедности и здравља на 
раду крајем 2005. године, тачније 25. новембра, посло-
давцима, тј. менаџменту организација, институција, 
предузећа, итд, наметнута је обавеза да обезбеде 
услове за безбедан и здрав рад својих запослених. 
Тако су и институције културе, па и библиотеке, 
сходно одредбама овог Закона, у обавези да донесу 
Акт о процени ризика на радним местима и у радној 
околини. Осавремењивање постојеће регулативе, 
усклађивање са стандардима Европске уније, 
посвећивање веће пажње безбедности и здрављу 
на раду, утврђивање одговорности послодавца и 
запослених за безбедност и здравље на раду, неке су 
од карактеристика новог законског решења из ове 
области.

Законом о безбедности и здрављу на раду 
наложено је свим послодавцима да донесу Акт који 
садржи опис процеса рада са проценом ризика за 
обављање радних задатака на радном месту и у радној 
околини и мере за отклањање или смањивање ризика 
у циљу смањења могућности настанка повреда и 
побољшања безбедности и здравља на раду.

Акт о процени ризика, као писани акт о процени 
опасности и штетности, односно ризика од повреда 
на раду, оштећења здравља, или обољења запосленог, 
представља основни документ у области безбедности 
и здравља на раду, помоћу ког послодавац сагледава 
укупно стање услова рада на сваком радном месту 
и у радној околини и утврђује мере и приоритете за 
отклањање или смањење ризика у циљу стварања 
безбедних услова рада.

Безбедни услови рада остварују се применом 
савремених организационих, техничких, здрав-

ствених, социјалних и других мера и средстава, 
којима се обезбеђује да:
1.  радна средина омогућује обављање радних 

задатака према природи посла, применом пре-
вентивних мера заштитите,

2.  се радни услови прилагоде физичким и психичким 
способностима запослених, а организација и тех-
нологија рада поставе тако да запослени обавља 
рад у најповољнијим условима,

3.  опрема за рад, електричне и инсталације флуида 
буду пројектоване, изведене и одржаване у 
складу са техничким прописима, стандардима 
и прописима о безбедности и здрављу на раду, 
на начин који обезбеђује потребну сигурност 
запослених,

4.  у радним и помоћним просторијама, односно на 
местима рада, услови радне средине буду у складу 
са прописаним законима,

5.  се средства и опрема личне заштитите упо-
требљавају само када не постоји могућност 
примене других одговарајућих мера безбедности 
и здравља на раду.
Основни циљ процене ризика на раду је заштита 

безбедности и здравља запослених. Процена 
ризика помаже у минимализовању могућности 
да запослени или окружење буду угрожени током 
активности у вези са процесом рада. Такође помаже 
у очувању компетитивности и ефикасности пословне 
активности. Према Смерницама за процену ризика 
Европске уније, процена би требало да буде садржајна 
и примењена тако да помогне послодавцима да:
- препознају опасности на раду и процене ризике 

везане за те опасности, како би се одредиле и 
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примениле мере за заштиту здравља и безбедно-
сти запослених,

- процене опасности како би се изабрала нај-
прикладнија радна опрема, хемијске материјале, 
опремљеност радног места и организација рада,

- провере да ли су примењене мере за безбедан и 
здрав рад запослених одговарајуће,

- предузму неопходне радње након спровођења 
процене ризика,

- покажу самим себи, надлежним државним 
органима, запосленима и њиховим пред-
ставницима да су сви фактори у вези са радом били 
размотрени, као и да је извршена одговарајућа 
процена о присуству опасности и штетности 
и мера потребних за њихово отклањање ради 
очувања здравља и безбедности,

- се старају да се, након спроведене процене ризика, 
примењују превентивне мере које доприносе 
побољшању здравља и безбедности запослених.
Процена ризика представља динамичан и 

континуиран истраживачко-стручни процес мулти-
дисциплинарног карактера, којим се успоставља 
и повећава ниво безбедности и здравља на раду у 
институцији. Процедура процене ризика прописана 
је Правилником о начину и поступку процене ризика 
на радном месту и у радној околини.

Закон о безбедности и здрављу на раду је услов 
за успостављање система безбедности и здравља 

на раду. Циљ оваквог система и његове политике 
је спречавање повреда на раду и професионалних 
обољења, а заснива се на покретању низа активности 
у више области и примени различитих мера заштите. 
При томе, посебно место заузимају превентивне мере 
у свим фазама и процедурама, као и успостављање 
система квалитета у ову област. Успостављањем 
одговорности послодавца и осигурања од повреда 
на раду и професионалних обољења, ради накнада 
штете, уобличио би се коначан систем безбедности и 
здравља на раду.

Сваке године, у земљама Европске уније, у којима 
се изузетно велика пажња полаже на безбедност и 
заштиту здравља на раду, на радном месту погине 
5.500 људи, а догоди се чак 4,8 милиона несрећних 
случајева који за последицу имају одсуствовање 
са радног места дуже од три дана, што проузрокује 
велике хумане и привредне губитке.

У нашој земљи, у којој се овом проблему, због 
тешке материјалне ситуације, поклања далеко мање 
пажње и улаже много мање средстава, ситуација је 
много тежа.

Доношењем Акта о процени ризика, са свим 
неопходним елементима, не завршава се процес 
стварања безбедних услова рада. Безбедност и здравље 
на раду се тиме не завршавају, већ следи изузетно 
применљив циклус – планирај, уради, провери и делуј 
– посао без краја.

Abstract 
The author deals with the obligations of employer, considering the Law on safety and health protection 
on the job, which has to be enforced in the libraries.

Key w ord s:
safety, health, valuation of risks, working place, employed, employer

Бранислав С. Марковић 
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ци Панчево, налазимо два броја библиофилски веома 
вредног часописа, Русский Кололколь. Овај часопис је 
кратко излазио у Берлину. Од 1927. до 1930. године, 
изашло је свега 9 танких свезака у веома малом тиражу, 
тако да се тешко може наћи чак и у колекцији страсних 
библиофила. Он се може окарактерисати као политичка 
публикација руске емиграције, и у том жанру заузима 
значајно место. Бави се политичким проблемима своје 
домовине. Русский Колоколь није био орган политичке 
организације – њега су стварали они који су настојали 
да у политичком животу руске емиграције преузму 
водећу улогу. Заједно са текстовима у емиграцији 
познатих политичара, војних и научних стручњака 
у области историје, армије, политике, идеологије и 
религије, значајан број текстова посвећен је питањима 
конкретне борбе: како одржати конспирацију, чувати 

све текстове на ову тему написао је, под псеудонимом 
„Стари Политик“, сам уредник (редактор), познати 
руски религиозни филозоф, Иван Александрович 
Иљин (1883–1954), правник, књижевни критичар, 
публициста. Протеран је из Русије 1922. године у 
групи са 160 филозофа. Био је декан и професор 
Руског научног института у Берлину од 1924. до 1934. 
године. Један од идеолога белог покрета, наклоњен 
националистичком крилу, активно је учествовао у 
животу руске емиграције. У његовој филозофији 
непрекидно је присутна идеја руског православља, 
указао је да руска религиозна филозофија у свету „свих 
проживљених лутања и катастрофа“ мора да преиспита 
своје постојање и достигнућа.

Како чувати тајну
(Правила и савети)

1. Ако имаш тајну и треба да је сачуваш, пре свега 
мораш да схватиш, да је сачувати можеш само ти 
сам, неко други ће морати да је чува само онда ако 
му је ти повериш. Не уздај се у друге. Ако ти сам 
ниси сачувао своју тајну, како можеш да захтеваш 
ћутање од другог?

2. Тајна има своје законе, ко их крши, тај тајну одаје. 
Суштина тајне није да се о њој зна, већ да се прећути. 
Њена суштина је у томе да људи нити знају у чему 
се она састоји, нити то да се нешто уопште скрива.

3. Према томе, ако имаш тајну, немој да изгледаш 
тајанствено и значајно, не дошаптавај се по 
ћошковима, не шаљи значајне алузије, не говори о 
својим познанствима, не преноси сензационалне 
новости. Буди једноставан, природан и скроман. 
Научи да ћутиш, али не загонетно, буди кад је 
потребно разговорљив о небитним стварима. 
Буди као сви, неупадљив. И првенствено из свог 
срца искорени надменост, сујету, таштину: то 
су главни узрочници брбљивости. Научи да не 

ти судити и сам ћеш пред Њега изаћи, а мишљења 
других су небитна. Научи се да ради ствари 
спокојно губиш у њиховом очима.

4. Очигледна тајанственост тајну увек одаје. Буди 
уверен: ако су људи дознали да имаш тајну, они 
ће је убрзо и разоткрити, будући да свуда има 
много беспослених и професионалних „трагача“. 
Због тога, ако је само постојање тајне постало 
догађај за брбљивца, сасвим је угаси, и касније, 
ако је потребно, оживи је поново.

5. Да би научио да чуваш тајну, уради овако: сакриј 
од себе своје прво озбиљно разочарање или свој 
први озбиљан успех. Учини тако да нико на свету о 
томе не дозна од тебе. Или: ако дознаш било какву 
потресну вест, присили себе да о њој не говориш 
никоме. Ако неко други буде говорио о њој у твом 
присуству – слушај и ћути, ако верно не исприча – 
не исправљај, ако те оцене као неупућеног човека – 
пусти нека мисле тако. Вежбај се у томе, али никоме 
не говори да вежбаш. Да те не би распињала, научи 
се да будеш насамо са својом тајном. Тиме ћеш бити 
недокучив људима. Учврсти је у себи безусловном 
унутрашњом отвореношћу, чистотом своје душе 
пред Богом и савешћу.

6. Тајна је бреме, то бреме мораш носити сам. Научи 
то и ојачаћеш свој карактер, будући да је суштина 
карактера у духовној самосталности човека.

Како чувати тајну
Ильинъ, И. А., редактор-издатель. Русский Колоколъ: 

журналъ волевой идеи бр. 1, 2 (1927)

Из Библиотеке Руске колоније

УДК 050:314.745.3-054.72(=161.1)
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Иљин (1883–1954), правник, књижевни критичар, 
публициста. Протеран је из Русије 1922. године у 
групи са 160 филозофа. Био је декан и професор 
Руског научног института у Берлину од 1924. до 1934. 
године. Један од идеолога белог покрета, наклоњен 
националистичком крилу, активно је учествовао у 
животу руске емиграције. У његовој филозофији 
непрекидно је присутна идеја руског православља, 
указао је да руска религиозна филозофија у свету „свих 
проживљених лутања и катастрофа“ мора да преиспита 
своје постојање и достигнућа.

Како чувати тајну
(Правила и савети)

1. Ако имаш тајну и треба да је сачуваш, пре свега 
мораш да схватиш, да је сачувати можеш само ти 
сам, неко други ће морати да је чува само онда ако 
му је ти повериш. Не уздај се у друге. Ако ти сам 
ниси сачувао своју тајну, како можеш да захтеваш 
ћутање од другог?

2. Тајна има своје законе, ко их крши, тај тајну одаје. 
Суштина тајне није да се о њој зна, већ да се прећути. 
Њена суштина је у томе да људи нити знају у чему 
се она састоји, нити то да се нешто уопште скрива.

3. Према томе, ако имаш тајну, немој да изгледаш 
тајанствено и значајно, не дошаптавај се по 
ћошковима, не шаљи значајне алузије, не говори о 
својим познанствима, не преноси сензационалне 
новости. Буди једноставан, природан и скроман. 
Научи да ћутиш, али не загонетно, буди кад је 
потребно разговорљив о небитним стварима. 
Буди као сви, неупадљив. И првенствено из свог 
срца искорени надменост, сујету, таштину: то 
су главни узрочници брбљивости. Научи да не 

ти судити и сам ћеш пред Њега изаћи, а мишљења 
других су небитна. Научи се да ради ствари 
спокојно губиш у њиховом очима.

4. Очигледна тајанственост тајну увек одаје. Буди 
уверен: ако су људи дознали да имаш тајну, они 
ће је убрзо и разоткрити, будући да свуда има 
много беспослених и професионалних „трагача“. 
Због тога, ако је само постојање тајне постало 
догађај за брбљивца, сасвим је угаси, и касније, 
ако је потребно, оживи је поново.

5. Да би научио да чуваш тајну, уради овако: сакриј 
од себе своје прво озбиљно разочарање или свој 
први озбиљан успех. Учини тако да нико на свету о 
томе не дозна од тебе. Или: ако дознаш било какву 
потресну вест, присили себе да о њој не говориш 
никоме. Ако неко други буде говорио о њој у твом 
присуству – слушај и ћути, ако верно не исприча – 
не исправљај, ако те оцене као неупућеног човека – 
пусти нека мисле тако. Вежбај се у томе, али никоме 
не говори да вежбаш. Да те не би распињала, научи 
се да будеш насамо са својом тајном. Тиме ћеш бити 
недокучив људима. Учврсти је у себи безусловном 
унутрашњом отвореношћу, чистотом своје душе 
пред Богом и савешћу.

6. Тајна је бреме, то бреме мораш носити сам. Научи 
то и ојачаћеш свој карактер, будући да је суштина 
карактера у духовној самосталности човека.
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7. Чим мањи број људи зна о тајни, тиме је она мање 
рањива... и обратно.

8. Интимне тајне, које никога не занимају, чувати 
је лакше. Много теже је чувати оне тајне које би 
требало да зна мали број људи, но до којих би 
хтели да дођу многи, и при томе непријатељски 
настројени. Почни своје вежбе од првих и полако 
пређи на друге.

9. Тајну не треба саопштавати другоме онда када се 
за то „укаже прилика“ (он није „издајник“, он није 
„сплеткарош“, он је симпатичан), већ онда када је 
то безусловно неопходно ради саме ствари. Боље је 
недорећи, него рећи превише. Буди увек уздржан 
у сумњи. Не чини у томе према себи никакве 
уступке, ни по сродству, ни по пријатељству или 
љубави, сети се Самсона и Далиле.

10. Не буди наиван: не обавезуј друге „часном речју“, 
или „заклетвом“, или „заветом“. Многе људе 
тајна почиње да „мучи“ баш онда када дају „часну 
реч“. Не треба тајном оптерећивати другога, она 
се може од њега отргнути мимо његове воље, у 
бунилу, у опасној ситуацији, у љубавном заносу, у 
пијанству. Осигурај своју тајну ћутањем и туђом 
неупућеношћу. Једино истинско непознавање даје 
потпуну гаранцију. Без крајње нужде не оптерећуј 
својом тајном чак и несумњивог редовника, јер 
пажљиви људи у твоју тајну могу проникнути 
кроз његово понашање.

11. Шкрт на речима лакше чува тајну него 
брбљивац.

12. Темпераментан, предан осећањима, плаховит, 
неуравнотежен човек, мање је погодан за чување 
тајне од уравнотеженог, спокојног, хладног и 
уздржаног.

13. Развијај пажњу, концентрацију; вештину да 
свој говор подвргнеш унутрашњој контроли, 
потруди се да изабереш речи. То је неопходно за 
испуњавање закона тајне.

14. Научи се да не журиш с одговором на питање, 
увек дај себи времена за избор. Пре одговора, 
покидај све нити које воде к тајни.

15. Никада не записуј своју тајну, нити било шта 
што је у вези с њом. Све што треба, памти. 
Ако не можеш, претходно учврсти памћење 
мнемоничким вежбама.

16. Ако у почетку не будеш имао успеха – не очајавај. 
Испуњавање закона тајне је тежак посао, доступан 
само одабраним људима. Научи да провераваш 
себе после сваког разговора и анализирај своје 
грешке, тако ћеш и ти допунити ова правила. И 
упамти: онај који уме да негује закон тајне увек је 
јачи од онога који то не уме!

(Стари Политик)

Преузето из часописа: Ильинъ, И. А., редактор-
издатель. Русский Колоколъ: журналъ волевой идеи бр. 
1 (1927): 78.

Превела с руског Несиба Палибрк-Сукић

Бранислав С. Марковић 
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За настанак и развој новије српске књижевности 
и књижне производње, најважнији је феномен 
пренумерације, у којем готово од самог почетка 
са својом интелектуалном и културном елитом 
учествује и Панчево. Већ поменута тројица првих 
овдашњих „господе пренумераната“ (предбројника, 
предуписника, љубитеља књижества) на Рајићеву 
Историју – протопрезвитер Андреја Арсенијевић, 
Младен Младеновић и Симеон Јанковић – 
представљају родоначелнике овог, у правом смислу 
просветитељског, подвига код нас. Тих година, док 
се над Панчевом још осећа дим последњег ратног 
страдања у огњу, поред нагореле старе светоуспенске 
цркве, пророчки градећи у духу нову монументалну 
двозвоничну цркву, којој ће заиста после десетак 
година управо на том месту и поставити темеље, прота 
Андреја почео је да утемељује и нову панчевачку српску 
читалачку публику. Као читалац Новаковићевих 
Славено-сербских вједомости сазнао је да се спрема 
издавање књиге каква до тада није постојала код нас, 
послао је своју претплату, а сва три имена објављена 
су и у новинама и у књизи. Од тада, па све до свог 
упокојења 1816. године, прота Андреја остаће стожер 

духовног и културног, па и политичког живота1 
панчевачких Срба, и његово име сретаћемо међу 
пренумерантима на многим другим књигама. Осим 
тога, био је и скупљач претплате на Новине сербске 
Димитрија Давидовића и Димитрија Фрушића, чиме 
је у себи почео да обједињује све видове тадашњег 
српског читалачког бављења књигом.

Ко су панчевачки пренумеранти? Као и у целом 
ондашњем Српству, на првом месту су свештеници, 
не само због благочестивог обичаја да се њихова 
имена објављују испред свих других, него због 
улоге коју су имали у тадашњем друштвено-
политичком устројству народа. Чак и кад не бисмо 
имали никакве историјске факте о панчевачким 
православним свештеницима, било би довољно само 
да погледамо у имена пренумераната, па да схватимо 

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

УДК 655.4(497.113 Pančevo) 
686.1(497.113 Pančevo)

Сажетак
Почетак књижевне културе у Панчеву је, као и у осталим нашим срединама, везан за појаву 
пренумерације код виших слојева становништва. На тај начин почиње стварање првих књижних 
фондова, најпре у приватном, а потом и у општинском власништву. Потом се јављају први 
књиговесци, који са свог основног заната, најпре такође путем пренумерације на већи број 
књига, полако прелазе на књижарство, нарочито у време појачаног развоја школског система. 
Све то ће утицати да се у Панчеву створи јак културни слој као потпора књижарству, све до појаве 
издаваштва.

Кључне речи:
Панчево, пренумерација, књиговесци, књижарство

Први панчевачки 
пренумеранти, књиговесци и 

књижари
(наставак из претходног броја)

1 Занимљиво је да је прота Андреја страдао од аустријских власти 
због молебана у којем је поменуо Карађорђа управо у време 
довршавања градње Светоуспенске цркве, за коју је Карађорђе 
поклонио дрво за печење цигле. Власти су га из те опасне 
пограничне зоне, подозревајући да се и ту спрема српски устанак, 
протерале из Војне границе чак у Велики Сент-Миклуш. Више 
о томе у: Миховил Томандл, Панчево и Први српски устанак 
(Панчево: Историјски архив, Завод за заштиту споменика 
културе, 2004).
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ко је представљао националну градску елиту: њихово 
вођство на списковима пренумераната одраз је 
њиховог стварног места у народу. У време кад Срби тек 
оснивају своје школе и кад се стварају прве школоване 
генерације, православни свјашченик је, без обзира да 
ли се школовао само у Карловцима, или је ишао до 
Пожуна или Кијева – па чак и ако је све што зна од 
тога научио из часловца – због духовног и политичког 
ауторитета Цркве био у сваком месту spiritus movens 
националног движенија; а пошто је књигољупство 
у просветитељском смислу представљало његову 
срж, он је био често и предводник тог такорећи 
пренумерантског покрета у нас. Наследници проте 
Андреје нису само предбројници, они су, попут 
њега, често и скупљачи (совокупитељи) претплате, 
и то не само у граду, него у целом панчевачком 
протопрезвитерату, што никако није могло бити без 
труда.2 Прота Константин Арсеновић3, Јован и Матеј 
Поповић, Андреј Атанацковић, игумани војловачки 
Јоаникије Милковић и Теодосије Ц(е)рњански, а 
нарочито Теодор Живковић и син му, чувени Прота 
Васа Живковић, у чије доба и чијом заслугом Панчево 
постаје важан културни центар, стоје на почетку 
сваког пренумерантског каталога као заповедници 
пред нововременом војском, која одједаред бије многе 
бојеве. Читајући Рајића, она је оживљавала своју 
славну немањићку прошлост која се пред њиховим 
очима, и уз њихову помоћ, преко Дунава претварала 
у садашњост, заједно са вуковским књишким 
отеловљивањем, у правилним десетерачким редовима 
на хартији, онога што су у детињству слушали од 
својих старијих, и што су сад добијали у културнијој 
књижевној форми, занесени тиме као ниједан народ 
тога времена. Узимајући за себе и своју децу житијске 
зборнике, молитвенике, библијске повеснице и 
проскинитарионе, изражавали су приврженост својој 
вери, сладости православија, и светосавској Цркви 
која их је спровела кроз урвине агаренског ропства 
и двосмисленог и опасног аустријског подаништва 
сачувавши их до њихових дана у свом првобитном 
суштинском народном состојанију; а читајући преводе 
Фенелона, Феслера, Бартелемија, Шилера (и многих 
данас чак и у својим матичним народима непознатих 
писаца), заједно са главним домаћим творцем 
читалачке публике Милованом Видаковићем, улазили 

су, преко европског класицизма и сентиментализма, 
на светло нове историјске европске позорнице, у 
породицу „просвећених народа“.

Ко су остали главни припадници те наше нове 
читалачке авангарде, за коју се ствара и нова српска 
књижевност? Као место у Војној граници, Панчево је 
било седиште војног гарнизона, и зато се у списковима 
пренумераната често сусрећу људи бројних официрских 
звања и занимања. Пошто је војничко умеће међу Србима 
увек било у великој части, њихова имена и чинове 
налазимо одмах после имена свештеника: ти разни 
штабсшрајбери, каплари, обрштери, стражмештри, 
фенриси, лајтенанти, капетани и полковници (чак и 
по сваком добру упамћени бригадир генерал Миховил 
од Михаљевић, са њим и будући национални херој 
Стеван Шупљикац) славнаго полка панчевачкаго, 
оне Немецко-банатске регименте (по националном 
карактеру највећим делом српске), чине од самог 
почетка значајан слој домаћих читалаца. Један од њих, 

и мецена-издавач већ помињане прве панчевачке српске 
штампане књиге, војловачке Повести.

За војницима долазе панчевачке јуности 
учитељи, па често и они из многих околних села. Неке 
књиге су осим свештеника куповали углавном они, 
и то очигледно трудом школских надзиратеља. Леп 
пример за то је обавезни панчевачки пренумерант 
јего благородије Давид Рајић, славнија регименти 
панчевачкија славено-сербских и валахијских 
народних училишта директор, који је сам наручио 
десет егземплара Новејшег земљеописанија Јоакима 
Вујића, а потрудио се и да сваки њему подручни 
детонаставник из сваког села на подручју Регименте 
купи по један примерак.

2 В. нпр. спискове пренумераната на Рафовом Јестествословију 
(1809), Историји Синдипе философа (1809), Логици Николаја 
Шимића (1810)... Чини се да су се претплати на ове књиге одазвали 
баш сви свештеници из сваког села. Станиша Војиновић, „Стварање 
читалачке публике у Панчеву“, Књижевна Топографија Панчева. 

књижевност и уметност, 2001), 283-286.
3 Константин Арсеновић (1783-1868), протопрезвитер, такође 
и сликар, син Андреје Арсенијевића, лично заслужан за 
револуционарни акт настајања Даниловог иконостаса у Успенској 
цркви, уједно и њен довршитељ – у његово време подигнути су 
звоници на цркви. Он је један од оних који су на Доситејево „Књиге, 
браћо, књиге, а не звона и прапорци!“ одговорио: и књиге и звона.

панчевачки пренумеранти на Банатски алманах 
за 1828. годину
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Најбројнији део, међутим, панчевачке читалачке 
публике чини трговачки и занатлијски слој, по чему 
је Панчево у старо време било препознатљиво: од око 
7 до 8 хиљада становника свих узраста почетком 19. 
века, неколико стотина одраслих бавило се искључиво 
овим занимањима (половином века је међу 12.000 
становника било хиљаду занатлија!). Чини се да су 
због своје покретљивости управо овдашњи трговци 
(купци, како се онда говорило) били у тим почецима 
нове панчевачке културе од највеће важности за њено 
стварање, не само због протока идеја и информација: 
стварајући себи економски темељ, стварали су 
и први вишак времена неопходан за читалачко 
бављење књигом, а неки од њих ће се брзо сетити и 
да у свој основни трговачки посао укључе и трговину 
књигама, што ће означити постепени прелазак са 
система пренумерације на књижарски систем. Многи 
од њих, чија имена налазимо забележена у тим старим 
књигама, било међу пренумерантима, било сопственом 
руком записана на маргинама, појавиће се касније као 
велики добротвори панчевачког школства, оснивачи 
задужбина које и до данас постоје, и ктитори и 
приложници панчевачких цркава, чији портети још 
увек стоје у ризници овдашње црквене општине.

Међу предбројницима једнако су бројни и 
занатлије „од сваке феле“, са својим калфама. Обичај 
да се уз свако име наводи и занимање, данас може 
послужити да се, праћењем спискова пренумераната 
19. века, прати и развој и уздизање старих панчевачких 
породица, које ће једног дана чинити интелектуалну 
и културну елиту града. Сапунџије, абаџије, ћурчије, 
шнајдери, бирташи, сабови, лебцелдери, дрвари, 
житари, чизмари и свих других художестава мајстори, 
омогућиће својим трудом и капиталом да њихови 
наследници са обрта брзо пређу на праву уметност, 
ако не као делатници, онда као љубитељи и наручиоци. 
Трговци и занатлије – Плевицки, Барићи, Влаховићи, 
Јосифовићи, Крањчевићи, Варсани, Живановићи и 
многи други чијих наследника у Панчеву почетком 21. 
века одавно већ мање-више нема, заједно са неколико 
племићких поседничких породица, били су темељ за 
стварање и успон панчевачке грађанске класе. Њено 
сазревање, праћено знатним умножавањем књижних 
фондова, углавном у приватном поседу, условиће и да 
сазру идеје о њиховом систематском развијању као 
јавног добра, тј. стварању читаоница и библиотека, о 
чему ће даље још бити понешто речено.

Занимљиво је и да, како одмиче 19. век, међу 
пренумерантима почињу да се појављују и женска 
имена,4 најпре племићке кћери (благонадеждне го-
сподичне) и госпође, а потом и супруге и кћери 
најбогатијих трговаца: оне представљају претечу 
женског просветитељског покрета који ће у Пан-
чеву резултовати чак и тиме да се доста касније, 

осамдесетих година, појави један од првих домаћих 
часописа посвећених женама, Српкиња.

Међу пренумерантима, међутим, не налазимо 
најбројнији панчевачки слој: паорски. Ни сеоски 
пренумеранти никад нису земљоделци: то су увек 
купец, парох и учитељ.

Како су ове књиге стизале својим предуписници-
ма? У недостатку поуздане поштанске мреже, која 
уосталом и није свуда постојала, користили су се 
проверени путеви: као што су у 18. веку код нас били 
вероватно једина места на којима су се могле купити 
књиге, вашари су били и најзгоднији начин да се оне 
дотуре пренумерантима. У то нас уверава чињеница 
да су писци често излазак својих дела угађали према 
сајамским датумима, на које су онда долазили трговци 
са пренумерантским новцима и успут, заједно са својом 
„основном“ робом, преузимали и књиге које су потом 
доносили у своја места. Може се претпоставити, осим 
тога, да трговци, идући за зарадом, нису доносили 
само оне књиге које су узимали за пренумеранте 
свог места, него и оне за које су мислили да се могу 
продати и у слободној продаји, вероватно на месним 
вашарима или у сопственим трговачким радњама.

Овде треба тражити и почетке домаћег 
књижарства, које се код нас ипак веома слабо и 
споро развијало. Најпре ће бити да су трговци књиге 
продавали успут, као споредну робу, и то у малим 
количинама, јер је и читалачка публика почетком 
19. века још била малобројна и споро се развијала, 
тим пре што је и у самој Угарској било тада веома 
мало књижара, мада је издавачка делатност била 
много развијенија. Ко би у Панчеву могао бити први 
такав књигопродавац, још увек поуздано не знамо, 

Ч И Т А Л И Ш Т Е

4 Нарочито је много предбројница на другу књигу Федора и 
Марије М. Д. Рашића.

Српски кувар (1855) крушедолског јеромонаха 
Јеротеја Драгановића, родом Панчевца



128

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

Најбројнији део, међутим, панчевачке читалачке 
публике чини трговачки и занатлијски слој, по чему 
је Панчево у старо време било препознатљиво: од око 
7 до 8 хиљада становника свих узраста почетком 19. 
века, неколико стотина одраслих бавило се искључиво 
овим занимањима (половином века је међу 12.000 
становника било хиљаду занатлија!). Чини се да су 
због своје покретљивости управо овдашњи трговци 
(купци, како се онда говорило) били у тим почецима 
нове панчевачке културе од највеће важности за њено 
стварање, не само због протока идеја и информација: 
стварајући себи економски темељ, стварали су 
и први вишак времена неопходан за читалачко 
бављење књигом, а неки од њих ће се брзо сетити и 
да у свој основни трговачки посао укључе и трговину 
књигама, што ће означити постепени прелазак са 
система пренумерације на књижарски систем. Многи 
од њих, чија имена налазимо забележена у тим старим 
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Овде треба тражити и почетке домаћег 
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Ч И Т А Л И Ш Т Е

4 Нарочито је много предбројница на другу књигу Федора и 
Марије М. Д. Рашића.

Српски кувар (1855) крушедолског јеромонаха 
Јеротеја Драгановића, родом Панчевца
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5 Димитрије Мита Ранков, „Библиографски преглед листова 
и часописа штампаних у Панчеву у периоду од 1868. до 1941.“, 
Информатор: годишњак Историјског архива у Панчеву св. 18 
(1983):11.
6 Љубомир Дурковић-Јакшић, Историја српских библиотека: 
(1801-1850) (Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке 
Републике Србије, 1963), 30.

али по примеру Новог Сада и тамошње породице 
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7 Ранков, нав. дело, 12-13.

најстарији панчевачки пренумеранти забележени су 
у Фисици Атанасија Стојковића 
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9 О томе који су се уџбеници користили у тадашњим школама, што 
значи да су се морали продавати и у овдашњим књижарама, види 
у: Андрија М. Огњановић, Граничарске народне школе и њихови 
учитељи на територији Војводине од 1774. до 1872. године (Нови 
Сад: Матица српска, 1964), 68.
10 Ранков, нав. дело, 12-16.
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Карловчанин Јевтимије Славковић, због још увек 
недовољне читалачке „критичне масе“ могао овде 
задржати; међутим, очигледно је да већ Јохан 
Хартдорн остварује известан континуитет, што ће већ 
у четрдесетим годинама, када се појављује неколико 
молби за отварање трговине књигама, бити очигледно. 
Наиме, изгледа да је пресудна чињеница која је утицала 
на бржи развој књижарства била околност да се веома 
умножила и школска популација, што доводи до веће 
потражње књига: лепа књижевност, историографија, 
итд. темеље се на доброј вољи читалаца, док су школски 
уџбеници нужност – школа без уџбеника одавно већ не 
постоји.

Панчевачко школство – и српско и немачко – 
старије је цео век од првог засад познатог овдашњег 
књижара.8 Оно мало Срба тада су писменост учили 
из црквених књига, а прве праве школске књиге 
код нас биле су руске, буквар Теофана Прокоповича 
и граматика Мелетија Смотрицког (једну од њих, 
додуше римничко издање из 1755, поседује и наша 
библиотека). Иако су Срби у Панчеву били знатно 
бројнији од Немаца, српске деце је у школама било 
поприлично мање, тако да се може очекивати да се 
пронађе нешто барем од тих прастарих немачких 

школских уџбеника из 18. века. Међутим, у време 
појаве књижарства, број школске деце веома се 
умножава, тако да их већ тридесетих година у граду 
има преко хиљаду, што значи да је број потребних 
уџбеника био много већи.9 Зато се четрдесетих година 
убрзано одвија преображај домаћих књиговезаца у 
књижаре. Сачувано је неколико молби Магистрату 
за добијање дозволе за бављење продајом школских 
уџбеника, које су поднели књиговесци Јозеф Хајд, 

познати панчевачки штампар Карло Витигшлагер, 
затим Јохан Јанел, и други; последња двојица били су 
педесетих година овлашћени продавци уџбеника, а 
Витигшлагер је 1856. отворио и књижару. Забележена 
је и конкурентска борба ове двојице књижара, у којој 
је Витигшлагер био успешнији.10

Највећу и најпознатију књижару отвориће, 
међутим, Срби – Браћа Јовановић 1872. године. Они 
ће, у ствари, бити пре свега штампари и издавачи, 
те ће се у тој књижари продавати велики број књига 
насталих баш у Панчеву, али тај период већ излази из 
временског оквира бављења старом српском књигом. 

(свршетак у следећем броју)

8 Подробно се о овоме може прочитати у: Milan Todorović i Elza 
Heš, „Istorija škola u Pančevu u XVIII i XIX veku. Deo 1”, Informator: 
godišnjak Istorijskog arhiva u Pančevu sv. 21 (1987).

Abstract 
Subscription to books and periodicals stands at the beginning of literary development in Pancevo as well as 
in other Serbian centers. Accepted by the higher class members, subscription enabled creation of the earli-
est book collections both private and public. Subscription to more and more books influenced the evolution 
of book-binding workshops to the first bookstores, which coincided with the growth of education system 
as well. Through the process a strong class of cultural activists evolved to support book trade and pave the 
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„Скоро никада не успем да испуним оно што 
сам планирао/ла, јер увек искрсне нешто ново што је 
хитније!“

Издавачка кућа Libraries 
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порту и Лондону, 2007. године, 
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Day in the Life: career options in 
library and information science, 
чији су уредници Присила 
Л. Шонц и Ричард А. Мареј. 
Аутори публикације су библи-
отекари и информациони 
стручњаци широм света, који 
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свој типичан радни дан. 
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су у најразличитијим типовима 
библиотека и сродних инсти-
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Тања Тасић
Народна библиотека Србијe
tanja.tasic@nb.rs

A Day in the Life 
A Day in the Life: career options in library and information science. 
Edited by Priscilla K. Shontz and Richard A. Murray. Westport, 
London: Libraries Unlimited, 2007.
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прва реченица највећег броја аутора ове публикације 
„Не! Ја немам типичан радни дан!“ или „Скоро 
никада не успем да испуним оно што сам планирао/а, 
јер увек искрсне нешто ново што је хитније!“. 
Поред незаобилазног, формалног образовања, за 
функционисање је у пуној мери неопходно поседовање 
извесног броја личних особина као што је неуморна 
страст за знањем, тесно повезана са способношћу и 
потребом да се то знање пренесе. Општи је закључак 
да библиотекар који није „залуђеник“ није добар 
библиотекар, а да су библиотекари који на свој посао 
заборављају када пођу кући, заправо реткост, јер тај 
нимало лак, а недовољно плаћен посао, нису спремни 
да прихвате они који све те захтеве доживљавају као 
жртву, а не задовољство.

Публикацију чине 10 поглавља и то: „Јавне 
библиотеке“, „Високошколске библиотеке“, „Школске 
библиотеке“, „Специјалне библиотеке“, „Кон-
зорцијуми“, „Факултети за библиотекарство и 
информатику“, „Снабдевачи“, „Издавачи“, „Удружења 
и агенције“ и „Нетрадиционална занимања“. У сваком 
од ових поглавља налазе се прикази колега који не 
деле увек исти степен одговорности, али некако 
се намеће утисак да међу њима ипак не постоји 
ниједан за ког се може рећи да је његово место без 
значаја. Било да се ради о библиотекару који ради 
у јавној библиотеци (у селу или граду) са децом, 
адолесцентима или одраслима, или у високошколској 
библиотеци са студентима и наставницима, или као 
библиотекар специјалне библиотеке који опслужује 
запослене у институцији којој та библиотека припада, 

било да се ради о библиотекару или информационом 
стручњаку који уопште не долази у додир са крајњим 
корисницима, већ његов рад обезбеђује неопходне 
предуслове да би они били услужени, било да се ради 
о сарадницима ван библиотека, без чијег доприноса 
функционисање библиотека не би било могуће, 
сви они су подједнако важни и чине нераскидиви, 
невидљиви ланац.

Нашим читаоцима ће сигурно привући пажњу 
библиотеке које се традиционално не налазе у нашој 
средини, као што су, рецимо, библиотека голф клуба, 
библиотека приватне адвокатске фирме, библиотека 
приватног друштвеног клуба, библиотека финансијске 
корпорације, библиотека нафтне компаније, биб-
лиотека историје медицине, библиотека војне базе 
и друге. Реакција наших читалаца на неке од њих 
можда ће бити најпре чуђење да уопште постоје, 
која би требало да прерасте у искрено дивљење 
због невороватних подвига које запослени чине да 
би изашли у сусрет врло често веома захтевним и, 
неретко, необичним корисницима.

Публикација A Day in the Life, по својој суштини, 
представља озбиљно, информативно штиво дато у 
атрактивној форми личних исповести, помоћу које 
са читаоцима остварује блискост и лакоћу читања. То 
је она врста књига коју можете читати од корица до 
корица а и не морате, ако желите можете прочитати 
само вама интересантне делове. Може вам послужити 
да много тога научите, док ћете се истовремено сјајно 
забавити.

Мирјана Станишић
Народна библиотека Србије
mirjana.stanisic@nb.rs

Руска енциклопедија библиотекарства
Ратникова, Е. И. и Л. Н. Улуханова, составители. Библиотечная энциклопедия. 
Москва: Российская государственная библиотека, Пашков дом, 2007.

Библиотечке енциклопедије већ постоје у многим 
земљама: Великој Британији, Немачкој, Пољској, 
САД, где је издата и најпознатија међу њима, World 
Encyclopedia of Library and Information Services. Chicago, 
1993.

У Русији је објављена обимом и садржајем вредна 
пажње енциклопедија о науци о књизи (Книга: 
энциклопедия. Москва: БРЭ, 1999), енциклопедијски 
речник из информатике (Воройский, Ф. С. Энцикло-
педический словарь-справочник по информатике. 

Москва: Физматлит, 2006) и др. Међутим, ови 
приручници библиотечку струку обрађују само као 
пратећу дисциплину која се додирује са областима 
које су њихова примарна тема.

Библиотечка енциклопедија (2007) је приручник 
из области библиотечке делатности. Она се битно 
разликује од досадашњих приручника издатих у Русији 
који су садржали адресе библиотека, статистичке 
податке и податке типа Ко је ко о стручњацима из 
ове области. Замисао о припреми Библиотечке 
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енциклопедије потекла је из Руске државне библиотеке 
(РГБ). Концепцију издања је осмислила радна група 
којом су руководили доктор педагошких наука Н. И. 
Тулина, кандидат педагошких наука Е. И. Ратникова и 
други специјалисти РГБ, који су разрадили методику 
припреме енциклопедије, речник, моделе чланака. 
Осим њих, у рад на енциклопедији били су укључени 
многи познати научници и специјалисти из водећих 
библиотека Русије и страних земаља.

Најзначајније издање на које се ослањала 
Библиотечка енциклопедија је специјално издање 
речника о библиотечкој делатности (Библиотечное 
дело. Терминологический словарь. Москва: Книга, 1997). 
Међутим, социјално-економске промене у друштву 
крајем 20. и почетком 21. 
века, демократизација и 
успостављање тржишне 
економије, снажно су се 
одразили и на библиотечко-
информациону делатност, 
а самим тим и на садржај 
Библиотечке енциклопедије. 
То је захтевало да се обради 
и новонастала терминологија 
(„библиотечка продукција“, 
„менаџмент у библио-
текарству“, „управљање 
читањем“), да се промене 
имена земаља, институција 
и организација; да се актуе-
лизују чланци о стању 
библиотекарства у Русији и 
земљама ЗНД, итд.

Са циљем да се у 
сваком смислу побољша 
Библиотечка енциклопедија 
и ажурирају подаци, ау-
торски колектив је на 
неколико месеци током 2004. године поставио текст 
енциклопедије на сајт РГБ и предложио библиотечкој 
јавности да се укључи у овај пројекат у улози 
„колективног уредника“. Као одговор на овај позив 
стигло је много сугестија из земље и иностранства.

Резултат такве пробне форме коју је кориговала 
стручна јавност јесте систематизовани скуп података 
изложен у сажетом облику у више од 2.000 чланака. У 
основи су чланци посвећени библиотечкој делатности, 
укључујући теорију и праксу обезбеђивања 
информације, и тачније: њено прикупљање, биб-
лиографску обраду, чување, распрострањивање 
(ширење) и коришћење. Енциклопедија садржи 
чланке о дисциплинама које такође имају додира са 
библиотекарством: информатика, наука о књизи, 
педагогија, социологија, економија и др.

Читав корпус разврстан је у блоковима: основна 
схватања библиотечке делатности, библиотечка 

наука и дисциплине које су у додиру са њом, 
научно-методски рад; организација и управљање 
библиотекама, библиотечке услуге; библиотечки 
фондови, библиотечки каталози; аутоматизација 
библиотечких процеса; научно-информациона 
делатност; библиографија, библиографска делат-
ност; издавачка терминологија која се користи у 
библиотекарству, стручна литература; историја 
библиотекарства и др.

Највећи број чланака Библиотечке енциклопедије 
чине општа питања библиотечке делатности, 
библиотекарства, библиотечких фондова, каталога, 
услуга, као и питања везана за управљање и 
организацију рада у библиотекама и др. Велики је 

број појмова и термина из 
области библиографије и 
библиографске делатности.

Велики део енци-
клопедије посвећен је 
библиотекарству у реги-
онима Руске Федерације: 
посебни чланци посвећени 
су библиотечкој делатности 
и централној библиотеци 
сваког субјекта РФ, као и 
великим библиотекама, 
организацијама и удру-
жењима у Русији. Посебно би 
требало истаћи да су у овој 
енциклопедији заступљени 
подаци о познатим 
националним библиотекама 
других држава, библио-
течким асоцијацијама 
и библиотекарству у 
тим земљама. Чланци о 
националним библиотекама 
воде се на име библиотеке 

и садрже податке о њиховим Интернет адресама. 
Истичемо да енциклопедија садржи исцрпне податке 
о Народној библиотеци Србије, а аутор овога чланка 
је др Драган Бараћ.

Историја библиотекарства се анализира у 
чланцима Старог света, Средњег века, Новог и 
Новијег периода, а такође и у чланцима појединих 
библиотека: Александријска, Пергамска, Библиотека 
Јарослава Мудрог, Ивана Грозног... Историјски ракурс 
присутан је и у чланцима о најважнијим савременим 
библиотекама или у схватању појма библиотекарства 
у различитим периодима.

У енциклопедији је велики број чланака о 
познатим стручњацима из области библиотечке 
делатности који су написали значајне монографије, 
научне радове, уџбенике; о оснивачима значајних 
библиотека или библиотекарима који су допринели 
развоју неке важније библиотеке; о руководиоцима 
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значајних пројеката, иницијаторима развоја нових 
праваца у библиотечкој делатности...

Достигнућа теорије и праксе библиотечке 
делатности у иностранству, као и чињенице и догађаји 
који су имали међународни значај, стручњаци разних 
земаља који су дали допринос развоју библиотекарства 
или међународних организација у свету, такође су 
добили своје место у овој енциклопедији.

Чланци су поређани азбучним редом, а ради 
лакшег сналажења по кључној речи, примењена 
је инверзија, нпр: Москва библиотеке. Чланци се 
разликују по обиму, у зависности од типа и садржине. 
За проналажење појмова којима је својствена 
хијерархијска структура, широки друштвени или 
историјски контекст, у тражењу треба поћи од 
најширег појма нпр: Русија. Библиотечка делатност.

У енциклопедији је примењена јединствена 
метода упућивања, што омогућава да се границе 
потребног знања прошире. Упутнице су све речи 
писане курзивом, што значи да се ови појмови могу 
наћи као посебни чланци.

Велики број чланака садржи илустрације, а 
сама енциклопедија има предметни регистар, попис 
скраћеница и списак абревијатура.

Библиотечка енциклопедија може се сматрати 
незаобилазном литературом за научне раднике, 
предаваче, студенте, библиотекаре, стручњаке 
из разних области који имају додирне тачке са 
библиотекарством, а потребна је и корисницима 
библиотека у референсним збиркама.

Др Голуб Добрашиновић

Књига у Свилајнцу
Пред нама је дјело проф. др Десанке Стаматовић 

Књига у Свилајнцу претплатници и скупљачи 
претплате 1818-1870, дјело и садржајем значајно и 
опремом допадљиво. Обрађуje по вијека издаваштва 
уз помоћ пренумерације или претплатништво на 
књиге у овом мјесту, које у поустаничким данима 
добија поново школу 1818, а исте године започиње 
претплаћивање на књиге, и то на Вуков Српски рјечник, 
којим започиње и његова „културна револуција“.

Ауторка, са близу 250 објављених радова, читав 
радни вијек и по у струци друговала је са књигама. 
Од првих корака као библиотекар, све до помоћника 
управника наше врхунске Народне библиотеке 
Србије, уз многе обавезе и признања везане за 
књиге и библиотеке. Стручно зналаштво ревносно је 
обогаћивала бројним студијским боравцима у другим 
европским земљама, као и одговорним дужностима у 
Народној библиотеци Србије. И њена докторска теза 
Читалишта у Србији у ХIХ веку говори рјечито о 
везаности њеној за књигу.

Из сеоског насеља, Свилајнац, по свили гајеној у 
околини и име је добило, временом све брже прераста 
из села у културније насеље. Кнез Милош му одобрава 
да може имати седам трговаца. Поступно прелази 
у варошицу, да би 1888. г. стекао статус вароши. У 
међувремену, 1868. године, Друштво Читаонице 
„Омладине Ресавске“ отвара корисницима и врата 
Библиотеке; а три године потом, 1871. свештеник Јован 
Шарић покреће у њему лист Ресавски поштоноша, 
први у унутрашњости Србије.

За педесетак година, до замирања пренумерације, 
око 1870, Свилајнац с околином дао је 764 прет-

платника са 794 примјерка на 40 књига, истиче др 
Десанка Стаматовић. Од интереса је и профил тих 
књига као израз различних корисничких склоности. 
Уз осам Вукових и три Милована Видаковића, ту 
су и нека историјска дјела, спјевови о бојевима 
у Херцеговини (1861) и бомбардовању Београда 
(1862), преводи романа, неке књиге с тематиком 
хришћанства, Славенска граматика, затим књиге о 
домостроитељству, Писма разни/х/ родова (упутства 
за писање), Рачуница интересних рачуна, Баштован 
и воћарство, Југо-славенски забавник, итд.

Развоју овог мјеста допринео је, уз остале, и 
Милосав Здравковић Ресавац, друг Вука Караџића 
из „Велике школе“, чију смо 200. годишњицу 
управо прије дванаест дана обиљежили. Обојица 
су учионицу напустила раније: Вук због болести, 
са згрченом ногом у штули ходаће од тада 
читавог живота. Милосав Здравковић пак, што 
је иза каменичке погибије прослављеног Стевана 
Синђелића, постављен на његово мјесто за војводу 
ресавског, како пише Баталака. Вук је сачувао 
два Здравковићева писма из средине 19. вијека: с 
молбом да се постара око „коста“ и конака у Бечу 
за његовог сина Јосифа, једног од питомаца српских 
(Вук им је, напоменимо, био старатељ). Здравковић 
се, занимљиво, потписује у њима иницијалима, уз 
додатак Ресавац. Он је претплатник на 12 књига, међу 
којима су, сасвим разумљиво, и 5 Вукових: на Српски 
рјечник, претплаћен, истина у „Бијограду“, другу 
књигу Српских народних пјесама (1845); 2. издање 
Пословица (1849); Ковчежић (1849) и 2. издање Српског 
рјечника (1852), такође и на Племениту и силну љубов 
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значајних пројеката, иницијаторима развоја нових 
праваца у библиотечкој делатности...

Достигнућа теорије и праксе библиотечке 
делатности у иностранству, као и чињенице и догађаји 
који су имали међународни значај, стручњаци разних 
земаља који су дали допринос развоју библиотекарства 
или међународних организација у свету, такође су 
добили своје место у овој енциклопедији.

Чланци су поређани азбучним редом, а ради 
лакшег сналажења по кључној речи, примењена 
је инверзија, нпр: Москва библиотеке. Чланци се 
разликују по обиму, у зависности од типа и садржине. 
За проналажење појмова којима је својствена 
хијерархијска структура, широки друштвени или 
историјски контекст, у тражењу треба поћи од 
најширег појма нпр: Русија. Библиотечка делатност.

У енциклопедији је примењена јединствена 
метода упућивања, што омогућава да се границе 
потребног знања прошире. Упутнице су све речи 
писане курзивом, што значи да се ови појмови могу 
наћи као посебни чланци.

Велики број чланака садржи илустрације, а 
сама енциклопедија има предметни регистар, попис 
скраћеница и списак абревијатура.

Библиотечка енциклопедија може се сматрати 
незаобилазном литературом за научне раднике, 
предаваче, студенте, библиотекаре, стручњаке 
из разних области који имају додирне тачке са 
библиотекарством, а потребна је и корисницима 
библиотека у референсним збиркама.

Др Голуб Добрашиновић

Књига у Свилајнцу
Пред нама је дјело проф. др Десанке Стаматовић 

Књига у Свилајнцу претплатници и скупљачи 
претплате 1818-1870, дјело и садржајем значајно и 
опремом допадљиво. Обрађуje по вијека издаваштва 
уз помоћ пренумерације или претплатништво на 
књиге у овом мјесту, које у поустаничким данима 
добија поново школу 1818, а исте године започиње 
претплаћивање на књиге, и то на Вуков Српски рјечник, 
којим започиње и његова „културна револуција“.

Ауторка, са близу 250 објављених радова, читав 
радни вијек и по у струци друговала је са књигама. 
Од првих корака као библиотекар, све до помоћника 
управника наше врхунске Народне библиотеке 
Србије, уз многе обавезе и признања везане за 
књиге и библиотеке. Стручно зналаштво ревносно је 
обогаћивала бројним студијским боравцима у другим 
европским земљама, као и одговорним дужностима у 
Народној библиотеци Србије. И њена докторска теза 
Читалишта у Србији у ХIХ веку говори рјечито о 
везаности њеној за књигу.

Из сеоског насеља, Свилајнац, по свили гајеној у 
околини и име је добило, временом све брже прераста 
из села у културније насеље. Кнез Милош му одобрава 
да може имати седам трговаца. Поступно прелази 
у варошицу, да би 1888. г. стекао статус вароши. У 
међувремену, 1868. године, Друштво Читаонице 
„Омладине Ресавске“ отвара корисницима и врата 
Библиотеке; а три године потом, 1871. свештеник Јован 
Шарић покреће у њему лист Ресавски поштоноша, 
први у унутрашњости Србије.

За педесетак година, до замирања пренумерације, 
око 1870, Свилајнац с околином дао је 764 прет-

платника са 794 примјерка на 40 књига, истиче др 
Десанка Стаматовић. Од интереса је и профил тих 
књига као израз различних корисничких склоности. 
Уз осам Вукових и три Милована Видаковића, ту 
су и нека историјска дјела, спјевови о бојевима 
у Херцеговини (1861) и бомбардовању Београда 
(1862), преводи романа, неке књиге с тематиком 
хришћанства, Славенска граматика, затим књиге о 
домостроитељству, Писма разни/х/ родова (упутства 
за писање), Рачуница интересних рачуна, Баштован 
и воћарство, Југо-славенски забавник, итд.

Развоју овог мјеста допринео је, уз остале, и 
Милосав Здравковић Ресавац, друг Вука Караџића 
из „Велике школе“, чију смо 200. годишњицу 
управо прије дванаест дана обиљежили. Обојица 
су учионицу напустила раније: Вук због болести, 
са згрченом ногом у штули ходаће од тада 
читавог живота. Милосав Здравковић пак, што 
је иза каменичке погибије прослављеног Стевана 
Синђелића, постављен на његово мјесто за војводу 
ресавског, како пише Баталака. Вук је сачувао 
два Здравковићева писма из средине 19. вијека: с 
молбом да се постара око „коста“ и конака у Бечу 
за његовог сина Јосифа, једног од питомаца српских 
(Вук им је, напоменимо, био старатељ). Здравковић 
се, занимљиво, потписује у њима иницијалима, уз 
додатак Ресавац. Он је претплатник на 12 књига, међу 
којима су, сасвим разумљиво, и 5 Вукових: на Српски 
рјечник, претплаћен, истина у „Бијограду“, другу 
књигу Српских народних пјесама (1845); 2. издање 
Пословица (1849); Ковчежић (1849) и 2. издање Српског 
рјечника (1852), такође и на Племениту и силну љубов 
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од учитеља Милоша Лазаревића (1831), рађену по 
мотиву из Вуковог забавника-календара Даница. 

Пренумерација или претплата на књиге, 
спасоносна је појава за наше „књижество“, како се 
некад говорило. Србија није имала богатих моћника 
(племића и сличних), који би финансирали издавање 
књиге. Сеоска средина претежно, раштркана и 
неушорена уз то, надасве пак слабе писмености, 
није била дарежљиво уточиште за књигу. Тек јачање 
заједничких насеља, у којима се, уз чиновништво, 
просветне раднике и свештенство, стичу и посленици 
услужних дјелатности (трговци, занатлије, различни 
продавци и др), уз звона још увијек скромних школа, 
давало је подстицај и за блискије сусрете житеља с 
књигама.

Умјесто феудалне 
раздробљености (при-
вредне, културне, поли-
тичке), Србију, попут 
осталих земаља, почиње 
да запаја нови дух: 
обликује се ново тзв. 
грађанско  друштво, нови 
друштвени мандатор са 
зближавајућим насто-
јањима. У привреди, 
робно-новчани однос 
гони повезивању и 
обједињавању тржишта, и 
то на ширим географским 
просторима. То је под-
стицало и узгајало нову 
свијест, националну. 
Дотадашњи етнос пре-
раста у нацију, јача 
национална самосвијест. 
Дотадашњи атрибути 
„славенски“, „славено-
сербски“ и слични, све 
више узмичу пред свјежом 
ријечју „српски“. До тад су манастири били средишта и 
расадници писмености, доста крхки истина, сад пак ту 
мисију преузимају образовне установе. Ни у сто села 
до Карађорђевих дана није било школе – ријечи су 
Вука Караџића – а сатима си могао ићи да не сретнеш 
писменог човјека. И људи под мантијкама, и највиши 
челници народни, додајмо, били су танке писмености.

На подручју духовног живота, то је резултирало 
тежњом ка заједништву: старањем за своју школу, 
цркву, читалишта, разноразне дружине (књижевне, 
пјевачке, музичке), за јединственим, свима 
разумљивим језиком, говорним, не, дакле, све 
отуђенијим, књишким. Посебно је изразита жеља за 
својом књигом. Али богатијих добротвора, који би 
преузели на се трошак издаваштава, веома је мало. 
Стога се прибјегава новом, колективном меценатству. 

Широм земље, шта више и ван ње, језички 
блиски грађани: трговци и занатлије, чиновници, 
свештенство, па и пољопривредници, обезбјеђују 
штампање удруженим акционарством.

Економски вриједан, духовно радознао 
грађанин у књизи није тражио само „увеселенија“ 
и забаву, поуку или образовну „цељ“ у њој је видио 
и патриотски чин, да се помогне појави своје, 
домаће књиге. То су и списатељи веома добро 
прозрели. Претплатнике називају „родољубцима“ 
и „народољубцима“, „почтенородним грађанима“, 
„љубитељима и пријатељима књижества“, „ревни-
тељима“, „благоразумним читатељима“ и тако даље, 
како су већ тетошени приложници, који својим 

прилогом доприносе 
општенародном добру. 
У томе је примјетна 
улога трговаца, не 
само као приложника, 
већ и као скупитеља 
претплате. Често су 
они на својим колима 
и разносили књиге на 
вашаре, дотурајући 
их скупљачима прет-
плате, који би их затим 
уручивали претплат-
ницима. Стога су и рок 
изласка књиге писци 
често везивали за 
одређене вашаре.

И појава пре-
нумерације саобразна 
је развоју грађанског 
друштва. Међу нашим 
живљем у Аустрији, она 
се користи већ 1792. 
године, још разуђеније 
двије године касније 
са Историјом разних 

славенских народов Јована Рајића. У Словенији, раније 
стасалој у друштвено-грађанском смислу, запажа се 
већ 1788. Код Бугара датира од 1806, Румуни је почињу 
– 1812, а Македонци – 1817. године.

Организација пренумерације није била ни лака 
ни једноставна. Између најаве књиге и доставе 
претплатнику више је карика. Ваљало је, прије свега, 
код „цензуре“ обезбиједити дозволу за штампање; 
затим књигу обнародовати углавном штампаним 
огласима, званим „објављенијима“ или у неком листу 
и разаслати их скупитељима, који би потом врбовали 
претплатнике и њихова имена, с подацима о занимању 
и слично, слали писцу, наравно с новцем. Наизглед 
стандардизовани, ти огласни листови, скровишта 
су каткад јединствених података до којих је другдје 
тешко доћи. На пример о аутору, гдјекад с мислима 
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његовим, које представљају сажету карактеристику 
списа, о року изласка књиге, о цијени њиховој, о 
мрежи скупитеља претплате (неријетко су то разне 
институције: читалишта, штампарије, списатељ, или 
неки од сарадника, којима се, наглашавано је, може 
доставити списак претплатника, с новцем поновимо, 
како би се рукопис могао предати у штампу). 
Скупитељи су добијали и рабат звани „десетак“. 
Неки су, с пуно прегнућа, прибирали претплатнике 
за више разнородних дјела, обезбјеђивали помагаче 
у тим пословима, тзв. „подскупитеље“, водили читаво 
„књиговодство“ и „рачуноводство“. Скупитељ би 
обично „покривао“ једно мјесто, а неријетко и више 
њих. И обрнуто – из једног мјеста, већег или орнијих 
„књигољубаца“ могло је бити више „скупитеља“.

Уза све родољубиве заносе, скупитељи се не 
једном јадају на оскудицу средине, на неповјерење 
претплатника, итд. Претплатнички принос зависио 
је од више чинилаца: од угледа писца (Вукова 
претпоследња књига, Правитељствујушчи совјет, 
имала је близу 2.600 претплатника на преко 2.899 
примјерака); затим од развијености насеља: стога 
је пренумерација и раније и бујније заживјела међу 
становницима данашње Војводине, него јужно од Саве 
и Дунава, на подручју под турском влашћу. Тираж се 
кретао од неколико десетина, до 3.000 примјерака.

Пренумерација је била гдјекад и критичка 
трибина, својеврсна анкета о дјелу и аутору, особито 
о Вуку и његовим књигама. Као првоборац „Рата за 
српски језик и правопис“, изазвао је, знамо, жучне 
одзиве сународника. Наведимо неке од безброј 
случајева. Један му поручује да ће се прије потурчити 
него што ће се претплатити на његову књигу, боље би, 
вели, било да се пера није ни лаћао, да је остао чобанин 
с овцама и козама; други, пак, пише да му је његова 
књига милија него ли комад сувога злата. Моћни 
карловачки митрополит Стеван Стратимировић био 
је један од неколико дарежљивих приложника на 
Српски рјечник 1818. године, којим је Вук, опоменимо 
се, и започео своју „културну револуцију“, кад је, 
пак, у њему видио нови правопис, спалио га је. А 
овим дјелом, речено је, започела је пренумерација у 
Свилајнцу.

Било је, међутим, личности које су се 
претплаћивале из сујете, да би им име било 
„труковано“, то јест штампано, на шта су скупитељи 
указивали списатељима, да их случајно не изоставе.

Да закључимо: у историјском ходу наше књиге 
током осам деценија, јавна претплата одиграла је 
веома корисну и часну улогу:
- Помогла да многе наше књиге изађу из штам-

парског слога, што би без ње, уз тадашње кржљаво 
стање издавачких и књижарских установа, било 
знатно теже.

-  Извршила је напросто продор књиге до чита-
лаца. То се може упечатљиво пратити и по 
временској вертикали: кад су интересенти 
улазили у читалишну орбиту; и по географској 
хоризонтали, кад су књиге освајале разна мјеста, 
подручја и социјалне слојеве незаустављиво 
при том прескачући разнородне међе (државне, 
националне, сталешке), ревносно утемељивале и 
шириле нашу читалачку публику.
Вишеструк је значај и уз књиге штампаних 

спискова претплаћених личности: то је издашан 
мајдан података о читаоцима тога времена, вишеслојан 
и разнолик: и о самим претплатницима, и о њиховом 
саставу, социјалном, националном, вјерском, вриједан 
материјал у аналитичком смислу; о стању културно-
просвјетних и вјерских установа и организација 
(школских, библиотечких, црквених, друштвених 
итд.), о демографско-миграционим кретањима, 
о асимилативним преображајима „инородника“, 
„иновјераца“ и слично.

Пренумерантски пописи представљају и 
богата складишта ономастичког материјала, 
данас већ овјешталих, старинских и календарских 
имена; шаролику топонамистичку грађу (раних и 
преименованих назива мјеста), обилати преглед 
оновремених занимања, традиционалних и оријен-
талних, данас нам далеких и страних, неријетко 
запретаних или ишчезлих и, с друге стране, 
новонасталих као што су: фабрикант, типографски 
фактор и слично. Из њих такође упознајемо и 
номенклатуру титулација негдашње сталешке 
градације. Једном ријечју, ти пописи давно штампаних 
књига пружају нам вишестрани пресјек оновременог 
друштва: професионални, социјални, културни и 
тако даље.

Захваљујући пренумерантима на повјерењу, а 
скупитељима на труду, Вук истиче да су они „највећи 
помагачи и меценати књижества нашега“. Замијенили 
су их временом, као што знамо, професионални 
издавачи и књижари.

Ресавска библиотека у Свилајнцу, Завичајни фонд, 
инв. бр. 147 , РК-56

Уводна реч рецензента књиге др Голуба Добрашиновића 
на промоцији Књиге у Свилајнцу: претплатници и скупљачи 
претплате 1818-1870. године аутора проф. др Десанке 
Стаматовић, одржаној 25. 9. 2008. године у Свилајнцу.

Говор је уступљен постхумно, из рукописне 
заоставштине, љубазношћу породице госпође Вере Добра-
шиновић и кћери Мине Тодоровић. Др Добрашиновићу је 
ово био последњи јавни наступ.
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његовим, које представљају сажету карактеристику 
списа, о року изласка књиге, о цијени њиховој, о 
мрежи скупитеља претплате (неријетко су то разне 
институције: читалишта, штампарије, списатељ, или 
неки од сарадника, којима се, наглашавано је, може 
доставити списак претплатника, с новцем поновимо, 
како би се рукопис могао предати у штампу). 
Скупитељи су добијали и рабат звани „десетак“. 
Неки су, с пуно прегнућа, прибирали претплатнике 
за више разнородних дјела, обезбјеђивали помагаче 
у тим пословима, тзв. „подскупитеље“, водили читаво 
„књиговодство“ и „рачуноводство“. Скупитељ би 
обично „покривао“ једно мјесто, а неријетко и више 
њих. И обрнуто – из једног мјеста, већег или орнијих 
„књигољубаца“ могло је бити више „скупитеља“.

Уза све родољубиве заносе, скупитељи се не 
једном јадају на оскудицу средине, на неповјерење 
претплатника, итд. Претплатнички принос зависио 
је од више чинилаца: од угледа писца (Вукова 
претпоследња књига, Правитељствујушчи совјет, 
имала је близу 2.600 претплатника на преко 2.899 
примјерака); затим од развијености насеља: стога 
је пренумерација и раније и бујније заживјела међу 
становницима данашње Војводине, него јужно од Саве 
и Дунава, на подручју под турском влашћу. Тираж се 
кретао од неколико десетина, до 3.000 примјерака.

Пренумерација је била гдјекад и критичка 
трибина, својеврсна анкета о дјелу и аутору, особито 
о Вуку и његовим књигама. Као првоборац „Рата за 
српски језик и правопис“, изазвао је, знамо, жучне 
одзиве сународника. Наведимо неке од безброј 
случајева. Један му поручује да ће се прије потурчити 
него што ће се претплатити на његову књигу, боље би, 
вели, било да се пера није ни лаћао, да је остао чобанин 
с овцама и козама; други, пак, пише да му је његова 
књига милија него ли комад сувога злата. Моћни 
карловачки митрополит Стеван Стратимировић био 
је један од неколико дарежљивих приложника на 
Српски рјечник 1818. године, којим је Вук, опоменимо 
се, и започео своју „културну револуцију“, кад је, 
пак, у њему видио нови правопис, спалио га је. А 
овим дјелом, речено је, започела је пренумерација у 
Свилајнцу.

Било је, међутим, личности које су се 
претплаћивале из сујете, да би им име било 
„труковано“, то јест штампано, на шта су скупитељи 
указивали списатељима, да их случајно не изоставе.

Да закључимо: у историјском ходу наше књиге 
током осам деценија, јавна претплата одиграла је 
веома корисну и часну улогу:
- Помогла да многе наше књиге изађу из штам-

парског слога, што би без ње, уз тадашње кржљаво 
стање издавачких и књижарских установа, било 
знатно теже.

-  Извршила је напросто продор књиге до чита-
лаца. То се може упечатљиво пратити и по 
временској вертикали: кад су интересенти 
улазили у читалишну орбиту; и по географској 
хоризонтали, кад су књиге освајале разна мјеста, 
подручја и социјалне слојеве незаустављиво 
при том прескачући разнородне међе (државне, 
националне, сталешке), ревносно утемељивале и 
шириле нашу читалачку публику.
Вишеструк је значај и уз књиге штампаних 

спискова претплаћених личности: то је издашан 
мајдан података о читаоцима тога времена, вишеслојан 
и разнолик: и о самим претплатницима, и о њиховом 
саставу, социјалном, националном, вјерском, вриједан 
материјал у аналитичком смислу; о стању културно-
просвјетних и вјерских установа и организација 
(школских, библиотечких, црквених, друштвених 
итд.), о демографско-миграционим кретањима, 
о асимилативним преображајима „инородника“, 
„иновјераца“ и слично.

Пренумерантски пописи представљају и 
богата складишта ономастичког материјала, 
данас већ овјешталих, старинских и календарских 
имена; шаролику топонамистичку грађу (раних и 
преименованих назива мјеста), обилати преглед 
оновремених занимања, традиционалних и оријен-
талних, данас нам далеких и страних, неријетко 
запретаних или ишчезлих и, с друге стране, 
новонасталих као што су: фабрикант, типографски 
фактор и слично. Из њих такође упознајемо и 
номенклатуру титулација негдашње сталешке 
градације. Једном ријечју, ти пописи давно штампаних 
књига пружају нам вишестрани пресјек оновременог 
друштва: професионални, социјални, културни и 
тако даље.

Захваљујући пренумерантима на повјерењу, а 
скупитељима на труду, Вук истиче да су они „највећи 
помагачи и меценати књижества нашега“. Замијенили 
су их временом, као што знамо, професионални 
издавачи и књижари.

Ресавска библиотека у Свилајнцу, Завичајни фонд, 
инв. бр. 147 , РК-56

Уводна реч рецензента књиге др Голуба Добрашиновића 
на промоцији Књиге у Свилајнцу: претплатници и скупљачи 
претплате 1818-1870. године аутора проф. др Десанке 
Стаматовић, одржаној 25. 9. 2008. године у Свилајнцу.

Говор је уступљен постхумно, из рукописне 
заоставштине, љубазношћу породице госпође Вере Добра-
шиновић и кћери Мине Тодоровић. Др Добрашиновићу је 
ово био последњи јавни наступ.
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Библиотека града Београда
bebadrag@yahoo.com

Сага о Драшкоцијевима
Стаматовић, Десанка. Сага о Драшкоцијевима. Свилајнац: Ресавска 
библиотека, 2008.

Обележавајући значајни јубилеј, 140. годишњицу 
од оснивања Читаонице Омладине Ресавске, чију 
је традицију наставила, Ресавска библиотека у 
Свилајнцу, желела је да своје суграђане и читаоце 
подсети на своје почетке представљањем незаборавних 
личности, добротвора и пријатеља, који су је пратили 
на њеном дугом, плодном путу. Уз њу су, од оснивања 
10. августа 1868. године, до прве половине 20. века 
били образовани, добронамерни, 
умни грађани који су иницирали 
њено оснивање, подржавали је и 
усмеравали њен развој и рад.

Један од неколицине других 
који се, од свог доласка у Свилајнац 
1875. године, истицао у напорима 
да у вароши покрену ства-
ралаштво, да га уреде, обнове и 
унапреде, да развију образовање, 
културу и друштвени живот, био 
је први свилајначки апотекар 
– Јулије Драшкоци. Њему, и 
осталим члановима његове 
породице у част, штампана је и 
промовисана монографија Сага 
о Драшкоцијевима. Јер јубилеји, 
годишњице, обележавање зна-
чајних догађаја и личности из 
прошлости, према речима аутора 
проф. др Десанке Стаматовић, 
прилика су да се помену сви они 
вредни, знаменити и заслужни 
људи који су својим радом обележили и задужили 
одређену установу, место, државу, свет.1

Сага о Драшкоцијевима је прича о седмовековном 
трајању једне од најстаријих племићких породица 
у Словачкој, која је у 13. веку добила грб и имање. 
Насеље у којем су живели, према родоначелнику 
Драшку, 1242. године добило је име Драшковце, а 
презиме додатак Драшкоци.

У Србију су 60-тих година 19. века, привучени 
најавама и реформама европски образованог српског 

кнеза Михаила, дошли многи интелектуалци, лекари, 
апотекари, инжењери, професори, занатлије, рудари. 
Међу првима је у Београд стигао Јован Ванович 
Драшкоци, апотекар, 1868. године, и његовим 
доласком почиње прича о животу, раду и доприносу 
породице Драшкоци у Србији.

Монографија је, највећим делом, инспирисана 
животом и радом његовог сина, Јулија Драшкоција, 

првог свилајначког апотекара. 
Од отварања апотеке, коју је са 
огромном енергијом, полетом 
и ентузијазмом водио, овај 
магистар се врло брзо укључио 
у рад постојећих друштава 
и удружења и учествовао у 
развоју друштвеног, привредног 
и спортског живота вароши, 
у чему су га следила његова 
деца. Али ово није само прича 
о једној породици и њеном 
трајању, већ и прича о оснивању 
Ниже гимназије у Свилајнцу 
(1876), Фонда за сиромашне 
ученике (1877), Ресавске ште-
дионице (1885), стрељачке 
дружине „Ресава” (1891), Ре-
савског ловачког друштва 
(1901), Соколског друштва 
(1910), Девојачког удружења 
„Света Јела” (1912), Сточарске 
задруге (1930), Планинарског 

друштва „Бељаница” (1946), Ресавског народног 
музеја (1953), које су иницирали, финансијски 
подржали или водили чланови ове породице. Такође 
и прича о почецима развоја планинарства у Ресави и 
Србији (1887), формирању првих музејских збирки у 
Ресавској библиотеци, развоју сточарства, воћарства, 
виноградарства, пчеларства у Свилајнцу, којима су 
значајни допринос дали поједини Драшкоцијеви.

Остала је, свакако, запажена њихова брига о 
Ресавској библиотеци. Схватајући значај књига 
и читања у животу и развоју Свилајнца, Јулије 
Драшкоци, који је и сам имао огромну приватну 
медицинску библиотеку, бринуо се о Ресавској 

1 Десанка Стаматовић, Сага о Драшкоцијевима (Свилајнац: 
Ресавска библиотека, 2008), 3.
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библиотеци, а током својих истраживања остатака 
римских утврда и насеља и током пешачења пла-
нином, прикупио је и библиотеци поклонио три 
значајне музејске збирке: археолошку, етнолошку 
и нумизматичку, које нажалост нису сачуване, 
јер су нестале током бугарске окупације и Првог 
светског рата, заједно са делом књижног фонда. 
Најзначајнија личност породице Драшкоци, 
која је била посвећена раду Библиотеке, је син 
Јулија Драшкоција, Јован-Ивко Драшкоци. Од 
1924. до 1958. године, он је био активан члан 
Ресавске библиотеке, за коју је, према очевим 
казивањима, подацима сачуваних докумената и 
сведочења учесника у оснивању, реконструисао 
списак оснивача, написао историјат Библиотеке и 
прикупио сва правила по којима је радила. Од 1938. 
године, када је изабран за председника Ресавске 
библиотеке, Ивко је био иницијатор многих 
активности: са Библиотеком је отворио Народни 
универзитет, организовао прославе јубилеја и 
предавања у Свилајнцу и околини, и водио Летопис 
ове културне установе.

Осим што су Свилајнцу и Србији подарили 
знање, ентузијазам и радиност, ови родољубиви 
Срби, били су учесници свих ратова у којима су 

вишеструко одликовани, а појединци су и животе 
положили за своју земљу.

Како се до сада врло мало писало о овој, не само за 
Свилајнац, већ и за целу Србију, значајној породици, 
монографија Сага о Драшкоцијевима заснована је 
на доступним историјским изворима, штампаним 
подацима страних публикација завичајних музеја 
у Словачкој, сачуваној архивској грађи у Народној 
библиотеци Србије и завичајном одељењу Ресавске 
библиотеке, пригодним текстовима у спортским 
новинама, енциклопедијским издањима, јуби-
ларним публикацијама и брошурама планинарског 
друштва „Бељаница”, као и сећањима и сведо-
чењима потомака породице. Богато илустрована 
фотографијама и документима из приватних 
албума и архива, монографија садржи родослов 
породице, а у фуснотама су исписане кратке 
биографије настављача лозе Драшкоци.

Овом, као и претходним двема монографијама, 
Ресавска библиотека: од Читаонице омладине 
ресавске до данас: (1868-1998) и Књига у Свилајнцу: 
претплатници и скупљачи претплате: (1818-
1870), аутор, проф. др Десанка Стаматовић дала је 
значајни допринос истраживању културе завичаја 
и упознавању прошлости Свилајнца.

Мирјана Станишић
Народна библиотека Србије
mirjana.stanisic@nb.rs

Кратка историја књиге
Бараћ, Драган. Кратка историја књиге. Београд: Нолит, 2008.

Кратка историја књиге аутора др Драгана Бараћа 
изашла је крајем 2008. године у издању Нолита (главни 
и одговорни уредник Зоран Живковић, рецензенти 
Бранко Летић и Лазар Чурчић). Књига је конципирана 
као уџбеник за предмет Историја књиге и библиотека, 
а по наставном програму Филозофског факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву, уважавајући 
стандарде Болоњског процеса за једносеместралне 
предмете, како у погледу броја и врсте чињеница, тако 
и у погледу обима саме публикације. Аутор обједињује 
обимну грађу о педесетовековној историји књиге 
и систематично излаже њен развој са становишта 
форме и садржаја. Ова књига ће, пре свега, обрадовати 
студенте који више неће морати да трагају за бројним 
изворима и разуђеним подацима у литератури.

Поступно – од тумачења појма књига у српском 
језику, преко кратког осврта на дефиницију књиге 

кроз разне фазе њеног развоја, укључујући и данашње 
дефиниције са становишта комуникологије и ин-
форматике, све до објашњења схватања комплексне 
науке о књизи и свим делатностима везаним за 
њу – аутор нас уводи у историјску причу о књизи. 
Нареднo поглавље представља преглед материјала 
свих претеча савремених књига: од глинених 
плочица, преко папирусних свитака, пергаментних 
кодекса, папирних блоковних књига, инкунабула, до 
данашњих књига на папиру и у електронској форми. 
У оквиру овог поглавља, аутор посебну пажњу 
поклања најстаријим споменицима културе, чије 
се репродукције врло солидног квалитета налазе у 
прилогу на крају књиге.

У следећем поглављу размотрене су технике 
умножавања књига – преписивање и механичко умно-
жавање, и то од најстарије технике (помоћу калупа у 
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кроз разне фазе њеног развоја, укључујући и данашње 
дефиниције са становишта комуникологије и ин-
форматике, све до објашњења схватања комплексне 
науке о књизи и свим делатностима везаним за 
њу – аутор нас уводи у историјску причу о књизи. 
Нареднo поглавље представља преглед материјала 
свих претеча савремених књига: од глинених 
плочица, преко папирусних свитака, пергаментних 
кодекса, папирних блоковних књига, инкунабула, до 
данашњих књига на папиру и у електронској форми. 
У оквиру овог поглавља, аутор посебну пажњу 
поклања најстаријим споменицима културе, чије 
се репродукције врло солидног квалитета налазе у 
прилогу на крају књиге.

У следећем поглављу размотрене су технике 
умножавања књига – преписивање и механичко умно-
жавање, и то од најстарије технике (помоћу калупа у 
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виду негатива који се притискају на глинену плочу), 
до савремених штампарских поступака.

Следе поглавља посвећена рукописној књизи, 
типовима и облицима рукописа, повезу и начину укра-
шавања рукописа, са посебним освртом на елементе 
илуминације: иницијал, заставицу и минијатуру. 
Говорећи о писарима и писарским радионицама, аутор 
се посебно осврће на српске скрипторијуме и најважнија 
дела настала на нашим просторима (Мирослављево и 
Вуканово јеванђеље), црквено-правна дела (Карејски и 
Хиландарски типик, Крмчију), житија као најстарије 
биографије, похвале и преведену књижевност, а затим и 
на средњовековне ћириличке рукописе Босне и Хумске 
земље, које такође побраја по 
вековима или тачно датиране, 
укључујући и дипломатичке 
и административне списе и 
епиграфске натписе. Посебно 
су обрађени исламски и јев-
рејски писани споменици 
Куран и Тора који су, уз вер-
ску шароликост Босне у 15. 
веку, чинили саставни део 
књижевности на овим просто-
рима, где се ове две културе 
сусрећу и прожимају са хриш-
ћанском – православном и 
католичком.

Целина која говори о 
феномену штампане књиге и 
штампарству као новонасталој 
дисциплини науке о књизи – 
обрађује појмове блока књиге, 
тиража, као и историјат изума 
штампе, развојни пут књиге, 
ширење штампарства и цен-
зуру у 15. и 16. веку. Овим 
аутор уоквирује теоријски део, 
пре него што се детаљно посвети развоју штампарства 
на српском културном простору.

Поглавље о првим српским штампаријама које су 
почеле са радом крајем 15. века (четрдесет година после 
Гутенбергове штампарије) и радиле до седамдесетих 
година 16. века, садржи чињенице о познатим 
штампаријама и њиховим издањима на простору 
Србије. Тако су своје заслужено место у књизи добиле 
штампарије Ђурђа Црнојевића, Божидара Вуковића, 
као и штампарије манастира Рујно, грачаничка, 
београдска, скадарска и штампарија у Мркшиној цркви, 
у којима су умножаване најпопуларније старозаветне 
и новозаветне књиге, које аутор набраја и датира на 
основу бројних, до сада објављених истраживања. 
Нешто касније, у оквиру поглавља о развоју књиге у 
17. веку, аутор се враћа на штампање српске књиге, 
описујући проблеме са којима су се Срби суочавали у 
покушају да штампају књиге на матерњем језику. Следи 

попис најважнијих подухвата и издања штампаних 
ван земље у Бечу, Римнику, Петрограду, Сремским 
Карловцима, Венецији, Будиму.

Део који говори о штампаријама у Херцеговини у 
16. веку садржи исцрпну причу о Горажданској (1519) 
и двема милешевским штампаријама (1544, 1557), 
које су потекле из Венеције, тада највећег центра 
штампарства у Европи, и њиховим издањима (три 
Псалтира, два Молитвеника и једна Литургија), која су 
оставила трајан печат српској и православној култури, 
пресељењу штампарије из Горажда у Трговиште и 
дистрибуцији књига. Пратећи развој књиге на овим 
просторима, аутор касније додаје и модерну историју 

књиге и писане речи БиХ, 
покретање часописа, појаву 
алхамиадо литературе међу 
Муслиманима и појаву њихо-
вих првих штампаних књига 
на овим просторима у другој 
половини 19. века.

Следе поглавља о развоју 
књиге уопште у периоду од 16. 
до 20. века и променама њених 
карактеристика: у облику – од 
барокних луксузних, бога-
то илустрованих, великог 
формата и скупих, преко 
књига рококоа које су биле 
малог формата, до џепних 
јефтиних издања великих 
тиража и данашњих књига 
у електронској форми; у 
начину прављења повеза 
– од разноликог ручног 
повезивања до машинског, 
који постаје једнообразан 
и уводи стандардизацију; 
у начину штампања – поја-

ва парне пресе и смењивање бројних техника 
штампања у релативно кратком периоду (у односу 
на претходну тровековну штампарску праксу по 
угледу на Гутенбергову), закључно са данашњом ером 
компјутера, која је значајно поједноставила поступак и 
довела до дигиталне штампе. У оквиру ових поглавља, 
аутор разматра и повремене стагнације у штампању 
као последице ратова, (не)слободу штампе, цензуру 
и облике прогона књиге у разним историјским 
периодима и у бројним земљама света, који су често 
попримали непојмљиве размере.

Ништа мање информативан није ни део који 
тумачи појмове о саврeменој књизи – књижни омот, 
клапна, корице, хрбат, капитала и подсетна трака, 
форзац, књижни блок и његови унутрашњи делови, као 
и исцрпни речник књиге на крају уџбеника који даје 
више од обичног прегледа основног значења бројних 
појмова из области науке о књизи.
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Књига садржи шездесет квалитетних илустрација 
у боји које употпуњују текст, попис коришћене лите-
ратуре и азбучни регистар имена.

 Како сам аутор каже, „ова књига ће бити 
од користи студентима опште књижевности, 
библиотекарства, издаваштва, књижарства, нови-
нарства и других дисциплина везаних за настанак, 
обликовање, презентацију и коришћење књиге 

као медија“. Треба, међутим, додати и то да ће 
представљати незаобилазну литературу за полагање 
стручног испита колега библиотекара – што је 
највалиднија препорука да уђе у фондове свих 
типова библиотека. Њена, не мање важна вредност је 
то што је обиље података о настајању и развоју књиге 
препоручује и ширем кругу читалаца као лектиру из 
опште културе.

Славица Несторовић-Петровски
Библиотека Филозофског факултета у Новом Саду
slavicanp@EUnet.rs

Књига и библиотеке код Срба у Средњем веку
Стокић Симончић, Гордана. Књига и библиотеке код Срба у Средњем веку. 
Панчево: Градска библиотека, 2008.

„Историја библиотека је учитељица, такође...“, каже 
др Гордана Стокић Симончић у уводном делу своје 
монографије Књига и библиотеке код Срба у Средњем 
веку (2008). И, заиста, ова значајна књига јесте почетак 
једне приче – приче о историји српских библиотека. 
Ауторка се у овој књизи определила за један период 
наше културне историје који именујемо Средњим 
веком. Кроз неколико тематских целина, представила 
нам је књигу и библиотеке златног доба наше културне 
историје која почива на традицијама византијске 
културе, али баштини и европску. Да би прича о 
библиотекама и књигама тог периода била комплетнија, 
стављена је у контекст државног, религијског и 
књижевног стваралаштва српског Средњег века. 
Библиотекар, професор и теоретичар библиотекарства 
по вокацији, др Гордана Стокић Симончић своју 
монографију започиње причом о мисији књиге и 
библиотеке кроз призму модерног доба, тј. 21. века, 
када више „не постоји типична библиотека, као што 
не постоји ни типичан корисник библиотеке: на делу 
су принципи једнакости у приступу информацијама, 
демократичности читања и образовања, гарантовања 
интелектуалних слобода, заштите приватности 
и управљања знањем као непролазне вредности 
библиотека“. Те непролазне вредности библиотека 
у српском Средњем веку су се манифестовале кроз 
постојање приватних колекција на српском двору и 
кроз постојање манастирских библиотека. Каква је 
судбина историчара библиотека, пита се ауторка, и 
наглашава да је као истраживач овога периода помало 
разочарана. Зашто? Зато што се о библиотекама тог 
периода у нашој обимној литератури о књижевности, 
историји, религији, једном речи о укупној културној 

историји, писало врло мало, успутно и неким другим 
поводима. Тим пре је посао модерног историчара 
српских библиотека комплекснији и знатно тежи. 
Али зато изазовнији. Ауторка је за критеријум који је 
одредио термин српска књига узела језички принцип, а 
то значи да је пратила развој и судбину књиге писане 
српском редакцијом старословенског језика.

Подвалачећи да појави библиотека претходе 
писменост, књига и читаоци, ауторка хронолошким 
редоследом говори о рукописним књигама, почев од 
оних првих, које су биле у власништву владара и цркве, 
преко разних преписа сачуваних у нашим манастирима, 
задржава се на личности Растка Немањића, тј. 
светог Саве, који се сматра родоначелником српске 
књижевности. Вешто користећи постојеће научне 
изворе о Средњем веку, она се суверено креће у причи 
о књигама тога периода и ризницама у којима су оне 
чуване. Њен осврт на Средњи век из перспективе 21. 
века, када су научницима доступне широке могућности 
мултидисциплинарних истраживања, када је приступ 
информацијама потпуно слободан и потпумогнут 
новим технолошким иновацијама знатно олакшан, 
пружа јој огромне шансе да своја истраживања усмери 
на прошлост, тражећи одговоре на многа питања везана 
за књигу и библиотеке, која до сада нису саопштена. 
Све то Гордана Стокић Симончић чини у контексту 
европских и византијских политичких, економских, 
књижевних и религијских прилика тог периода, које се 
међусобно преплићу. У том смислу, посебно је значајно 
поглавље под насловом „Феудална држава и религија 
као оквир књижевног стваралаштва“ (27-45). У њему 
је акценат стављен на државничку мудрост браће 
Немањића, уз истовремено наглашавање њиховог 
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то значи да је пратила развој и судбину књиге писане 
српском редакцијом старословенског језика.

Подвалачећи да појави библиотека претходе 
писменост, књига и читаоци, ауторка хронолошким 
редоследом говори о рукописним књигама, почев од 
оних првих, које су биле у власништву владара и цркве, 
преко разних преписа сачуваних у нашим манастирима, 
задржава се на личности Растка Немањића, тј. 
светог Саве, који се сматра родоначелником српске 
књижевности. Вешто користећи постојеће научне 
изворе о Средњем веку, она се суверено креће у причи 
о књигама тога периода и ризницама у којима су оне 
чуване. Њен осврт на Средњи век из перспективе 21. 
века, када су научницима доступне широке могућности 
мултидисциплинарних истраживања, када је приступ 
информацијама потпуно слободан и потпумогнут 
новим технолошким иновацијама знатно олакшан, 
пружа јој огромне шансе да своја истраживања усмери 
на прошлост, тражећи одговоре на многа питања везана 
за књигу и библиотеке, која до сада нису саопштена. 
Све то Гордана Стокић Симончић чини у контексту 
европских и византијских политичких, економских, 
књижевних и религијских прилика тог периода, које се 
међусобно преплићу. У том смислу, посебно је значајно 
поглавље под насловом „Феудална држава и религија 
као оквир књижевног стваралаштва“ (27-45). У њему 
је акценат стављен на државничку мудрост браће 
Немањића, уз истовремено наглашавање њиховог 
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књижевног талента, због чега се они данас сматрају 
зачетницима српске оригиналне књижевности. 
Религијски контекст претпоставља градњу манастира, 
као задужбина које себи подижу српски владари 
током читавог Средњег века. И тако „негујући култове 
владара, манастири су јачали историјску свест 
народа који их је походио, а негујући писменост они 
су омогућавали тој свести да савлада ограничења 
времена и простора“, истиче ауторка и наставља 
причом о Хиландару, а посебно о његовој рукописној 
збирци која „није ни малобројна 
ни занемарљиве вредности“. 
У својим размишљањима о 
Хиландарској ризници, ауторка 
полази од истраживања, пре 
свега Димитрија Богдановића, 
али и других истакнутих ис-
траживача те велике епохе 
српске духовности и културе. 
Као претходнице слободног 
приступа књизи служиле су 
приручне библиотеке на разли-
читим локалитетима у оквиру 
самог манастира. Занимљив 
је и податак да је један од 
хиландарских библиотекара, 
Сава Хиландарац, започео 
посао на уређењу збирке. И 
потоњи библиотекари, наследници Саве Хиландарца, 
урадили су понешто за Хиландарску библиотеку, 
али су најстручнији послови урађени у 20. веку, 
када је Народна библиотека Србије преузела на себе 
стручну бригу о фондовима Библиотеке манастира 
Хиландара. Ауторка се у својим размишљањима о 
значају и историји ове библиотеке позива, поред већ 
поменутог Димитрија Богдановића, и на сведочења, 
научна и стручна истраживања Надежде Синдик, 
Дејана Медаковића, Радмиле Маринковић, Катарине 
Мано-Зиси, Ђорђа Трифуновића и других истакнутих 
истраживача српске писмености Средњег века. Пошто 
је ово најстарија српска библиотека, не чуди што има 
централно место у књизи Гордане Стокић Симончић. 
Али, поред Библиотеке манастира Хиландара, ауторка 
нам презентује и друге манастирске библиотеке, попут 
оних у Студеници, Грачаници, Дечанима, Жичи и др. 
Како постојању библиотека претходе књиге, ауторка 
врло исцрпно прати настанак књига, сачуваних 
глагољских и ћирилских рукописа, и, уз основни текст, 
у фуснотама, тј. анотацијама, сваку књигу описује 
библиографски прецизно, како бисмо рекли модерном 
библиотечком терминологијом, са свим драгоценим 
подацима о месту и времену настанка књиге, о писму, о 
фонду у којем се чува, о имену и пореклу преписивача 
(писара). Сви ти подаци веома су значајни како за 
стручњаке који се служе овом књигом, тако и за 
читаоце-лаике.

Посебно место у њеним размишљањима о књизи 
и библиотекама српског Средњег века припада светом 
Сави и његовом старијем брату Стефану. Када је реч о 
Растку Немањићу, тј. светом Сави, ауторка се задржава 
на његовом монашком времену и боравку на Светој 
Гори. У својим чувеним типицима и Хиланадарском 
и Карејском, свети Сава установљава правила о 
прилагању књига, о њиховом чувању и коришћењу. 
Пошто су то основни постулати постојања библиотека и 
у данашњем значењу термина, упућују нас на ауторкину 

претпоставку, а могли бисмо 
рећи и тврдњу, да су и српско 
свештенство и српска властела 
знали шта је књигохранилница, 
тј. библиотека, и да су били 
свесни њене непролазне 
вредности за културу једног 
народа. Свети Сава у свом 
Законоправилу користи реч 
књигохранитељ за лице које се 
брине о књигама. Дакле, ово 
су све неке претпоставке на 
којима инсистира ауторка, а 
које нас упућују на то да се и у 
Средњем веку код Срба много 
знало о даривању књига, да 
је постојала свест о њиховом 
значају и трајању, али да су књиге 

биле у власништву приватних лица или црквених и 
манастирских ризница. Наши истакнути истраживачи 
језика и књижевности Средњег века, које Гордана 
Стокић Симончић цитира у својој књизи, помажу јој 
својим истраживањима да прокрчи пут и за драгоцена 
истраживања на пољу библиотечке делатности. Пишући 
о приватним и манастирским колекцијама и збиркама, 
она полако, али сигурно, отвара врата ка укупној 
историји српских библиотека. Бројне рукописне књиге, 
сачуване до данашњих дана, било у изворном облику 
или у различитим преписима, упућују истраживача 
на то да су оне чуване по одређеним правилима које 
прописују библиотеке, иначе их не би било. Имајући 
у виду врло богату истраживачку делатност наших 
најбољих познавалаца Средњег века, на које се Гордана 
Стокић Симончић позива у својој књизи, она нам 
саопштава констатацију да је српски Средњи век 
имао своје библиотеке, а да су предводници и творци 
обавезног чувања и неговања књига били Немањићи: 
први је био свети Сава, а други монах Јоасаф. О 
монаху Јоасафу сведоче нам најновија, тек објављена 
истраживања Предрага Мутавџића. За сада се зна да 
је он први српски библиотекар-каталогизатор. Радио 
је у манастирским библиотекама, пре свега у Ватопеду, 
где је са још двојицом помоћника каталогизирао 
фонд, односно 1.173 документа на грчком језику и 439 
страних докумената. Међу тим документима било је и 
врло значајних рукописа (чак 340), међу којима вреди 
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поменути преводе Библије са латинског и хебрејског 
језика, преписе Јованове Апокалипсе и др. Задржавајући 
своју истраживачку пажњу на делатности монаха 
Јоасафа, Гордана Стокић Симончић истиче да би за 
историју српских библиотека од посебне важности 
била открића и сазнања о боравку и делатности монаха 
Јоасафа у Хиландару. За време световног живота он је 
био познат као Јован Урош Немањић-Палеолог, дакле, 
потомак лозе Немањића и савременик деспота Стефана 
Лазаревића. „Овај принц у монашкој ризи морао је 
уживати посебан углед међу српским монасима на 
Светој Гори, а својим библиотекарско-архиварским 
радом могао је значајно допринети уређењу књижне 
збирке у Хиландару“, констатује ауторка.

Надаље следи прича о владарским, властеоским 
и другим приватним библиотекама, посебно о 
библиотеци, можда је боље рећи библиотекама, 
владарске лозе Немањића која, ипак, није имала 
јединствену дворску библиотеку, али је књига било у 
свим седиштима династије, од најстаријег у Расу, до 
главне резиденције кнеза Лазара у Крушевцу. У овом 
делу своје студије, ауторка се позива на истраживања 
Ђорђа Сп. Радојичића, Ђорђа Трифуновића и 
Милана Кашанина. Библиотеке Средњег века, 
подвлачи ауторка, не располажу великим и масивним 
фондовима, па ни корисници тих библиотека нису 
типични за савремено доба, али заједно потврђују 
крупан цивилизацијски домет: и библиотеке и 
њихови корисници су били сведоци једног времена 
и развијености његове духовне културе у којој су и 
књига и писменост имали врло значајно и високо 
место. Богатство тих збирки, иако оне нису биле 
велике, потврђивало је својеврсну репутацију како 
манастира, тако и краљева, царева, великаша и 
других умних људи који су то благо скупљали, чували 
и користили.

Веома је занимљива структура саме књиге, посебно 
наслови целина. Наслов првог, дакле, уводног поглавља, 
гласи „Историја библиотека је учитељица, такође...“. 
Сматрамо да би ово могла бити и ауторкина посебна 
порука, a не само тврдња, јер, доиста, прича о историји 
библиотека нас учи много чему: библиотеке су темељи 
епохе и сведоци стања духовне културе једнога народа, 
оне су те непролазне вредности  садржане у мисији 
савремене библиотеке. По начину како је опремљена 
(детаљи са илустрацијама на почетку и завршетку 
поглавља из наших рукописних књига), подсећа на неку 
средњовековну књигу са врло модерном поруком. Чак 
и њена белина одише патином Средњег века. Основни 
текст књиге прате фусноте или анотације и са леве и са 
десне стране, што изгледа врло лепо и практично. Поред 
основног текста, књига садржи и бројне корисне прилоге, 
попут тумача литургијских књига Источне цркве који 
читаоцима пружа „само прву, основну информацију“, 
а који је ауторка сачинила на основу неколико врло 
значајних публикација које о овим појмовима доносе 
знатно више информација. И у, такође, сажето написаној 
анотацији, она указује на те библиографске референце. 
Потом следе илустрације са картом Свете Горе, 
фотографије манастира, копије икона, репродукције 
делова текста рукописних књига, представе прибора 
за писање и опрему књиге у српском средњовековном 
сликарству, са детаљном легендом одакле је шта 
преузето, као и индекс имена, коришћена литература, 
исписана по међународном стандарду за библиографски 
опис публикација, посебно монографије, а посебно 
прилози (чланци) који су компонентни делови других 
публикација. И као круна свега – сажетак на српском, 
руском и енглеском језику, после чега следе изводи из 
рецензија проф. др Десанке Стаматовић и проф. др 
Гордане Јовановић и концизна белешка о аутору. Доиста, 
комплетан духовни угођај.

Књига професорског тандема др Гордане Стокић 
Симончић и др Жељка Вучковића Управљање 
библиотекама у добу знања представља истинску 
вредност у свету литературе о менаџменту у 
библиотекарству на српском говорном подручју, у 
којем се на прсте могу избројати књиге и прилози 

овакве врсте. Појави ове књиге претходила је, такође, 
њихова заједничка књига насловљена Менаџмент 
у библиотекама (2003), прва из те области код нас. 
Књига је врло лепо прихваћена у нашој стручној 
и научној јавности. За значајни допринос развоју 
библиотекарства у споју са информатиком добила 

Славица Несторовић-Петровски
Библиотека Филозофског факултета у Новом Саду
slavicanp@EUnet.rs

Управљање библиотекама у добу знања
Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. Управљање библиотекама у 
добу знања. Источно Сарајево:  Градска библиотека, 2007.
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поменути преводе Библије са латинског и хебрејског 
језика, преписе Јованове Апокалипсе и др. Задржавајући 
своју истраживачку пажњу на делатности монаха 
Јоасафа, Гордана Стокић Симончић истиче да би за 
историју српских библиотека од посебне важности 
била открића и сазнања о боравку и делатности монаха 
Јоасафа у Хиландару. За време световног живота он је 
био познат као Јован Урош Немањић-Палеолог, дакле, 
потомак лозе Немањића и савременик деспота Стефана 
Лазаревића. „Овај принц у монашкој ризи морао је 
уживати посебан углед међу српским монасима на 
Светој Гори, а својим библиотекарско-архиварским 
радом могао је значајно допринети уређењу књижне 
збирке у Хиландару“, констатује ауторка.

Надаље следи прича о владарским, властеоским 
и другим приватним библиотекама, посебно о 
библиотеци, можда је боље рећи библиотекама, 
владарске лозе Немањића која, ипак, није имала 
јединствену дворску библиотеку, али је књига било у 
свим седиштима династије, од најстаријег у Расу, до 
главне резиденције кнеза Лазара у Крушевцу. У овом 
делу своје студије, ауторка се позива на истраживања 
Ђорђа Сп. Радојичића, Ђорђа Трифуновића и 
Милана Кашанина. Библиотеке Средњег века, 
подвлачи ауторка, не располажу великим и масивним 
фондовима, па ни корисници тих библиотека нису 
типични за савремено доба, али заједно потврђују 
крупан цивилизацијски домет: и библиотеке и 
њихови корисници су били сведоци једног времена 
и развијености његове духовне културе у којој су и 
књига и писменост имали врло значајно и високо 
место. Богатство тих збирки, иако оне нису биле 
велике, потврђивало је својеврсну репутацију како 
манастира, тако и краљева, царева, великаша и 
других умних људи који су то благо скупљали, чували 
и користили.

Веома је занимљива структура саме књиге, посебно 
наслови целина. Наслов првог, дакле, уводног поглавља, 
гласи „Историја библиотека је учитељица, такође...“. 
Сматрамо да би ово могла бити и ауторкина посебна 
порука, a не само тврдња, јер, доиста, прича о историји 
библиотека нас учи много чему: библиотеке су темељи 
епохе и сведоци стања духовне културе једнога народа, 
оне су те непролазне вредности  садржане у мисији 
савремене библиотеке. По начину како је опремљена 
(детаљи са илустрацијама на почетку и завршетку 
поглавља из наших рукописних књига), подсећа на неку 
средњовековну књигу са врло модерном поруком. Чак 
и њена белина одише патином Средњег века. Основни 
текст књиге прате фусноте или анотације и са леве и са 
десне стране, што изгледа врло лепо и практично. Поред 
основног текста, књига садржи и бројне корисне прилоге, 
попут тумача литургијских књига Источне цркве који 
читаоцима пружа „само прву, основну информацију“, 
а који је ауторка сачинила на основу неколико врло 
значајних публикација које о овим појмовима доносе 
знатно више информација. И у, такође, сажето написаној 
анотацији, она указује на те библиографске референце. 
Потом следе илустрације са картом Свете Горе, 
фотографије манастира, копије икона, репродукције 
делова текста рукописних књига, представе прибора 
за писање и опрему књиге у српском средњовековном 
сликарству, са детаљном легендом одакле је шта 
преузето, као и индекс имена, коришћена литература, 
исписана по међународном стандарду за библиографски 
опис публикација, посебно монографије, а посебно 
прилози (чланци) који су компонентни делови других 
публикација. И као круна свега – сажетак на српском, 
руском и енглеском језику, после чега следе изводи из 
рецензија проф. др Десанке Стаматовић и проф. др 
Гордане Јовановић и концизна белешка о аутору. Доиста, 
комплетан духовни угођај.

Књига професорског тандема др Гордане Стокић 
Симончић и др Жељка Вучковића Управљање 
библиотекама у добу знања представља истинску 
вредност у свету литературе о менаџменту у 
библиотекарству на српском говорном подручју, у 
којем се на прсте могу избројати књиге и прилози 

овакве врсте. Појави ове књиге претходила је, такође, 
њихова заједничка књига насловљена Менаџмент 
у библиотекама (2003), прва из те области код нас. 
Књига је врло лепо прихваћена у нашој стручној 
и научној јавности. За значајни допринос развоју 
библиотекарства у споју са информатиком добила 

Славица Несторовић-Петровски
Библиотека Филозофског факултета у Новом Саду
slavicanp@EUnet.rs

Управљање библиотекама у добу знања
Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. Управљање библиотекама у 
добу знања. Источно Сарајево:  Градска библиотека, 2007.
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је и награду „Стојан Новаковић“ (2005). „Тако је још 
једном потврђено оно што је у високо развијеном 
свету одавно познато: да менаџмент у библиотекама 
није само пролазна теоријска мода, већ нова теоријска 
парадигма битна за разумевање мисије савременог 
библиотекарства, за развој професионалне самосвести 
и одговорности и за побољшање друштвеног статуса 
и утицаја библиотекара“, истичу аутори у Предговору 
својој књизи Управљање библиотекама у добу знања 
(2007).

Претходна књига је 
овој новој послужила само 
као основно полазиште за 
продубљивање и актуели-
зовање остварених истра-
живачких резултата, као 
и за отварање нових поља 
истраживања, попут страте-
гијског менаџмента у библио-
текама, успостављања сис-
тема квалитета у библио-
текарству, односа са јавношћу 
и једне врло актуелне теме 
– библиотеке и управљање 
знањем.

Књига о којој је реч, 
конципирана је врло модерно 
и практично. Тематске 
целине се надовезују једна 
на другу, тако да свака 
претходна помаже да се 
боље и садржајније размотре 
проблеми постављени у 
наредној целини.

После краћег ауторског 
Предговора, следе поглавља: 
„Библиотекарство и менаџ-
мент: могућа паралела“ (11-42); „Гутенбергово завеш-
тање: мисија књиге и библиотеке у ери електронике“ 
(42-74); „Стратегијски менаџмент у библиотекама“ 
(75-93); „Процеси планирања у библиотекама“ (93-
122); „Менаџмент и савремена типологија библиотека“ 
(123-137); „Стандарди квалитета у библиотекама“ 
(139-160); „Евалуација и стандардизација библио-
течких услуга“ (161-188); „Односи с јавношћу и 
маркетиншка стратегија јавних библиотека“ (189-
205); „Развој људских ресурса у библиотекама“ (207-
226); „За кога је одело од листера: професионалци и 
управљачи у библиотекама“ (227-236); „Библиотеке 
и управљање знањем“ (237-252); „Литература“ (253-
261); „Индекс“ (263-274).

У поглављу „Библиотеке и менаџмент: могу-
ћа паралела“, аутори полазе од становишта Пите-
ра Дракера (1909-2005), водећег теоретичара 
менаџмента друге половине 20. века, који каже да је 
менаџмент знање о употреби знања других људи, што 

и јесте његова суштина. Јер, знање треба учинити 
делотворним и продуктивним, истичу аутори. Где је ту 
библиотекарство? Шта је, заправо, библиотекарство? 
Ако га дефинишемо као „организовање људског 
знања, са циљем да се графички записи цивилизације 
учине максимално доступним корисницима, од 
детета задубљеног у своју сликовницу до научника 
високоспецијализованог за своју дисциплину“, онда 
долазимо до везе људског знања и његове употребе, 
што води ка сусрету двеју научних дисциплина, 

библиотекарства и менаџ-
мента, а то и јесте основни 
циљ ове књиге. Аутори нам 
у овом поглављу дају преглед 
развоја теорија менаџмента, 
полазећи од Американца 
Фредерика Тејлора (1856-
1915), који се данас сма-
тра творцем научног 
менаџмента, преко Немца 
Макса Вебера (1864-1920), 
Француза Анри Фајола 
(1841-1925), Тејлоровог са-
временика који је поставио 
темеље менаџмента као 
научне дисциплине у Ев-
ропи, до Лутера Галика 
(1892-1983) и многих 
других. Исто тако говоре о 
теоретским претпоставкама 
библиотекарства у ис-
торијском следу: од 
библиотека затворених 
у зидине манастира, до 
данашњих модерних библи-
отека, тј. библиотечко-
информационих центара, 

отворених за масовне кориснике – од деце до 
специјализованих научника „забринутих за 
судбину човечанства“, да се послужим речима 
песника1. Аутори анализирају основне принципе 
и правила организације библиотека у духу захтева 
времена и потреба корисника, говоре о правилима 
класификације и каталогизације и њиховим 
творцима, од Мелвила Дјуија (1851-1931), преко 
Индуса Рамамрите Ранганатана (1892-1972) и 
његових златних правила библиотекарства, до 
Американца Џесија Шира (1903-1982), који је 
постао познати борац за статус библиотекарства 
као науке и поборник везе између библиотекарства, 
документалистике и информатике. Његовим залага-
њем да библиотекарство укључи у систем наука 
постмодерног доба, дошло се до платформе „за 
улазак ове дисциплине у Дракерово друштво знања“, 

1 Јован Христић, „По цео дан седим у библиотеци“.
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наглашавају аутори. Посебан сегмент овог поглавља 
посвећен је управо менаџменту у библиотекама. 
Аутори полазе од става да „менаџмент у библиотекама 
обухвата низ међусобно повезаних континуираних 
активности на планирању, организовању, вођењу 
и контроли, које се остварују кроз рад са људима 
и помоћу ресурса библиотека, а усмерене су на 
остваривање њихове мисије у савременом свету“. 
У светлу анализе примене научног менаџмента у 
великим светским библиотекама и библиотечким 
системима, долазе до става да „библиотекарство и 
менаџмент јесу научне дисциплине модерног доба, а 
за њихово су научно утемељење били неопходни исти 
историјски и економски предуслови“.

Посебно занимљиво и, рекла бих, врло надахнуто 
написано, јесте поглавље посвећено „Гутенберговом 
завештању“ у којем аутори говоре о мисији књиге 
и мисији библиотека у ери електронике. Полазећи 
од Гутенберговог открића које је обележило читаву 
епоху после њега, а која је „с разлогом названа 
цивилизацијом књиге или Гутенберговом галаксијом“, 
аутори анализирају појам књиге у историјском 
контексту, говоре о преображају феномена званог 
књига, такође у историјском контексту и светлу 
различитих теорија, наглашавају да изазови нових 
информационих медија, по мишљењу многих 
теоретичара, неће уништити књигу у штампаном 
облику и, најзад, говоре о будућности књиге и 
библиотека, такође у светлу различитих научних 
претпоставки и теорија, којима је, ипак, заједничко 
једно: „традиционална парадигма библиотека мења се 
ка савременој парадигми електронских и виртуелних 
библиотека“.

Наредна два поглавља „Старетегијски менаџ-
мент у библиотекама“ и „Процеси планирања у 
библиотекама“, у тесној су вези и међусобно су 
условљени. Претпоставка доброг планирања у 
библиотекама јесте управо стратегијски менаџмент, 
који је за ауторе ове књиге „формулисање стратегије 
тј. доношење одлуке о начину на који се испуњавају 
развојни циљеви организације“, односно, у овом 
случају, библиотеке као културног и информацијског 
центра једне средине, која непрестано преиспитује 
своју друштвену улогу и редефинише мисију у складу 
са свим променама у друштву. У светлу различитих 
теоријских модела менаџмента као опште научне 
дисциплине, аутори нам промовишу најпогоднији 
модел за примену у библиотекама, а то је Модел 7S. 
Колико су процеси планирања битни за развој и 
пословни успех сваке организације, па и библиотеке, 
потврђују нам планске одлуке које су, по ауторима, 
резултат планирања као процеса менаџмента. Резултате 
истраживања на овом плану аутори нам показују на 
примерима великих светских библиотека, као што су 
Британска библиотека у Лондону и Јавна библиотека у 
Шарлоту (Макленбург, Северна Каролина).

Логичан след процеса планирања јесте „процес 
стварања дизајна организације тј. утврђивања 
организационе структуре која, у највећој мери, 
одговара стратегији организације“. Овако сажето 
формулисана суштина проблема јесте тема поглавља 
под насловом „Менаџмент и савремена типологија 
библиотека“. Аутори прате и коментаришу бога-
ту светску литературу о овим проблемима и 
промишљају је са становишта примене у нашим 
библиотекама. Класична типологија библиотека 
постаје нефункционална са аспекта мисије елек-
тронских и виртуелних библиотека. Све више 
се у свету говори о моделу библиотеке са једним 
запосленим професионалним радником. Шта ће 
се догодити у будућности, потврдиће пракса, али 
теоријске претпоставке су да се ове библиотеке 
најлакше и најбрже могу трансформисати и прерасти 
у електронске и виртуелне, с једне стране, а с друге, оне 
не могу у потпуности заменити велике библиотечке 
системе. Дакле, у богатој литератури на ову тему 
трага се за неком идеалном структуром библиотеке, 
јер традиционална типологија библиотека 19. и 20. 
века постаје неодржива у 21. веку.

Даље следи прича о стандардима квалитета 
у библиотекама. Аутори најпре дефинишу појам 
квалитета и истичу да „квалитет није апстрактна 
категорија, него однос свакога појединца према 
животу, послу, људима који га окружују... Квалитет 
је стање духа, начин размишљања и начин деловања“. 
Од посебне важности је како управљати квалитетом. 
Прича о томе почиње још далеке 1924. године у 
Сједињеним Америчким Државама, иде преко Јапана 
и долази до Европске Уније. Феномен управљања 
квалитетом прошао је кроз неколико фаза док се 
није дошло до првих стандарда и у овој области. 
Међународна организација за стандардизацију – ISO 
донела је прве стандарде још 1987, да би 1994. године 
била урађена мала ревизија, а 2000. године дошло је 
до Велике ревизије читаве серије стандарда ISO 9000. 
У светлу ових стандарда, аутори врло компетенто 
расправљају о управљању укупним квалитетом у 
библиотекама, наглашавајући да је овде веома важна 
усмереност на кориснике и задовољење њихових 
информационих потреба. Добар део овог поглавља 
односи се на примену стандарда у библиотекама 
Србије у историјском следу. Расправљајући о овом 
проблему, аутори долазе до закључка: „квалитет 
је стратешки интерес сваке библиотеке и уткан је у 
визију њеног развоја“.

У вези са расправом о квалитету, јесте и студија о 
евалуацији и стандардизацији библиотечких услуга. 
Шта су библиотечеке услуге, шта једну библиотеку 
чини добром библиотеком, шта су захтеви корисника 
и како се може мерити квалитет и ефективност 
библиотечке делатности, само су нека од питања 
које аутори осветљавају са становишта различитих 
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наглашавају аутори. Посебан сегмент овог поглавља 
посвећен је управо менаџменту у библиотекама. 
Аутори полазе од става да „менаџмент у библиотекама 
обухвата низ међусобно повезаних континуираних 
активности на планирању, организовању, вођењу 
и контроли, које се остварују кроз рад са људима 
и помоћу ресурса библиотека, а усмерене су на 
остваривање њихове мисије у савременом свету“. 
У светлу анализе примене научног менаџмента у 
великим светским библиотекама и библиотечким 
системима, долазе до става да „библиотекарство и 
менаџмент јесу научне дисциплине модерног доба, а 
за њихово су научно утемељење били неопходни исти 
историјски и економски предуслови“.

Посебно занимљиво и, рекла бих, врло надахнуто 
написано, јесте поглавље посвећено „Гутенберговом 
завештању“ у којем аутори говоре о мисији књиге 
и мисији библиотека у ери електронике. Полазећи 
од Гутенберговог открића које је обележило читаву 
епоху после њега, а која је „с разлогом названа 
цивилизацијом књиге или Гутенберговом галаксијом“, 
аутори анализирају појам књиге у историјском 
контексту, говоре о преображају феномена званог 
књига, такође у историјском контексту и светлу 
различитих теорија, наглашавају да изазови нових 
информационих медија, по мишљењу многих 
теоретичара, неће уништити књигу у штампаном 
облику и, најзад, говоре о будућности књиге и 
библиотека, такође у светлу различитих научних 
претпоставки и теорија, којима је, ипак, заједничко 
једно: „традиционална парадигма библиотека мења се 
ка савременој парадигми електронских и виртуелних 
библиотека“.

Наредна два поглавља „Старетегијски менаџ-
мент у библиотекама“ и „Процеси планирања у 
библиотекама“, у тесној су вези и међусобно су 
условљени. Претпоставка доброг планирања у 
библиотекама јесте управо стратегијски менаџмент, 
који је за ауторе ове књиге „формулисање стратегије 
тј. доношење одлуке о начину на који се испуњавају 
развојни циљеви организације“, односно, у овом 
случају, библиотеке као културног и информацијског 
центра једне средине, која непрестано преиспитује 
своју друштвену улогу и редефинише мисију у складу 
са свим променама у друштву. У светлу различитих 
теоријских модела менаџмента као опште научне 
дисциплине, аутори нам промовишу најпогоднији 
модел за примену у библиотекама, а то је Модел 7S. 
Колико су процеси планирања битни за развој и 
пословни успех сваке организације, па и библиотеке, 
потврђују нам планске одлуке које су, по ауторима, 
резултат планирања као процеса менаџмента. Резултате 
истраживања на овом плану аутори нам показују на 
примерима великих светских библиотека, као што су 
Британска библиотека у Лондону и Јавна библиотека у 
Шарлоту (Макленбург, Северна Каролина).

Логичан след процеса планирања јесте „процес 
стварања дизајна организације тј. утврђивања 
организационе структуре која, у највећој мери, 
одговара стратегији организације“. Овако сажето 
формулисана суштина проблема јесте тема поглавља 
под насловом „Менаџмент и савремена типологија 
библиотека“. Аутори прате и коментаришу бога-
ту светску литературу о овим проблемима и 
промишљају је са становишта примене у нашим 
библиотекама. Класична типологија библиотека 
постаје нефункционална са аспекта мисије елек-
тронских и виртуелних библиотека. Све више 
се у свету говори о моделу библиотеке са једним 
запосленим професионалним радником. Шта ће 
се догодити у будућности, потврдиће пракса, али 
теоријске претпоставке су да се ове библиотеке 
најлакше и најбрже могу трансформисати и прерасти 
у електронске и виртуелне, с једне стране, а с друге, оне 
не могу у потпуности заменити велике библиотечке 
системе. Дакле, у богатој литератури на ову тему 
трага се за неком идеалном структуром библиотеке, 
јер традиционална типологија библиотека 19. и 20. 
века постаје неодржива у 21. веку.

Даље следи прича о стандардима квалитета 
у библиотекама. Аутори најпре дефинишу појам 
квалитета и истичу да „квалитет није апстрактна 
категорија, него однос свакога појединца према 
животу, послу, људима који га окружују... Квалитет 
је стање духа, начин размишљања и начин деловања“. 
Од посебне важности је како управљати квалитетом. 
Прича о томе почиње још далеке 1924. године у 
Сједињеним Америчким Државама, иде преко Јапана 
и долази до Европске Уније. Феномен управљања 
квалитетом прошао је кроз неколико фаза док се 
није дошло до првих стандарда и у овој области. 
Међународна организација за стандардизацију – ISO 
донела је прве стандарде још 1987, да би 1994. године 
била урађена мала ревизија, а 2000. године дошло је 
до Велике ревизије читаве серије стандарда ISO 9000. 
У светлу ових стандарда, аутори врло компетенто 
расправљају о управљању укупним квалитетом у 
библиотекама, наглашавајући да је овде веома важна 
усмереност на кориснике и задовољење њихових 
информационих потреба. Добар део овог поглавља 
односи се на примену стандарда у библиотекама 
Србије у историјском следу. Расправљајући о овом 
проблему, аутори долазе до закључка: „квалитет 
је стратешки интерес сваке библиотеке и уткан је у 
визију њеног развоја“.

У вези са расправом о квалитету, јесте и студија о 
евалуацији и стандардизацији библиотечких услуга. 
Шта су библиотечеке услуге, шта једну библиотеку 
чини добром библиотеком, шта су захтеви корисника 
и како се може мерити квалитет и ефективност 
библиотечке делатности, само су нека од питања 
које аутори осветљавају са становишта различитих 
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теоријских претпоставки и различите праксе у 
светским и нашим библиотекама. И управо у овом 
тексту, аутори истичу да је провера квалитета рада 
библиотека прерасла у нову пословну стратегију и 
филозофију названу Покрет за квалитет. У светлу 
те нове филозофије библиотекарства, они говоре 
о појму и методама евалуације, наглашавајући да 
су Ранганатанова Златна правила (Пет закона 
библиотекарства) врло актуелна и битна и данас, а 
биће и сутра, и да, заправо, она (правила) представљају 
темељ свих информационих сервиса, па и библиотека. 
Ево тих правила: 1) Књиге су за коришћење, 2) 
Сваком читаоцу његова књига, 3) Свакој књизи њен 
читалац, 4) Чувајте време читалаца, 5) Библиотека 
је организам који расте. Анализирајући свако ово 
златно правило, долази се, по мишљењу аутора, до 
општег става да је „евалуација суштински предуслов 
савременог библиотечког манаџмента“.

У поглављу „Односи са јавношћу и маркетиншка 
стратегија јавних библиотека“ аутори полазе од 
дефиниције Сема Блека да су „односи са јавношћу 
дисциплина менаџмента фокусирана на модалитете 
међусобног преплитања ставова и понашање 
појединаца, организација и влада, а заснована на 
претпоставци да се постављени циљеви лакше 
остварују уз подршку и разумевање јавности“. 
На примеру библиотекарства, Сем Блек прави 
дистинкцију између појма односи са јавношћу и 
маркетинга: наиме, по Блеку, односи са јавношћу 
брину о имену и добром гласу библиотеке, а маркетинг 
брине о производу и заштити робне марке, што у 
библиотекама представљају библиотечки фондови, 
информационе услуге и укупни програми библиотека. 
У овој надахнуто написаној студији, дат је историјат 
библиотечког маркетинга и истакнут његов значај 
за стицање професионалног ауторитета и угледа 
библиотека и библиотекарства као делатности чија је 
основна снага знање. Да ли библиотека уме да искористи 
ту своју стратешку предност, односно да ли може да 
буде посредник између знања и његове примене, или 
употребе, зависи, пре свега, од људских ресурса у 
библиотекама, тј. од библиотекара. Колико је важан 
став библиотекара према властитом послу, његова 
свест о мисији делатности којом се бави, потребно је 
посебно истаћи, сматрају аутори. Исто тако је битан и 
нови концепт културе организације у библиотекама, 
као и програми перманентног стручног усавршавања 
библиотечког кадра. Говорећи о концепту културе 
организације у светлу неких теoријских претпоставки 
и практичних искустава неких светских библиотека, 
дошло се  до помињаног Модела 7S према којем 
успех организације, у овом случају библиотеке, 
зависи од седам међусобно зависних сегмената, а 
то су: структура, стратегија, људи, стил, систем и 
поступци, вештине и знања и систем вредности. 
Овакав концепт културе организације може да 

буде добар путоказ за трансформацију библиотека. 
Круте и бирократизоване институције, захваљујући 
оваквом концепту, постају отворене и флексибилне 
за све изазове новог окружења, исказаног метафором 
информатичко друштво. У том новом окружењу, 
неминовно се мења и радни профил узорног библи-
отекара, истичу аутори. Тај узорни библиотекар 
требало би да поседује следеће врлине и квалитете: да 
је марљив и вредан, поуздан, толерантан, позитиван, 
креативан, комуникативан, радознао, одговоран, 
солидаран, лојалан професији и доследан. Није много 
за једног савршеног професионалца. Постављам 
питање: колико нас је таквих? Или, зашто се не 
инсистира на библиотечком професионализму? А 
он се, највероватније, подразумева, јер усавршавање 
стручног кадра у библиотеци почиње од првог радног 
дана и траје до завршетка професионалне каријере. 
Само такав библиотекар или руководилац библиотеке 
може да опстане у свету великих промена и да рачуна 
на професионалну будућност.

За основу поглавља под насловом „За кога је 
одело од листера: професионалци и управљачи у 
библиотекама“ аутори су узели студију Адријана 
Мола, британског теоретичара библиотекарства, 
насловљену „Критички осврт на библиотекарство 
и библиотечки менаџмент“, објављену још 1979. 
године у петој књизи британске едиције Студије о 
библиотечком менаџменту. Студија је и данас врло 
актуелна и полази од систематизације постојећих 
тумачења библиотекарства у Сједињеним Америчким 
Државама и Великој Британији. Сам Мол наводи 
четири теорије библиотекарства (конзервативну, 
либералну, технократску и радикалну) на основу 
којих тумачи улогу библиотеке и природу њене 
организације. Аутори полемишу са Молом, истичући 
да свака од ових теорија има своје предности и мане 
и различито се прихвата у библиотечком свету, али 
наглашавају да је ова студија „оригинално и, могло 
би се рећи, визионарско, виђење библиотечког 
менаџмента“. Мол у њој инсистира на социолошкој 
заснованости библиотекарства, а говорећи о улози 
библиотеке, он пише у традицији теоретичара 
Џесија Шира, који библиотеку сматра гарантом 
кохезије сваког друштва. Студија Адријана Мола 
за библиотекарство у Србији, где о менаџменту 
тек почиње да се говори, делује опомињуће и, како 
посебно истичу аутори, подсећа да је „врхунски 
професионализам у библиотеци императив нашег 
времена. Он захтева знање, за узврат нуди знање и 
при томе једино он води у нови начин живота...“ У 
светлу оваквих захтева библиотекарске струке и 
науке, аутори пореде ситуацију у библиотекарству 
Србије са ситуацијом и стањем у библиотекама 
развијеног света и закључују да „теорија и пракса 
менаџмента, међутим, морају наћи своје место у 
свим сегментима рада савремених библиотека“, јер „у 
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друштву информација и знања, системска примена 
менаџмента представља природни предуслов успо-
стављања професионалног ауторитета и успешног 
остваривања библиотекарске мисије“, а то је, морамо 
признати, основни циљ сваког узорног библиотечког 
стручњака, било да је практичар или теоретичар.

Завршно поглавље ове инспиративне и врло 
актуелне књиге је круна свега што су аутори хтели да 
нам у њој покажу, а то је како функционишу менаџмент 
и библиотекарство као две, могло би се рећи, сродне 
дисциплине, чији је заједнички именитељ знање. 
Како управљати знањем, брину се менаџери, и како 
посредовати између знања и корисника тога знања, 
библиотекари. Пред библиотекама и библиотекарима 

21. века су нове шансе, поручују аутори. Треба их 
искористити.

Ова стручна и научна књига могла би се 
читати, рецимо, и као роман у којем главни јунаци 
Менаџмент и Библиотекарство функционишу као 
равноправни партнери у друштву и добу знања. 
Писана је једноставним, питким научним стилом, 
а осваја душу професионалног читаоца сопственом 
душом. Има у њој професионалне и научне топлине 
која је чини научном књигом  са душом, у којој је 
уприличен неизбежни сусрет двају јунака, који ће им 
помоћи да постану нераздвојни јунаци нашег доба, а 
и неког будућег.

И З Л О Г

Бојана Вукотић
Народна библиотека Србије
bojana.vukotic@nb.rs

Фототипско издање часописа Зенит
Зенит. Београд: Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и 
уметност; Загреб: Српско културно друштво Просвјета, 2008. Фототипско издање.

Крајем 2008. године објављено је капитално, фо-
тотипско издање часописа Зенит (сва 43 броја која су 
објављена од 1921. до 1926. године, штампана изворно, 
у оригиналном формату), у 
комплету са монографијом 
о часопису, чији су аутори 
Видосава Голубовић и Ирина 
Суботић. Издање свих бројева 
часописа у оригиналном фор-
мату и монографија, смештени 
су у специјалној кутији, а опрему 
за ово издање осмислио је 
дизајнер Јован Чекић. Издавачи 
су Народна библиотека Србије 
и Институт за књижевност и 
уметност из Београда и Српско 
културно друштво Просвјета из 
Загреба. Ово луксузно издање 
штампано је у тиражу од 1.000 
примерака.

Часопис Зенит, интер-
национална ревија за 
уметност и културу, један 
је од најрадикалнијих југо-
словенских часописа и 
најзначајнији авангардни часопис на простору 
међуратне Југославије. Далеке 1921. године, покренуо 
га је и уређивао Љубомир Мицић. Почео је да 

излази у Загребу, да би га 1924. редакција пренела у 
Београд. Зенит је од стране историчара уметности и 
књижевности оцењен као најзначајнији авангардни 

часопис на простору међуратне 
Југославије. Окупљао је 
авангардне књижевнике и 
уметнике са свих страна света, 
а на изложбама које је Зенит 
организовао, могла су се ви-
дети имена Кандинског или 
Шагала. Покрет је оспоравао 
националне културе и митове 
и залагао се за нову уметност 
и нови тип европејства. Овај 
авангардни покрет је и назван 
по часопису – зенитизам, а био 
је повезан са свим савременим 
авангардним правцима.

Монографија садржи 
студије Видосаве Голубовић и 
Ирине Суботић о самом часо-
пису, затим летопис часописа, 
биографије свих сарадника 
часописа са фотографијама 
и сликама (када су у питању 

аутори сликари), библиографију – све приказе и 
прилоге о Зениту и зенитизму до објављивања 
монографије (укључујући и оне у електронском 
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друштву информација и знања, системска примена 
менаџмента представља природни предуслов успо-
стављања професионалног ауторитета и успешног 
остваривања библиотекарске мисије“, а то је, морамо 
признати, основни циљ сваког узорног библиотечког 
стручњака, било да је практичар или теоретичар.

Завршно поглавље ове инспиративне и врло 
актуелне књиге је круна свега што су аутори хтели да 
нам у њој покажу, а то је како функционишу менаџмент 
и библиотекарство као две, могло би се рећи, сродне 
дисциплине, чији је заједнички именитељ знање. 
Како управљати знањем, брину се менаџери, и како 
посредовати између знања и корисника тога знања, 
библиотекари. Пред библиотекама и библиотекарима 

21. века су нове шансе, поручују аутори. Треба их 
искористити.

Ова стручна и научна књига могла би се 
читати, рецимо, и као роман у којем главни јунаци 
Менаџмент и Библиотекарство функционишу као 
равноправни партнери у друштву и добу знања. 
Писана је једноставним, питким научним стилом, 
а осваја душу професионалног читаоца сопственом 
душом. Има у њој професионалне и научне топлине 
која је чини научном књигом  са душом, у којој је 
уприличен неизбежни сусрет двају јунака, који ће им 
помоћи да постану нераздвојни јунаци нашег доба, а 
и неког будућег.

И З Л О Г

Бојана Вукотић
Народна библиотека Србије
bojana.vukotic@nb.rs

Фототипско издање часописа Зенит
Зенит. Београд: Народна библиотека Србије, Институт за књижевност и 
уметност; Загреб: Српско културно друштво Просвјета, 2008. Фототипско издање.

Крајем 2008. године објављено је капитално, фо-
тотипско издање часописа Зенит (сва 43 броја која су 
објављена од 1921. до 1926. године, штампана изворно, 
у оригиналном формату), у 
комплету са монографијом 
о часопису, чији су аутори 
Видосава Голубовић и Ирина 
Суботић. Издање свих бројева 
часописа у оригиналном фор-
мату и монографија, смештени 
су у специјалној кутији, а опрему 
за ово издање осмислио је 
дизајнер Јован Чекић. Издавачи 
су Народна библиотека Србије 
и Институт за књижевност и 
уметност из Београда и Српско 
културно друштво Просвјета из 
Загреба. Ово луксузно издање 
штампано је у тиражу од 1.000 
примерака.

Часопис Зенит, интер-
национална ревија за 
уметност и културу, један 
је од најрадикалнијих југо-
словенских часописа и 
најзначајнији авангардни часопис на простору 
међуратне Југославије. Далеке 1921. године, покренуо 
га је и уређивао Љубомир Мицић. Почео је да 

излази у Загребу, да би га 1924. редакција пренела у 
Београд. Зенит је од стране историчара уметности и 
књижевности оцењен као најзначајнији авангардни 

часопис на простору међуратне 
Југославије. Окупљао је 
авангардне књижевнике и 
уметнике са свих страна света, 
а на изложбама које је Зенит 
организовао, могла су се ви-
дети имена Кандинског или 
Шагала. Покрет је оспоравао 
националне културе и митове 
и залагао се за нову уметност 
и нови тип европејства. Овај 
авангардни покрет је и назван 
по часопису – зенитизам, а био 
је повезан са свим савременим 
авангардним правцима.

Монографија садржи 
студије Видосаве Голубовић и 
Ирине Суботић о самом часо-
пису, затим летопис часописа, 
биографије свих сарадника 
часописа са фотографијама 
и сликама (када су у питању 

аутори сликари), библиографију – све приказе и 
прилоге о Зениту и зенитизму до објављивања 
монографије (укључујући и оне у електронском 
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облику – вебографију), индекс имена и резиме на 
енглеском језику.

Објављивање фототипског издања и пропратне 
грађе, пре свега обимне монографије, доприноси да се 
о Зениту и зенитизму сазна онолико колико часопис 
и овај авангардни покрет заиста и заслужују. Томе 
ће нарочито допринети и чињеница да се комплетно 
издање може наћи и на сајту Народне библиотеке 
Србије, као део дигиталне збирке НБС и да је, самим 
тим, уврштено и у светску дигиталну баштину у 
оквиру пројекта Светска дигитална библиотека.

Фототипско издање Зенита проглашено је 
издавачким подухватом године на Сајму књига у 
Београду и добитник је Награде „Стојан Новаковић“ 
Библиотекарског друштва Србије, као подухват од 
изузетног значаја који представља посебан допринос 
библиотекарству.

Сама појава овог капиталног издања, а затим 
и награде које су му додељене, покренули су низ 
промоција, разговора, позитивних критика у штампи. 
У Народној библиотеци Србије почела је реализација 
серије предавања и округлих столова, а планира се и 
међународна конференција и стручни скуп о Зениту.

Мр Здравка Радуловић
Народна библиотека Србије
zdravka.radulovic@nb.rs

Српска библиографија: 
књиге 1868-1944.
Српска библиографија: књиге 1868-1944, том 1-20. Београд: Народна библиотека 
Србије, 1989-2009. Доступна у штампаном и дигитализованом облику.

Први том националне ретроспективне библи-
ографије Српска библиографија: књиге 1868-1944. 
у издању Народне библиотеке Србије, изашао је из 
штампе 1989. године. Након 20 година, 2009. године, 
објављен је и последњи, 20. том (слова A-Ž).

Средином прошлог вијека, на непосредну 
иницијативу Друштва библиотекара Србије, Савет 
за науку и културу Србије донио је 19. јула 1954. 
године одлуку о формирању републичке Комисије 
за израду Српске ретроспективне библиографије. 
За предсједника Комисије именован је др Борислав 
Т. Благојевић. Постављене су основне смернице 
рада и извршена основна периодизација. Одлучено 
је да се најпре приступи обради књига из последњег 
периода (1868-1944), што је и разумљиво, с обзиром 
да тај период готово уопште није библиографски 
покривен. Комисија је припремила правила за 
библиографску обраду књига, као и остала потребна 
упутства. Основни критеријуми по којима је вршена 
селекција грађе били су: територијални, језички и 
национални.

У оквиру библиографске обраде, комплетна грађа 
је обрађена de visu, за сваку публикацију урађена је 
каталошка и стручно предметна обрада.

У односу на врсту грађе, библиографија обухвата 
све књиге у конвенционалном значењу речи, 
укључујући и такозвану периодику у ширем смислу 
(календаре, извештаје, годишњаке, алманахе, завршне 
рачуне, зборнике, споменице и сличне публикације), 
затим, картографске публикације (изузев географских 
карата), графичке публикације уколико су оформљене 
као књиге, музикалије и одређене врсте ситног 
материјала, као што су: сепарати (без обзира на број 
страна), књижевни радови и законски текстови, макар 
били и на једном листу. Посебно треба нагласити да су 
приликом библиографског описа обрађени и садржаји 
највећег броја зборника радова, календара, алманаха, 
споменица... Правила за библиографско описивање 
заснована су на Упутствима за библиографску обраду 
књига ретроспективне библиографије за период 1868-
1944.

Овај замашни посао отпочео је 1. октобра 1954. 
године у Народној библиотеци Србије. До краја 
септембра 1955. године, све послове су обављали 
хонорарни сарадници, али под непосредним 
руководством Комисије. Руковођење пројектом 
преузима Милен Николић, први сарадник у сталном 
радном односу.



148

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4И З Л О Г

Савет за културу НР Србије, 20. јуна 1960. 
године, расформирао је Комисију, и од тог датума, 
Библиографско одељење Народне библиотеке Србије 
преузима све обавезе и наставља рад на истим 
принципима који су примењивани до тада.

У процесу истраживања, проверени су фондови 
преко 150 наших и иностраних библиотека. 
Прегледано је преко 10 милиона каталошких листића 
и јединица у штампаним изворима (каталози, 
библиографије, лексикони...).

Распоред грађе кроз свих 20 томова је абецедни, 
а нумерација је урађена у континуитету, од 1-100.854. 
Уз сваки од томова урађени су појединачни Ауторски 
и Предметни регистар.

Током 1989. 
године, формиран 
је Уређивачки одбор 
Српске ретроспективне 
библиографије, чији 
је први предсједник 
био академик Радо-
ван Самарџић (до 
1994). У саставу Уре-
ђивачког одбора 
нашла су се имена 
истакнутих научних 
радника, професора 
Универзитета и библио-
текара: академик Вла-
дета Вуковић, проф. др Драган Трифуновић, академик 
Мирослав Пантић, академик Бошко Петровић, проф. 
др Јован Деретић, проф. др Божидар Ковачек, др 
Станко Кораћ (до 1994), академик Славко Леовац, 
проф. др Војислав Максимовић, др Александар 
Пејовић, др Милоје Ракочевић, мр Миодраг 
Живанов, Милен Николић, Бранимир Живојиновић, 
Драган Ћировић, Силвија Ђурић, Вукосава Бргуљан, 
Миломир Петровић.

Од 1995. године, на челу Уређивачког одбора 
налази се академик Мирослав Пантић.

Током 2005. године, дошло је до промјене 
Уређивачког одбора. За замјеника предсједника УО 
изабрана је проф. др Злата Бојовић, а у састав новог 
Уређивачког одбора бирани су: проф. др Александра 
Вранеш, др Божидар Ковачек, др Миодраг Матицки, 
др Гојко Тешић, др Борјанка Трајковић, мр Ирена 
Арсић, Миро Вуксановић, Добрило Аранитовић, мр 
Здравка Радуловић, Саша Илић, Сретен Угричић.

Главни редактор свих 20 томова био је мр 
Миодраг Живанов (за Т. 19 и др Борјанка Трајковић), 
а међу рецензентима налазе се имена: Бранимира 
Живојиновића (Т. 1-16, 19), др Станка Кораћа (Т. 
1-10), проф. др Војислава Максимовића (Т. 1-16), 
академика Мирослава Пантића (Т. 17-20).

Консултансти за стране језике били су: немачки: 
Бранимир Живојиновић (Т. 1-16, 19), проф. Мирко 

Кривокапић (Т. 17, 18, 20); мађарски: Ференц Мак (Т. 
1, 2) и Жужана Кункин (Т. 1-20) из Суботице; пољски 
и руски: Љиљана Поповић (Т. 3-6).

У периоду од 1989 до 2009. године, завршено је и 
објављено свих 20 томова ове грађе, што је, у просеку, 
један том – једна година.

Током 2007-2008. године, Библиографско одељење 
НБС у сарадњи са Одељењем за дигитализацију, 
комплетну грађу Српске библиографије књига 
дигитализује (Т. 1-20), и ради на пројекту формирања 
кумулативне базе Ауторског и Предметног регистра. 
Крајем 2008. године, корисницима Интернета, преко 
сајта НБС, доступно је електронско претраживање 

комплетне грађе Српс-
ке библиографије књи-
га преко Ауторског 
и Предметног куму-
лативног регистра 
– Интернет адреса: 
h t t p : / / d i g i t a l . n b. r s /
bibliografija/authors/
pretrazivac.html.

Неопходно је 
напоменути да је у 
току редакција, тј. 
уједначавање, одред-
ница оба регистра, а 
након коначне редакције, 
ова два регистра биће 

објављена у истој едицији у штампаном облику.
Библиографско одељење Народне библиотеке 

Србије тренутно ради на Допунама Српске 
библиографије књига 1868-1944 (Том 21), изради 
пројектом предвиђених кумулативних регистара 
(регистар наслова: ћириличних, латиничних, 
регистар наслова на страним језицима, регистар 
превода, регистри издавача и штампара, хронолошки 
регистар, разријешених шифара, иницијала и 
псеудонима).

Осим пројекта Српске библиографије: књиге 1868-
1944, ово одељење ради и на: Српској библиографији: 
књиге 1801-1867.

Грађа се обрађује у бази НБС, по међународном 
стандарду за библиографску обраду старе и ретке 
књиге ISBD(A). На тај начин, грађа ће бити претражива 
у електронској бази НБС преко разних параметара 
(аутора, наслова, година издања, издавача, штампара, 
предметних одредница, УДК бројева...).

Ретроспективна библиографија српске пери-
одике 1768-2005. (преко 23.000 наслова). Грађа се 
обрађује у бази НБС, по међународном стандарду 
за библиографску обраду серијских публикација 
ISBD(S) и у току је редакција Првог тома, који би 
требао бити објављен крајем 2009. године.



148

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4И З Л О Г

Савет за културу НР Србије, 20. јуна 1960. 
године, расформирао је Комисију, и од тог датума, 
Библиографско одељење Народне библиотеке Србије 
преузима све обавезе и наставља рад на истим 
принципима који су примењивани до тада.

У процесу истраживања, проверени су фондови 
преко 150 наших и иностраних библиотека. 
Прегледано је преко 10 милиона каталошких листића 
и јединица у штампаним изворима (каталози, 
библиографије, лексикони...).

Распоред грађе кроз свих 20 томова је абецедни, 
а нумерација је урађена у континуитету, од 1-100.854. 
Уз сваки од томова урађени су појединачни Ауторски 
и Предметни регистар.

Током 1989. 
године, формиран 
је Уређивачки одбор 
Српске ретроспективне 
библиографије, чији 
је први предсједник 
био академик Радо-
ван Самарџић (до 
1994). У саставу Уре-
ђивачког одбора 
нашла су се имена 
истакнутих научних 
радника, професора 
Универзитета и библио-
текара: академик Вла-
дета Вуковић, проф. др Драган Трифуновић, академик 
Мирослав Пантић, академик Бошко Петровић, проф. 
др Јован Деретић, проф. др Божидар Ковачек, др 
Станко Кораћ (до 1994), академик Славко Леовац, 
проф. др Војислав Максимовић, др Александар 
Пејовић, др Милоје Ракочевић, мр Миодраг 
Живанов, Милен Николић, Бранимир Живојиновић, 
Драган Ћировић, Силвија Ђурић, Вукосава Бргуљан, 
Миломир Петровић.

Од 1995. године, на челу Уређивачког одбора 
налази се академик Мирослав Пантић.

Током 2005. године, дошло је до промјене 
Уређивачког одбора. За замјеника предсједника УО 
изабрана је проф. др Злата Бојовић, а у састав новог 
Уређивачког одбора бирани су: проф. др Александра 
Вранеш, др Божидар Ковачек, др Миодраг Матицки, 
др Гојко Тешић, др Борјанка Трајковић, мр Ирена 
Арсић, Миро Вуксановић, Добрило Аранитовић, мр 
Здравка Радуловић, Саша Илић, Сретен Угричић.

Главни редактор свих 20 томова био је мр 
Миодраг Живанов (за Т. 19 и др Борјанка Трајковић), 
а међу рецензентима налазе се имена: Бранимира 
Живојиновића (Т. 1-16, 19), др Станка Кораћа (Т. 
1-10), проф. др Војислава Максимовића (Т. 1-16), 
академика Мирослава Пантића (Т. 17-20).

Консултансти за стране језике били су: немачки: 
Бранимир Живојиновић (Т. 1-16, 19), проф. Мирко 

Кривокапић (Т. 17, 18, 20); мађарски: Ференц Мак (Т. 
1, 2) и Жужана Кункин (Т. 1-20) из Суботице; пољски 
и руски: Љиљана Поповић (Т. 3-6).

У периоду од 1989 до 2009. године, завршено је и 
објављено свих 20 томова ове грађе, што је, у просеку, 
један том – једна година.

Током 2007-2008. године, Библиографско одељење 
НБС у сарадњи са Одељењем за дигитализацију, 
комплетну грађу Српске библиографије књига 
дигитализује (Т. 1-20), и ради на пројекту формирања 
кумулативне базе Ауторског и Предметног регистра. 
Крајем 2008. године, корисницима Интернета, преко 
сајта НБС, доступно је електронско претраживање 

комплетне грађе Српс-
ке библиографије књи-
га преко Ауторског 
и Предметног куму-
лативног регистра 
– Интернет адреса: 
h t t p : / / d i g i t a l . n b. r s /
bibliografija/authors/
pretrazivac.html.

Неопходно је 
напоменути да је у 
току редакција, тј. 
уједначавање, одред-
ница оба регистра, а 
након коначне редакције, 
ова два регистра биће 

објављена у истој едицији у штампаном облику.
Библиографско одељење Народне библиотеке 

Србије тренутно ради на Допунама Српске 
библиографије књига 1868-1944 (Том 21), изради 
пројектом предвиђених кумулативних регистара 
(регистар наслова: ћириличних, латиничних, 
регистар наслова на страним језицима, регистар 
превода, регистри издавача и штампара, хронолошки 
регистар, разријешених шифара, иницијала и 
псеудонима).

Осим пројекта Српске библиографије: књиге 1868-
1944, ово одељење ради и на: Српској библиографији: 
књиге 1801-1867.

Грађа се обрађује у бази НБС, по међународном 
стандарду за библиографску обраду старе и ретке 
књиге ISBD(A). На тај начин, грађа ће бити претражива 
у електронској бази НБС преко разних параметара 
(аутора, наслова, година издања, издавача, штампара, 
предметних одредница, УДК бројева...).

Ретроспективна библиографија српске пери-
одике 1768-2005. (преко 23.000 наслова). Грађа се 
обрађује у бази НБС, по међународном стандарду 
за библиографску обраду серијских публикација 
ISBD(S) и у току је редакција Првог тома, који би 
требао бити објављен крајем 2009. године.
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Горана Стевановић
Народна библиотека Србије
gorana.stevanovic@nb.rs

Скандинавска библиографија
Ристић, Љубиша. Скандинавска књига у преводу на српскохрватски језик: 
Монографије и брошуре, грађа за библиографију. Београд: Народна библиотека 
Србије, Службени гласник, 2008.

Протекла је скоро деценија од првог издања 
специјалне библиографије Скандинавскa књигa у 
преводу на српскохрватски језик, нашег еминентног 
стручњака за скандинавску књижевност и културу, др 
Љубише Рајића. Оснивач Групе за скандинавске језике 
и иницијатор преводилачке делатности студената 
на Филолошком факултету у 
Београду, предавач на Високој 
школи у Ослу, на институтима 
за нордистику, славистику и 
општу лингвистику у Норвешкој 
и Данској, на Универзитетитима 
у Љубљани и Загребу, носилац 
бројних награда и признања 
за ширење финске, шведске, 
односно норвешке културе, 
преводилац десетине радова са 
скандинавских језика и на њих, 
Љубиша Рајић је своју импозантну 
библиографију од преко 200 
радова из скандинавистике, 
науке о књижевности и пре-
вођењу, интеркултуралне кому-
никације и социологије, обогатио 
новим издањем Библиографије 
скандинавских књига, проширену 
и допуњену преводима изашлим 
у периоду од 1997. до 2008. године. 
Досадашње релативно скромно интересовање наших 
културних кругова за дела шведске, данске и норвешке 
књижевности можда ће бити побуђено овом заиста 
вредном и исцрпном библиографијом која обухвата 
преводе књига и брошура скандинавских аутора на 
српскохрватски језик.

Медијска, политичка и привредна слика 
благостања, и можда највише романтичарска, емоција 
Исидоре Секулић у путопису Писма из Норвешке, по 
речима Љубише Ристића, умногоме је утицала на 
интересовање и рецепцију књижевности северних 
земаља у свести наших људи. Анализирајући преводе 
лепе књижевности, професор Рајић изводи закључак 
да је без премца најпревођенији писац на нашем 

поднебљу свакако Ханс Кристијан Андерсен, за којим 
следе класици Кнут Хамсун, Хенрик Ибзен, Астрид 
Линдгрен, Аугуст Стриндберг, као и Јустејн Гордер. За 
скандинавске романе и приповетке владало је највеће 
интересовање наших преводилаца, док су драме и 
поезија маргинализоване, као и стручна литература, 

која тек последњих година бележи 
успон на домаћем тржишту.

У уводном делу Библи-
ографије, Љ. Рајић истиче кри-
теријуме којима се руководио у 
прикупљању грађе, методологију 
рада, као и бројне проблеме 
који су искрсавали током 
истраживања, од непостојања 
података о неком издању, или 
репринт издању, великог бро-
ја погрешно наведених или 
лоше преведених оригиналних 
наслова, до очигледних грешака 
које се најбоље дају уочити 
у слободном превођењу и 
преради Андерсенових бајки 
и приповедака, заузимајући по 
свом обиму више од четвртине 
Библиографије. Озбиљни про-
блеми огледају се у двоструким 
решењима имена појединих 

скандинавских аутора, њиховој лошој и недоследној 
транскрипцији која није регулисана на адекватан 
начин српскохрватским правописом. Најстарији 
преводи датирају из 19. века, тачније из 1876. године, 
а њихов број повећава се почетком 20. века. 400 
скандинавских аутора нашло је своје место у Рајићевој 
Библиографији, али та бројка није задивљујућа, с 
обзиром на то да су многи писци током година пали у 
заборав, а други имали ограничену читалачку публику. 
Имајући у виду све потешкоће, пред професором 
Рајићем нашао се нимало једноставан задатак 
класификације и сређивања прикупљене грађе, што 
је иницирало укључивање у читав пројекат студената 
скандинавистике, као и драгоцене савете и упутства 
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колега библиотекара и библиографа из Народне 
библиотеке Србије, Факултета политичких наука у 
Београду и Филозофског факултета Свеучилишта у 
Загребу. Основна мерила била су прегледност, чит-
љивост и практична употребљивост библиографске 
грађе. Библиографија је сређена по абецедном реду 
државне, односно етничке припадности аутора дела. 
Највећи број писаца припада шведској књижевности, 
за којом следе норвешка, данска, финска и исландска, 
док су лапонска и ескимска књижевност заступљене 
са свега једном, односно три књиге. Унутар сваког 
од ових одељака, лепа књижевност класификована 
је на антологије, усмену (анонимну) књижевност и 
поједине писце. У посебну подгрупу сврстана су дела 
из других научних и стручних области. Код појединих 
писаца наслови су сређени абецедним редом, а када 
су наслови исти, по години издања. Репринт издања 
нису наведена као посебне јединице, да би се смањио 
обим библиографије, а тако је и са истим издањима 
која је преузео други издавач, уколико се остали 
подаци нису мењали. Унос све 1.453 јединице урађен 
је латиничним писмом, јер за велики број записа није 
било могуће поуздано утврдити којим су писмом 
штампана. На крају Библиографије следе не мање 
важна, а за корисника веома информативна четири 
регистра: именски (који укључује писце, преводиоце, 
приређиваче и уреднике), регистар језика (са којих 

је урађен превод на српскохрватски језик), регистар 
наслова оригинала (када су могли бити поуздано 
утврђени) и хронолошки регистар (по години 
издања).

Рајићева Скандинавска библиографија јесте 
својеврсна студија која пружа интересантан увид у 
културне везе између тзв. „малих књижевности”, ана-
лизу преводилачког рада познавалаца скандинавске 
књижевности са територије бивше Југославије 
од 19. века до данас, бави се структуром превода, 
проучавајући најпревођеније књижевне родове и 
издавачку политику, која је, са своје стране, диктирала 
преводилачку динамику и избор дела скандинавских 
аутора. Продор скандинавске књижевности ишао је 
најчешће заобилазним путевима, преко енглеског и 
немачког говорног подручја, чинећи међупреводе и 
функционишући као „језички и семантички филтер 
са свим последицама које има по избор, језичку 
форму и семантички и културни садржај.” Комплетну 
слику проф. Рајић заокружује компарацијом обима и 
учесталости превода наших аутора на скандинавске 
језике, чији почеци леже још у 1830. години. 
Информативна и добро осмишљена, Библиографија 
др Рајића постаће важан и незаобилазан извор за све 
љубитеље и познаваоце скандинавске књижевности и 
културе.

Марија Богдановић
Народна библиотека Србије, Београд
marija.bogdanovic@nb.rs

Токови историје
Цвејић, Небојша. Библиографија 1967-2007. Београд: Институт за новију историју 
Србије, 2008.

У оквиру Библиотеке „Библиографије“ 
Института за новију историју Србије, у току 2008, 
објављен је још један библиографски рад. Историчар 
Небојша Цвејић, у покушају да повеже, како сам 
каже, своју струку и библиотекарство, саставља 
исцрпну библиографију часописа Токови историје. 
Управо, схватајући потребе стручне публике, али 
и свих истраживача овог периода новије српске 
историје, он пописује целокупан опус часописа од 
настанка 1967. до 2007. Пратећи трансформацију 
часописа, не само кроз назив који мења од Токова 
револуције, Токова, па до Токова историје, уједно 

прати и његову садржину, промене уређивачке 
политике, и другачије тенденције осврта на новију 
историју.

Промене које прате часопис, највише су се 
одразиле на рад Института за новију историју 
Србије, који је и издавач овог часописа. Формиран 
1958. године као Завод за прикупљање и обраду 
докумената о развоју радничког покрета у Срби-
ји, он прераста убрзо у Институт за историју 
радничког покрета Србије, а 1992. добија данашњи 
назив. Профил научне институције добија 1967, 
када почиње објављивање серије зборника радова 

И З Л О Г
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колега библиотекара и библиографа из Народне 
библиотеке Србије, Факултета политичких наука у 
Београду и Филозофског факултета Свеучилишта у 
Загребу. Основна мерила била су прегледност, чит-
љивост и практична употребљивост библиографске 
грађе. Библиографија је сређена по абецедном реду 
државне, односно етничке припадности аутора дела. 
Највећи број писаца припада шведској књижевности, 
за којом следе норвешка, данска, финска и исландска, 
док су лапонска и ескимска књижевност заступљене 
са свега једном, односно три књиге. Унутар сваког 
од ових одељака, лепа књижевност класификована 
је на антологије, усмену (анонимну) књижевност и 
поједине писце. У посебну подгрупу сврстана су дела 
из других научних и стручних области. Код појединих 
писаца наслови су сређени абецедним редом, а када 
су наслови исти, по години издања. Репринт издања 
нису наведена као посебне јединице, да би се смањио 
обим библиографије, а тако је и са истим издањима 
која је преузео други издавач, уколико се остали 
подаци нису мењали. Унос све 1.453 јединице урађен 
је латиничним писмом, јер за велики број записа није 
било могуће поуздано утврдити којим су писмом 
штампана. На крају Библиографије следе не мање 
важна, а за корисника веома информативна четири 
регистра: именски (који укључује писце, преводиоце, 
приређиваче и уреднике), регистар језика (са којих 

је урађен превод на српскохрватски језик), регистар 
наслова оригинала (када су могли бити поуздано 
утврђени) и хронолошки регистар (по години 
издања).

Рајићева Скандинавска библиографија јесте 
својеврсна студија која пружа интересантан увид у 
културне везе између тзв. „малих књижевности”, ана-
лизу преводилачког рада познавалаца скандинавске 
књижевности са територије бивше Југославије 
од 19. века до данас, бави се структуром превода, 
проучавајући најпревођеније књижевне родове и 
издавачку политику, која је, са своје стране, диктирала 
преводилачку динамику и избор дела скандинавских 
аутора. Продор скандинавске књижевности ишао је 
најчешће заобилазним путевима, преко енглеског и 
немачког говорног подручја, чинећи међупреводе и 
функционишући као „језички и семантички филтер 
са свим последицама које има по избор, језичку 
форму и семантички и културни садржај.” Комплетну 
слику проф. Рајић заокружује компарацијом обима и 
учесталости превода наших аутора на скандинавске 
језике, чији почеци леже још у 1830. години. 
Информативна и добро осмишљена, Библиографија 
др Рајића постаће важан и незаобилазан извор за све 
љубитеље и познаваоце скандинавске књижевности и 
културе.

Марија Богдановић
Народна библиотека Србије, Београд
marija.bogdanovic@nb.rs

Токови историје
Цвејић, Небојша. Библиографија 1967-2007. Београд: Институт за новију историју 
Србије, 2008.

У оквиру Библиотеке „Библиографије“ 
Института за новију историју Србије, у току 2008, 
објављен је још један библиографски рад. Историчар 
Небојша Цвејић, у покушају да повеже, како сам 
каже, своју струку и библиотекарство, саставља 
исцрпну библиографију часописа Токови историје. 
Управо, схватајући потребе стручне публике, али 
и свих истраживача овог периода новије српске 
историје, он пописује целокупан опус часописа од 
настанка 1967. до 2007. Пратећи трансформацију 
часописа, не само кроз назив који мења од Токова 
револуције, Токова, па до Токова историје, уједно 

прати и његову садржину, промене уређивачке 
политике, и другачије тенденције осврта на новију 
историју.

Промене које прате часопис, највише су се 
одразиле на рад Института за новију историју 
Србије, који је и издавач овог часописа. Формиран 
1958. године као Завод за прикупљање и обраду 
докумената о развоју радничког покрета у Срби-
ји, он прераста убрзо у Институт за историју 
радничког покрета Србије, а 1992. добија данашњи 
назив. Профил научне институције добија 1967, 
када почиње објављивање серије зборника радова 
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Токови револуције, чији је задатак био проучавање 
историје радничког покрета. Данашњи наставак 
часописа Токови исто-
рије има другачију 
концепцију, али и 
осврт на период којим 
се бави, а резултат је 
савремених историјских 
истраживања.

Библиографија је 
рађена са књигом у руци, 
што значи да је сваки 
чланак стручно обрађен 
и пописан. Аутор је 
поделио библиографију 
на два дела, желећи 
да што исцрпније 
представи грађу коју 
обрађује. Наиме, први 
део представља попис 
чланака по годиштима, 
тј. свескама, које су хро-
нолошки дате, док је други 
део резултат пописа тих 
истих чланака сређених 
по ауторима, азбучним 
редом. У првом делу библиографске јединице, 
осим што су дате по годинама излажења часописа, 
прате и његову уређивачку концепцију. Укупан број 
библиографских јединица је 876, који покрива 45 

свезака за четрдесет година излажења часописа. 
Библиографију прате и регистри, тј. ауторски регистар 

уз обе целине, чиме је аутор желео да 
читаоцима омогући што бољи увид 
у претраживање грађе. Ауторски 
регистар подељен на ћирилични и 
латинични део, обухвата сва имена 
аутора, приређивача, уредника и 
преводилаца овог часописа.

Имајући у виду начин на који 
је аутор урадио ову библиографију, 
увиђамо да историчарски приступ 
библиографском истраживању може 
бити врло користан, како за све 
истраживаче ове врсте грађе, тако и 
за библиографе којима је историјска 
грађа приоритет за проучавање. 
Управо у том односу две науке треба 
тражити најбоље резултате сваког 
истраживача.

Библиографију овог часописа 
можда најпре треба посматрати 
као преглед једног тока – тока 
самих историјских чињеница, али и 
приступа њиховој стручној обради. 
Као још један прилог специјалним 

библиографијама историјске грађе, можемо рећи да 
пред собом имамо успешан библиографски првенац.

Без добре библиографије нема ваљаног и 
поузданог истраживања. Ову максиму, ма колико 
била аксиоматска, треба изнова и изнова доказивати, 
јер је, нажалост, наша научна јавност прилично спора 
у прихватању стандарда који важе за остатак света. 
С друге стране, наши библиографи, а међу њима и 
један од понајбољих, мр Дејан Вукићевић, одавно су 
схватили озбиљност и важност свог рада и труде се 
да обезбеде нужну апаратуру свим заинтересованим 
истраживачима. Уз то, библиотеке и културне 

институције које препознају рад на завичајним 
библиографијама као један од основних циљева, 
промовишу сопствени идентитет и на најлепши 
и најрационалнији начин одупиру се бесмисленој 
глобализацији. Промовисање локалних вредности 
је, на крају крајева, уткано у циљеве Европске уније и 
Уједињаних Нација и стога је обавеза свих нас да их 
подстичемо и чувамо.

После низа веома успешних персоналних 
библиографија, Кишове, Пекићеве, Виде Огњеновић, 

Мр Владимир Арсенић
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
ulaznica@zrbiblio.org

Библиографија Николаја Тимченка
Вукићевић, Дејан. Библиографија Николаја Тимченка. Лесковац: Задужбина 
Николај Тимченко, Културни центар, 2008.
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Стерије Поповића, да 
издвојимо само неке од њих, 
Дејан Вукићевић је прикупио 
и објавио Библиографију 
Николаја Тимченка. Ова 
књига, чији значај далеко пре-
вазилази јужносрбијанске 
оквире, омогућава одличан 
увид у стваралаштво и ра-
зуђеност деловања овог 
лесковачког новинара, есејисте 
и човека чији је утицај на 
развој културе у родном 
граду био немерљив. Књига је 
подељена по већ уобичајеном 
систему: први део чини девет 
јединица монографских пу-
бликација чији је Тимченко 
аутор, други део, од 1.161 
јединице, су Тимченкови 
прилози у публикацијама, 
како монографским, тако 

и серијским, док је трећи 
део посвећен текстовима о 
Николају Тимченку и чине 
га 62 јединице. Већ сам број 
библиографских записа, њих 
1.213 у укупном збиру, сведочи 
нам о две ствари: о значају 
Николаја Тимченка за српску 
културу, али и о захтевности 
коју је ова персонална 
библиографија ставила пред 
свог сакупљача.

Ова вредна књига, која 
има и својих недостатака јер 
изоставља електронске изворе, 
свакако јесте путоказ који 
нам показује на који начин 
се могу промовисати локалне 
вредности, а самим тим и 
због чега треба инсистирати 
на општој децентрализацији 
културе.

И З Л О Г

Мр Владимир Арсенић
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
ulaznica@zrbiblio.org

Ваљевска библиотека 1868-2008.
Ваљевска библиотека 1868-2008. Ваљево: Матична библиотека „Љубомир 
Ненадовић“, 2008.

Монографија Ваљевска 
библиотека 1868-2008, у издању 
Матичне библиотеке „Љубомир 
Ненадовић“ из Ваљева, носи 
поднаслов 140 година одра-
стања. Подељена на девет 
поглавља, књига прати развој 
књиге, читања, библиотеке 
и библиотекарства од првих 
писаних података о читању 
у Ваљевском округу из 1488. 
године, тачније у селу Петница, 
које је данас не без разлога 
најважнија станица у развоју 
младих научника у Србији, 
па све до данашњих дана, 

дигитализованих библиотечких 
каталога и грађе и виртуелне 
библиотеке.

Поменутих девет одељака 
написали су различити истра-
живачи, а међу њима се као 
аутор највећег броја прилога 
истиче Здравко Ранковић, који 
је обрадио историју Библиотеке 
од њеног рађања, под називом 
Читаоница ваљевска, до 1933. 
године, и његов рад представља 
одлично документован текст 
који може да послужи као пример 
одличног историографског ис-
траживања. И остали аутори, 
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свакако јесте путоказ који 
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Мр Владимир Арсенић
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
ulaznica@zrbiblio.org

Ваљевска библиотека 1868-2008.
Ваљевска библиотека 1868-2008. Ваљево: Матична библиотека „Љубомир 
Ненадовић“, 2008.

Монографија Ваљевска 
библиотека 1868-2008, у издању 
Матичне библиотеке „Љубомир 
Ненадовић“ из Ваљева, носи 
поднаслов 140 година одра-
стања. Подељена на девет 
поглавља, књига прати развој 
књиге, читања, библиотеке 
и библиотекарства од првих 
писаних података о читању 
у Ваљевском округу из 1488. 
године, тачније у селу Петница, 
које је данас не без разлога 
најважнија станица у развоју 
младих научника у Србији, 
па све до данашњих дана, 

дигитализованих библиотечких 
каталога и грађе и виртуелне 
библиотеке.

Поменутих девет одељака 
написали су различити истра-
живачи, а међу њима се као 
аутор највећег броја прилога 
истиче Здравко Ранковић, који 
је обрадио историју Библиотеке 
од њеног рађања, под називом 
Читаоница ваљевска, до 1933. 
године, и његов рад представља 
одлично документован текст 
који може да послужи као пример 
одличног историографског ис-
траживања. И остали аутори, 
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Драгана Лазаревић-Илић, Снежана Радић, Остоја 
Продановић и Зорица Милинковић, успели су да уз 
помоћ многобројних ликовних прилога, архивских 
и нових фотографија, скениране рукописне грађе, 
табела и других статистичких података, дочарају 
богат живот и активности којима се Библиотека у 
својих скоро век и по постојања одликовала, као и 
начин на који је вршила утицај и пружала допринос 
у развоју културе града Ваљева и читавог ваљевског 
краја.

Ова изузетна монографија допуњена је са осам 
прилога, међу чијим ауторима су Бранко Пиргић, 
Радован Бели Марковић и Петар Пајић. У прилозима 
можемо наћи један историјски Ко је ко у ваљевском 

библиотекарству, што је леп гест и својеврсна 
захвалница колегама који су годинама стварали 
Библиотеку. Ту је преглед културних програма 
у Библиотеци у периоду 1985-2000. године, који 
још једном сведочи о томе колику улогу савремена 
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Александрија
Alexandria: the journal of national and international library and information 
issues Vol. 20, no. 1. Editor: Ian D. McGowan. Aldershot: Ashgate Publishing; 
London: The British Library, 2008.
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добу, усвојени модели се разликују: функције 
националних библиотека Данске, Финске и Исланда 
интегрисане су са функцијама универзитетских 
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скупова, укључујући и сарадњу са UNESCO-ом на 
овом плану, говори чланак генералног секретара 
IFLA-е P. J. Lor-а “IFLA, the World Summit on the 
Information Society, and After”.

A. Stephens (“The British Library and Document 
Supply”) сумира развој сервиса за испоруку 
докумената Британске библиотеке, уз одавање 
признања M. Line-у за допринос који је дао као 
генерални директор овог сектора (1974-1988). 
Током 45 година постојања, реализовано је преко 
100 милиона захтева, за кориснике у 130 земаља. 
Примат највећег светског сервиса за испоруку 
докумената, Британска библиотека настоји да 
задржи и у дигиталном добу, модернизујући 
и развијајући нове услуге о којима нас чланак 
информише.

Улогу Федералне канцеларије за културу у 
конципирању и имплементацији глобалне културне 
политике у специфичном систему швајцарског 
конфедералног уређења, са посебним освртом на 
концепт Швајцарске националне библиотеке и 
њене информационе сервисе, представља директор 
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Канцеларије и бивши 
директор Националне 
библиотеке J.-F. Jauslin 
(“Cultural Policy and 
Information Matters in 
Switzerland”).

О настојањима Кон-
гресне библиотеке Чилеа 
(Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile) да у 
дигиталном окружењу 
своју нову мисију и 
визију реализује не само 
доприносећи остварењу 
функција парламента, већ 
делујући и као мост између 
Конгреса и грађана кроз 
подржавање друштвених 
сајбер мрежа и планирање 
нових програма, говори 
текст M. Délano “�e Shock 
of the Ultra New”.

У чланку “Education 
as a New Goal for National 
Libraries” J. J. Fuentes-
Romero анализирао је 
однос који према сопственој делатности на пољу 
образовања имају националне библиотеке земаља 

у развоју и развијених 
земаља (примери Бенина, 
Тринидада и Тобага, 
Индонезије, Малезије, 
В. Британије и Канаде). 
У земљама у развоју, 
традиционално је важна 
ова делатност, будући 
да је учење од кључне 
важности за развој. 
Пораст значаја образовне 
функције у националним 
библиотекама разви-
јених земаља у овој 
анализи тумачи се 
преиспитивањем сопст-
вене улоге у виртуелном 
окружењу, стицањем 
нових корисника услед 
промене концепта об-
разовања (важност до-
животног образовања, 
учења на даљину) и 
масовниог коришћења IC 
технологија.

Љуба Јањетовић

Библиотека
Библиотека: списание за библиотечна теория и практика год. XV, бр. 1-4. 
Главен редактор: Александра Дипчикова. София: Народна библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий”, 2008.

Број 1 – Теме које се обрађују у овом броју: 
заштита фондова – научни и практични захтеви 
(који се тичу њихове очуваности) за пријем поклона 
у фондове библиотека и архива (Р. Марчева); набавка 
библиотечке грађе – значај размене за комплетирање 
фондова библиотека, на примеру Универзитетске 
библиотеке „Св. Климент Охридски”, Софија (Б. 
Яврукова); ризнице у библиотекама – истраживање о 
дародавцима на основу сачуваног каталога османске 
библиотеке видинске породице Пазвантоглу, чији 
се један део чува у Оријенталном одељењу НБКМ 
(С. Кендерова) и „Бугарска” као тема руских издања 
(до 1917) у фонду Централне библиотеке Бугарске 
академије наука (М. Аргирова-Герасимова); подсећање 

на културну улогу читаонице у Трјавни у 19. веку 
(И. Пехливанов); резултати анкете спроведене међу 
корисницима Централне медицинске библиотеке о 
квалитету информационих услуга и искоришћености 
фондова ове библиотеке (Ж. Сурчева, И. Александров, 
П. Коцилкова); рубрика „Догађања” садржи текстове 
који се односе на изложбену активност националне 
библиотеке (НБКМ); број садржи и приказе књига, 
вести и библиографске информације (нова бугарска 
издања).

Број 2 – Доноси прилоге: државна политика 
и библиотечка стратегија – стање и предлог 
основних принципа будуће националне стратегије 
(А. Гергова); савремена библиотека са читаоницом 

И З Л О Г
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као комплексна културна институција – покушај 
проблематизовања бугарског искуства (Е. Русинова); 
проблем финансирања школских библиотека (Б. 
Дживодерова); ју-
билеји – интервју са 
угледним руским ст-
ручњаком у области 
библиотекарства, проф. 
др Јуријем Н. Стољаровим 
(М. Младенова) и профе-
сионални допринос С. 
Рибарове библиотеци у 
Силистри (Д. Христова); 
филологија у књижевној 
продукцији епохе бу-
гарског Препорода (Ж. 
Ескенази); библио-
графска делатност проф. 
Анастаса Иширкова 
(1868-1937), угледног 
бугарског географа 
и етнографа (П. Ми-
хайлов); 125 година 
Регионалне библиотеке 
„Пенчо Славейков” у 
Варни – прослава и 
интервју са директорком 
Е. Милковом (К. 
Димчева, О. Антов, Ю. 
Крайчева); из рубрике 
„Догађања” издвајамо 
приказ 3. међународне 
конференције ескпертске 
групе библиотекара одговорних за рукописне 
колекције Лиге европских истраживачких библиотека 
(LIBER) одржане у Берлину 2007. (Е. Мусакова); број 
доноси и приказе стручне литературе, актуелне вести 
и попис нових приручника у НБКМ.

Број 3 – Заступљене су теме: бугарске библиотеке 
између европске политике и локалне праксе – 
компаративна анализа параметара европског и 
бугарског модела развоја библиотека (А. Димчев); 
допринос бугарског стручњака Теодора Димитрова 
(1932-2002) раду Библиотеке ILO и Библиотеке UN 
у Женеви (Б. Първанова); портрет академика проф. 
др Александра Младеновића са посебним освртом на 
сарадњу националних библиотека Бугарске и Србије 
(излагање Б. Христове на Библионету маја 2008); 
периодика на османско-турском језику издавана 
у Бугарској у периоду 1878-1944. (С. Шиваров); 
црквена организација католичке Никопољске 
епархије у бугарским земљама 1648-1878. (Р. Спасов); 
број садржи и најаве нових издања НБКМ; приказе и 
библиографске информације (нова бугарска издања).

Број 4 – Садржи прилоге: нацрт Закона о 
јавним библиотекама; информација о пројекту 

Правна регулатива за библиотеке и библиотечко-
информационе делатности у Бугарској који су 
као партнери у периоду 2006-2008. реализовали 

Савез библиотечких и 
информационих радни-
ка, Министарство 
културе Бугарске и 
Британски савет у 
Софији (В. Грашкина); 
библиотечке услуге у 
Library 2.0 окружењу 
(Т. Борисова); библио-
графски преглед издања 
књига бугарских аутора 
у иностранству (В. 
Британија, САД, Канада, 
Француска, Немачка, 
Аустрија, Швајцарска, 
Русија) у периоду 
1990-2007. са циљем 
уочавања тенденција у 
интересовању страних 
издавача и преводилаца 
за бугарске ауторе након 
демократских промена 
(Е. Янакиева); ризнице 
у библиотекама – ретке 
књиге у Централној 
библиотеци Бугарске 
академије наука (М. 
Аргирова-Герасимова); 
информациона заш-
тита у бугарским 

организацијама (Н. Лилова); ауторско право – 
економски аспекти права коришћења, позајмице 
и изнајмљивања дела (В. Борисова); из рубрике 
„Догађања” издвајамо: приказ Међународног 
симпозијума Управљање информацијама/доку-
ментацијом и сарадња између библиотека 
балканских земаља одржаног у Једрену јуна 2008. (С. 
Кендерова), текст Једренске декларације који садржи 
иницијативу за стварање асоцијације библиотека 
балканских земаља и предлаже облике сарадње, 
Меморандум Савеза библиотечких и информационих 
радника усвојен на XVIII националној конференцији 
Библиотечка професија у 21. веку – промене и изазови, 
информацију о укључивању Бугарске у међународну 
иницијативу Глобалне библиотеке коју потпомаже 
Фондација Бил и Мелинда Гејтс, информацију о 
телевизијском пројекту по лиценци BBC-a �e Big 
Read; број закључује библиографија нових књига из 
библиотекарства у фонду НБКМ (П. Калудина).

Љ. Јањетовић

И З Л О Г
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Каталогизација и класификација
Cataloging & Classification Quarterly Vol. 45, No. 3. Editor-in-chief : Sandra K. Roe. 
Binghamton, NY: The Haworth Information Press, 2008.

Овај број је посвећен истраживању интелектуал-
ног и професионалног аспекта каталогизације, 
са циљем да се више људи охрабри за позив 
каталогизатора. Са усложњавањем процеса сакупљања 
и управљања информацијама, добијају на значају 
вештине ка-талогизатора, посебно у областима као 
што су схеме метаподатака и контролисани речници. 
Каталогизатори ће и убудуће 
наставити да играју важну улогу 
у организовању и проналажењу 
извора, констатује у уводном 
тексту гостујућа уредница Q. Jin.

Будућност библиотечке ка-
талогизације и будућа улога 
Конгресне библиотеке, чије 
каталошке сервисе је користио 
велики број библиотека у САД 
и иностранству, тема су чланка 
D. B. Marcum “�e Library of 
Congress and Cataloging’s Future”. 
На изазове пред којима се нашла 
традиционална каталогизација, 
Конгресна библиотека реаговала 
је формирањем Радне групе, 
која има задатак да испита 
како библиографска контрола 
и друге каталошке праксе могу 
ефикасно да подрже управљање 
и приступ библиотечкој грађи у 
променљивом информационом и 
технолошком окружењу. Препоручени правац кретања 
библиотечке заједнице и будућа каталошка агенда 
Конгресне библиотеке засниваће се на тим налазима. 
(Извештај Радне групе је у међувремену објављен и 
доступан је на сајту Конгресне библиотеке: http://www.
loc.gov/bibliographic-future/news/index.html).

S. D. Miksa, доцент Школе за библиотекарство 
и информационе науке Универзитета Северни Тек-
сас, преноси искуство у раду са студентима курса 
каталогизације и предметне класификације – њихова 
интересовања и заблуде у односу на традиционална 
каталошка оруђа као што су AACR2 и LCSH у окружењу 
Гугла и Амазона (“Educators: What Are the Cataloging 
Issues Students Get Excited About?”)

Концепт курса Компаративне библиографије Палмер 
школе за библиотекарство и информационе науке Уни-
верзитета Лонг Ајленд, намењеног каталогизаторима и 

библиотекарима који ће управљати колекцијама, излаже 
R. P. Smiraglia: “Rethinking What We Catalog: Documents 
as Cultural Artifacts”. У основи курса је становиште да 
документи/извори који се каталогизују јесу подједнако 
артефакти знања и културе и да њихов опис треба да 
одрази и културни миље у којем су настали.

Менторство библиотекара и архивиста који имају 
практично искуство као 
компонента курса о функ-
цијама техничких сервиса 
Школе за библиотекарство 
и информационе науке 
Унивезитета Илиноис, тема 
је рада K. L. Henderson и W. 
T. Henderson-а “Unraveling the 
‘Secrets of the Cra�’: Mentoring 
as a Device for Demistifying 
Technical Services for Students”.

Резултати анкете 
спроведене међу младим 
библиотекарима-каталоги-
заторима (дипломирали 
у периоду 2001-2006) о 
различитим аспектима 
њиховог радног искуства 
саопштени су у тексту R. 
L. Mugridge “Experiences of 
Newly-Graduated Cataloging 
Librarians”.

Традиционалну и нове 
улоге каталогизатора у академским библиотекама на 
примеру Библиотеке Корнел универзитета, разматра 
D. Banush у тексту “Stepping Out: the Expanding Role 
of Catalogers in Academic Libraries and Academic 
Institutions”.

О Фасетној примени предметне терминологије 
(Faceted Application of Subject Terminology – FAST), 
систему предметне класификације и метаподатака 
који од 1998. развија OCLC, говори чланак Q. Jin “Is 
FAST the Right Direction for a New System of Subject 
Cataloging and Metadata?” FAST је систем изведен из 
LCSH (Предметне одреднице Конгресне библиотеке), 
али са поједностављеном синтаксом. Циљ је развијање 
схеме предметних одредница погодне за метаподатке и 
једноставне за коришћење, разумевање и одржавање.

Љ. Јањетовић
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Каталогизација и класификација
Cataloging & Classification Quarterly Vol. 45, No. 3. Editor-in-chief : Sandra K. Roe. 
Binghamton, NY: The Haworth Information Press, 2008.
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примеру Библиотеке Корнел универзитета, разматра 
D. Banush у тексту “Stepping Out: the Expanding Role 
of Catalogers in Academic Libraries and Academic 
Institutions”.

О Фасетној примени предметне терминологије 
(Faceted Application of Subject Terminology – FAST), 
систему предметне класификације и метаподатака 
који од 1998. развија OCLC, говори чланак Q. Jin “Is 
FAST the Right Direction for a New System of Subject 
Cataloging and Metadata?” FAST је систем изведен из 
LCSH (Предметне одреднице Конгресне библиотеке), 
али са поједностављеном синтаксом. Циљ је развијање 
схеме предметних одредница погодне за метаподатке и 
једноставне за коришћење, разумевање и одржавање.
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Scandinavian Public Library Quarterly
Scandinavian Public Library Quarterly Vol. 42, No. 1. Editor-in Chief Barbro 
Wigell-Ryynãnen. Finland: Ministry of Education and Culture, 2009.

Уредница магазина, Barbro Wigell-Ryynãnen, у 
уводнику „Библиотека и живот“ подсећа на велику 
економску рецесију 1990. године и њен утицај 
на пораст броја чланова и позајмица у финским 
библиотекама. Она, на основу првих показатеља, 
закључује да ће се слична ситуација поновити и 
током актуелне економске кризе.

Сарадња са локалном средином, односно 
интеракција између библиотеке и окружења, 
тема је првог броја Scandinavian Public Library 
Quarterly у 2009. години. Прилози су посвећени 
сарадњи библиотека и локалне заједнице, 
неговању традиције, перспективама урбаног 
развоја, њиховом утицају на развој демократије и 
различитим пројектима. Аутори текстова су: Lena 
Hillestad, Andreas Ingefjord, Monica C. Madsen, Jon 
Bing, Riitta Kurvinen, Inger Edebro Sikström, Kenneth 
Korstad Langås, Anna Enemark, Sunniva Drake, Oili 
Salminen и Kirsti Kekki.

Г. Т.

Scandinavian Public Library Quarterly Vol. 41, No. 4. Editor-in Chief Barbro 
Wigell-Ryynãnen. Finland: Ministry of Education and Culture, 2008.

Импозантном броју финских јавних библиотека 
придружиће се до 2017. године још једна, изграђена 
у центру Хелсинкија (поводом сто година стицања 
независности државе), која би требало да испуњава, 
између осталих, и еколошке стандарде.

Тексту Maije Berndston о томе, прикључен је рад 
Børge Søndergaard који пише о библиотеци отвореној 
у данском граду Hjørring. Установа културе је отворена 
у склопу тржног центра, заједно са четрдесетак радњи, 
и мада „није ни дом ни простор за рад“ јесте „нешто 
треће“ – књига у несвакидашњем амбијенту.

Остали текстови курентног часописа о јавном 
библиотекарству извештавају о Vestre Toten Public 
Library у Норвешкој (текст Elizabeth Lund), а о 
библиотеци у данском индустријском граду Nässjö 
пише Mia Ollauson.

Приказан је извештај са годишње конференције 
IFLA-e из 2007. (Дурбан, Јужна Африка), где је једна 

од тема била и прилика за промену идентитета јавних 
библиотека. Став аутора текста Jens �orhaugea исказан 
је насловом “�e Library Space – a constant challenge”.

О пројекту PLIN (Public Library International 
Network) у који су укључене и нордијске библиотеке, 
Andreas Mittrowann је направио рекапитулацију 
дванаестогодишњег рада групе експерата. Они 
проналазе савремене начине да рад јавних библиотека 
у Европи учине ефикаснијим. 

О виртуелном библиотекарству у „троуглу“ 
(активност, препознавање потреба, флексибилност), 
као и о шансама да то постане „рецепт“ за квалитетнији 
живот уопште, пише Ove Hesselbjerg Rasmussen.

Традиционална рубрика „Скандинавске пречице“ 
затвара и овај број Scandinavian Public Library 
Quarterly.

Александар Радовић
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Библиотекар
Библиотекар год. L, бр. 1-2, бр. 3-4. Главни и одговорни уредник Александра 
Вранеш. Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2008.

Први број часописа Библиотекар у прошлој 
години (год. L, број 1-2, за 2008), Библиотекарског 
друштва Србије, посвећен је теми јавних библиотека и 
доноси низ одличних и за размишљање провокативних 
текстова на ту тему. Оно што одликује ову свеску и 
што јој даје квалитет, јесте чињеница да поред сјајних 
текстова академских стручњака за библиотекарство 
и информатику, у њему заинтересовани читаоци 
могу наћи текстове који се непосредно тичу праксе, 
а које су писали људи који свакодневно раде у јавним 
библиотекама, те тако могу да 
јавности пренесу искуство из 
прве руке. Текстови мр Драгане 
Сабовљев, директорке Градске 
народне библиотеке „Жарко 
Зрењанин“ из Зрењанина, 
Јасмине Нинков, дирекоторке 
библиотеке „Милутин Бојић“ 
на београдској општини 
Палилула, Марије Орбовић 
из Чачка, Сабине Ћуркић 
из Кладова, само су неки од 
примера како жива библи-
отечка пракса може и мора 
обогатити преко потребну 
теоријску мисао. Није 
непозната чињеница да се 
улога библиотеке као једног од стубова културе у 
друштвеној средини мења, јер су се и историјске и 
друштвене околности умногоме промениле. Тим више 
су значајна промишљања о улози јавних библиотека 
као примера живе библиотечке делатности и као 
једног од првих посредника између грађана и 
културе, која, без обзира на своју скрајнутост у 
савременој ери, и даље задржава веома важну улогу 
у људском животу, јер она је оно што нас разликује 
од осталих облика живота. Још једна од драгоцености 
ове свеске Библиотекара је и библиографска грађа 
о јавним библиотекама у периоду од 1990. до 2007. 
године, коју је прикупила Тања Ивановић. Њених 
611 библиографских јединица сведоче о постојању 
немалог корпуса текстова посвећених овом проблему 
и говоре нам о важности која се овој теми придаје 
како у домаћем, тако и у светском библиотекарству.

Истовремено с овим, на самом крају прошле 
године, изашао је и други двоброј Библиотекара (бр. 

3-4, 2008). Ово издање је посвећено високошколским, 
академским, универзитетским библиотекама. Вашој 
пажњи препоручујемо текстове Александре Вранеш, 
„Одговорност академске библиотеке“; Гордане 
Ђоковић, „Улога и значај библиотеке у високо-
школском образовном систему“; Силвије Бркић, 
„Савремена библиотечко-информациона делатност 
у академском образовању“; Наташе Васиљевић, 
„Високошколске библиотеке као могући фактор 
равнотеже у процесу примене информационо-

комуникационе технологије 
на универзитету“; Гордане 
Ђоковић, „Набавна поли-
тика у високошколским би-
блиотекама“; Вуке Јеремић, 
„Електронски ресурси у 
академским библиотекама: 
принципи и процедуре набавке 
и колекционирања“ и Романе 
Рибић, „Стручни каталог музи-
калија у библиотеци Факултета 
музичке уметности у Београду“.

Посебна пажња је поклоњена 
Универзитетској библиотеци 
„Светозар Марковић“ у Бео-
граду: Вера Петровић, „Улога и 
значај Универзитетске библио-

теке ‘Светозар Марковић’ у систему високошколских 
библиотека централне Србије“; Цвета Костов, 
„Примена принципа стратешког планирања на 
набавну делатност Универзитетске библиотеке 
у Београду“; Наташа Васиљевић и Вука Јеремић, 
„Набавка публикација у Универзитетској библиотеци 
‘Светозар Марковић’ – има ли перспективе?“; Драгана 
Михаиловић и Гордана Лазаревић, „Откривање легата 
Универзитетске библиотеке ‘Светозар Марковић’ 
упознавање корисни-ка са посебним фондовима“; 
Јелена Ђурђулов, „Прво искуство слободног приступа 
публикацијама у Универзитетској библиотеци 
‘Светозар Марковић’ – аустријска библиотека“ и 
Александра Павловић, Сања Антонић, Весна Шујица, 
Оја Кривуловић и Дејана Каваја Станишић, „Одељење 
за научне информације Универзитетске библиотеке 
,’Светозар Марковић’ у Београду – одговори на захтеве 
корисника“.

Мр Владимир Арсенић
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Библиотекар
Библиотекар год. L, бр. 1-2, бр. 3-4. Главни и одговорни уредник Александра 
Вранеш. Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2008.

Први број часописа Библиотекар у прошлој 
години (год. L, број 1-2, за 2008), Библиотекарског 
друштва Србије, посвећен је теми јавних библиотека и 
доноси низ одличних и за размишљање провокативних 
текстова на ту тему. Оно што одликује ову свеску и 
што јој даје квалитет, јесте чињеница да поред сјајних 
текстова академских стручњака за библиотекарство 
и информатику, у њему заинтересовани читаоци 
могу наћи текстове који се непосредно тичу праксе, 
а које су писали људи који свакодневно раде у јавним 
библиотекама, те тако могу да 
јавности пренесу искуство из 
прве руке. Текстови мр Драгане 
Сабовљев, директорке Градске 
народне библиотеке „Жарко 
Зрењанин“ из Зрењанина, 
Јасмине Нинков, дирекоторке 
библиотеке „Милутин Бојић“ 
на београдској општини 
Палилула, Марије Орбовић 
из Чачка, Сабине Ћуркић 
из Кладова, само су неки од 
примера како жива библи-
отечка пракса може и мора 
обогатити преко потребну 
теоријску мисао. Није 
непозната чињеница да се 
улога библиотеке као једног од стубова културе у 
друштвеној средини мења, јер су се и историјске и 
друштвене околности умногоме промениле. Тим више 
су значајна промишљања о улози јавних библиотека 
као примера живе библиотечке делатности и као 
једног од првих посредника између грађана и 
културе, која, без обзира на своју скрајнутост у 
савременој ери, и даље задржава веома важну улогу 
у људском животу, јер она је оно што нас разликује 
од осталих облика живота. Још једна од драгоцености 
ове свеске Библиотекара је и библиографска грађа 
о јавним библиотекама у периоду од 1990. до 2007. 
године, коју је прикупила Тања Ивановић. Њених 
611 библиографских јединица сведоче о постојању 
немалог корпуса текстова посвећених овом проблему 
и говоре нам о важности која се овој теми придаје 
како у домаћем, тако и у светском библиотекарству.

Истовремено с овим, на самом крају прошле 
године, изашао је и други двоброј Библиотекара (бр. 

3-4, 2008). Ово издање је посвећено високошколским, 
академским, универзитетским библиотекама. Вашој 
пажњи препоручујемо текстове Александре Вранеш, 
„Одговорност академске библиотеке“; Гордане 
Ђоковић, „Улога и значај библиотеке у високо-
школском образовном систему“; Силвије Бркић, 
„Савремена библиотечко-информациона делатност 
у академском образовању“; Наташе Васиљевић, 
„Високошколске библиотеке као могући фактор 
равнотеже у процесу примене информационо-

комуникационе технологије 
на универзитету“; Гордане 
Ђоковић, „Набавна поли-
тика у високошколским би-
блиотекама“; Вуке Јеремић, 
„Електронски ресурси у 
академским библиотекама: 
принципи и процедуре набавке 
и колекционирања“ и Романе 
Рибић, „Стручни каталог музи-
калија у библиотеци Факултета 
музичке уметности у Београду“.

Посебна пажња је поклоњена 
Универзитетској библиотеци 
„Светозар Марковић“ у Бео-
граду: Вера Петровић, „Улога и 
значај Универзитетске библио-

теке ‘Светозар Марковић’ у систему високошколских 
библиотека централне Србије“; Цвета Костов, 
„Примена принципа стратешког планирања на 
набавну делатност Универзитетске библиотеке 
у Београду“; Наташа Васиљевић и Вука Јеремић, 
„Набавка публикација у Универзитетској библиотеци 
‘Светозар Марковић’ – има ли перспективе?“; Драгана 
Михаиловић и Гордана Лазаревић, „Откривање легата 
Универзитетске библиотеке ‘Светозар Марковић’ 
упознавање корисни-ка са посебним фондовима“; 
Јелена Ђурђулов, „Прво искуство слободног приступа 
публикацијама у Универзитетској библиотеци 
‘Светозар Марковић’ – аустријска библиотека“ и 
Александра Павловић, Сања Антонић, Весна Шујица, 
Оја Кривуловић и Дејана Каваја Станишић, „Одељење 
за научне информације Универзитетске библиотеке 
,’Светозар Марковић’ у Београду – одговори на захтеве 
корисника“.

Мр Владимир Арсенић

159

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4 И З Л О Г

Вести Библиотеке Матице српске
Вести год. XVIII, бр. 69 и бр. 70. Главни уредник Миро Вуксановић. 
Нови Сад: Библиотека Матице српске, јануар, април 2009. 

У првом броју за 2009. годину, Вести, осим 
ретроспективе рада Библиотеке Матице српске за 
прошлу годину, информишу и о новим публикацијама 
у издању БМС. Објављена је двадесет и шеста 
свеска Библиографија књига 
у Војводини (за 2006. годину), 
а у оквиру едиције „Стара и 
ретка књига“ изашао је из 
штампе каталог Објављенија 
Библиотеке Матице српске: 
1791-1866. Ситноштампани 
материјал као сведочанство 
о некадашњем друштвеном 
животу у Србији, у пот-
пуности је дигитализован 
захваљујући новој опреми. 
Савремени систем за скла-
диштење дигиталних снимака 
капацитета 1,2 терабајта (Tb) 
којим управља сервер рачунар, 
омогућава реализацију ра-
није донетих планова о диги-
тализацији фондова БМС.

Вести у јануарском броју 
обавештавају о реализованим 
изложбама. Прва је приређена 
у част Симе Пандуровића 
(1883-1960), песника По-
смртних почасти, али и 
преводиоца Шекспирових дела на српски језик. Сто-
педесетогошњица рођења Михаља Бабича (1883-
1941), обележена је изложбеном поставком његових 
дела на мађарском језику, али је овај лиричар био и 
значајан преводилац Софокла, Дантеа и Шекспира. 
Представљен је и рад психијатра и филозофа Карла 
Јасперса (1883-1969), који је уз Жан Пол Сартра, 
утемељио филозофију егзистенције.

Библиотека Матице српске је поклоном даривала 
јавне библиотеке у нашој земљи, али је примала 
и нову библиотечку грађу. Oна је испоштовала 
последњу вољу историчара уметности Дејана 
Медаковића (1922-2008) да се 1.000 вишејезичних 
књига о барокној епохи нађу у фонду библиотеке. 
Стручно обрађена „Поклон збирка академика Дејана 
Медаковића о бароку“ биће обележена ex-librisom 
академика Медаковића.

Вести пишу о наставку сарадње БМС и 
Библиотеке манастира Хиландара. Током јесени, 
обрађиван је део фонда из манастирске ризнице, а 
каталогизиран је и део руских књига 18. века.

Гласило Библиотеке 
Матице српске доноси прег-
лед стручних скупова у 
земљи (Дан библиотекара, 
Сусрети библиографа у 
Инђији...), а представљена 
је добитницa Митровданске 
повеље за 2008. годину. 
Награда је припала библио-
графу Марији Чурчић, која 
је, деценијама радећи у 
БМС, унапредила Завичајну 
збирку Војводине и написала 
више стручних радова. 
Марија Чурчић је ауторка 
првог тома Библиографије 
Русина у Југославији у 
издању Библиотеке Матице 
српске.

„Библиотечки простор – 
стални изазов“ је текст Јенса 
Торхагеа из Данске (превод 
Мирјана Стојковић), у 
којем се менаџер у данској 
библиотеци залаже за 

ширење појма „библиотечки простор“ да би био 
прегледан „као на аеродрому“.

На крају овог броја Вести, објављен је списак 
дародаваца БМС у протекла три месеца, као и 
евиденција нових књига објављених у Војводини у 
истом периоду.

У априлском броју, Вести информишу о 
изложбама приређеним у првом тромесечју ове 
године. На Дан Матице српске (16. фебруар) 
постављена је изложба о Сави Текелији (1761-1842), 
а одабраном грађом из фондова БМС, представљен 
је живот и рад књижевника Вељка Петровића (1884-
1967) поводом 125. годишњице рођења. Изложба 
о Паји Јовановићу (1859-1957), представила је 
сликара грандиозних композиција „Сеоба Срба“ 
и „Крунисање цара Душана“ и, својевремено, 
једног од стипендиста Матице српске. Обележена 
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је и двестота годишњица рођења Чарлса Дарвина, 
аутора теорије еволуције.

Кроз програм Прозор у Кину настављена 
је двогодишња сарадња БМС са Националном 
библиотеком НР Кине, у оквиру које је до сада у 
Нови Сад стигло више од 1.500 књига на кинеском и 
енглеском језику. Вредним даром породице Вучинић 
из Новог Сада, Његошевим потписом на земљишном 
документу из 1838. године, обогаћен је и легат 
Владимира Отовића.

Уз информацију да је добитник награде „Сретен 
Марић“ за 2009. годину приповедач и есејиста Јовица 
Аћин за књигу есеја Голи приповедач, у издању 
вршачког КОВ-а, цитира се да је награда, која се 
додељује сваке друге године, „чекала баш на овакву 
марићевску књигу“.

Гласило Библиотеке Матице српске обавештава о 
стручним семинарима (Пут ка дигиталним збиркама 
библиотека Србије у Пожаревцу). Забележено је и 
учешће конзерватора и рестауратора БМС на стручном 
скупу у организацији Галерије Матице српске.

Вести информишу о раду матичних служби 
војвођанских библиотека, о начинима за унапређење 
њиховог рада, о активности библиографа из Инђије 
и бележе да је тамошње библиотекарство остало без 
Душана Панковића (1928-2009).

О библиотечком простору и његовој будућности 
пише у рубрици „Из страних часописа“ Сепо Верхо, 
главни уредник Кирјасто магазина из Финске.

У извештају са седница Управног и Надзорног 
одбора БМС (23. фебруар), изражава се задовољство 
због успеха у раду БМС у 2008. години и наводи да 
је Библиотека проширила збирке свим видовима 
набавке, од којих је највреднија библиотека академика 
Дејана Медаковића о бароку, да је објављен  Душанов 
законик у оквиру пројекта Опис ћирилских рукописних 
књига, као и да је Библиотека један од издавача шестог 
броја Књижевно-филозофског годишњака Сретена 
Марића.

А. Радовић

Високошколске библиотеке
Високошколске библиотеке: стручно гласило Заједнице библиотека 
универзитета у Србији. Главни и одговорни уредник Вера Петровић. Београд: 
Заједница библиотека универзитета у Србији год. V, бр. 4. и бр. 5; год. VI, бр. 1. 

Високошколске библиотеке су стручно гласило 
Заједнице библиотека универзитета у Србији. 
Покренуто је на препоруку Секције за библиотечка 
удружења Међународне федерације библиотечких 
удружења IFLA. Циљ гласила је да редовно извештава о 
активностима Заједнице и доноси прилоге занимљиве 
како за библиотечку, тако и за ширу јавност. Посебан 
нагласак је на прилозима из библиотека у целом 
региону и на разговорима са представницима 
научне и стручне јавности из земље и света, како 
би се успоставила што боља сарадња између свих 
заинтересованих и како би сазнања о активностима 

библиотека допрла до што ширег круга читалаца. 
Главни и одговорни уредник je мр Вера Петровић.

У почетку су Високошколске библиотеке излазиле 
као штампано издање, касније су добиле електронску 
верзију, а сада се публикују искључиво као е-издање 
на сајту Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“ у Београду.

Ове, шесте године излажења, објављен је само 
један број, и у њему налазимо текстове: „Сећање на 
контроверзу око изградње зграде Универзитетске 
библиотеке“ Драгане Михаиловић и Јелене Ђурђулов; 
„Библиотека Математичког факултета Универзитета 
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је и двестота годишњица рођења Чарлса Дарвина, 
аутора теорије еволуције.

Кроз програм Прозор у Кину настављена 
је двогодишња сарадња БМС са Националном 
библиотеком НР Кине, у оквиру које је до сада у 
Нови Сад стигло више од 1.500 књига на кинеском и 
енглеском језику. Вредним даром породице Вучинић 
из Новог Сада, Његошевим потписом на земљишном 
документу из 1838. године, обогаћен је и легат 
Владимира Отовића.

Уз информацију да је добитник награде „Сретен 
Марић“ за 2009. годину приповедач и есејиста Јовица 
Аћин за књигу есеја Голи приповедач, у издању 
вршачког КОВ-а, цитира се да је награда, која се 
додељује сваке друге године, „чекала баш на овакву 
марићевску књигу“.

Гласило Библиотеке Матице српске обавештава о 
стручним семинарима (Пут ка дигиталним збиркама 
библиотека Србије у Пожаревцу). Забележено је и 
учешће конзерватора и рестауратора БМС на стручном 
скупу у организацији Галерије Матице српске.

Вести информишу о раду матичних служби 
војвођанских библиотека, о начинима за унапређење 
њиховог рада, о активности библиографа из Инђије 
и бележе да је тамошње библиотекарство остало без 
Душана Панковића (1928-2009).

О библиотечком простору и његовој будућности 
пише у рубрици „Из страних часописа“ Сепо Верхо, 
главни уредник Кирјасто магазина из Финске.

У извештају са седница Управног и Надзорног 
одбора БМС (23. фебруар), изражава се задовољство 
због успеха у раду БМС у 2008. години и наводи да 
је Библиотека проширила збирке свим видовима 
набавке, од којих је највреднија библиотека академика 
Дејана Медаковића о бароку, да је објављен  Душанов 
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књига, као и да је Библиотека један од издавача шестог 
броја Књижевно-филозофског годишњака Сретена 
Марића.
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Високошколске библиотеке: стручно гласило Заједнице библиотека 
универзитета у Србији. Главни и одговорни уредник Вера Петровић. Београд: 
Заједница библиотека универзитета у Србији год. V, бр. 4. и бр. 5; год. VI, бр. 1. 

Високошколске библиотеке су стручно гласило 
Заједнице библиотека универзитета у Србији. 
Покренуто је на препоруку Секције за библиотечка 
удружења Међународне федерације библиотечких 
удружења IFLA. Циљ гласила је да редовно извештава о 
активностима Заједнице и доноси прилоге занимљиве 
како за библиотечку, тако и за ширу јавност. Посебан 
нагласак је на прилозима из библиотека у целом 
региону и на разговорима са представницима 
научне и стручне јавности из земље и света, како 
би се успоставила што боља сарадња између свих 
заинтересованих и како би сазнања о активностима 

библиотека допрла до што ширег круга читалаца. 
Главни и одговорни уредник je мр Вера Петровић.

У почетку су Високошколске библиотеке излазиле 
као штампано издање, касније су добиле електронску 
верзију, а сада се публикују искључиво као е-издање 
на сајту Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“ у Београду.

Ове, шесте године излажења, објављен је само 
један број, и у њему налазимо текстове: „Сећање на 
контроверзу око изградње зграде Универзитетске 
библиотеке“ Драгане Михаиловић и Јелене Ђурђулов; 
„Библиотека Математичког факултета Универзитета 
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Новине Београдског читалишта
Новине Београдског читалишта бр. 37. Главни и одговорни уредник Станиша Нешић. 
Београд: Библиотека града Београда, новембар-децембар 2008; јануар 2009. 

у Београду“ Миљане Тодоровић; „Интелектуалне 
слободе у библиотекарству“ Јелене Митровић; 
„Хоризонти интелигенција“ Александре Каралић и 
друге.

Између два броја Читалиштa објављени су и бро-
јеви 4. и 5. за 2008. годину. Последњи број у прошлој 
години је био посвећен Годишњој скупштини Заједнице 
библиотека универзитета у Србији. Објављени су 
Извештај са скупштине, Марије Булатовић; Годишњи 
извештај и План рада Заједнице за 2009, мр Вере 
Петровић и излагања са Скупштине: „Улога, особине 
и употреба SCIndeksa (Српског цитатног индекса)“, 
мр Биљане Косановић; „Ауторска права и библиотеке 

у Србији“, Татјане Брзуловић Станисављевић и др 
Стеле Филипи Матутиновић, као и извештај са 
конференције Ауторско право: Омогућити приступ 
или креирати препреке у библиотекама? (Copyright: 
Enabling Access or Creating Roadblocks for Libraries?), 
Татјане Брзуловић Станисављевић.

Четврти број за 2008. годину је био, пре свега, 
посвећен стручном скупу у Библиотеци Матице српске, 
Милион записа у електронском каталогу, и доноси 
излагања неких од учесника: Мира Вуксановића, 
Новке Шокице Шуваковић и Весне Стевановић.

Г. Т.

Шта је заједничко нобеловцима Дорис Ле-
синг, Орхан Памуку и Жан-Мари Гистав Ле 
Клезију, откривамо у тексту 
„Романескно и биографско”, 
којим започиње 37. број Нови-
на Београдског читалишта. 
Међу приказима књига, 
издвајамо текст о дуго очеки-
ваној Енциклопедији српског 
народа, у издању Завода за 
уџбенике, а из пера Радоша 
Љушића, главног и одговорног 
уредника Енциклопедије. 
Затим, приказ, сада већ 
класичног дела светске и црк-
вене историје уметности, 
Смисао икона Леонида Ус-
пенског. Представљена је 
и Горња земља Динка Да-
видова у виду одломка из 
предговора самог аутора, као 
и Хералдика и Срби, такође 
из предговора самог аутора, 
Драгомира М. Ацовића. У 
рубрици „Избор критичара”, 
Маријана Милошевић се 
определила за два наслова 
Слободана Владушића, Портрет херменеутичара у 
транзицији и На промаји. Шта чита глумац Тихомир 
Станић, сазнајемо у рубрици „Шта познати читају”. 
Сепарат је посвећен Библиотеци града Београда, 
активностима у 2008. години. Тим поводом, објављен 

је интервју са директором Јованом Радуловићем. У 
програму културне манифестације Дани Београда 

Библиотека учествује са 
књигом Београд над Дунавом, 
према картографским из-
ворима XVI-XIX века, а 
Новине су објавиле говор 
др Гордане Томовић са 
промоције ове књиге. За 
Сепарат пише и мр Бранка 
Драгосавац о историји прве 
јавне библиотеке у Београду. 
Традиционално, Новине и 
овога пута представљају 
нова монографска и серијска 
издања, међу којима су и 
наслови у издању библиотеке 
„Владислав Петковић Дис“ 
из Чачка, Малог Нема из 
Панчева, затим, наслови из 
едиције „Повеља” Народне 
библиотеке „Стефан Прво-
венчани” из Краљева, као 
и нове књиге из збирке 
„Талас”, „Филипа Вишњића” 
из Београда. Лист садржи 
и друге бројне прилоге и 

анотације о осталим актуелним издањима. Прозу у 
овом броју представљају Борис Лазић и руски писац 
Фјодор Сологуб.

Станка Јовичић
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Струк ту ра ча со пи са

Технички захтеви и упутство ауторима прилога

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 ре дак ци је ci ta li ste@ 
ci ta li ste.com (лич ни mail-ови уред ни ка и чла но ва ре дак-
ци је, на ко је та ко ђе мо же те сла ти при ло ге, на ла зе се у 
им пре су му на дру гој стра ни ча со пи са).

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 8) 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). 
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, Из лог и Га ле ри ја.

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 (Hu ma ni ti es). 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 Пан че вач ком чи та ли шту број 13 (но вем бар 2008) и на 
сај ту ча со пи са www.ci ta li ste.com.

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 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. 
Мailove са илу стра ци ја ма те жим од 10Mb сла ти и 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.

Увод ник,1.  пи ше др Гор да на Сто кић Си мон чић.

Те ма2.  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.

Мре жа3.  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.

Линк4.  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.

Би бли о те ка5.  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.

Од раз6.  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.

Чи та ли ште7.  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.

Из лог8.  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.

Га ле ри ја9.  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, кроз би о гра фи ју, из-
во де из кри ти ка и ре цен зи ја, или аутор ске при ло ге 
ли ков них кри ти ча ра.

на уч но-струч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства






