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УВОДНИК

Како да постанем библиотекар?
Ако би просечан српски матурант питао свога брижног родитеља како да
постане правник, просечни српски родитељ сасвим једноставно би пронашао
одговор: Заврши, сине, правни факултет. Ако би, међутим, чедо показивало
неодлучност у погледу избора занимања и исказало извесну склоност ка раду
у библиотеци, просечни српски родитељ тешко да би одговорио чак и Заврши,
сине, факултет!
То што просечан српски родитељ мисли да факултетска спрема није неопходна да бисте се бавили нечим тако прозаичним као што је издавање књига,
вероватно је само једна, и сасвим нешкодљива, последица чињенице да ни српски библиотекари не могу да се усагласе око тога како се постаје библиотекар.
Воле да зађу у туђа дворишта и са одушевљењем причају о иностраним искуствима, прихватају и са много вештине примењују сваковрсне стручне новине
и техничке новотарије, осећају да би домаће библиотекарство требало да има
бољу позицију у друштву... само никако да јасно кажу да једну од претпоставки
успешности оних иностраних библиотекарстава чини – професионално образован кадар!
У земљама Западне Европе, као и у Сједињеним Америчким Државама, зна
се сасвим одређено да професионални кадар у библиотекама чини око 33% запослених, да су они завршили најмање дипломске академске студије – мастер
из библиотекарства и информатике и да се баве уско стручним, организационо-комуникационим и управним пословима. Србија ће, на путу придруживања Европској унији, морати да прихвати и сличан вредносни систем везан за
обављање библиотечке делатности. Хоћемо ли чекати да нам и овом приликом
објасне да се калдрмом вози спорије и неудобније него модерним ауто-путем?
Постоји могућност да ове, 2010. године, доношењем новог закона о библиотечкој делатности, начинимо суштинску промену у домену професионализације библиотечке делатности код нас и да, гле логике, у неком наредном,
законском року, дођемо до ситуације у којој у библиотекама раде – дипломирани библиотекари. Са основним библиотекарским студијама и мастером из
библиотекарства или са основним студијама другог профила и мастером из
библиотекарства, али дипломирани, тј. они који су од високошколске акредитоване институције добили одговарајуће звање. Не од библиотеке, јер библиотека и није институција формалног образовања, не на стручном испиту који је
реликт једног сасвим другачијег система, и не уверење него диплому која носи
одређени број ЕCTS бодова (European Credit Transfer System – Европски систем преноса бодова) и има међународни значај и важење. Ово, наравно значи
темељну промену правне регулативе везане за запошљавање, систематизацију
радних места и напредовање у струци, али једино такве промене могу довести
професију библиотекара у Србији у равноправну позицију са другим професијама. Једино тако ћемо, у неком будућем далеком тренутку, на питање Како да
постанем библиотекар? имати шансе да чујемо оно: Заврши библиотекарске
студије, сине!
У теми овог броја Панчевачког читалишта понудили смо неколико модела високошколског образовања библиотекара, као скроман прилог будућој јавној расправи о библиотекарском закону. Реагујемо унапред већ и због тога што
је, у Решењу о образовању радне групе за израду Нацрта закона о библиотекама
Министар културе истакао потребу да закон усклади новонастале друштвене
односе и савремену домаћу праксу са прописима Европске уније и светским
професионалним искуствима, а у Радну групу није укључио представника Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду,
наставно-научне јединице која већ 20 година, и са 350 дипломираних студената, нуди конкретан и нашем времену примерен одговор на питање Како да
постанем библиотекар.
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Проф. др Марија Младенова
Катедра за библиотечко-информационе науке
Факултет библиотекарства, информационих система и опште комуникације
Специјализованa високa школa библиотекарства и информационих
технологија Софија, Бугарска
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Настанак данашње Специјализоване високе школе
библиотекарства и информационих технологија у Софији (СВУБИТ) везује се за 18. септембар 1950. године,
када је Влада донела решење о оснивању Државног библиотекарског института (ДБИ) – више школе за припрему библиотекара за рад у свим видовима и типовима
библиотека, у којима у то време раде људи без неопходних професионалних квалификација.
До 1997. године, ДБИ се потврђује као ауторитативна школска установа за библиотекаре, књижаре и стручњаке из области информационих технологија. У њему
је основна знања добило више од 2.000 библиотечких
стручњака и библиографа, који раде у свим типовима
библиотека и који су постали кичма библиотекарске
професије у Бугарској.
Године 1997, Решењем XXXVIII Народне скупштине, ДБИ је реформисан у Колеџ библиотекарства, а овај
је, решењем XXXIX Народне скупштине од 3. априла
2003. године, преименован у Колеџ библиотекарства и
информационих технологија. Његов наследник је Специјализована висока школа библиотекарства и информационих технологија – СВУБИТ, школа створена Решењем XXXIX Народне скупштине од 2. септембра 2004.
године. На јесен 2010. године, прослављаћемо 60 година
прве јединствене самосталне школе у Бугарској за образовање библиотекара и библиографа.
Шездесетогодишње искуство и добра традиција,
које СВУБИТ наслеђује у образовању из области библиотечких и технолошких наука, њено национално и
међународно признање, лична нормативна, материјално-техничка и информациона база и адекватан простор,

као и њен висококвалификовани академски састав добра су основа за стабилан развој СВУБИТ-а.
Ако се има у виду да је до јесени 2004. године ова
образовна институција припремала стручњаке из три
области: библиотекарства и библиографије, књижарства и информационих технологија, то данас имамо још
шест нових атрактивних специјалности: информациони
фондови културно-историјског наслеђа, информациона безбедност, информационо брокерство, библиотечки
менаџмент, информатички ресурси туризма, компјутерске науке, а специјалност књижарство променила је
име у штампана комуникација. Тако је школа постала
атрактивнија и привлачнија за студенте.
У структури Факултета библиотекарства, информационих система и опште комуникације постоји 7 катедри које припремају стручњаке из 9 специјалности. На
Факултету раде 92 предавача у сталном радном односу,
од којих су 20 професора и 42 доцента. У свим специјалностима постоји редовна и ванредна настава, а број
студената на факултету је преко 2.300. Године 2007.
Национална агенција за акредитацију у професионалном усмерењу оценила је СВУБИТ оценом 3,51. Општа
комуникација и информационе науке добиле су, за организацију образовно-квалификационих степена бeчелор,
магистар и доктор, оцену врло-добар 5, за максимални
рок од 6 година.
Библиотекари и библиографи обучавају се на катедри за Библиотекарство и информациoне науке. То је
најстарија катедра у СВУБИТ-у и има како веома бога1
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то искуство, тако и корисну традицију, које користи у
припреми школских планова и програма, као и за обуку
студената.
Академски састав катедре чине 8 предавача који раде по уговору – 2 професора, 3 доцента, 1 доктор, један
главни и један старији асистент. У обуци студената учествује и велики број предавача са других катедри и Одсека за општеобразовне науке. Сваке године се прима
око 75 студената – 50 редовних и 25 ванредних, а 50% од
места за ванредне студенте су резервисана за обуку библиотекара који већ раде. Радује нас повећани интерес
студената – кандидата. О томе говоре и следећи подаци:
школске 2006/2007. за Библиотекарство и информацине
науке конкурисало је 688 кандидата, 2007/2008 – 488,
2008/2009 – 606. У просеку, за једно место конкурише
седморо заинтересованих.
За упис на СВУБИТ конкуришу млади који су завршили гимназију. У последње две године гимназијско
образовање у Бугарској се завршава матуром. Кандидати који су положили матуру имају право да конкуришу
оценама са матуре. (Максимална средња оцена је 24, и
она се добија дуплирањем оцена са матуре из бугарског
језика и књижевности, оцена из страног језика и општег
успеха у дипломи). Али ако је оцена са матурског ниска,
кандидати имају право да је се одрекну и да се пријаве за
пријемни испит, који чини тест састављен од 90 питања,
од којих су 50 из бугарске књижевности, 20 из бугарског
језика и 20 из психологије. Сваки тачан одговор доноси један бод. У том случају, средња оцена се образује од
дуплиране оцене добијене на тесту, од оцене из страног
језика и од опште оцене у дипломи.
Кандидати који су завршили школу у годинама када
није било матуре, обавезно полагажу писмени испит (тест).
Настава са редовним и ванредним студентима у
образовно-квалификационом степену бeчелор (основне академске студије) траје 4 године тј. 88 семестара,
од којих сваки има 15 радних недеља. Они који успешно
заврше могу своје образовање да наставе на једином магистарском програму на катедри – Библиотечко-информациона комуникација, затим на магистарским програмима других универзитета и високих школа у земљи,
којих у Бугарској има 51, као и у иностранству. Предавања на магистарским студијама трају три семестра и
предлаже се могућност редовног и ванредног праћења
наставе. Катедра образује и докторанте – редовне (3 године) и ванредне (4 године).
Циљ наставе на образовно-квалификационом степену бeчелор је да се припреме стручњаци способни и
богати знањем. Они би требало да се, на основу својих
вредности, афирмишу у свим бугарским библиотекама,
које се последњих година активно трансформишу у библиотечко-информационе центре и на услузи су својим
корисницима не само с класичним, већ и са модерним
изворима информација из свих видова знања и друштвеног живота.
Из тог разлога, катедра је увек посвећивала посебну пажњу школским плановима и програмима, који су
у више наврата мењани, осмишљавани на различите начине и осавремењивани.
У периоду од 1950. до 1989. велики утицај на планове и програме рада извршила је комунистичка идео-

логија, а јака идеолошка усмереност била је заступљена
како у стручним, тако и у општеобразовним и друштвеним дисциплинама које су биле и методолошка основа
за библиотекарско образовање у Бугарској.
Демократске промене у Бугарској с краја 1989, потписивање Болоњске декларације и развој Болоњског
процеса, наш пријем у Европску унију, светска глобализација и чланство Бугарске у IFLA, ALA, EUCLID и
EBLIDA, претворили су се у важне факторе који су довели до значајних реформи, како у високом образовању у
Бугарској, тако и до промена у школским плановима и
програмима. Било је потребно пажљиво да проучимо и
анализирамо светско искуство у образовању библиотекара, да истакнемо његове водеће међународне карактеристике и поново да осмислимо своје школскe планове
у европском и међународном контексту.
То су разлози због којих се наши школски планови и
програми у последњих 20 година налазе у сталној динамици чији циљ је да у сфери библиотечко- информационог образовања постигне максималну реализацију идеја
Болоњске декларације, Болоњског процеса и библиотекарских институција које су водеће у свету. Осим тих тежњи, услов је и да сачувамо сопствену добру традицију
коју имамо и која је доказала своју ефикасност.
У годинама транзиције у друштвено-политичком и
економском животу земље, наши школски планови и
програми били су у четири наврата суштински мењани.
Наш главни циљ био је да их усагласимо са савременим
тенденцијама наставе у обуци библиотекара сродних високообразовних установа у Европској унији и Сједињеним Америчким Државама.
Учињене су и промене везане за методе излагања
школског градива, за форме оцењивања, контролу знања и вештина студената, као и за начин провођења практичне наставе.
Једна од суштинских промена у школским плановима била је подела дисциплина на обавезне, изборне и
факултативне, с укупном сатницом од 2.800 часова. Од
њих, за обавезне дисциплине предвиђено је 1.785 часова, у које је укључено 60 часова летње школске праксе
и 90 часова специјалистичке праксе. За изборне дисциплине предвиђено је 555 часова, а за факултативне 355.
За припрему дипломског рада или државног испита одређено је 120 часова. Део специјалистичких дисциплина
заузима око 70% свих часова, а на општеобразовне иде
око 30%, укључујући и изучавање језика и спорта.
С тим новим структурирањем, школски планови се
приближавају одговарајућим високим школама у Европи и САД.
По последњем школском плану, за групу обавезних
дисциплина за 4 семестра укључено је 26 школских
предмета као што су: Библиотечки информациони ресурси, Библиотекарство и историја библиотека, Теорија
и историја библиографије, Каталогизација и класификација докумената, Библиотечки менаџмент, Национална
и специјална библиографија, Библиотечки фондови, Библиотечки PR, Библиотечка социологија, Библиотечко и
приручно-информационо услуживање, Стандардизација библиотечког пословања, као и неки други.
Очито је да у обавезним дисциплинама преовлађују стручне, које дају фундаментална знања студентима
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за професију за коју се припремају. Важно место међу
обавезним дисциплинама заузимају и следеће: Језичка култура, Руски и Енглески језик. Њима се појачава
припрема студената у сфери знања страних језика, које
им је неопходно за већу мобилност и рад у иностраним
библиотекама.
У структуру обавезних дисциплина спадају и Примењени софтвер и Библиотечке компјутерске технологије, на основу којих се студенти припремају за рад на
аутоматизацији библиотечких процеса.
Друга група дисциплина су изборне и у њихов састав је укључен 21 школски предмет, са укупном сатницом од 750 часова, од којих би студенти требало да изаберу минимум 555 часова.
У ту групу предмета спадају стручне и општеобразовне дисциплине, као и комплекс библиографских,
на основу чијих проучавања се студенти специјализују за рад у јавним библиотекама. Те дисциплине су:
Међународна библиографска сарадња, Инострана библиографија, Завичајна библиографија и Персонална
библиографија.
Стручне дисциплине које су укључене, професионалним знањима и вештинама надограђују и шире
основне. Тако, усмереним дисциплинама припадају и:
Библиотеке и цензура, Значајне библиотечке колекције,
Информациона писменост за одрасле.
Комплекс изборних дисциплина који пружа могућност студентима да се специјализују за посао у школским библиотекама укључује: Педагогију, Дечју психологију, Услуживање деце и ученика у библиотекама и
медијатекама и Информациону писменост.
Истој групи припадају и две друге дисциплине – Нова бугарска књижевност и Технике научног рада, које
међу студентима шире информације о личностима и
процесима који се одвијају на бугарској књижевној сцени и пружају им знања неопходна за остваривање сопствених научних истраживања.
Трећа група дисциплина су факултативне. Њих
чине 12, углавном општеобразовних дисциплина, са
укупном сатницом од 580 часова, од којих би студенти
требало да изаберу минимум 385. Те дисциплине имају
за циљ да повећају информисаност студената из области књижевности, историје, да ојачају њихово знање
страних језика и да им пруже знања о процесима који теку у Европској заједници, као и да утичу на повећање њихове опште културе. У тај циклус укључене су
следеће дисциплине: Европске интеграције, Европски
образовни системи, Дечја књижевност, Западноевропска књижевност 20. века, Други западни језик (по избору), Америчка књижевност 20. века, Историја религије,
Историја Балкана, Историја Бугарске, Политикологија
и Празнични календар. Сваког семестра, студенти сами
бирају одређени број изборних и факултативних дисциплина које одговарају њиховим личним интересима.
Тако они, слично студентима у европским образовним
институцијама, сами себи одређују обим обавеза током
семестра.
Ванредни студенти изучавају све дисциплине, али у
мањем обиму (50%) од предвиђеног хораријума.
Водећа идеја, при стварању последњег школског
плана за специјалности библиотекарство и библиогра-

фија, била је да студенти добију корисна знања и вештине за испуњавање различитих послова у библиотекама
и другим сродним институцијама. Катедра је као основу за образовање библиотекара узела следећа знања и
практичне вештине:
•
„Стручна библиотечка и библиографска знања;
•
Знања о технологији рада у библиотекама;
•
Практична знања о начинима узајамног односа
библиотека и друштва;
•
Основна знања о маркетингу и менаџменту;
•
Вештине коришћења библиотечких и компјутерских технологија у раду библиотека;
•
Језичка знања;
•
Комуникацијске вештине;
•
Знања која повећавају њихову општу културу“2.
Да би се обезбедила мобилност студената, уведен је
систем трансфера кредита. Кредити се образују од ангажованости студента у слушаоници и ван ње. Укупан број
кредита за четворогодишње школовање је 240 – за једну школску годину 60, а за сваки посебни семестар 30.
Они се скупљају од обавезних, изборних и факултативних дисциплина, које су укључене у школски план датог
семестра. У оквиру школске године, кредити могу да се
пребаце из једног у други семестар, али не могу да се
пребацују из једне у другу школску годину.
Важно место у школском програму заузимају и две
праксе – школска и специјалистичка. Школска пракса,
у обиму од 60 радних сати, организује се после IV семестра, а специјалистичка, у обиму од 90 часова, је током
VII семестра. Прва практична настава се изводи „у великим научним, универзитетским или регионалним библиотекама током лета, после завршетка друге године.
Циљ јој је да студенти добију представу о целокупном
послу у конкретној библиотеци“3. Друга практична настава се обавља у водећим бугарским библиотекама у
којима се студенти упознају са неким софтверским производима, аутоматизацијом, коришћењем информационих технологија у практичном раду и утврђују оно што
су научили из стручних дисциплина.
Током друге праксе, студент обавезно разрађује и
семинарски рад на тему из области стручних дисциплина. Он је у обиму од 20 страница, студент га брани и добија оцену.
У процесу наставе користе се предавања, семинарске и лабораторијске вежбе, „радне“ игре, дискусије.
Велики део предавања се илуструје кроз пројекције одговарајућих филмова, видео касета и Power Point презентација. Предавања из информатичких дисциплина се
обављају у компјутерским кабинетима, у којима се студентима демонстрирају софтверски производи, могућности различитих on-line база и Интернета.
Форме испитивања и оцењивања студената су различите. Успешно се примењују писмени, усмени и практични испити. Неке дисциплине се оцењују директно
оценом, у другима се бране семинарски радови, пројекти или реферати, у трећем случају, испит протиче у решавању тестова.
Добринка Стойкова, „Хармонизиране на учебния план и програми на
специалността ,Библиотекознание и библиография’ със съвременните
тенденции в обучението на библиотекари“, Библиотека бр. 5 (2005): 43.
3
Исто, 47.
2
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Образовно-квалификациони степен бечелор студенти завршавају одбраном дипломског рада или државним испитом из стручних дисциплина.
Право на израду дипломског рада имају студенти
чија је средња оцена из свих стручних дисциплина врлодобар 4.5. Теме дипломског рада су из области стручних
дисциплина, одређују се заједно са стручним руководиоцима (менторима) и разрађују се у обиму од 60 до 80
страница. Многи од припремљених дипломских радова
имају значајни допринос у области библиотекарства и
библиографије. Урађено је десетак дипломских радова
из области историје појединих библиотека и читалишта, који немају написану историју. Други представљају
проучавања живота и доприноса познатих бугарских и
страних библиотечких научника. Врше се и интересантна социолошка проучавања пружања библиотечких и
информационих услуга читаоцима. Студенти разрађују
теме везане за читање деце, за пружање услуга лицима
са посебним потребама, за пружање услуга деци и ученицима. Исто тако, проучавају и положај школских библиотека. Студенти показују и велико интересовање за
проучавање тема везаних за проблеме PR, библиотечког
менаџмента и др. Мноштво дипломских радова има за
циљ израду библиографија познатих бугарских и страних стваралаца, писаца и научника, упечатљивих по
свом обиму и прецизности.
Дипломски радови се рецензирају и бране пред државном испитном комисијом, коју чине три хабилитирана наставника. Студенти који имају просек мањи од
4.5 завршавају полагањем усменог државног испита.
Они који су завршили специјалност Библиотекарство и библиографија успешно се реализују у свим типовима библиотека (националним, јавним, школским,

специјалним, универзитетским и другим). У земљи их
укупно има око 6.000. На основу њихове озбиљне припреме у области компјутера, информационих технологија, као и знања страних језика, они се с афирмишу у
свим медијима, у архивима, у информационим центрима, као и у многим државним и приватним фирмама, у
којима су плате више од оних у библиотекама.
Као резултат сталног побољшања организације школског процеса и наставничког рада у СВУБИТ-у,
рејтинг школе се стално повећава. Школске 2008/2009.
године, као резултат великог новинарског истраживања
рејтинга више од педесет универзитета и високих школа, наша школа је заузела треће место у земљи после Софијског и Медицинског универзитета у Софији.
У СВУБИТ-у је створено и Студентско научно друштво, чији је циљ да формира трајна истраживачка интересовања код студената и да активизира њихово учешће у научним пројектима и догађајима, као и да их
подстакне да објављују своје радове.
За висок рејтинг СВУБИТ-а, важну улогу играју и јаки
међународни контакти и договори о сарадњи са више од
20 иностраних универзитета из многих европских земаља, међу којима је и Катедра за библиотекарство и информатику Београдског универзитета. Договор о сарадњи
са овом установом склопљен је пре више од шест година.
Уверена сам да ћемо, упорно пратећи друштвену
мисију, стратешке циљеве и приоритетне задатке који су
постављени пред СВУБИТ-ом, постићи још боље резултате у припреми библиотечко-информационог кадра,
који ће бити конкурентно способан и спреман да се реализује и на европском пословном тржишту.

превод с бугарског
Елизабета Георгиев

Катедра „Библиотечни и информационни науки”
Факултет по библиотекознание, информационни системи и обществени комуникации в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии
Резюме
Статията отразява опита на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии в
София в подготовката на библиотекари.
Ключови думи:
Библиотечно образование, Катедра „Библиотечни и информационни науки”, Факултет по библиотекознание, информационни системи и обществени комуникации, Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии

Library and Information Science Department at the State University of Library Studies in Soﬁa, Bulgaria
Abstract
This paper presents the State University of Library Studies (Soﬁa, Bulgaria) experience in professional education of librarians.
Key words:
librarians’ education, State University of Library Studies, Library and Information Science Department, Soﬁa, Bulgaria
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Школовање библиотекара у
Републици Српској
Сажетак
У раду је представљено школовање библиотекара у Републици Српској, као и у Босни и Херцеговини, уз истицање
њихових специфичних карак теристика. Без обзира на многе потешкоће, традиција школовања библиотечких кадрова
траје готово пет деценија. Примјена Болоњског процеса у систему високошколског образовања прихваћена је и на
универзитетима у Републици Српској. У четворогодишњи студијски програм Катедре за општу књижевност и библиотекарство Филозофског факултета у Источном Сарајеву, унесене су програмске промјене, у циљу побољшања квалитета. Акредитација факултета и студијских програма се тек очекује, a у припреми су и дипломске академске студије
– master студије библиотекарства. Сматрамо да овај, унапређени концепт студија, даје подршку успостављању новог
профила, како библиотекара, тако и радника у области образовања и културе.
Кључне ријечи:
библиотекарство, образовање библиотекара у Републици Српској, Филозофски факултет Источно Сарајево, високо
образовање у Босни и Херцеговини

У Босни и Херцеговини постоји дужа традиција и
континуитет у образовању библиотечких кадрова. Послије Другог свјетског рата, у организацији система високошколског образовања, појавиле су се веома јасне
идеје, поред осталих образовних профила, да се успостави и редовно образовање библиотекара. Недостатак
националне библиотеке, која је основана тек 1945. године, а и универзитета у БиХ, који настаје формирањем
високошколских установа исте године, покушава се надомјестити дотадашња празнина у високом образовању.
Међу најстаријим висoкошколским установама у Босни и Херцеговини је Виша педагошка школа, основана у
Сарајеву 22. новембра 1945. године, која је 1969. године
трансформисана у Педагошку академију. Формирање првог универзитета уследило је након тога, већ 1949. године1, са јасном намјером да се на овим просторима надокнади недостатак високошколских институција.
Oдлука о оснивању Групе за библиотекарство на
Вишој педагошкој школи у Сарајеву донесена је 1961.
године2, на основу већ познатих иницијатива Друштва
библиотекара БиХ. Послије завршеног двогодишњег
студија стицало се звање библиотекара. Била је ово једина институција за образовање библиотечких кадрова
у Босни и Херцеговини до 1972. године, када је на Филозофском факултету у Сарајеву основан Одсјек за општу

књижевност, сценске умјетности и библиотекарство3.
Овако комбинован студиј настао је на основу потреба за
кадровима у области сценских умјетности и у области
библиотекарства. Тако је створена могућност високог
институционалног образовања библиотечких кадрова4.
Организација студија била је уређена са оснивањем
два смјера, у којима је комбинована компаративна књижевност са театрологијом и библиотекарством. Прве двије године подразумијевале су исти програм, у којем се
изучавала свјетска књижевност и други општеобразовни
предмети, док су друге двије године подразумијевале студирање посебних стручних дисциплина из библиотекарства или театрологије. Послије завршетка студија стицало
се звање дипломираног компаративисте и дипломираног
библиотекара или дипломираног компаративисте и театролога. Већ 1974. године, на Одсјеку за општу књижевност и библиотекарство, одбрањена је и прва докторска
дисертација из библиотекарства. Редовне постдипломске
студије библиотекарства организоване су 1986. године.
Систем високошколског образовања подијељен је у БиХ
по територијалном принципу од почетка рата 1992. године. Данас се студиј библиотекарства организује на Филозофском факултету у Сарајеву (Федерација Босне и
Херцеговине) и на Филозофском факултету на Палама
(Република Српска). Треба подсјетити да се 2011. године навршава педесетогодишњица школовања библиотечких кадрова у БиХ. То је добра прилика да се организује и
пригодан научни скуп у Републици Српској.

1

3

Студиј библиотекарства у Босни и Херцеговини

6

Senija Milišić, „O razvoju nauke, prosvjete i kulture u Bosni i Hercegovini
1943-2003“, Prilozi (2004): 265-274.
2
Sreten Asanović, „Neophodno više stručno obrazovanje bibliotekara“, Oslobođenje XVIII (30. 9. 1961): 4.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Spomenica (1950-1980) (Sarajevo: Filozofski fakultet, 1980), 144-148.
4
Ljubinka Bašović, „Na početku rada“, Bibliotekarstvo XIX, бр. 3 (1973):
93-97.
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Студиј библиотекарства у Републици Српској
Избијањем рата на просторима БиХ 1992. године,
студиј библиотекарства настављен је на просторима
Републике Српске. Одлуком владе Републике Српске,
септембра 1992. године формиран је Универзитет у
Српском Сарајеву и именован први ректор, проф. др Војислав Максимовић. Послије неколико факултета, 1994.
године је основан и Филозофски факултет у Српском
Сарајеву. Одсјек за општу књижевност и библиотекарство, на Филозофском факултету у Српском Сарајеву,
формиран је школске 1997/98. године уз ангажовање
већине професора који су изишли из Сарајева. Схватајући значај школовања кадрова за развој библиотекарства,
уложили су велике напоре да се наставнички кадар и организује. Студентима који су започели студије на Филозофском факултету у Сарајеву омогућено је да заврше
започете студије на Филозофском факултету Универзитета у Српском Сарајеву. Тако су 1998. године дипломирали први библиотекари; први магистарски рад одбрањен је 1999. године, а први докторат већ 2000. године.
Обновљени Одсјек за општу књижевност и библиотекарство имао је нешто измијењен програм и проширен на изучавање неколико предмета из српске књижевности и српског језика. Библиотекарство се изучавало
кроз све четири године студијског програма. У периоду
од 1997. до 2009. године на овој Катедри, како се сада
назива, дипломирала су 94 студента, одбрањена два магистарска рада и четири доктората из области библиотекарства. Редовне постдипломске студије библиотекарства организоване су тек 2006. године.

Увођење новог система образовања према
Болоњској декларацији
У Републици Српској је 19. jула 2006. године донесен „Закон о високом образовању“5, који прописује
начин интеграције високошколских установа и организацију студија према Болоњској декларацији6. У „Закону“ је назначен 1. октобар 2007. године као рок до
којег су високошколске установе дужне ускладити са
овим законом своју организацију, донијети нове наставне планове, увести ECTS систем бодова и примијенити
одредбе које се односе на циклусе високог образовања.
Прихватањем Болоњске декларације предложен је и нови
наставни план и програм на Катедри за општу књижевност и библиотекарство. Први циклус основних студија
организован је према новом наставном плану и програму 2006/07. школске године, у четворогодишњем трајању са 240 ECТS бодова (осам семестара). Циљ новог
наставног плана и програма је увођење нових предмета из библиотекарства и сродних дисциплина, при чему
су се уважавале препоруке међународних институција
и асоцијација које се баве развојем савременог библиотекарства. Студиј је остао двопредметни, што сматрамо
да је предност, јер даје веће могућности новог начина
организовања. Створене претпоставке комбиновања би5

„Закон о високом образовању“, http://www.unssa.rs.ba/lat/kvalitet/osn_
doc/zakonrs.pdf (очитано 3. 2. 2010).
6
„Болоњска декларација“, http://www.unssa.rs.ba/lat/kvalitet/osn_doc/bolonja.pdf (очитано 3. 2. 2010).

блиотекарства са 120 ECTS бодова (као Б предмета), са
осталим двопредметним групама, даваће нови квалитет
овом студију. Настава се организује по принципу четворогодишњег студија, са петом годином master студија од
60 ECTS и докторским студијама.
Како је болоњски процес усмјерен према стручном
оспособљавању, при изради студијских програма поштована су основна теоријска и практична сазнања примјењива у библиотекарству. Основни студијски предмети,
који су усвојени на Катедри за општу књижевност и библиотекарство, заступљени су и у програмима осталих
европских универзитета.
У току студија, изучавају се 24 основна и изборна
предмета из библиотекарства и информатике: 1. Историја писма; 2. Историја књиге и библиотека; 3. Основе
библиотекарства; 4. Историја периодике; 5. Организација библиотека; 6. Организација библиотечког пословања;
7. Управљање информацијама и фондовима; 8. Каталогизација I; 9. Каталогизација II; 10. Теорија информација; 11. Стандарди и прописи у библиотекарству; 12. Класификациони системи; 13. Предметна класификација;
14. Информатика; 15. Историја библиографије; 16. Теорија библиографије. Изборни предмети су: 1. Информациони извори на Интернету; 2. Библиотечка статистика;
3. Заштита културне баштине; 4. Издаваштво и књижарство; 5. Аутоматизација библиотека; 6. Библиографија
у БиХ; 7. Информационе службе и сервиси; 8. Менаџмент и маркетинг у библиотекарству. У току школовања организује се посјета студената, како библиотекама
у Републици Српској, тако и најважнијим библиотекама у Београду: Народној библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, Библиотеци
града Београда и Библиотеци Правног факултета. Дио
својих практичних сазнања студенти стичу и у Матичној
библиотеци у Источном Сарајеву и у библиотеци на Факултету. У оквиру огледне наставе, студенти користе информатички кабинет, а у кабинету за библиотекарство
на располагању је преко пет стотина књига за извођење
практичне наставе. Студенти имају на располагању и веома велику Библиотеку Филозофског факултета.
Осим предмета из библиотекарства, студијски програм подразумијева и изучавање општих предмета и
предмета из књижевности и језика: 1. Теорија књижевности I; 2. Теорија књижевности II; 3. Стара српска књижевност; 4. Античка књижевност I; 5. Античка
књижевност II; 6. Синтакса савременог српског језика;
7. Европски роман до 19. вијека; 8. Историја класичне
свјетске драме и позоришта; 9. Народна књижевност; 10.
Европски роман 19. вијека; 11. Историја модерне свјетске драме и позоришта; 12. Српска књижевност од класицизма до реализма; 13. Модерни свјетски роман прве
половине 20. вијека; 14. Савремени свјетски роман; 15.
Српска књижевност 20. вијека; 16. Теорија критике; 17.
Општа стилистика; 18. Модерна лирика; 19. Интерпретација пјесничког дјела; 20. Публицистичка стилистика;
21. Фонетика и морфологија савременог српског језика;
22. Страни језик I; 23. Страни језик II; 24. Страни језик
III; 25. Страни језик IV. 26. Историја умјетности од почетака до ренесансе; 27. Историја умјетности од ренесансе
до 20. в; 28. Педагогија. Изборни предмети су: 1. Правопис српског језика; 2.Латински језик; 3. Физичко васпи-
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тање; 4. Увод у компаративно изучавање књижевности;
5. Класично позориште; 6. Версификација; 7. Авангардно позориште, 8. Наратологија; 9. Теорија романа;
10. Упоредна књижевност јужнословенских народа; 11.
Постмодерна свјетска књижевност.
Студирање на Катедри за општу књижевност и библиотекарство усклађено је са савременим токовима
науке о књижевности, науке о библиотекарству и културолошким и стручним дисциплинама. Послије обавезног завршног рада, стиче се звање дипломираног компаративисте и дипломираног библиотекара.
Основни студијски програм је лиценциран од стране надлежног министарства Републике Српске.7 У наредном периоду предстоји акредитација факултета и
студијских програма у Републици Српској. Master програм за библиотекарство је у процедури лиценцирања,
а од школске 2010/11. године започеће упис нове генерације студената, као наставак досадашњег болоњског
процеса. Нови „Закон о високом образовању“ је у јавној
расправи.

Циљ студијског програма
Циљ овако конципираног студијског програма је
овладавање теоријско-методолошким апаратом проучавања опште књижевности, као и оспособљавање за тумачење пјесничких, драмских и других прозних дјела,
успостављање њиховог мјеста унутар свјетске и српске
7

Лиценцирање, према „Закону о високом образовању“ из 2006. године, је
додјељивање дозволе за пружање услуга високог образовања у складу са
одредбама овог закона. Акредитација је испуњавање стандарда квалитета
и она тек предстоји за све факултете у БиХ.

књижевности, као и њихов компаративни однос према
књижевним дјелима свјетске баштине.
Студијски програм има за циљ и овладавање библиотечко-информационим вјештинама за потребе институција, установа и информационих средишта у којима
су потребна знања организације библиотека, савременог библиотечког пословања, обраде и кориштења, као
и управљања информацијама и фондовима у новом
информатичком окружењу. Овладавање историјским
знањима о књизи, писму, периодици, издаваштву, књижарству и заштити културне баштине, омогућава нам
oдређење мјеста нашег библиотекарства, као и његов
компаративни однос према међународним развијеним
библиотечким системима.
Овладавање културолошким знањима којима се успостављају међурелације између књижевности, културе
и знања уопште и свјетског културно-историјског контекста са начинима презентације, како националног, тако и свјетског знања, сматрамо квалитетном димензијом овако конципираног студија.
У досадашњој пракси је препознатљиво да су свршени студенти Опште књижевности и библиотекарства
били успјешни библиотекари, руководиоци библиотека,
новинари, телевизијски сарадници, истакнути културни
радници, уредници и управници различитих установа
културе. Оно што је основна претпоставка за успјешног
библиотекара, па и доброг културног радника је добро
стручно образовање, опште образовање, знање примјене
нових информационих технологија, управљање знањем и
информацијама и знање страних језика. Сматрамо да овако конципиран студиј даје подршку успостављању новог
профила, како библиотекара, тако и културног радника.

Library Education in the Republic of Srpska
Abstract
The paper presents the education of librarians in the Republic of Srpska, as well as in Bosnia and Hercegovina, clarifying
their speciﬁc characteristics. Despite many diﬃculties, the tradition of education of librarians is аlmost ﬁve decades long.
Implementation of the Bologna process in higher education system is accepted in universities in the Republic of Srpska. The
four year program of the Department of Comparative Literature and Librarianship, Faculty of Philosophy, entered the new
program changes, to improve quality. Accreditation of the program is only expected, as well as the establishing of master
program, but we are strong in beliefe that it will contribute substantially to the new proﬁle of educator, librarian and cultural
worker in the Republic of Srpska.
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Студије школског библиотекарства на
Педагошком факултету у Сомбору
Сажетак
Педагошки факултет у Сомбору, једини у Републици Србији, од академске 2005/6. године, започео је да образује школске библиотекаре. Циљ студијског програма јесте образовање стручњака који на основу стечених библиотечких, педагошко-психолошких и информатичких знања, могу самостално и квалитетно да обављају послове у школским библиотекама.
Кључне речи:
Педагошки факултет у Сомбору, студије школског библиотекарства, основни студијски програм, акредитација, перспек тива развоја

Школска библиотека је портал који уводи будућег
читаоца у чаробни свет књиге. Она стоји на почетку
читања и зато је улога школског библиотекара најодговорија у нашој струци. Од њега зависи формирање доживотног читаоца, будућег стручњака, интелектуалца,
корисног члана сваког друштва. Савремена школска
библиотека саставни је део школе као васпитно-образовне установе и библиотечко-информационог система,
који обједињује збирке публикација у земљи и омогућава проток и доступност информација из целог света
свим заинтересованим корисницима, у складу са њиховим потребама. Те њене битне карактеристике изискују
да школски библиотекар својим знањима, вештинама
и садржајима библиотечко-информационог рада буде укључен у васпитно-образовни процес и квалитетно
оспособљен за размену информација и комуникацију у
библиотечко-информационом систему.
Одговорног посла школовања ових стручњака латио
се Педагошки факултет у Сомбору оснивањем Групе за
школског библиотекара 2005. године. До 2009/10. академске године, када је уписана пета генерација студената, четрнаест школских библиотекара стекло је ово
стручно звање. Студијски програм основних, додипломских, трогодишњих академских студија Школски библиотекар, 2009. године добио је акредитацију комисије
Новосадског универзитета, сагласно Закону и захтевима
Болоњске декларације.
Акредитоване су основне академске студије у трајању од три године (180 ЕСПБ бодова), након којих се

стиче звање школски библиотекар. У припреми за акредитацију је програм дипломских академских студија у
трајању од две године (120 ЕСПБ бодова), које обезбеђују звање дипломирани библиотекар мастер.
Основни студијски програм за школске библиотекаре структурисан је као трогодишњи студиј који садржи општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно-апликативне предмете. Настава
се изводи у семестрима, а укупан број ЕСПБ бодова за
семестар износи 30, за студијску годину 60. С обзиром
да је укупно трајање студија шест семестара, студент
би током студија требало да оствари укупно 180 ЕСПБ
бодова.
Циљ студијског програма јесте образовање стручњака који, на основу стечених библиотечких, педагошко-психолошких, те информатичких знања, као и
познавања савременог менаџмента информација, владају компетенцијама неопходним за обављање послова у школским библиотекама. Поред тога, захваљујући
изборном подручју, студенти би требало да специфично
уобличе свој стручни профил, као и да буду оспособљени за перманентно самообразовање, те евалуацију сопственог рада.
Студијски програм образује и оспособљава школског библиотекара за самостално обављање основних
стручних библиотечко-информационих функција, али и
за перманентно унапређење мисије савремене школске
библиотеке у нашој средини и за њену трансформацију
у информациони и референтни центар у којем се врши
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не само издавање књига, већ и селекција података, комуникација и употреба знања.
Сврха студијског програма јесте формирање стручњака са академским образовањем који поседује значајно
проширена и продубљена знања у односу на знање стечено у средњој школи, као и интегрисано знање неопходно
за разумевање научне основе из области библиотекарства, што му омогућава квалитетан рад у школским библиотекама. Имајући у виду тренутно стање у школама
које карактерише одсуство стручних лица у школским
библиотекама, те улогу и важност коју школска библиотека, као прва библиотека са којом се ученици сусрећу, има
у формирању личности ученика, а тиме и директно његове опште културе, неопходно је образовати стручњаке
који ће на задовољавајући начин обављати послове школ-

ског библиотекара. Ово тим пре ако се има у виду значај
писаних медија, као и савремених информационих и комуникационих средстава које библиотеке све више користе, по целокупну културу и образовање сваког друштва.
Унапређење организације рада школске библиотеке
увођењем и креативном применом нових компјутерских
и медијских технологија у циљу побољшања библиотечко-информационе делатности, унапређење структуре и
организације фондова и рад са корисницима и заједницом у којој школа делује, битни су циљеви који се постављају пред савременог школског библиотекара.
Посматран са становишта потребног стручног профила, овакав програм образовања омогућава школском
библиотекару да се активно укључи у остваривање педагошке мисије савремене школе, као и да ученицима,

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија
Студијски програм основних трогодишњих академских студија школски библиотекар

Назив предмета

I

Енглески језик I

4+0

Филозофија образовања

II

ECTS

Назив предмета

III

5

Енглески језик II

4+0

5

2+3

5

Социологија образовања

2+1

3

Историја

2+1

4

Српски језик II

2+3

5

Информатичке технологије
у образовању

3+3

8

Класификациони системи

2+2

6

Савремено
библиотекарство

2+2

6

Култура говора са реториком

2+1

3
2+2

6

Базе података

3+4

9

Meдијска култура

2+2

5

Изборни предмет II

4+4

9

0+3

9

2+3

5

Психологија

3+3

7

Каталогизација

2+2

6

Изборни предмет I

2+2

4

0+6

10

Пракса II

60

УКУПНО ECTS

0+4

УКУПНО ECTS

0+6

60

Прва година

10

Друга година

Назив предмета

V

Енглески језик III

4+0

5

Менаџмент и маркетинг у
библиотекарству

2+2

6

Историја књиге, писма и
библиотека

2+2

6

Основе теорије
књижевности

3+3

6

2+2

4

Изборни предмет III

VI

ECTS

Школске библиотеке

2+2

6

Изборни предмет IV

2+2

4

0+4

8

Пракса III

ECTS

Библиографија

Српски језик I

Пракса I

IV

0+4

Завршни рад

15

15
60

УКУПНО ECTS
Трећа година
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наставницима и сарадницима у настави обезбеди неопходне публикације и актуелне информације из библиотечко-информационог система.
По завршетку основних студија, студенти на овом
нивоу образовања имају следеће компетенције:
Владање основним знањима из домена библиотекарства и образовних наука;
Употреба и развој професионалних знања, стручних, педагошко-психолошких и информатичких, неопходних за успешну реализацију рада у основношколским и средњошколским библиотекама, као и у дечјим
одељењима јавних библиотека;
Познавање функционалних вештина неопходних за
самостално обављање основних библиотечких стручних
послова од набавке, обраде, чувања и коришћења публикација, до рефералних услуга и претраживања локалних
и глобалних база података;
Познавање и коришћење међународних норматива
и стандарда у каталошко-библиографском раду и стручној обради библиотечке грађе у различитим изворима и
форматима;
Способност пружања подршке ученицима да користе публикације и информације, да развијају читалачки
укус и навике и да самостално и перманентно користе
изворе знања и информација;
Познавање вештине комуникације и интеракције са
ученицима одређеног узраста, родитељима, менаџментом школе и широм заједницом у реализацији образовних и васпитних циљева;
Интердисциплинарне и интеркомпетиционе способности – познавање и примена нових информационих
и образовних технологија, познавање рада са децом;
Планирање и евалуација сопственог континуираног
професионалног развоја.
Полазећи од принципа пуне комплементарности
и перманентне повезаности теоријских и практичних
аспеката савременог школског библиотекарства, током прве године студенти посећују Градску библиотеку
у Сомбору, Народну библиотеку Србије и Библиотеку

Матице српске, где се непосредно упознају са функцијама савременог библиотечко-информационог система у Србији. Стручна пракса одвија се и у школским
библиотекама основних и средњих школа у Сомбору,
где под надзором асистената и школских библиотекара, студенти самостално сређују, инвентаришу и
сигнирају библиотечку грађу и услужују кориснике
библиотеке. Када студенти током предавања и вежби
савладају основе каталогизације и класификације по
међународним стручним стандардима, обавља се самостална електронска обрада публикација и израда
пригодних тематских библиографија. Студенти учествују у организацији програма школске библиотеке,
у промотивним активностима и представљању услуга
школских библиотека. Током праксе, сви студенти воде
дневнике, а пракса се вреднује одговарајућим износима ЕСПБ бодова.
Израдом завршног рада, студент синтетише знања
стечена током студија и показује способност самосталне обраде и решавања одабраног стручног проблема у
складу са основним постулатима научне методологије и
коришћењем информационих извора и литературе. Завршни рад представља истраживачки задатак студента
у којем се он упознаје са методологијом истраживања у
области савременог школског библиотекарства.
Да расте интересовање за позив школског библиотекара, доказује и перманентно повећавање броја уписаних студената на Педагошком факултету у Сомбору. Прве године уписало се једанаест студената, а ове 2009/10.
уписано је деветнаест.
Студиј библиотекарства на Педагошком факултету
омогућава комплементарност педагошких и библиотечких знања и јединство теоријског и практичног приступа
у настави, што као циљ и резултат има оспособљеност
студената да после завршених трогодишњих студија могу самостално и професионално, компетентно и одговорно да обављају послове школског библиотекара, уз
познавање и коришћење међународних стручних стандарда који важе у целом свету.

Education for school librarians at the Faculty of Pedagogy in Sombor
Abstract
Faculty of Pedagogy in Sombor star ted to educate school librarians from the academic year 2005/6, as the ﬁrst and only institution of that proﬁle in the Republic of Serbia. The aim of the three years program is to educate experts on the basis of the
acquired knowledge from the ﬁelds of librarianship, pedagogy, and psychology. Trained like professionals they should independently per form quality work in school libraries.
Key words:
Faculty of Pedagogy in Sombor, the study of school librarianship, a basic program of study, accreditation, development prospects

ЛИТЕРАТУРА
1. Вучковић, Жељко. „Педагошки факултет у Сомбору: Студије школског библиотекарства“. Панчевачко читалиште 7, бр. 12 (12. 5. 2008): 60-61.

2. Документација за акредитацију студијског
програма: Школски библиотекар (необјављени
документ).
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Online Public Access Catalog
јуче, данас, су тра
Сажетак
У овом чланку дат je кратак преглед развојa on-linе јавно доступних каталога (Online Public Access Catalogues – OРАС),
као и све присутнија потреба библиотека да своје каталоге учине транспарентнијим и разумљивијим за кориснике. Редизајнирањем својих OPAC-a, библиотеке имају нову шансу да поново постану прво место од којег се креће у потрагу за
информацијама. У другом делу рада представљена су два модерна библиотечка каталога – Градске библиотеке у Бечу
и Koламбас јавне библиотеке, као и каталог комерцијалне on-line књижаре Amazon.
Кључне речи:
OPAC, развој OPAC-а, Каталог 2.0, Градска библиотека у Бечу, Koламбас јавне библиотеке, AquaBrowser, Amazon
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Први on-line јавно доступни каталози (Online Public
Access Catalogues – OРАС) јављају се у Америци средином шездесетих година двадесетог века. Конгресна библиотека у то време почиње да развија MARC формат
(Маchine-Readable
Cataloging) који прописује стандардну структуру машински
читљивих каталошких записа, што омогућава пренос
података из једног система у
други без конверзије. Једна
од првих библиотека која је
представила свој ОРАС била
је Библиотека Државног универзитета у Охају, чији каталог је нудио претраживање по
аутору, наслову, комбинацији
та два параметра и сигнатури. Каталошки записи су се
састојали од кратког библиографског описа који су чинили: податак о аутору, наслов,
година издавања и локацијски подаци – сигнатура, инвентарни број и информација
о статусу примерка. Крајем
седамдесетих година уведено

је претраживање по предметним одредницама, а записи
су обогаћени додатним библиографским елементима.
Најраније генерације ОРАС-а омогућавале су претраживање уносом тачног целог израза. Као резултат се

Историја OPAC-a
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добијао скраћени библиографски запис. Поступак претраживања није се разликовао од онога у лисном каталогу, иако су неки каталози омогућавали претраживање
по кључним речима.
Каталози друге генерације развијају се током осамдесетих година и они користе Булове логичке операторе, операторe близине, претраживање по кључним речима, различите могућности приказа тражених записа,
као и разне начине пружања помоћи кориснику.
Нова генерација каталога – Next Generation Catalog
или Каталог 2.0, донела је иновације у области технике,
индексирања и презентације. Каталог 2.0 има следеће
карактеристике: технике претраживања нису утемељене
на Буловим логичким операторима; значајно је унапређено предметно претраживање; омогућенo je пребирањe
(browsing); библиографски записи су обогаћени додатним елементима; могући су: постављање упита природним језиком уз коришћење речника или тезауруса; spell
checking, пружање помоћи у преобликовању упита приликом неуспешног претраживања; коришћење елемената из библиографских записа који су добијени као резултат упита за побољшање претраживања; приказивање
записа који најбоље одговара захтеву на првом месту.
Деведесетих година библиотеке су поставиле своје каталоге на Интернет, како би корисницима били доступни увек и са било ког места. Каталог 2.0 је независан од
интегративног библиотечког система, што ствара нове
могућности за имплементацију додатних услуга. Корисницима је омогућено да додељују кључне речи (tags),
оцењују или праве рецензије и своје библиографије које
могу да поделе и са другима. Ови додатни метаподаци
називају се “user generated content“ (садржај генерисан од стране корисника) и могу да се користе за развој
каталога.1
Различити садржаји и понуде на Web-у потискују
понекад неразумљиве библиографске записе и омогућавају брже и једноставније проналажење жељене информације. Библиотеке раде на томе да MARC записе, који
су богати информацијама, отворе ка корисницима. То
чине тако што се угледају на комерцијалне претраживаче који су омогућили динамичну претрагу која никада
не остаје без резултата.

OРАC Градске библиотеке у Бечу
(Büchereien Wien)2
OPAC мреже јавних библиотека у Бечу креирао је
BOND Software für Bibliotheken3. Ова фирма се више од
двадесет година бави развојем софтвера намењеног библиотекама. До сада BOND-ов софтвер користи преко
3.900 библиотека различитих типова у Немачкој и Европи. BOND, 2006. године, добија сертификат DIN EN ISO
9001.
Овај каталог нуди могућност једноставног претраживања преко кључних речи, ограничавајући претрагу
избором врсте медија и огранком библиотеке. Напредно
1
Аne Kristensen, 1.0, 2.0, 3.0 – Evolucija bibliotečkog kataloga na internetu i
primer ’beluga,‘
http://www.goethe.de/ins/cs/bel/wis/sbi/dbs/sr4914338.htm (преузето 1. 3. 2010)
2
The Vienna Public Libraries, http://www.buechereien.wien.at/en (преузето 1.
3. 2010)
3
BOND Software für Bibliotheken, http://www.bond-online.at/ (преузето 1. 3. 2010)

ОPAC Градске библиотеке у Бечу

претраживање може се обавити по уобичајеним параметрима (кључна реч, аутор, наслов, предметна одредница, и др), али и преко:
•
класификације – као резултат ове претраге добија се листа са класификационим ознакама
тражене групе, који су уједно и линкови. Претрага по овом параметру је прилично компликована за кориснике, јер су групе обележене
нејасним словним ознакама интерне класификације Библиотеке, а њихово разрешење се налази у обимном PDF документу;
•
области интересовања (путовања, гастрономија...).
Параметри су линковани тако да корисник, у сваком
тренутку, кликом на дати линк може да добије помоћ и
да види на који начин би требало да унесе појам у жељено поље за претрагу. Као помоћ, уз поља претраге по
аутору, предметним одредницама, класификацији и интересовањима, стоји и А-Z линк – абецедна листа која се
састоји од појмова који су везани за тај параметар (нпр.
у поље аутора је довољно унети само прва три слова презимена и кликом на линк А-Z добија се листа аутора).
Са леве стране се налази листа погодака који могу
бити сортирани према години, медију или слободно –
узлазно или силазно. Са десне стране се приказује детаљни опис изабране публикације и статус примерка у
библиотекама у мрежи. Недостатак је што програм даје
само један формат исписа.

OPAC Коламбас јавне библиотеке (Columbus
Metropolitan Library)4
Библиотека користи АquaBrowser – OPAC нове генерације који je развила холандска компанија Medialab Solutions5. Прототип је први пут употребљен 1998.
године у градској библиотеци Ајндховена, да би 2001.
године Асоцијација јавних библиотека Холандије изабрала AquaBrowser за потребе претраге дигиталних колекција јавних библиотека. Наредних година, велики
број библиотека у Холандији изабрао је AquaBrowser као
универзални претраживач (search engine). Данас је Aqua
4

Columbus Metropolitan Library, http://catalog.columbuslibrary.org/ (преузето 1. 3. 2010)
5
AquaBrowser, http://www.medialab.nl/ (преузето 1. 3. 2010)
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Browser у употреби у више од 2.000 библиотека широм
света, и са правом се може сматрати лидером међу комерцијалним on- line каталозима.
AquaBrowser је унео новине у дизајн и претрагу библиотечких каталога. Естетски се приближио корисницима, а уједно и омогућио да претрага каталога буде занимљива и лака, као претрага Интернета.
При уласку у каталог Коламбас јавне библиотеке
на располагању се налази само један оквир за претрагу (налик на Google), који омогућава корисницима улаз
у AquaBrowser. Визуелно, AquaBrowser је конципиран на
три дизајнерске целине:

AquaBrowser - Discover, Search, Reﬁne
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1. Претрага (Search) заузима централни део екрана
на којем се приказују резултати. AquaBrowser функционише тако што у себи садржи индексирани библиотечки каталог. Када корисник унесе појам, AquaBrowser
претражује по свим
пољима MARC записа. Библиотекама је
омогућено да дефинишу која поља записа ће имати највећу
релевантност (најчешће су то аутор и
наслов), самим тим
ће се записи који их
садрже налазити у
врху резултата претраге. У бази се налазе разне врсте речника који проверавају
правопис и упућују
кориснике на евентуалне грешке. Aqua
Browser врши и фасетно претраживање које је све више
у употреби, јер нуди
групе појмова везане
за предмет претраге
којих се корисници
AquaBrowser - Word Cloud
сами не би сетили.

2. Откривање (Discover) се налази на левој страни
екрана и представљено је у облику анимираног облака
речи (word cloud) што је и заштитни знак AquaBrowser-a.
Облак речи служи да корисницима сугерише нове појмове како би добили боље резултате на постављени упит.
Сви појмови који се у њему налазе су у некој логичкој
вези са траженим термином.
Појмови су представљени на динамичан и привлачан начин. Сваки има своју боју, која је објашњена у легенди у углу прозора. Коламбас јавна библиотека користи четири боје:
•
црну – која приказује термине који се сугеришу
кориснику (асоцијације),
•
црвену – која показује путању којом се дошло
до неког појма,
•
плаву – која нуди различите варијанте писања
речи и
•
зелену – која нуди преводе траженог појма.
Одабиром речи из облака корисник се креће кроз
каталог и открива нове везе и појмове. Избором појма
у облаку речи извршава се нова претрага и увећава број
погодака. Резултати остају сложени по термину из прве
претраге, али су поређани по релевантности односа првог и другог упита. Када се поново кликне на појам са
којим је започета претрага добија се исти број погодака
као у првој претрази, само што су резултати сада поређани по асоцијативном термину. Сликовито, као први
термин за претрагу узет је ирски аутор Џејмс Џојс. Уносом ауторовог имена добијено је 476 погодака, а у облаку речи се појавио велики број асоцијативних појмова
(написаних црном бојом). Одабиром асоцијативног термина портрет поново се извршава претрага којом се добија 8.298 погодака. У врху претраге се сада налазе резултати поређани по вези и између термина Џејмс Џојс
и портрет, а на дну су резултати везани за појам портрет. Поновним кликом на први термин (Џејмс Џојс)
добија се 476 погодака поређаних по вези између Џејмса
Џојса и портрета, али су сада искључени они који су везани само за термин портрет. Облак речи је у сваком
тренутку могуће заменити класичним прозором за напредну претрагу.
3. Сужавање претраге (Refine) налази се на десној
страни екрана и у њему су, поређани у групе (фасете),
подаци који сортирају поготке. Сужавање претраге омогућава проналажење информација без предзнања библиотечке каталогизације и класификације. То се постиже
тако што се кориснику нуде груписани термини који му
помажу да дође до жељене информације (нпр. предметне одреднице, врста грађе, жанр, временски период и др).
На једноставан начин приказано је све богатство библиотечког каталога и олакшано проналажење онога што је
тражено. У загради поред сваког термина налази се број
погодака који ће бити доступан након сужавања претраге.

Amazon6
Amazon.com je настао 1994. године као мултинационална компанија са седиштем у САД, која је првобитно
радила као on-line књижара.
6

Amazon, http://www.amazon.com (преузето 1. 3. 2010)
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Временом је претраживање до те мере развијено да
је данас могуће одабрати одређену публикацију у различитим форматима (као штампану, аудио књигу, е-књигу,
скраћено издање, у HTML и PDF формату...), по параметрима који су понуђени (кључна реч, презиме аутора,
наслов, ISBN, издавач или предметна одредница). При
уносу одређених параметара могуће је и ограничити
претрагу форматом, узрастом читаоца, врстом повеза,
годином издавања, језиком публикације (у понуди су
енглески, француски, немачки и шпански језик). Једна
од предности коју Amazon нуди је претраживање листе кључних речи, листе аутора од А-Z, листе бестселера итд, што кориснику скраћује време при дефинисању
датих појмова. Добијене резултате могуће је сортирати:
по цени (од највише до најниже и обратно), по оцени
корисника односно потрошача, по томе који је наслов
најпродаванији и по датуму издавања. Код исписа резултата добија са изглед корица и низ линкова који упућују
на додатне информације у вези са одређеним насловом.
Избором поготка, поред описа јединице, понуђени
су и:
•
препорука сличних наслова,
•
дискусиона листа,
•
рецензија,
•
белешка о аутору,
•
купцима је омогућено да креирају своје профиле на којима могу да направе своје листе препорука, дају оцене о књигама, музици и др, састављају водиче,
•
претходне претраге на сајту.

Amazon

Amazon books је уједно и богат каталог који даје могућност прелиставања књига и у овом програму тренутно има преко 250.000 наслова. Због заштите ауторских
права, онемогућено је штампање или умножавање материјала на било који начин.

Трагајући за информацијама, подацима, чињеницама и сами библиотекари често прибегавају
лакшем начину – гугловању. Размишљајући о послу
који свакодневно раде, као и о његовим резултатима, схватају да су промене неопходне, како би се
поново наметнули и постали први избор корисника
који на Интернету траже одговоре на многа питања.

Online Public Access Catalog yesterday, today, tomorrow
Abstract
This ar ticle gives a brief over view of the development of OPAC, as well as more present library needs to make their catalogs
more transparent and understandable for users. Once again there is a chance for libraries to become “users ﬁrst choice” in
searching for relevant information by redesigning its OPAC. Two modern library catalogs are presented in the second part –
catalog of the Vienna Public Libraries and the Columbus Metropolitan Library, and directory of commercial online bookstore
Amazon.
Key words:
OPAC, OPAC development, online catalog, Catalog 2.0, The Vienna Public Libraries, Columbus Metropoliten Library, AquaBrowser, Amazon
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Информационо описмењавање у
високошколској библиотеци
Сажетак
Сналажење у информацијском обиљу, поседовање вештина проналажења, одабирања, вредновања и успешног коришћења информација зависи од нивоа информационе писмености студената, па би стога библиотекари у високошколским установама требало да стреме постизању завидног нивоa информационе писмености студената, као свом највишем циљу. Све је теже издвојити значајне информације од свих расположивих. Оспособити студенте тако да добро
познају дисциплину коју су студирали, развити им жељу и могућност напредовања на студијама и у професионалном
животу после студија, заједнички је циљ свих запослених у институцијама високог образовања.
Кључне речи:
информациона писменост, образовање корисника, високошколске библиотеке, информационо-комуникационе технологије, студенти
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Развој високошколског образовања, промена начина
комуницирања у области науке, процеси перманентног
образовања и појава учења на даљину доводе високошколске библиотеке у ситуацију да морају да интензивирају
свој рад и помере фокус са развоја библиотечке збирке на кориснике, њихово описмењавање и задовољавање њихових тренутних потреба. Дигитализација збирки,
образовање корисника, двадесет четворочасовна служба
информација, савремени приступи проналажењу информација, само су неке од тема. Информациона писменост
је процес усвајања одговарајућих вештина за проналажење информације, користећи при том адекватан начин
или медијум, који на најбољи могући начин задовољава
потребе за информацијама, а које воде њиховом мудром
и етичком коришћењу у друштву. Једна од веома важних
вештина које су део информационе писмености је коришћење електронских извора. Интернет, електронски часописи, базе података, помажу корисницима да дођу до
информација. Научно-технолошки развој, информационе технологије, неминовно воде у информационо друштво, али потпуно искоришћавање потенцијала информационог друштва изван домашаја технологије изискује
информациону писменост као кључну компоненту доживотног учења и, како је многи стручни ауторитети називају, основно људско право у друштву 21. века.
„Развој информационе и комуникационе технологије потпуно је променио начин комуникације, а информационо-технолошка револуција започета је на универзитетима”.1 Интернет је оруђе које омогућава проток
информација, али је питање да ли ће оне успети да се
трансформишу у знање, јер знање је ипак структурисана
1

Стела Филипи-Матутиновић, „Које су перспективе високошколских
библиотека у ери информација?“, Инфотека бр. 3 (2005), www.unilib.
bg.ac.yu/zajednica01/izdanja/infoteka/br3_2005/INFOTEKA_VI_3_Septembar2005_177-195.pdf (преузето 13. 5. 2009).

информација. Зато су библиотеке идеално прилагођене
да обезбеде систем подршке људима који уче на различите начине. „Библиотекари треба да воде оне који уче до
различитих извора на различитим медијима; они морају
да обезбеде подршку за индивидуално учење и учење у
групама, и они треба да понуде технолошку подршку и
индивидуално менторство као помоћ студентима и факултетима у коришћењу различитих материјала и технологија које су данас на располагању“.2 Информационокомуникационе технологије су одавно нашле примену у
библиотекарству, а пре свега у претраживању информација и коришћењу база података на Интернету. Студенти,
истраживачи, научни радници, користе различите базе
података. За било које претраживање потребна је комуникација библиотекара са корисником да би се стекао увид
у материју коју он жели да истражи. Није исто претраживање за дипломца који би требало да презентује неколико
најновијих чланака и познавање уџбеничке литературе и
претраживање истраживача, било за његово даље усавршавање, или публиковање неког рада. Без обзира на тип
корисника, свако претраживање изискује ангажовање више времена него што су корисници најчешће спремни да
одвоје. Зато су важна савремена средства комуникације,
јер корисник не мора сваки пут да дође у библиотеку да
би дошао до неких података.
Библиотекари у високошколским установама требало би да заузму јединствену позицију у покушајима да
се дефинише и постигне информациона писменост студената. Циљ да се студенти оспособе тако да добро знају дисциплину коју су студирали и да су способни да се
прилагођавају и да напредују на студијама и у професионалном животу после студија, заједнички је за све институције високог образовања. Многе студије су показале да
2

Исто.
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се студенти све више ослањају на Интернет као примарни извор информација приликом учења, занемарујући
библиотечке базе података и штампане информационе
изворе, и да око 20% студената никада не процењује квалитет информација које прикупи са Интернета или из
других извора.
Библиотекари имају важну улогу у информационом
описмењавању јер имају обавезу да студенте науче како
да пронађу, вреднују и користе информације и знање у
свету који се динамично развија. Информациона писменост није само од виталног значаја за ефикасно истраживање и побољшање успеха у професионалном раду, већ
је основа за стварање компетентног студента. Америчко
друштво библиотекара ALA инсистирало је на новом моделу учења који полази од премисе да је „Учење чињеница слаба замена за учење људи како да уче”.
Обука корисника требало би свакодневно да буде организована у високошколској библиотеци с обзиром на научно-истраживачки карактер рада наставника и студената.
Суочени са методама које нису раније примењивали, као и
са потребом коришћења друге врсте литературе и библиотека, на које у свом претходном искуству нису навикли,
студенти се осећају изгубљеним. За ралику од библиотека које су користили пре студирања, сада се више упућују
на каталоге, библиографије и друге носиоце информација.
Због тога им је потребна помоћ библиотечких радника, која подразумева упућивање у коришћење библиотеке и литературе и селективна дисеминација информација.
Студентима прве године, који су најнесналажљивији, информације о раду библиотеке су најпотребније. Библиотекар их може пружити на више начина:
1. предавањем о библиотеци одржаним у учионици;
2. предавањем одржаним у самој библиотеци и њеним обиласком;
3. филмским и видео пројекцијама;
4. упознавањем са штампаним водичем.
Студентима су поред информација о библиотеци
потребне и информације о литератури и из литературе.
Тако студент прве године без критичког става прикупља
литературу за семинарски рад и испите. Студент друге
године очекује потребне информације када од библиотекара затражи нешто о одређеном предмету. За студенте
завршних година пожељна су детаљна упутства о библиотечким каталозима, класификационим схемама, референсним збиркама, методама коришћења секундарне и
терцијалне литературе. Неопходно је да сваки студент
развије способност креативног размишљања, страст за
перманентним стицањем нових знања и применом истих
у пракси. У сваком случају, требало би проценити интересовања и способности сваког студента и саветовати га
без потцењивања његовог личног става. До одређених
сазнања о студенту информатор може доћи само кроз
разговор са њим. Сналажење у информацијском обиљу,
поседовање вештина проналажења, одабирања, вредновања и успешног коришћења информација, речју, зависи од
информационог описмењавања. Библиотекар би требало
да упути читаоца како да сам реши свој проблем тако што
ће му указати на секундарне и терцијалне публикације из
те области, може да предложи изворна дела која садрже
тражена решења, као и да припреми жељену информацију на основу постојеће литературе. За достизање инфор-

мационе писмености, улога библиотеке је непроцењива,
а посебно информационо-рефералних центара. Они могу
успоставити везу између писаних и електронских извора информација и обезбедити обуку корисника како да
направе стратегију претраживања, одаберу одговарајуће
изворе за истраживачки рад, пронађу информације, евалуирају, анализирају и одаберу релевантне информације.
Без обзира на то који су видови и методе информисања
погодни, једно је сигурно: „Библиотеке се морају окренути корисницима више и активније него што су то чиниле
у прошлости. Аутоматизација радних процеса у академским библиотекама умногоме ће допринети остваривању
тога задатка.”3
У високошколским библиотекама, на обуци корисника требало би свакодневно радити, усавршавати је, унапређивати и радити на њеном побољшању. Добар пример
представљају библиотеке Каролина универзитета, где је
библиотечко особље веома професионално приступило
побољшању информационе писмености својих корисника, желећи да прошири и побољша програм обуке. Група
библиотекара је чак оформила и Радну групу за информационо описмењавање, са циљем да унапреди и оцени
постојећи програм обуке за кориснике, а једна од многих
препорука које је ова група израдила је и отварање новог радног места – координатор за обуку корисника, што
нам говори о једном врло озбиљном приступу бављења
информационом писменошћу. У сарадњи са наставним
особљем, желели су да отклоне постојеће проблеме и да
осигурају да обука студената буде у складу са жељама
и очекивањима наставника на одређеним предметима.
За библиотекаре ангажоване на инструктивном раду са
студентима организована је обука и евалуација, да би се
упознали са програмом предмета, техникама ефикасног
учења, а како би добили повратну информацију о ефекту
који је обука имала, били су обавезни да на почетку обуке
поделе формуларе својим групама, што им је помогло у
усавршавању програма. Затим, почели су да развијају серију on-line приручника. Први приручник је био намењен
студентима прве године, јер је представљао увод у истраживачки рад библиотеке, а остали приручници су били
тако замишљени да студенте упознају са литературом
из одређене области, док је најновија серија приручника
користила студентима са UNC за обављање истраживачког рада док су на студијама у иностранству. Схвативши
да се без свакодневне сарадње са наставницима не може
радити на квалитетној обуци студената, библиотекари и
наставно особље идентификовали су најпогодније изворе информација за сваки предмет и испитни задатак.Самим тим, библиотекари Каролина универзитета развили
су Web стране које су студентима олакшале проналажење и коришћење квалитетних академских извора, затим
линкове ка радовима из научних часописа, on-line приручнике и савете за претраживање. На тај начин, библиотекари Каролина универзитета успоставили су блиску
сарадњу са наставницима, чиме се библиотекари наших
високошколских библиотека не могу похвалити. Већина
наших високошколских библиотека не представља на3
Александра Вранеш, Високошколске библиотеке (Београд: Конзорцијум ТЕМПУС пројекта УМИ ЈЕР 16059-2001, Универзитетска библиотека
„Светозар Марковић”; Бањалука: Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, 2004), 150.
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ставно-научну јединицу, а ово су свакако добри примери
за придобијање наклоности наставника и побољшање рада у настави из библиотекарског угла. У сарадњи са локалним наставницима и школским библиотекарима организују школски дан, како би упознали ученике са свим
оним што једна академска библиотека има да понуди и
припреми их за академски истраживачки рад. Партнерски односи које је UNC развио, сарадња са заједницама на
академском, локалном и државном нивоу, нешто је што
би свакако требало да нас подстакне на размишљање и
што је много важније, на то како да побољшамо информациону писменост у својим библиотекама.4
У Библиотеци Математичког факултета, где сам запослена, корисници свакодневно добијају информације
о условима и начину коришћења библиотечке грађе и каталога. Студенте прве године усмеравамо на упознавање
библиотечког система и фонда који библиотека поседује.
Приликом свечаног пријема бруцоша, представник библиотеке информише студенте о њеном раду разговором и
флајерима, које сваки бруцош добија. Студентима свих година препоручује се литература из посебно издвојеног дела
фонда (уџбеници, збирке задатака), помаже се у претраживању научних база, у раду на изради семинарских и мастер
радова. Поред усмених информација, корисници се упућују и на сајт библиотеке – http://www.matf.bg.ac.yu/~scepann/knjige/, који смо сами поставили и којег редовно ажурирамо. На сајту се налазе подаци o историји библиотеке,
4

Lisa Norberg, „Обука корисника библиотека на Каролина универзитету”,
у Best practice: комуникација, култура организације, односи библиотека с
јавношћу, Гордана Стокић Симончић (Панчево: Градска библиотека; Источно Сарајево: Матична библиотека, 2009), 174-181.
* Најважније информације о библиотекама Каролина универзитета можете наћи на адреси: http://www.lib.unc.edu (преузето 16. 3. 2009).

фонду, запосленима, радном времену, а схвативши његову
употребну вредност, поставили смо одређене електронске
књиге из историје математике, геометрије, вероватноће,
што студентима представља посебну погодност. На сајту
се могу пронаћи и информације о линковима који помажу
математичарима да дођу до неких веома корисних информација. Излазећи у сусрет потребама корисника, на сајту
се налази адреса виртуелног библиотекара, који одговара
на разна питања корисника, као што су: помоћ у тражењу
одређене публикације, могућност продужења публикација,
решавање одређених проблема који се јављају приликом
претраге информација, итд. С обзиром на важност контакта с јавношћу, Библиотека на Сајму књига и Сајму образовања на штанду Математичког факултета редовно комуницира и упознаје потенцијалне кориснике са свим оним
што једна академска библиотека има да понуди. У плану су
предавања, обуке за докторанте, свакодневно презентовање
библиотеке, и све што би једна високошколска библиотека
требало да понуди својим корисницима у 21. веку.
Образовање не постоји као редовно или ванредно,
већ постоји само једна врста, а то је перманентно образовање. Библиотекари имају значајну улогу у информационом описмењавању својих корисника, али сам процес
описмењавања и доживотног учења је двосмеран, јер и
сами библиотекари морају непрекидно да се обучавају
како би стицали нова знања и вештине и били спремни да
их пренесу на друге. На Каролина универзитету библиотекари су одавно схватили и, са уверењем да се на високошколским установама, где се развијају вештине и способности неопходне за будуће самообразовање појединаца,
стиче коначна обука за научно-истраживачки рад и доживотно учење, крупним кораком кренули у процес описмењавања, како својих студената, тако и свој сопствени.

Information literacy in university libraries
Abstract
Coping with a growing ocean of information, having the ability to retrieve, select, evаluate and use eﬀectively the needed
information, depend on the students’ informаtion literacy, which is the ultimate goal of the university librarians. It is more and
more diﬃcult to understand what is more impor tant among the all available informations. The mutual aim of all university
institutions is to enable students to be well up in their disciplines, to motivate them to improve themselves not only during
their studies, but also in their professional lives.
Key words:
information literacy, information, users’ education, university libraries, information-communicational technologies, students
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Дан библиотекара Србије

Темељне вредности
савременог библиотекарства
Дан библиотекара Србије, 14. децембар, Библиотекарско друштво Србије обележило је и 2009. године.
Домаћин и спонзор овогодишње манифестације, која је
имала свечани и радни део, била је Криминалистичко
полицијска академија у Земуну. Прослави свог празника
присуствовало је око 200 библиотекара из земље, а међу
гостима били су и аташеи за културу хрватске и бугарске амбасаде, као и саветник за
културу и медије америчке амбасаде у Београду. Скуп је организован под покровитељством Министарства културе Републике Србије, а финансијски су га помогли Амбасада
Сједињених Америчких Држава у Београду,
Комерцијална банка, Екосцифонд и Паком
компјутери из Београда.
Свечану седницу Друштва отворио је
и водио председник, проф. др Жељко Вучковић. Гостима су се обратили саветник
за културу и медије Амбасаде Сједињених
Америчких Држава у Београду, Конрад Тарнер, као и декан Криминалистичко полицијске академије у Земуну, проф. др Горан
Милошевић.
Као и сваке године, свечано су уручене
награде Библиотекарског друштва Србије.
Награду „Стојан Новаковић“ за 2009. годину добио је Добрило Аранитовић из Библиотеке шабачке за књигу Библиотека као огледало васељене:
огледи из савремене руске науке о библиотекарству у издању Народне библиотеке „Ђорђе Натошевић“ из Инђије и Службеног гласника из Београда. Награду „Запис“
добила је мр Мирјана Брковић из Универзитетске библиотеке у Новом Саду, награда „Најбољи библиотекар
у националној библиотеци“ уручена је Душици Грбић из
Библиотеке Матице српске, а награда „Најбољи библиотекар у јавној библиотеци“ Жарку Војиновићу, шефу
завичајног одељења Градске библиотеке Панчево. У име
награђених, говорили су Добрило Аранитовић и Душица Грбић.
У част Дана библиотекара Србије, промовисан је
четвороброј часописа Библиотекар за 2009. годину посвећен теми „Статус и професионализација библиотекарства у Србији“. Овај број је представила Милица
Стевановић из Народне библиотеке Крушевац, члан
Уређивачког одбора.

Након свечаног дела скупа, библиотекари су присуствовали научној конференцији Темељне вредности
савременог библиотекарства. Организациони одбор
којег су чинили: проф. др Жељко Вучковић, проф. др
Гордана Стокић Симончић, Јасмина Нинков, мр Сања
Антонић, Милорад Вучковић и Вања Марковић, у крат-

Свечана седница

ком времену и уз изузетно рестриктиван буџет, окупио
је, по позиву, 8 излагача који су представили сопствено
виђење темељних вредности савременог библиотекарства. Скупом је председавала проф. др Гордана Стокић
Симончић.
Рад „Библиотеке и библиотекари у 2010. години:
изазови и могућности“ изложила је проф. др Хермина
Г. Б. Ангелеску (Школа за библиотекарство и информатику Државног универзитета Вејн у Детроиту, Мичиген). Гошћа из Америке, иначе пореклом Румунка,
говорила је о бројним изазовима са којима се сусрећу
библиотеке. Као места социјалне интеракције, оне пре
свега морају да изборе своје место међу различитим
институцијама које желе да испуне слободно време људи, односно да нађу начине да привуку људе да одлуче
да, уместо неких других активности које би имали, оду
у библиотеку. Изазове са којима се сусрећу библиотеке
она види у смањивању буџета, преласку са штампаног у
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дигитално окружење публикација, смањењу броја запослених, недостатку простора, прилагођавању новим технологијама,
презасићености информацијама, у појави
софистициранијих и захтевнијих, као и
невидљивих корисника, проширењу спектра услуга и осмишљавању активности као
елементарном услову опстанка библиотека. Али ове изазове, библиотекари као
информациони стручњаци, морали би да
претворе у могућности. Њих дефинише
као спремност да се прихвате новине и да
се суочи са њима, као и праћење нових достигнућа и технологија. Библиотекари би
морали да развијају нове програме и услуге, као и да прате потребе својих корисника, да комуницирају са њима. Кључна је
Жарко Војновић, шеф завичајног одељења панчевачке библиотеке,
и сарадња библиотекара, да би се размеприма награду „Најбољи библиотекар у јавној библиотеци“
ном искустава уштедели новац, енергија и
труд. Неопходно је укључивање у заједниосновна задатка везана за библиотечку етику: информацу и промоција услуга библиотеке, али и њена унутрациона култура корисника, хуманизација пословања и
шња реорганизација и реконструкција простора. Херпретварање библиотека у инструмент демократије и инмина Ангелеску препоручује библиотекарима и осмех
телектуалне слободе. Наглашена је међусобна сарадња
у контактима са корисницима, а библиотекаре нове гесвих најзначајнијих светских библиотечких асоцијација
нерације, информационе научнике, види као људе који
и библиотека појединачно, да би се створио нови, хумаће очувати традицију, али и прихватити нове принципе
низовани лик ових институција.
који ће помоћи да остану важни својим корисницима и
Др Милена Максимовић (Филозофски факултет
друштву у којем врше своју мисију.
Уни
вер
зитета у Источном Сарајеву, Република Српска)
Проф. др Татјана Апарац-Јелушић (Свеучилиште у
изложила је рад „Традиционални и нови задаци данаЗадру, катедра за библиотекарство) говорила је на тему
шњих библиотекара“. У њему се осврнула на историјски
„Конвергенција дисциплина у пољу информацијских
развој библиотечке делатности, теорије библиотекарзнаности: изазови, трендови и дилеме“. Темељне вредноства и библиотекара као стручњака, да би се задржала
сти библиотекарства она сагледава кроз задатак чувања
на садашњем положају библиотекара и струке у целини
културне баштине, а библиотечку делатност посматра
на примеру Републике Српске, а у условима друштвекао незаобилазну и важну у друштву. Библиотечке услуне и економске кризе и транзиције друштвеног система.
ге, под утицајем нових информационих технологија, нуАуторка размишља о изградњи новог профила библиожно се везују за услуге других произвођача, добављача
текара који, осим традиционалних сазнања, морају да
и посредника у преносу и дистрибуцији информација.
овладају савременим средствима и системима комуниМеђу њима посебну улогу види у музејима и архивима,
кације у циљу пружања бољих услуга корисницима.
па је своје излагање посветила трендовима њиховог при„Постоји ли раскол? Библиотекарство између теближавања и сарадње са библиотекама.
о
ри
је
и праксе“, излагање проф. др Гордане Стокић
На тему „Библиотечка етика – једна од вредности
Симончић (Филолошки факултет, Катедра за библиосавременог библиотекарства“, говорила је гошћа из Бутекарство и информатику), бави се проблемима профегарске, проф. др Марија Младенова (Специјализовасионализације библиотечке делатности и верификовања
на висока школa за библиотекарство и информационе
научне библиотекарске заједнице у Србији као суштинтехнологије, Софија). Професионална етика се у раду
ским у односу на људе и комуникацију – две темељне
посматра као примењена наука која проучава моралне
вредности библиотекарства. Аутор посматра праксу бивредности човека, али и као вредносно-нормативна теоблиотекарства кроз широки дијапазон активности: обрарија о понашању људи у одређеној професији. Појам „бизовање, услужне, организационе и комуникационе проблиотечка етика“ дефинисан је као научна дисциплина
цесе, иновативно и пројектно ангажовање. Због тога се
настала интеграцијом библиотекарства и етике и проуне слаже са изједначавањем библиотекарске науке и течава норме понашања библиотекара на радном месту.
орије, тј. залаже се за разликовање библиотекарства као
Ауторка их сматра неопходним у испуњавању професинауке и као професије. Тиме не потцењује ни једно ни
оналних дужности везаних за пружање услуга кориснидруго, него покушава да објасни потребу да се формуцима. Законска основа професије, однос библиотекара и
лишу могућности, очекивања, стратегија и домети њичитаоца, однос библиотекара са колегама и њихов однос
ховим заједничким деловањем. У светлу одредби „Прапрема друштву, чине сложени систем узајамно условљевилника о условима за стицање виших стручних звања
них моралних односа. Библиотечке асоцијације које су
у библиотечко-информационој делатности“ и „Правилствориле своје етичке кодексе имају значајну улогу у поника о поступку и начину вредновања и квантитативном
тврђивању библиотечке етике. Такође се формулишу и
исказивању научноистраживачких резултата истражи„Десет божјих заповести о добром библиотекару“ и три
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вача“, размишља о позицији дипломираних библиотесличним организацијама на свим нивоима и поштовање
кара и оних који су то звање стекли кроз рад, начину
корисника и њиховог мишљења и потреба.
полагања стручних испита и унапређивања, вредновању
Весна Вуксан (Библиотека града Београда) понудинаучних резултата запослених у библиотекама. Такође
ла је овом приликом своју „Мантру за библиотекаре“. У
је битно колико се научни радници ангажују у решавасвом раду, она поставља питања корпоративног имиџа
њу проблема професије, али и колико и једни и други
библиотека, њиховог препознатљивог идентитета, миучествују у раду струковних асоцијација, колико пишу
сију и визију које нису декларативног карактера, однос
за стручне часописе, како се награђују, вреднују, итд.
са корисницима. Констатује да корисник, на основу свог
Иако закључак да библиотекарство није у истој равни
утиска којег стиче боравком у библиотеци и третманa
са другим научним дисциплинама и да није постигнута
стручних радника, формира своје мишљење о њој. Навосагласност о дометима струке делује посебно депримиди седам грехова библиотекара у комуникацији са корирајуће, својим истицањем марљивог вишедеценијског
сницима које описује Сегал и залаже се да библиотекари
рада људи запослених у библиотекама и података о двапромене свој имиџ безличних, нељубазних, лоше обучедесет генерација дипломираних библиотекара, о смеру
них особа тиме што ће истицати своја интересовања, тј.
за школске библиотекаре, значајној периодици, теорији
библиотеке морају активније и занимљивије да промои пракси, ауторка у ствари позива на нужно постизање
вишу своје људске ресурсе. Весна Вуксан нуди формулу
сагласности о томе који су нам заједнички интереси и
успеха: стално праћење потреба корисника или, како је
циљеви и како да дођемо до њих.
сама рекла, „Како да свако наше не, променимо у да“.
Свој рад, „Библиотеке пре веба и библиотеке поНаучни скуп је закључио проф. др Жељко Вучковић
(Педагошки факултет у Сомбору), председник Библиотесле веба“, Весна Ињац-Малбаша (Народна библиотека Србије), поделила је на три дела. У првом разматра
карског друштва Србије, излагањем под насловом „Поразличита виђења темељних вредности библиотекарства са историјског аспекта, од
Ранганатанових пет закона библиотекарства,
Горманових пет основних начела, пет основних принципа Web-а Алиреза Норузија, до
докумената Америчког библиотечког удружења на ову тему. Други део чине савремена истраживања потреба такозване Google
генерације Британске библиотеке из 2008.
године, затим о истраживачима будућности
и студентском виђењу библиотека и информационих извора OCLC-a и о промењеној
улози библиотечких каталога Конгресне библиотеке. Трећи део чини преглед најзначајнијих светских пројеката на Web-у, као што
су Европска библиотека (The European Library), Светска дигитална библиотека (World
Digital Library), Светски каталог OCLC-а
(WorldCat) и оних везаних за информационе
изворе уопште и дигиталне збирке, као што
Саветник за културу и медије Амбасаде Сједињених Америчких Држава
у Београду, Конрад Тарнер, са кадетима Полицијске академије
су Europeana, Internet Archive, Google Books,
Google Scholar. Аутор закључује текст могустоје ли старе и нове вредности библиотекарства?“. Кратћим правцима будућег развоја библиотека, библиотеко и ефектно, што му је већ постало знак распознавања,
карства и информационих наука и темељних вредности
одговор на питање из наслова налази у констатацији да
библиотекарства у будућности. Наводи низ промена које
библиотеке будућности морају да остану верне својим
су захватиле библиотеке у условима новог и умреженог
изворним циљевима, задацима и вредностима. Пошто
дигиталног света које морају да их наведу да се окрену
библиотеке од свог настанка идентитет заснивају на кулновом on-line окружењу, да решавају питања ауторских
тури знања, њихова мисија подршке хуманитету и демоправа и интелектуалног власништва, да дефинишу свократском развоју друштва кроз слободан приступ знању
је односе са приватним комерцијалним произвођачима
остаје непромењена и у новом, динамичнијем свету. Поинформација, да сарађују са њима, али и да се наметбољшање друштвеног статуса и професионализацију сану као конкуренти. Надаље, своје садржаје ће морати
временог библиотекарства он види у високој професиода нуде на свим врстама уређаја и на многим местима
налној самосвести, самопоштовању и одговорности који
које посећују корисници (наводи социјалне мреже, Faсу утемељени на разумевању и уважавању заједничких
cebook, Youtube, MySpace, Flickr, Rss, Google, итд), заопштељудских, стручних и личних вредности и идеала.
писе из каталога би морале да нуде и путем популарних
Библиотекарско друштво Србије објавило је и Зборпретраживача, сајтове (новог дизајна и функционалноник резимеа са овог научног скупа, који је био део пости), дигиталне библиотеке и друге информационе изклона који су присутни библиотекари добили на прославоре мораће да деле са другима и на више места, путем
ви свог празника.
отворених извора, а пре свега се препоручују сарадња са
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OCLC у Библиотеци града Београда
У Одељењу уметности Библиотеке града Београда
17. 3. 2010. године одржан је једнодневни „OCLC семинар“. Том приликом Библиотека града Београда је угостила око 120 библиотекара и информатичара из целе
Србије. Због великог интересовања тражило се место више, тако да су се све столице, без трајних власника, из
осталих просторија Библиотеке нашле у Одељењу уметности. Циљ семинара је био упознавање библиотекара
и информатичара са пословањем OCLC-a и иницијативама у источној Европи. Посебна пажња посвећена је
предностима које би библиотекарство у Србији могло да
има у сарадњи са овим центром. Семинар је одржан на
енглеском језику уз симултани превод.
OCLC (Online Computer Library Center) је светски
лидер у истраживању и развоју библиотечких рачунарских сервиса. Основан је 1967. године, са седиштем у

Полазници OCLC семинара
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Даблину (Охајо, САД). OCLC ради на унапређењу приступа информацијама из целог света и смањењу стопе
раста библиотечких трошкова. Више од 72.000 библиотека из око 100 земаља широм света користи њихове
услуге. OCLC је заједно са библиотекама чланицама креирао WorldCat – највећи и најбогатији оn-line каталог.
Од 1998. године развојна политика је усмерена у правцу
интеграције библиотека изван граница САД у WorldCat.
Овај тренд јасно потврђују бројке из којих се види да је
до 1998. године 3.200 библиотека изван граница САД
било члан OCLC-a, да би 2010. године тај број износио
19.215. Поред најпопуларнијег производа – WorldCat-a,
и његових пратећих сервиса, највише пажње привукао је
сервис за пружање референсних услуга – QuestionPoint.
Предавачи на семинару су били:

•

Реин ван Карлдорп (Rein van Charldorp), директор OCLC EMEA1 – представио је мисију и визију OCLC-а,
•
Ерик ван Лубек (Eric van Lubeek), директор
продаје и пословања EMEA –представио је сервисе и производе OCLC-а,
•
Вивијен Кук (Vivien Cook), специјалиста за
WorldCat и регионални менаџер продаје – демонстрирала је предности које бибилиотеке добијају укључивањем у WorldCat.
Реин ван Карлдорп је у неколико наврата, током
своје презентације, организовао мини квиз из области
познавања стручне калсификације (по Дјуију), а најуспешнији су добили награде. Ерик ван Лубек је представио сервисе везане за унапређење готово свих сфера библиотечког пословања (преко каталогизације, набавке,
вођења статистика, референсних услуга, до, за нас тренутно далеког, Webscale
Management Services2). У атријуму Библиотеке града Београда, уз кофеински
предах, дискутовало се углавном о „невероватним“ могућностима савременог
библиотекарства. Семинар је завршен
презентацијом Вивијен Кук, врло енергичне даме, која је представила WorldCat речима и бројевима. Поменуте
су велике библиотеке чији су каталози,
у протеклих годину дана, „учитани” у
WorldCat, библиотеке чији каталози чекају да буду „учитани”, као и погодности које носи присуство библиотеке у
WorldCat-у.
Најављена је имплементација сервиса Question Point у Библиотеци града
Београда, чиме је потврђена успешна
сарадња Библиотеке и OCLC-а започета
2009. године добијањем стипендије за стручно усавршавање Весне Вуксан (Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career
Fellowship Program).
На крају семинара сви учесници су позвани да присуствују коктелу у Атријуму Библиотеке града Београда где
су се уз опуштену атмосферу (и музику) сумирали утисци.
Напуштајући библиотеку нисам могао да се отргнем једној мисли.
Библиотеке света.
Повезане.
Biblioteca universalis.

1

Europe, Middle Еast, Asia
Сервис који омогућава библиотекама да све своје послове воде путем
Интернета
2
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Градска библиотека Милано
Сажетак
У раду ће бити приказане Градска библиотека Милана и зграда централне библиотеке са колекцијама. Одређена пажња
ће бити посвећена организацији јавних библиотека у Милану, као и дигиталној библиотеци.
Кључне речи:
Градска библиотека Милано, јавне библиотеке, мрежа јавних библиотека, библиобус, дигитална библиотека

Увод
У својој педесетој години, у ноћи 12. августа 1943.
године, Градска библиотека у Милану је током савезничког бомбардовања града доживела потпуно уништење. Збирка од око 300.000 јединица налазила се у
замку Сфорцеско који је у великој мери тада уништен,
као уосталом и већи део града. Срећом, колекција серијских публикација је остала нетакнута јер се налазила
на другој локацији. Након рата, захваљујући донацијама
грађана, Библиотека је поново отворена за јавност, привремено у истом замку. Било је потребно тринаест година да се у граду пронађе одговарајућа зграда и преуреди
за потребе Библиотеке. Тако је 10. марта 1956. године
свечано отворена нова зграда централне библиотеке у
палати Сормани, збирка је поново бројала 300.000 јединица. Данас је назив Сормани често у употреби када се
прича о Централној библиотеци града Милана. Нешто
више од педесет година након усељења, библиотека поред књига и серијских публикација поседује аудио
и видео колекцију, као и дигиталну
збирку и тачке приступа Web-у. Библиотека Сормани је Централна библиотека града Милана и задужена
је за управљање и координацију система општинских јавних библиотека на територији града.
Како је библиотека расла и колекције се увећавале, тако је и простор за смештај фондова бивао све
мањи. Средином осамдесетих година
двадесетог века изграђен је додатни
магацински простор за смештај грађе.
У 2009. години централна библиотека располаже са преко:
•
650.000 књига,
•
20.000 наслова часописа у
500.000 свезака,
•
50.000 јединица аудио-визуелне грађе (укључујући
и 15.000 грамофонских
плоча),

•
•

16.000 музикалија,
2.000 јединица колекције из области уметности
са оригиналним гравурама,
•
колекцијом старих књига за децу,
•
18.000 старих и ретких књига (издатих пре
1831. године),
•
50.000 других јединица из 19. века,
•
2.500 књига из 16. века и
•
9 инкунабула.
Познате миланске породице неретко су своје богате
приватне збирке поклањале градској библиотеци. Између осталих, вредно је поменути следеће колекције које
се данас чувају у Библиотеци:
•
Франческа Кацамини Мусија (Francesco Cazzamini Mussi) – 25.000 јединица,
•
Алесандра Казатија (Alessandro Casati) – 35.000
јединица,
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•

Арналда Лураскија (Arnaldo Luraschi) – 3.000
једница из области нутриционизма и прозиводње хлеба, а данас се чува у посебној згради под
називом Кућа хлеба (Casa del pane),
•
Еугенија Монталеа (Eugenio Montale), добитника Нобелове награде за књижевност,
•
Породица Фумагали и Видусо (Fumagalli e Vidusso) – на хиљаде грамофонских плоча и
музикалија.
У Библиотеци се налази и Центар Стендал (Stendhaliano) у којем се чува збирка Стендалове приватне библиотеке: књиге, документи, писма, преписка, рукописи и други материјал. На овај начин, библиотека чува
успомену на великог писца који је, по сопственим речима, био заљубљен у Милано и у њему провео знатни
део живота. Препознајући важност ове колекције и у
интернационалним оквирима, Библиотека је направила
дигиталну колекцију ове збирке и она је доступна и преко Интернета на адреси: http://www.digitami.it/stendhal.
Захваљујући партнерству са електронским гигантом Philips, средином осамдесетих година прошлог века, Библиотека је отворила специјализовану читаоницу/
лабораторију за коришћење аудио и видео материјала.
Са двадесетак читалачких места, посебно опремљених
аудио/видео опремом, могуће је прегледати садржаје
који се налазе у фондовима библиотеке. Првенствено је
потребно да корисник кроз каталоге одабере грађу коју
би желео да користи, а затим да се обрати библиотекару
који руководи опремом и самим материјалом. Библиотекар преко посебне опреме рукује грађом, а корисник
на свом месту може да пусти, заустави, успори или премота аудио/видео материјал.

Каталози
Имајући у виду да Библиотека никада није имала
фонд у слободном приступу, од 1944. године за књиге
се израђивао велики речнички алфабетски лисни каталог. Од 1964. године он је конвертован и тада наста-
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ју ауторски и предметни лисни каталози. У почетку је
формирано и неколико посебних тематских каталога
(нпр. Библиографије, Милано и Ломбардија, Дијалекти
и традиција, Нутриционизам...) у којима су заједно биле
заступљене монографске и серијске публикације. Неки
од њих су и данас доступни, иако се од 1990. године прешло на аутоматизовану каталогизацију укључењем у online систем SBN (Servizio Bibliotekario Nazionale). Овај
систем одржава Централни институт за заједничку каталогизацију и библиографске информације
(ICCU1) а чини га преко 15.000.000 записа у
више од 4.000 библиотека учесница.
Око 65% укупног фонда Централне библиотеке налази се у узајамном каталогу
SBN (остатак је у поступку ретроспективног
уноса). Фондови општинских библиотека
су скоро у потпуности заступљени у SBN-у,
осим дела мултимедијалне грађе (поступак
ретроспективног уноса је у току). Електронски каталог се може претраживати на више нивоа, од којих корисник може да бира
Централну библиотеку, мрежу општинских
библиотека, или регионалну мрежу Ломбардије. Наравно, могуће је претраживање
фондова сваке појединачне библиотеке. Додатно, Централна библиотека формира специјализоване електронске каталоге као што
су: каталог аудиовизуелне грађе, каталог ру-

Специјализована читаоница за коришћење аудио и видео материјала

1
“Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche“.
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Омогућено је основно и напредно претраживање
дигиталне библиотеке. Основна претрага обухвата следећа поља: аутор, наслов, тема и сва три поља заједно. У
односу на основно, напредно претраживање је проширено следећим пољима: година и место издавања, издавач,
језик и тип публикације.

DigitaMi – Дигитална библиотека Милано2

Мрежа градских библиотека Милана

У току је формирање дигиталне библиотеке коју чине дигитализовани документи који се већим делом налазе у Централној библиотеци, а затим и у другим институцијама културе Милана. Ово је збирка завичајног
карактера и резултат је заједничких напора да се културно наслеђе града (и регије) заштити и представи широком аудиторијуму. Коришћење дигитализоване грађе

Систем јавних библиотека чине Централна библиотека Сормани, двадесет и три општинске библиотеке
и један библиобус. Град је подељен у девет зона и свака је покривена са две или три општинске библиотеке.
Све библиотеке су потпуно отворене за јавност и могу
да их користе сви без ограничења, али да би корисник
могао да позајми јединицу и изнесе је ван библиотеке,

Мрежа јавних библиотека Милана

кописа, каталог фонда Стендалиано-Бући, MetaOPAC
и други. Доступни су и посебни лисни каталози књига
(ауторски, затворен 2003), периодике (насловни, затворен 2007), аудиовизуелне грађе, музикалија, грађе из
области позоришне уметности и филма (оба затворена
1964).

у некомерцијалне сврхе је потпуно слободно, док је за
друге намене неопходно тражити дозволу од носиоца
ауторских права – Библиотеке Сормани.
Дигитална библиотека користи софтвер MataMag
развијен у ICCU, за опис су коришћени дескриптори
према схеми MAG, док се једино за опис картографске
грађе користи схема Dublin Core. За приказ дигитализованих објеката одабран је формат DejaVu, за чије коришћење је неопходно претходно инсталирати одређени
додатак (plug in) претраживачу (Internet browser).
2 “DigitaMi“, http://www.digitami.it (преузето 1. 3. 2010).

мора бити члан. Чланство је омогућено само грађанима
настањеним у региону Ломбардије. Радно време је у суштини прилагођено потребама сваке локалне заједнице,
библиотеке су отворене од понедељка до суботе, од ујутру до касно поподне, а у неким објектима читаонице
раде до 22 часа.
Фондови општинских библиотека смештени су у
слободном приступу и обухватају: књиге, новине, часописе, DVD, аудио CD, CD-ROM и курсеве страних језика
на разним медијима. У читаоницама се налазе референсне збирке, одакле се јединице не издају на коришћење
ван библиотеке. У сваком објекту постоји електронска
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опрема за увеличавање текста намењена корисницма са
оштећеним видом. Коришћење Интернета је обезбеђено у
свим објектима на укупно сто
читалачких места за децу и одрасле, а у два објекта постоји
и бежична веза (WiFi HotSpot).
Међубиблиотечка позајмица
је једна од редовних услуга и
функционише на нивоу целог
града.
Све библиотеке имају посебан део намењен најмлађим
корисницима. Организација
културно-образовних програма је саставни део сталних
активности свих библиотека у
мрежи.
Библиобус обилази пет локација у три различите градске
Библиотека Chiesa Rossa, део система јавних библиотека Милана, смештена је
зоне, од понедељка до четврту згради која је раније служила као коњушница
ка. Доступан је фонд од 1.500
ја је значајни чинилац културног наслеђа Ломбардије и
јединица који чине књиге (белетристика, књижевност за
Италије. Општинске јавне библиотеке су добро расподецу, као и најатрактивнија издања из других области),
ређене у свим деловима града. Неколико нових објекау времену од 9 до 12.30 или од 13 до 16 часова. Корита је изграђено током последњих десет година, а остали
шћење фонда библиобуса је потпуно бесплатно, једини
се редовно одржавају и осавремењавају како би у њима
услов за упис је пребивалиште на територији Милана.
могле да се пруже квалитетне библиотечке услуге. Посвећеност библиотечког кадра и начин организације моЗакључак
гао је да се види и током одржавања 75. Конгреса IFLA-e
Мрежа јавних библиотека Милана представља јеавгуста 2009. године у Милану, када је Библиотека била
дан добро устројен библиотечки систем. Централна биважан ослонац Организационог комитета. Посебно је
блиотека је лидер међу јавним библиотекама Италије.
вредно истаћи срдачан однос према колегама и изузетЊени богати фондови чувају изузетно важну грађу кону гостољубивост.

City Library Milan
Abstract
The work will show Milan City Library and Central Building with the collections. Speciﬁc attention will be devoted to the organization of public libraries in Milan, as well as to a digital library.
Key words:
City Library Milan, public libraries, a network of public libraries, mobile library, digital library
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Коришћење фондова и услуга школских
библиотека у Србији
Сажетак
У раду је дата анализа коришћења фондова и услуга школских библиотека у петогодишњем периоду од 2004. до 2008. године. Анализа је урађена на основу података о пословању достављених за базу Мрежа библиотека Србије, као и записника о
надзору над стручним радом школских библиотека. У погледу броја обухваћених библиотека, свеобухватног је карак тера.
Дати су статистички показатељи, са табеларним приказима о коришћењу књижних и некњижних фондова, као и подаци
о одржаним изложбама, књижевним вечерима, предавањима, трибинама и другим културно-образовним програмима у
школским библиотекама. Указано је на неопходност промена у њиховом раду и дат је предлог мера за унапређење рада.
Кључне речи:
школске библиотеке – коришћење фондова; школске библиотеке – коришћење услуга

1. Предмет анализе и период посматрања,
извори за анализу
Ова анализа урађена је на основу података о пословању школских библиотека достављених за базу Мрежа библиотека Србије у периоду 2004-2008. године. У погледу
броја обухваћених библиотека, свеобухватног је карактера, с обзиром да сваке године на анкетни упитник одговара око 1.100 библиотека. То је око 80% од укупно 1.372
школскe библиотекe које достављају податке о пословању
и које су укључене у мрежу библиотека Србије. Територијално, обухваћене су школске библиотеке у Републици
Србији, али због немогућности достављања података, нису укључене школске библиотеке на Косову и Метохији.
Као извори за анализу, поред података достављених
за базу МБС, коришћени су и извештаји о извршеном
надзору над стручним радом школских библиотека, које матичне библиотеке достављају Народној библиотеци
Србије.
Анализом су обухваћени подаци о коришћењу фондова (књижних и некњижних) и услуга школских библиотека у петогодишњем периоду 2004-2008. године. Подаци
су анализирани у односу на важеће националне стандарде за школске библиотеке и прописе из области образовања, који ближе одређују обавезе школског библиотекара
и улогу школске библиотеке у остваривању васпитнообразовних циљева. Коришћена су и IFLA/UNESCO документа која се односе на рад школских библиотека и дају
смернице за квалитетно организовање њиховог рада.

2. Рад школских библиотека у
законским оквирима
Показатељи остварености васпитно-образовних циљева у областима рада школског библиотекара1 дефи1

„Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника”, Службени гласник РС бр. 14 (2004): 19.

нисани су у оквиру неколико критеријума: уређеност
фонда, рад са ученицима, сарадња са наставницима, информационо-документациони рад и културни и јавни
рад. Информационо-документациони рад обухвата систематско информисање корисника о новим издањима,
припрему тематских изложби, промовисање коришћења различитих извора знања у наставном процесу, израду и ажурирање каталога у складу са изменама у области библиотечке класификације, као и обуку корисника
у коришћењу каталога и других база података.
Програмом рада школског библиотекара2 истакнута је обавеза планирања и програмирања рада школског
библиотекара и улога школске библиотеке у остваривању васпитно-образовних циљева. У оквиру образовноваспитне делатности, прецизирани су различити облици
рада са ученицима и разни облици сарадње са наставницима и стручним сарадницима, док се у оквиру библиотечко-информационе делатности, уз низ стручних
библиотечких послова, наводе различите методе приближавања фонда корисницима и подстицање читања и
свестранијег коришћења библиотечких фондова.
Обавеза школског библиотекара је и културна и јавна делатност која обухвата разне културне активности,
попут припремања и организовања различитих културних догађања у оквиру школе и локалне заједнице
(књижевне трибине, сусрети, разговори, смотре и такмичења у литерарном стваралаштву), затим сарадња
са народним и другим библиотекама, као и са другим
установама и организацијама у области културе (културно-уметничка друштва, центри за културу, музеји,
галерије и сл).
Рад са ученицима одвија се на више начина, при
чему је најзначајнији сегмент систематски рад на оспо2
„Програм рада стручних сарадника у основној школи”, Просветни гласник бр. 1 (1994) и „Програм рада стручних сарадника у средњој школи”,
Просветни гласник бр. 1 (1993).
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собљавању ученика за коришћење књига и самостално
тражење и налажење потребних извора информација,
као и развијање критичког односа према разним изворима знања.
Основна функција школске библиотеке је образовно-васпитна, што подразумева улогу библиотеке у
остваривању програмских циљева и задатака основног,
односно средњошколског образовања. Обавеза школског библиотекара je да се укључује у израду развојног
плана школе.
У циљу остваривања основних задатака школске
библиотеке, прописана је обавезна сарадња школске
библиотеке са наставним особљем у креирању набавне
политике, при чему се не мисли само на набавку нових
извора, већ на континуирану политику набавке библиотечке грађе која ће омогућити да школска библиотека заиста буде подршка образовном процесу у школи.
Сарадња са наставницима укључује и различите видове
стручног усавршавања за наставнике, препоруку различитих нових извора/носача информација, помоћ наставницима у избору и примени различите литературе за наставу, као и организовање часова у сарадњи са
наставницима3.

3. Статистички показатељи коришћења
школских библиотека
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Степен коришћења библиотечких фондова и услуга
од највећег је утицаја на остваривање основних циљева
и задатака школске библиотеке.
Вредновање резултата рада полазна је основа за подстицање коришћења школских библиотека, а правилно вођење библиотечке статистике омогућава да се на
основу прикупљених података прати, проучава и оцењује
сопствени рад и планира развој библиотеке за одређени
период. Иако је вођење библиотечке статистике обавеза
сваке библиотеке, велики број школских библиотека у
Србији не води је у складу са библиотечким правилима.
Примера ради, око 21-24% школских библиотека годишње није уопште бележило податке о коришћењу књига у
протеклих 5 година. Знатно већи број библиотека не бележи податке о коришћењу периодике (62-67% годишње),
при чему су рачунате само оне школске библиотеке које
су назначиле да у фонду поседују серијске публикације.
Посебан проблем су подаци о коришћењу некњижне грађе, о чему ће више бити речи у наредном одељку.
С обзиром да резултати анализе статистичких показатеља коришћења школских библиотека нису на
задовољавајућем нивоу, овом проблему се мора посветити више пажње него у досадашњој пракси школских
библиотека.
3.1. Коришћење књижних фондова

Коришћење библиотечких фондова највише зависи
од тога какви су фондови и колико су у стању да задовоље потребе и интересовања корисника.
Величина и структура књижних фондова важни су
показатељи успешности школске библиотеке у испуња-

вању основних задатака и функција. Најважнији критеријум за одређивање величине књижног фонда школских библиотека је број књига у односу на број ученика.
Према важећим стандардима за школске библиотеке,
потребно је да школска библиотека попуњава библиотечки фонд у односу 0,5-1 нове књиге по ученику у току
сваке школске године.
Расположиви подаци у бази Мрежа библиотека Србије указују да укупан број књига по ученику у школским библиотекама у Србији задовољава стандарде и
нормативе из области образовања, али услед вишегодишње недовољне набавке, фондови нису актуелни. У њиховој структури уочљива је велика несразмера у односу
литературе за наставу матерњег језика (57%) и литературе потребне у настави осталих предмета (9%), а са свега 16% литературе изван наставног програма, не могу се
задовољити шира интересовања и потребе ученика.
Да би била неопходна подршка у васпитно-образовном процесу, библиотека мора да има потребну уџбеничку литературу и школску лектиру, а библиотекар
мора бити у току са изменама наставног програма и
усклађивати набавку библиотечке грађе према потребама наставног процеса. С обзиром да библиотеке у анкети
не дају податке о начину набавке, не може се са сигурношћу тврдити колико је приновљених књига набављено
куповином, што је најпоузданији начин набавке потребне грађе.
Услед вишегодишњег недостатка новца за куповину
нових књига, поклон је најзаступљенији вид набавке у
школским библиотекама у Србији, а књиге на тај начин
приновљене нису увек адекватне садржине, нити су актуелне. Многе школе користе средства ђачког динара
или организују акције прикупљања књига. У посматраном петогодишњем периоду, 38-40% библиотека годишње дало је податак да има унапред одређена средства
за куповину књига, односно да су планом школе одређена средства за набавку грађе. Податак да у школи постоји библиотечка комисија за набавку дало је 22-27%
библиотека годишње.
У 2008. години, величина фондова школских библиотека на нивоу Републике износи 14,7 књига по
ученику (укупно 9.269.407 књига у 1.051 библиотеци).
Посматрано у петогодишњем периоду, уочава се повећање укупног броја књига по ученику (табела 1). То се,
са једне стране, може објаснити простом чињеницом
смањења броја ученика (2004. године било је 721.807
ученика, 2005. – 696.343, 2006. – 674.884, 2007. –
642.663, 2008. године – 632.2674), као и необављеним
ревизијама књижних фондова у већини школских библиотека у Србији.
Са друге стране, евидентно је незнатно и постепено повећање обима набавке које износи од 0,28 књига
по ученику у 2004. години, до 0,40 у 2008. години. Ову
чињеницу поткрепљује и податак да се број школских
библиотека у којима није приновљена ниједна књига у
току школске године, од 2004. године, када је износио
21,2%, постепено смањује, и 2008. године износи 14,8%.
4

3

Види фусноту број 1.

Податак о броју ученика узет је из базе Мрежа библиотека Србије. То је
укупан број ученика у око 1.100 школа, чије су школске библиотеке доставиле податке за поједине године пословања у периоду 2004-2008. год.
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година

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

укупан број књига по ученику

13,2

13,6

14,2

14,4

14,7

просечан број књига у једној школској библиотеци

8.459

8.667

8.820

8.832

8.820

укупан број приновљених књига

203.202

215.254

219.314

252.313

259.118

број набављених књига по ученику

0,28

0,31

0,32

0,39

0,40

планом школе одређена средства за набавку грађе

38,4 %

39,1 %

38,7 %

39,8 %

37,8 %

комисија за набавку

22 %

23,1 %

24,1 %

27,1 %

24,6 %

број библиотека у којима није приновљена
ниједна књига

21,2 %

20,5 %

17,2 %

15,9 %

14,8 %

Табела 1: Подаци о величини фонда и набавци књига у школским библиотекама у периоду 2004-2008. године

Када је реч о периодичним публикацијама, велики број школских библиотека нема их у свом фонду. У
анкети за 2008. годину, 49,4% библиотека назначило
је да поседује часописе и другу периодику. Њихов број
постепено се повећао у односу на 2004. годину, када
је 41,7% школских библиотека дало податак да има
периодику у свом фонду. То поткрепљују и подаци о
незнатном повећању броја библиотека које су набављале часописе за поједине године посматрања, дати
у табели 2.
Уочљиво је да се број библиотека које дају податке о
коришћењу периодике смањује од 2004. ка 2008. години. С обзиром да сваке године 62-67% библиотека које
имају часописе у анкети изостављају податке о њиховом

коришћењу, не може се поуздано тврдити да ли ове библиотеке не бележе податке о коришћењу периодике,
или се она уопште у њима не користи. Илустративан је
податак обрт фонда периодике, који је незнатно већи од
обрта фонда књига и креће се, зависно од године посматрања, од 0,4 до 0,5. Обрт фонда књига не прелази 0,3 за
све године посматрања.
Супротно статистичким подацима о коришћењу периодике, број библиотека које бележе статистичке податке о коришћењу књига повећава се од 2004. ка 2008.
години. Са друге стране, подаци о коришћењу нису на
задовољавајућем нивоу – може се уочити благи пад у параметрима који се односе на број коришћених књига и
обрт фонда. Подаци су дати у табели 3.

година

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

број школских библиотека које су набавиле
серијске публикације

16,9 %

18,8 %

20,6 %

22,4 %

19,2 %

број библиотека које имају периодику у
фонду

41,7 %

44,6 %

48,9 %

51,2 %

49,4 %

број библиотека у којима је периодика
коришћена

38,5 %

33 %

35,2 %

34,4 %

34,9 %

укупан број коришћених серијских
публикација

34.839

32.541

33.650

37.593

42.768

0,50

0,44

0,38

0,44

0,52

обрт фонда периодике

Табела 2: Подаци о набавци и коришћењу периодике достављени за базу МБС у периоду 2004-2008. године

година

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

број библиотека које бележе податке о
коришћењу књига

76,6 %

77,1 %

75,7 %

76,8 %

79,1 %

укупан број коришћених књига

3.025.367

2.914.769

2.708.085

2.544.942

2.651.021

ученици

79,6 %

80,6 %

78,8 %

78,2 %

80,3 %

наставници

74,8 %

75,3 %

82,8 %

74 %

81,7 %

4,9

4,8

4,7

4,7

4,8

4,2

4,0

3,9

3,8

3,9

0,32

0,31

0,28

0,28

0,29

корисници
коришћење

број књига по кориснику
број књига по ученику

обрт књижног фонда

Табела 3: Подаци о коришћењу књига у школским библиотекама у периоду 2004-2008. године
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Поређењем података о укупном броју ученика и наставног особља у школама са показатељима о броју корисника у школским библиотекама, уочљиво је да сваке
године 78-80% ученика и 74-82% наставника користи
школску библиотеку. Са друге стране, параметри коришћења нису у складу са подацима о броју корисника: обрт књижног фонда и просечни број коришћених
књига у току једне школске године су незадовољавајуће
мали. То указује на чињеницу да се библиотечка статистика не води у складу са библиотечким правилима, те
већина школских библиотека под корисницима библиотеке не подразумева ученике који су се учланили у библиотеку, нити наставнике који је заиста користе, већ
хипотетичке кориснике – дакле укупан број ученика и
наставника у школи узима се као број корисника библиотеке и тако се попуњавају анкете.
Са друге стране, подаци о коришћењу су на незадовољавајућем нивоу. С обзиром да су искључене библиотеке које не бележе број коришћених публикација (2124% годишње), у преосталим библиотекама, које су ове
податке дале, параметри о броју коришћења и даље су
недопустиво мали – 5 књига по кориснику у току једне школске године. Ако би само број књига које су прочитали ученици поредили са укупним бројем ученика
корисника библиотеке – добија се још слабији резултат
– 4 прочитане књиге по ученику у току једне школске
године.
Поређењем броја прочитаних књига и укупног броја књига у фондовима школских библиотека, долази се
до констатације да је обрт књижног фонда свега 0,3. Један од узрока свакако треба тражити у неактуелним и
застарелим фондовима. У анкети за 2008. годину, 18,2%
библиотека наводи податак да никада нису радиле ревизију, 0,4% да она није рађена више од 20 година, у 4,7%
ревизија је рађена пре 10-15 година, у 10% рађена је пре
5-10 година, 5,4% дало је податак да је ревизија у току,
док у 27,5% библиотека нема података о ревизији. У
34,8% библиотека ревизија је рађена у периоду од 2004.
до 2008. године. Ако се закључи да библиотеке које ни
за једну годину нису дале податак о ревизији – нису је
ни радиле, онда се укупан број библиотека у којима ревизија није рађена повећава на 45,7% (заједно са 18,2%
које су јасно назначиле да ревизија није никада рађена).
Тај број је у 2004. години износио 54,8% (21,3% дало је
податак да ревизија није никада рађена, а 33,5% нема
податак о ревизији), да би се постепено смањивао, и у
2008. години износио 45,7%. Ово је довољно илустративан податак о неактуелности фондова, а обрт од свега
0,3 на годишњем нивоу указује да се само мали део тих
фондова заиста користи.
Мали број школских библиотека доставља податке
о структури коришћених књига, дајући само податак о
укупном броју књига које су прочитане. Према подацима о пословању за 2008. годину, наставнички фонд чини
17,6% укупног књижног фонда, а број књига које су користили наставници у наведеној години износи 11,3% од
укупног броја коришћених књига. То је уједно и највећи
удео књига које су користили наставници у протеклих
5 година, с обзиром да је у 2004. години тај број износио 10,2% у односу на укупан број прочитаних књига, у
2005. 11%, у 2006. 10,6% и у 2007. години 10,5%.

3.2. Некњижни фондови

У ранијим годинама, мали број школских библиотека поседовао је некњижну грађу, с обзиром да је за њено
коришћење неопходна техничка опрема, попут различитих графоскопа, дијапројектора, кинопројектора, видео и аудио уређаја, које школске библиотеке већином
нису имале. Према подацима о пословању у 2008. години, 23,1% школских библиотека поседује грамофонске
плоче, 27,5% има касете, 9,9% магнетофонске траке,
26,7% видеокасете, 11,4% филмове, 15,6% дијафилмове, 18,8% дијапозитиве, 1,5% микрофилмове, 0,3% микрофишеве, 9,4% поседује фотографије, 17,1% географске карте, 11% фолије, 8,5% дискете за рачунар, а 13,4%
има CD-ROM дискове. Када је реч о опреми за коришћење ове грађе, у анкети за 2008. годину 24,9% школских библиотека назначило је да поседује дијапројектор,
15,3% има кинопројектор, 34,8% видеоуређај, 23,9%
аудиоуређај, 0,7% микрочитач, 44,1% има рачунар,
27,4% апарат за фотокопирање, а 49,7% дало је податак
да нема никакву техничку опрему. У периоду од 2004.
до 2008. године, школске библиотеке нису се значајније
опремале овим уређајима (осим рачунара), при чему се
мора имати у виду чињеница да је ова опрема застарела.
Тако се ни поједине врсте некњижне грађе, које су раније биле заступљене у фондовима библиотека, више нису
набављале (грамофонске плоче, магнетофонске траке,
дијафилмови, дијапозитиви, фолије и сл). Параметри
коришћења који се односе на ове врсте некњижне грађе
постепено се смањују од 2004. ка 2008. години, што илуструју подаци у табели 4.Изузетак су дискете и CD-ROM
дискови, чији су параметри коришћења у узлазној линији. С обзиром да је све већи број школских библиотека
опремљен рачунарима (њихов број повећава се од 24,3%
у 2004. години до 44,1% у 2008. години), повећава се
број библиотека које набављају ову врсту грађе. У анкети
о пословању за 2004. годину 5,4% школских библиотека
назначило је да у свом фонду поседује CD-ROM дискове,
а у 2008. години њихов број повећава се на 13,4%.
Овде би требало посебно нагласити да су из анализе
података о коришћењу искључене библиотеке које немају поједине врсте некњижне грађе у свом фонду, те се
проценат библиотека у којима је некњижна грађа коришћена увек рачуна само у односу на број библиотека које су дале податак да ту врсту грађе имају у свом фонду.
3.3. Културни и јавни рад библиотека

Статистички показатељи о броју изложби, предавања, књижевних сусрета и трибина које организују
школске библиотеке прикупљају се сваке године за базу
Мрежа библиотека Србије. Годишње се у просеку одржи
5-7 различитих културно-образовних манифестација
по једној школској библиотеци. Укупан број одржаних
изложби годишње износи око 1.500, затим 1.600-1.800
разних предавања, око 1.100 књижевних сусрета, 200300 трибина и 1.700-1.800 других културно-образовних
манифестација. Око 20% библиотека има живу културну делатност са укупно 10 и више организованих предавања, књижевних сусрета, изложби или неког другог
облика културно-образовне активности у току школске
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година

2004.
набавиле

2005.
Користиле

набавиле

2006.
користиле

набавиле

2007.
користиле

набавиле

2008.
користиле

набавиле

користиле

Грамоф.
плоче

1,3 %

29,6 %

2%

26,9 %

0,8 %

31,4 %

0,4 %

16,3 %

0,8 %

16,1 %

Касете

4,5 %

38 %

5,3 %

36,8 %

5,2 %

34,1 %

4,2 %

29,5 %

3,9 %

29,8 %

Магн.
траке

0,7 %

27,5 %

0,8 %

25 %

0,5 %

24,6 %

0,3 %

21,2 %

0,6 %

19,2 %

Видео
касете

4,3 %

36,1 %

5,6 %

37,1 %

4,9 %

35,3 %

4,2 %

31,5 %

4,3 %

30,2 %

Филмови

0,9 %

27 %

0,9 %

31,5 %

0,8 %

26,2 %

1%

24,1 %

1,3 %

27,5 %

Дијафилмови

0,9 %

34,1 %

0,9 %

35,9 %

0,7 %

31,5 %

0,4 %

24,3 %

0,4 %

27,4 %

Дијапозитиви

1,6 %

44,1 %

1,4 %

33 %

1,1 %

35,3 %

0,8 %

29,6 %

1%

27,8 %

Фотографије

1,6 %

34,1 %

1,8 %

30,2 %

1,8 %

25,2 %

1,8 %

27,9 %

1,5 %

24,2 %

Гео. карте

4,2 %

47,8 %

4%

44,6 %

3,4 %

37,8 %

4,7 %

32,6 %

3,4 %

38,9 %

Фолије

1,4 %

45,3 %

1,7 %

44,8 %

1,1 %

31,1 %

1,7 %

31,3 %

1,1 %

30,2 %

Дискете за
комп.

2,3 %

36,7 %

2,5 %

36,8 %

2,4 %

37,2 %

2,9 %

32,1 %

2,5 %

37,1 %

CD-ROM
дискови

2,6 %

36,1 %

3,7 %

35 %

6,2 %

45,8 %

5,4 %

41,6 %

6,4 %

41,8 %

Табела 4: Број школских библиотека које су набављале и користиле некњижну грађу у периоду 2004-2008. године

године. Међутим, велики број библиотека, чак 35-40%
оних које годишње одговоре на анкету о библиотечком
пословању, не пружа ниједну овакву услугу. У 2008. години у 34,5% библиотека није пружена ниједна услуга,
док је у преосталим библиотекама остварено у просеку
6,6 различитих културно-образовних програма по једној библиотеци. Укупно је одржано 1.589 изложби, 1.996
предавања, 1.105 књижевних сусрета, 271 трибина и још
1.983 различите активности.
Адекватне просторне могућности основни су предуслов да се ученицима приближи ова врста библиотечких услуга. Према подацима доступним у бази Мрежа
библиотека Србије, мали број школских библиотека има
услове за организовање културно-образовних програма. То има за последицу незадовољавајуће резултате у
остваривању културне делатности. Посебно издвојену
читаоницу, која би се могла користити у ту сврху, има
само 29% библиотека. Илустративан је податак да 26,1%
школских библиотека у Србији нема ниједно читалачко
место, чак ни у постојећем простору за смештај фонда.
Ове школске библиотеке немају никакве услове ни за
организовање културно-образовних манифестација, чак
ни могућност да у ту сврху користе неку учионицу, када
се у њој не одвија настава.
Знатни део ових проблема може се превазићи сарадњом са јавном библиотеком у локалној заједници.
Она би, пре свега, подразумевала коришћење просторних услова јавних библиотека за културне активности,
било да су оне заједнички осмишљене или представљају
самосталне активности школске библиотеке.

IFLA/UNESCO Смернице за библиотечке услуге за
младе посебно истичу културне функције школске библиотеке, као значајног сегмента њеног пословања. Културно-образовне активности, попут сусрета са дечјим
писцима и различитих едукативно-забавних радионица,
имају посебну привлачност за децу млађег школског узраста, а могу имати пресудну улогу у успостављању трајне привржености библиотеци. Није књига једино средство које ће привући кориснике, а нове технологије, уз
добро осмишљене програме, могу бити кључно средство
у привлачењу ученика у школску библиотеку.
Посебно је важно проширивање врста и броја услуга
које се могу добити у библиотеци. Организовање различитих предавања на теме које сами ученици одаберу, уз
ангажовање адекватних предавача за ту прилику, сигурно је начин да се популаришу и друге услуге школске
библиотеке и да се она више приближи потенцијалним
корисницима. Неопходно је направити годишњи програм оваквих активности, који се сваке године иновира
у складу са интересовањима ученика.
Задатак школског библиотекара је и оспособљавање
корисника за самостално коришћење библиотеке и свих
њених потенцијала. Организовање наставних часова у
библиотеци је најбољи начин да се то постигне. У сарадњи са предметним наставницима, могу се организовати
и часови из појединих предмета, општеобразовних или
стручних.
Према подацима о пословању за 2008. годину, свега 3% школских библиотека у Србији има могућност
коришћења е-поште, а Интернета 1,6%. У односу на
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2004. годину, када је било 0,2% библиотека које су имале Интернет и 0,7% могућност да користе е-mail, то и
није неки напредак, с обзиром да се број компјутерски
опремљених библиотека значајно повећао (од 24,3% у
2004. до 44,1% у 2008. години). Иако је у међувремену
Министарство просвете омогућило приступ Интернету
у скоро свим школама у Србији, нажалост, ту могућност
нису добиле и школске библиотеке.

4. Закључак и предлог мера за унапређење рада
Подаци о коришћењу фондова указују на неопходне промене у раду школских библиотека. Имајући у виду застареле и неактуелне фондове, може се закључити
да су незадовољавајући подаци о њиховом коришћењу
последица немогућности набавке нових и атрактивних
издања у складу са различитим интересовањима ученика, као и потребама наставника у савременом процесу
наставе.
У школским библиотекама, од посебне важности
за коришћење фондова је могућност слободног приступа. Према подацима у бази МБС у 2008. години у 79,4%
школских библиотека примењен је слободан приступ
фонду, 14,1% библиотека дало је податак о затвореном
фонду, док је у 1,8% примењен комбиновани приступ
фонду – део књига у слободном, а део у затвореном приступу (4,8% није дало податак о смештају). С обзиром да
око 80% библиотека даје податак о слободном приступу,
разлог слабе искоришћености фондова не може се тражити у начину смештаја.

Поставља се питање зашто није остварен већи обим
коришћења? Много тога може се објаснити застарелим,
неактуелним фондовима и лошим просторним и техничким условима. Најважнији предуслови за успешан
рад школске библиотеке су одговарајућа величина и
структура књижног фонда, просторни услови, одговарајућа библиотечка и техничка опрема, као и могућност
коришћења модерних информационо-комуникационих
технологија. Углед библиотеке, ипак, највише зависи од
школског библиотекара и његовог односа према свом
послу. Пасивно чекање да ученици дођу у библиотеку сигурно неће допринети већој читаности и искоришћености постојећих библиотечких услуга. Неопходан
је активнији приступ да би се потенцијални корисници
привукли у библиотеку, а да се истовремено обезбеди да
постојећи чланови редовније долазе, више читају и користе и друге услуге школске библиотеке.
Потребно је најпре активним приступом радити на
промени сопственог имиџа и постојеће слике о библиотеци која често није позитивна. Неопходно је усталити
радно време. Оно би требало да буде видно истакнуто
и прилагођено најбољим могућностима коришћења, како се не би догодило да у једном кратком временском
интервалу велике групе деце улазе у библиотеку, чиме
се доводи у питање квалитет услуге. Немогуће је да библиотекар у таквим условима посвети довољну пажњу
ученику који није дошао само да задужи или раздужи
обавезну лектиру. Има примера школских библиотека чије је радно време краће од 3 сата дневно, при том
не раде сваког дана. Честе промене кадрова нису добра
решења за школску библиотеку, као и појава да послове
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школског библиотекара обавља наставник који, са минималним ангажовањем у библиотеци, само допуњује
фонд сати остварених у настави.
Прописима из области образовања, положај школског библиотекара утврђује се као положај стручног
сарадника у настави. Нови „Закон о основама система
образовања и васпитања“ дефинише да „стручне послове библиотекара у школи обавља стручни сарадник – библиотекар, односно нототекар и медијатекар у музичкој
школи”5. Прописима у области образовања дефинисан
је профил кадра у школској библиотеци и која знања
и способности он мора да поседује како би допринео
успешном оставаривању циљева и задатака школске
библиотеке.
„Правилником о сталном стручном усавршавању и
стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника“ (Сл. гласник РС, бр. 14/04) утврђени су програми
и начин организовања сталног стручног усавршавања,
као и услови за стицање звања у току усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Таксативно
су набројане врсте активности које представљају услов
за стицање звања у току напредовања. За стручне сараднике – библиотекаре у школи, између осталог, набројане су активности које доприносе побољшању услуга
школске библиотеке и бољем коришћењу библиотеке:
прецизиран је проценат ученика школе који би требало
да буде укључен у коришћење фонда библиотеке (минимално 60%, односно 70% у зависности од врсте звања),
обезбеђивање искоришћености (минимално 7, односно
9 наслова по уписаном ученику, у зависности од врсте
звања), континуирано анкетирање и праћење ученика
ради утврђивања њихових читалачких интересовања,
организовање обуке ученика за коришћење библиотечког каталога, организовано оспособљавање ученика за
самостално тражење и коришћење извора информација,
организовање и спровођење различитих облика усавршавања запослених у школи за коришћење библиотечког каталога и претраживање базе података, организовање уписа својих читалаца у подручну, односно матичну
библиотеку, организовање тематских изложби, књижевних сусрета, предавања или трибина у оквиру школе,
организовање културних активности ученика на општинском, градском и регионалном нивоу, редовно организовање и остваривање посетa ученика Сајму књига,
систематско укључивање у акције матичне библиотеке,
укључивање базе података школске библиотеке у систем
или мрежу библиотека са могућношћу међубиблиотечке позајмице, размена библиотечких јединица са другим
библиотекама...
У школској библиотеци, од посебне важности је мотивација ученика за долазак у њу и коришћење њених
услуга. Први постулат је адекватан простор и пријатна
атмосфера, која би требало да омогући добар амбијент
за учење и дружење. Важан је и први контакт ученика
са библиотеком, да буде упознат шта ту може да добије и да се пријатно осећа, да схвати значај библиотеке
за своје образовање и да стекне навику да јој се обраћа за сваку своју потребу. Битан елемент оваквог односа
5

„Закон о основама система образовања и васпитања“, Службени гласник
РС бр. 72 (2009).

према школској библиотеци је поверење у библиотекара који уме да подстиче радозналост и креативност и да
формира укус и читалачке навике без наметања. Однос
школског библиотекара према корисницима библиотеке захтева педагошко знање, много такта и стрпљења,
добро познавање фонда и свог посла. Неопходно је и да
се библиотека прилагоди убрзаном развоју нових технологија и да својим корисницима омогући коришћење савремене технолошке опреме.
Вредновање резултата рада може да буде полазна
основа за подстицање коришћења школских библиотека. Један од начина бољег спознавања потреба корисника и сазнавања њихових ширих интересовања јесте да их
питамо. Саставни део упитника требало би да буде мишљење ученика о садашњем фонду школске библиотеке
и колико је он у могућности да задовољи њихове потребе
и интересовања. Могу се користити квантитативне методе, попут различитих упитника, или квалитативне методе као што су интервјуи. Методе анкетирања ученика
примењују се у циљу сазнавања шта они мисле о библиотеци, како је доживљавају и како оцењују комуникацију
са библиотечким особљем, што ће помоћи да се побољша однос школска библиотека – корисник.
Поред библиотечких услуга намењених ученицима,
не треба занемарити ни оне намењене наставницима,
које би требало да обезбеде изворе који ће проширити
њихово знање из одређеног предмета или побољшати
њихове методе наставе. Наставници који имају напредније виђење образовања, обично су и активнији корисници библиотеке.
С обзиром да школске библиотеке имају великих
потешкоћа да набаве нова актуелна издања, а да се
школска лектира најчешће набавља у недовољном броју примерака, чини се да је решење сарадња са јавном
библиотеком у одређеној локалној заједници. Народне
и школске библиотеке у Србији имају заједничку корисничку популацију, с обзиром да ученици основних и
средњих школа, заједно са децом предшколског узраста,
чине око 60% укупног броја корисника јавних библиотека. У многим местима, јавне библиотеке су принуђене
да своје фондове оптерећују великим бројем примерака школске лектире, јер те потребе школске библиотеке
нису у могућности да задовоље. Један од облика сарадње
ова два типа библиотека била би координирана набавка, уз договорене принципе по којима би школске библиотеке набављале лектиру у већем броју примерака,
а јавне сву осталу литературу која би могла да задовољи
шире потребе и интересовања деце школског узраста. У
том случају би био неопходан заједнички наступ пред
органима локалне самоуправе, као и дефинисани начини заједничког коришћења тако формираних књижних
фондова намењених деци. Координираним обогаћивањем фондова и заједничким коришћењем избегавају се
дуплирања, што је значајно у условима када библиотеке
располажу оскудним финансијским средствима за набавку нове грађе.
У годишњим анкетама о пословању, око 70% школских библиотека даје податак о остваривању неког облика сарадње са јавном библиотеком у својој локалној заједници. То се углавном односи на заједничке културне
активности. Међубиблиотечку позајмицу годишње омо-
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Могућност приступа Интернету само је моћно средство за тражење и проналажење информација. Школски
библиотекар би требало да пружи помоћ и покаже да су
ти електронски извори само још једно средство за подучавање и учење, то су средства која воде неком циљу, а не
циљ сам по себи. Библиотекар би, пре свега, требало да
упућује ученике како да што ефикасније искористе многобројне расположиве алате за тражење информација,
како да пронађу актуелне и релевантне информације и
како да их вреднују. Тиме ће се деца школског узраста
на најбољи начин упутити на правилно служење и коришћење ове технологије у сврху бољег учења и усвајања знања, с обзиром да је још увек релативно мали број
ученика у могућности да то научи код куће (према истраживању о употреби рачунара у 2008. години, које је
спровео Републички завод за статистику Србије, 40,8%
домаћинстава у Србији поседовало је рачунар, при чему предњачи Београд са 53,1%; у 2008. години приступ
Интернету имало је 33,2% српских домаћинстава; приступ Интернету најчешће се остварује преко персоналних рачунара – 95,2%, док се у 24,8% случајева користи
и мобилни телефон)6.
6
Драган Вукмировић, Кристина Павловић и Владимир Шутић, Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији:
домаћинствa/појединци, предузећа (Београд: Републички завод за статистику, 2008).
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гућава тек незнатних 1,2-1,5% школских библиотека. То
су увек исте библиотеке, а њихов проценат варира у зависности од тога да ли су све оне одговориле на анкету о
пословању за посматрану годину.
С обзиром да мали број школских библиотека има
услове за организовање културно-образовних програма, бољи резултати у остваривању културне делатности
могу се постићи сарадњом са јавном библиотеком у локалној заједници. Таква сарадња подразумева коришћење просторних услова јавних библиотека за програме
намењене деци школског узраста, било да су они заједнички осмишљени, или представљају самосталне активности школске библиотеке. Немогућност организовања
својих културних активности школска библиотека може
надокнадити и тако што ће ученицима своје школе организовати одлазак на бројне манифестације намењене
деци, које се одржавају у јавној библиотеци. Сваке године програми за децу школског узраста представљају део
богате понуде бројних културних активности које организују јавне библиотеке.
Употреба Интернета у библиотеци и могућност коришћења eлектронске поште неопходан су предуслов да
би се школске библиотеке укључиле у модерне технолошке процесе и примениле нове методе рада. Не сме се
догодити да ученик основне школе буде више упућен у
коришћење информационо-комуникационих технологија од школског библиотекара.
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С обзиром да велики број школских библиотека нема могућност коришћења Интернета, оне би могле, у
сарадњи са јавном библиотеком, да организују заједничке програме обуке ученика за коришћење различитих
е-извора (речници, мултимедијалне енциклопедије и
сл). У ту сврху користили би се простор и техничке могућности Интернет клубова који делују у саставу јавне
библиотеке.
Оспособљавање за самостално учење и служење
различитим секундарним изворима информација (енциклопедијама, речницима, библиографијама и др)
требало би да обухвата и обуку за сналажење у разним
врстама каталога и е-извора. Истовремено, библиотекар
би требало да помаже ученицима и упућује их како да
саставе пописе литературе и коришћених извора. Резимирање, цитирање и састављање комплетних и тачних
библиографија, требало би да се науче у библиотеци и уз
помоћ библиотекара. Ови програми могу се заједнички
осмислити са јавном библиотеком.
Основни предуслови за приближавање фондова корисницима је да их школски библиотекари добро познају, али и израда одговарајућих каталога, који ће бити
спона између корисника и фонда. У већини школских
библиотека у Србији информациони инструменти су
изразито неразвијени, што илуструје и податак да 70%
школских библиотека нема никакав каталог. Алфабетски каталог, који је обавеза сваке библиотеке, поседује

само 24,1% библиотека, каталог на наслов 8,1%, стручни каталог по УДК 11,2%, а предметни само 2,2%.
У циљу ефикаснијег коришћења школских библиотека, намеће се потреба њиховог повезивања у шире
библиотечке мреже. На тај начин, омогућава се не само давање информација о свом фонду, већ и фондовима других библиотека, а приступ Интернету омогућава коришћење дигиталних ресурса доступних на
сајтовима других библиотека и различитим образовним
порталима.
У документима IFLA-e7 који се односе на рад јавних
и школских библиотека дефинисани су различити облици сарадње и заједничког деловања: „заједничка обука
особља, заједничко коришћење извора, кооперативно
обогаћивање фондова, заједничко осмишљавање програма и њихово реализовање, координација електронских сервиса и мрежа, сарадња у изради средстава за
учење и образовање корисника, одељенске посете ученика јавној библиотеци, удружене промоције читања и
писмености, програми упознавања са Web-ом намењени
деци, заједничко коришћење телекомуникационе и мрежне инфраструктуре, заједнички маркетинг библиотечких услуга, усмерен на децу и младе”.
7

IFLA/UNESCO, „Смернице за школске библиотеке“, Гласник Народне библиотеке Србије бр. 1 (2005): 387-417. IFLA/UNESCO, Смернице за развој
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The usage of the school library holdings and services in Serbia
Abstract
In the paper is given the analysis of the school library holdings and ser vices` usage, for ﬁve years period, from 2004. till 2008.
The analysis was per formed based on data gathered for the database Library network of Serbia, as well as the reports on
super vision of school libraries` professional work. In terms of the number of included libraries, the analysis is giving comprehensive information on the area. In the paper are given statistical data, with tabelar reviews, of the library collectons` usage –
books and non-book materials, as well as data of library shows, literary evenings, lectures, panel discussions and other cultural
and educational programs, which were organized by school libraries. In the paper is pointed there is necessity for change in
school libraries` work and are given recommendations on how their work could be improved.
Key words:
usage of the school library holdings; usage of the school library ser vices
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Школски библиотекар у систему
савременог образовања
- примери добре праксе Сажетак
Реализујући васпитно-образовне задатке кроз часове обуке у оквиру редовне наставе и кроз сарадњу са наставним
особљем, школски библиотекар настоји да ученике оспособи за самостални рад, да им допуни знања усвојена у редовној настави и научи их да успешно повежу различите изворе знања и адекватно их примене у пракси.
Кључне речи:
школски библиотекар, васпитно-образовна делатност, извори библиотечких информација
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У савременом систему образовања, школска библиотека постаје незаобилазно место у реализацији васпитно-образовног процеса, а библиотекар његов активни
учесник.
Дугогодишња представа о периферној улози библиотеке постепено се мења и ствара се нова – о значају и
улози библиотеке као месту где се учи и активно ради.
Библиотека, под истим условима, постаје доступна
свим корисницима.
Одговорним и амбициозним библиотекарима заједнички су: озбиљност и одговорност у погледу схватања професионалних обавеза, свест о библиотекару као
равноправном члану колектива, тежња ка унапређењу
струке, енергичност у решавању постојећих проблема, спремност за прихватање новина, комуникативност
и спремност на сарадњу, спремност на перманентно
стручно усавршавање, осмишљени планови рада са реално изводљивим садржајима...
Школски библиотекар, као стручни сарадник, у погледу стручне спреме изједначен је са наставним особљем и равноправни је учесник у васпитно-образовном
процесу.
Успешност у раду обезбеђује му добра сарадња са
комплетним наставним особљем, директором и свим
стручним сарадницима. Због тога се план и програм рада библиотеке усклађује са потребама школе и остварљив је уколико га подрже сви учесници у образовном
процесу.
Програм рада би требало да буде јасно осмишљен
и практично изводљив, а не план који се преписује из
године у годину.
Добар библиотекар поседује знања и способности за
адекватну попуну библиотечких фондова, стручност за
њихову обраду и спретност да их на најбољи начин приближи корисницима.

Васпитно-образовне задатке библиотекар усмерава
на: оспособљавање ученика за самостални рад, на допуну и
проширивање ученичких знања усвојених на часу, као и на
оспособљавање ученика за повезивање различитих извора
знања, с акцентом на њихову адекватну примену у пракси.

Оспособљавање ученика за самостални рад
Ученици у школу долазе са неуједначеним предзнањима, различитим радним навикама и интересовањем за усвајање градива. Многима се учење своди искључиво на књиге и не показују занимање за додатне
информације.
Имајући то у виду, библиотекар, на часовима обуке
у току редовне наставе (2 до 3 часа по одељењу у току
године), ученике упознаје са референсном литературом
(енциклопедије, речници, лексикони...), с циљем да им
приближи садржаје, намену и начин коришћења.
Час се организује тако што се, након детаљне информације о начину коришћења референсне збирке,
ученици упућују на истраживачки рад. У зависности
од броја примерака приручне литературе, рад може да
се организује као индивидуални, рад у паровима, или
групни рад. Школе углавном имају мањи број наслова
у референсној збирци, па је упутно да библиотекар ученицима предочи постојање што већег броја наслова и
упути их на њихово коришћење у другим библиотекама.
Други извор информација су каталози. Каталошке
информације су незаменљив извор за упознавање библиотечког фонда. Битно је ученицима објаснити које
врсте каталога постоје, које информације они пружају,
као и начин коришћења и повезивање каталошких информација. Уколико школска библиотека нема разрађен
систем каталога, овај час може се реализовати у најближој јавној библиотеци.
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ђена. Избор предмета није толико значајан колико настојање да се покаже обим информација којима се може
допунити наставна јединица из уџбеника.
Места за реализацију ових часова су информатички кабинет или читаоница библиотеке са више рачунара
намењених корисницима.
Облик рада зависи од броја расположивих рачунара
и може бити: индивидуални, рад у паровима, или групни
облик рада.
Пронаћи извор знања је успех, али је веома значајно да се пронађена информација адекватно и зналачки искористи. Ученици пишу реферате, приказе, итд. и
склони су да преузете информације усвајају, уклапајући
их у садржаје својих радова. Стога се намеће потреба да
библиотекар ученицима објасни како се користе и означавају преузете информације. Појмови: цитат, фуснота,
литература... намећу се као садржаји нових наставних
јединица.
Библиотекар би требало да припреми одговарајућу
литературу да ученици, на конкретном примеру, виде
оно што им објашњава. Места за одржавање ових часова
су библиотека или учионица.
За часове са оваквим садржајима основни облик рада је рад на тексту, уз комбиновање осталих облика рада.

Допуна и проширивање знања усвојених на часу
Овај сегмент рада школског библиотекара реализује се допуном наставниковог излагања на часу или кроз
непосредну помоћ ученицима у решавању постављених

Жељка Момиров, зидни објекат - мермер - лупа - челик- 850 x 370 cm

Ученици често, у школи или ван ње, чују непознате
речи, али се не заинтересују да их разумеју. Понекад и
наставници превиде потребу објашњења појединих појмова, или немају довољно времена да ученицима прошире знања додатним објашњењима.
Имајући ово у виду, библиотекар би требало да настоји да ученицима објасни појмове везане за општу
културу: коаутор, приређивач, репринт издање, фототипско издање, минускула, стара и ретка књига, предговор, регистри...
Библиотекар има неограничен избор појмова које
може одабрати да објасни за један школски час. Значајно је напоменути да је сваки избор добар уколико је
усклађен са узрастом ученика и да ниједан објашњени
појам није сувишан.
Одређени број појмова може да се обради у првом
делу часа, док се у другом делу део појмова може задати
као истраживачки задатак за проверу оспособљености
ученика за коришћење приручне литературе.
Са све присутнијом рачунарском опремом, пут до
информација знатно се скраћује. Тражење информација
путем електронских извора за ученике је већи изазов од
њиховог тражења у књижном фонду.
Улога библиотекара овде је веома значајна. Он ученицима мора да укаже на важност селекције информација и значај рационално коришћеног времена за проналажење битних и квалитетних информација.
Избор тема за претраживање је неограничен. Међутим, најпродуктивније је ограничити се на конкретан
наставни предмет и методску јединицу која је већ обра-
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задатака. Везује се за непосредни наставни процес и библиотекару се намећу утврђени садржаји.
Креативност библиотекара овде се испољава кроз
добар избор и умеће пружања најпотпунијих и најзанимљивијих информација. Библиотекар из фонда бира
радни материјал, уобличава га и предлаже наставницима као могућност потпуније обраде конкретних наставних јединица. Други облик сарадње је да се, на захтев
наставника, припрема одређени радни материјал. Без
обзира ко иницира сарадњу, евидентно је да су потребне велика ангажованост, стручност и информисаност
библиотекара.
Сарадња на допуни и проширивању знања везаних
за наставни програм условљава константну сарадњу са
комплетним наставним особљем, захтева широко опште
образовање библиотекара, изискује добро познавање библиотечког фонда и захтева вешто сналажење у припремању информација из различитих медија.
Ангажованост библиотекара подразумева да се на
што занимљивији начин допуне наставне јединице обрађене у књизи. Најчешће је то допуна у виду додатних
занимљивости, филмског или звучног записа, итд. За реализацију оваквих часова библиотекар мора да поштује
захтеве свих наставника и потруди се да библиотечки
простор буде свима једнако доступан.
Коришћење библиотечког простора мора унапред
да се утврди планом на месечном, евентуално недељном
нивоу. То даје могућност библиотекару да исцрпно припреми информације из свих медија, да изврши њихову
селекцију и презентује их у најприхватљивијој форми.
Часови се углавном реализују у сарадњи са наставником, мада понекад библиотекар може и сам да их
организује.
Допуна знања, остварена кроз непосредну помоћ
ученицима, од непроцењиве је важности. Постиже се
избором литературе неопходне за обраду одређених
тема и израду домаћих задатака. Ученици често доби-

јају радне задатке у виду наслова, без неопходне литературе. Библиотекар се тада ангажује да уради све што
је у интересу ученика. Помоћ библиотекара овде је незаменљива, јер његово ангажовање надокнађује одређене пропусте наставника. Ученик помоћ добија када
му је најпотребнија, осигурава поуздане изворе за рад,
скраћује време за проналажење информација и добија
прилику да, консултујући се са библиотекаром, избегне
евентуалне пропусте у раду.
Поверење ученика библиотекар стиче разумевањем
ученичких проблема, стварањем слободне и ненаметљиве комуникације и обезбеђењем пријатне атмосфере за
рад.

Закључак
Ангажовање библиотекара на образовању корисника ствара код ученика јасну представу о улози библиотеке, подстиче мотивацију за коришћење информација из
свих библиотечких фондова и пружа им задовољство у
успешном комбиновању и коришћењу мултимедијских
извора знања.
Образовани и информатички описмењени ученици
имају изграђено самопоуздање, сигурност у наступу и у
суочавању са проблемима. За њих не постоје нерешиви
задаци, већ се само поставља питање степена успешности решавања постављених задатака.
Доступност информација не постаје привилегија
појединца, већ способност свих, или већине, да на најбржи начин дођу до правих информација.
Потврду сврсисходности и успешности свог рада библиотекар има у ученицима способним да прикупе информације из различитих извора, да дају приоритет изворима информација, да критички вреднују и селектују
информације, да провере веродостојност информација,
да сагледају применљивост информација у пракси, да
нове информације уграђују у постојећа знања и да знања искористе на прави начин.

School librarians in the modern education
- good practices –
Abstract
School librarian, working with teachers in the implementation of educational tasks through training sessions as part of regular
training, makes eﬀorts to train students for independent work, supplementing their knowledge adopted in the regular education and qualiﬁes them for successfully linking diﬀerent sources of knowledge, as well as to use them properly in practice.
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Остваривање матичних функција
у матичним народним библиотекама
у 2009. години
Сажетак
Полазећи од струк туре и броја запослених у матичним народним библиотекама, рад се бави анализом остваривања
матичних функција и резултатима рада матичних служби матичних народних библиотека у 2009. години.
Кључне речи:
матичне функције, матичне народне библиотеке, матичне службе народних библиотека, Република Србија

Према „Закону о општем интересу у области културе“1 (члан 2. став 1. тачка 8) у којем су као један од
општих интереса у области културе наведени „изградња јединственог библиотечко-информационог система и матичне функције у библиотечкој делатности“,
утврђена је обавеза остваривања матичних функција у
библиотекарству у Републици Србији утемељена „Законом о библиотечкој делатности“2 (члан 7), а обављање
матичних функција утврђено је, истим „Законом“, као
делатност од општег интереса за библиотечку делатност
Републике (члан 10. став 1. тачка 10).
Према члану 27. „Закона о библиотечкој делатности“, Народна библиотека Србије (НБС) обавља матичне
функције за све библиотеке и организационе јединице
које обављају библиотечку делатност, а „Решењем о одређивању библиотека које обављају матичне функције
у библиотечкој делатности“3 одређено је, као носиоци
матичних функција, и 26 народних библиотека у седиштима округа и Библиотека града Београда за подручје Београда. Народне матичне библиотеке обавезне су
да обављају матичне функције у народним, школским
и специјалним библиотекама, осим специјалних библиотека при научноистраживачким установама. За
библиотеке при универзитетима, факултетима, вишим
школама и научноистраживачким институтима, матичне функције обављају Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ (УБСМ) и Библиотека Матице српске
(БМС).
Од 2002. године, на територији АП Војводине обављање матичних функција поверено је БМС у складу са „Законом о одређивању надлежности Aутономне
покрајине“4.
1

Службени гласник Републике Србије бр. 49 (1992).
Службени гласник Републике Србије бр. 34 (1994) и бр. 101 (2005).
3
Службени гласник Републике Србије бр. 46 (1994).
4
Службени гласник Републике Србије бр. 6 (2002).
2

Обављање матичних функција у косовско-метохијским окрузима не врши се од интервенције НАТО пакта
1999. године и доласка Мировних снага Уједињених нација на територију АП Косово и Метохија.
Анализа остваривања матичних функција ослања се
на податке из тромесечних и годишњих извештаја о раду матичних служби које матичне народне библиотеке
редовно достављају матичним одељењима НБС и БМС.
Број и структура радника за обављање матичних
функција утврђује се на основу: развијености библиотечке мреже на територији општина за које овлашћена
библиотека обавља матичне функције, законом утврђених матичних функција и обима њиховог вршења током
године и прописаног степена стручне спреме за обављање матичних функција.
На основу „Информације о условима за обављање
матичних функција“ коју је, према „Закону о библиотечкој делатности“, октобра 1995. године урадила служба
НБС и „Предлога за финансирање матичних функција
у 1998. години“ (октобар 1997), који је НБС доставила
Министарству културе Републике Србије, према броју регистрованих библиотечких јединица у појединим
окрузима, предвиђен је број од укупно 57 библиотечких
радника са високом стручном спремом у матичним службама народних библиотека у Републици Србији.
Према „Правилнику о врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне спреме потребне за
њихово остваривање“5 послове матичних служби раде
библиотекари (висока стручна спрема), док на пословима анкетирања, прикупљања и обраде статистичких извештаја могу да раде и виши књижничари (виша стручна спрема) и књижничари (средња стручна спрема).
У матичним службама народних библиотека током
2009. године радило је 39 библиотечких радника: 38 би5

Службени гласник Републике Србије бр. 63 (1994).
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блиотекара и 1 виши књижничар. Број библиотечких
радника у матичним службама матичних народних библиотека износи тек 68,42% од потребног. У односу на
2008. годину, број библиотечких радника смањен је са
40 на 39 – у матичној служби у Суботици је крајем 2008.
године колегиница Милица Мирић пензионисана, а на
њено радно место није распоређен други библиотечки
радник. С обзиром на захтеве степена образовања, постигнута је одговарајућа структура кадра – од укупно 39
„матичара“, 38 су библиотекари, а 1 је виши књижничар.
Број запослених у матичним службама недовољан
је у чак 15 матичних народних библиотека (Суботица,
Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, Шабац, Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Бор, Ужице, Ниш, Лесковац, Врање и Београд), а највећи раскорак између броја
планираних и броја запослених имају матичне службе
у Ужицу, Новом Саду и Врању. И даље се у ове послове,
поред радника матичних служби, често укључују и директори матичних библиотека, као и библиотечки радници осталих служби.
У другој половини 2009. године, пензионисано је
троје радника матичних служби (у Бору, Прокупљу и
Врању), док је троје (један у Пожаревцу и два у Београду) распоређено на друга радна места, а на њихова места распоређени су други библиотекари.
1. Вођење регистра библиотека
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Према „Правилнику о садржини и начину вођења
регистра библиотека“6, регистар библиотека воде матичне народне библиотеке, а упис у Централни регистар
библиотека обавља НБС.
У Централни регистар је, на дан 31. 12. 2009. године, уписано 2.419 библиотека – 722 у Војводини и 1.697
у централној Србији. У надлежности матичних служби
народних библиотека, у Централни регистар је уписано укупно 1.802 библиотеке и организационе јединице
које обављају библиотечку делатност (533 у Војводини
и 1.269 у централној Србији), што је само 84% од броја планираног за регистрацију у надлежности народних
матичних библиотека.
У току 2009. године, у Централни регистар НБС
уписано је 11 библиотека и библиотечких јединица:
регистроване су 3 општинске народне библиотеке (Библиотека општине Лучани у Гучи, Библиотека „Мехмет
Јусуфи“ Прешево, док је Народна библиотека Гњилане
регистрована као Народна библиотека „Јанко Веселиновић“ Горње Кусце/Пасјане); у Крушевцу је припремљена
и послата документација за упис у Регистар за библиотеке у Ћићевцу и Варварину; у Смедереву је 1 месна библиотека постала огранак, у Зрењанину је пререгистрована 1 специјална библиотека у библиотеку општег типа
у предузећу, а у Сомбору је пререгистрована библиотека
општег типа у предузећу у специјалну библиотеку; регистроване су још 2 библиотеке општег типа у предузећу
(у Јагодини и Краљеву), 3 специјалне (у Сремској Митровици, Краљеву и Врању) и 10 библиотека основних
школа (4 у Новом Саду, по 2 у Нишу и Београду и по 1 у
Сремској Митровици и Чачку).
6

Службени гласник Републике Србије бр. 63 (1994).

Највећи број нерегистрованих библиотека је међу
школским (регистровано 84%) и специјалним библиотекама (регистровано 73%). Разлози за овако мали проценат регистрације школских библиотека су: знатан број
основних и средњих школа нема школску библиотеку, док
у једном броју школа школске библиотеке не испуњавају
услове за упис у регистар. За окончање процеса регистрације школских библиотека неопходна је помоћ Министарства просвете и спорта. Регистрацијом специјалних
библиотека обухваћене су све планиране специјалне библиотеке у само 6 округа. У Централни регистар уписано
је 39 месних и 37 библиотека општег типа у предузећима.
Највећи је проценат регистрације јавних библиотека (90,18%). До сада је у Централни регистар НБС
уписано укупно 147 општинских народних библиотека.
Укупно 15 округа окончало је процес уписа општинских народних библиотека у Централни регистар, док у
10 округа овај процес још није окончан. На дан 31. 12.
2009. године, у Републици Србији је било 16 општина
без самосталних општинских народних библиотека (4
у Војводини и 12 у централној Србији): у Сенти, Чоки,
Беочину, Богатићу, Жагубици, Кладову, Рашки, Сврљигу, Брусу, Ражњу, Владичином Хану, Ћићевцу и Варварину библиотечка делатност обавља се у окиру других
установа културе, у Сремским Карловцима и Сурчину
библиотечку делатност обављају огранци општинских
библиотека у Новом Саду, односно Земуну, док општина
Нишка Бања нема библиотеку7.
2. Вођење каталога библиотечке грађе

У јединственом систему COBISS.SR, чији су оснивачи БМС, НБС и УБСМ, на дан 31. 12. 2009. године било
је укупно 112 библиотека, међу којима су најбројније
народне библиотеке (49). За сада је Поморавски округ
једини чије су све општинске библиотеке приступиле
COBISS-у, а међу чланицама система је укупно 15 матичних библиотека (Ужице, Сомбор, Зајечар, Јагодина,
Крушевац, Смедерево, Бор, Суботица, Ваљево, Крагујевац, Пожаревац, Пирот, Лесковац, Прокупље и Врање).
Из 5 округа до сада ниједна народна библиотека званично није постала члан COBISS система: из Средњобанатског, Севернобанатског, Мачванског, Моравичког и са
територије Града Београда.8
3. Пружање стручне помоћи библиотекама

Пружање стручне помоћи библиотекама представља окосницу инструктивног рада матичних служби.
Матичне службе народних библиотека, током 2009. године, пружиле су стручну помоћ 1.785 пута приликом
посета библиотека у мрежи, у просторијама матичних
библиотека или телефоном. У извештајима о раду матичних служби, један број матичних библиотека не
евидентира бројчано овај облик матичних функција (5
библиотека).
7
Библиотеке у Брусу, Ражњу и Владичином Хану изгубиле су самосталност у току 2009. године када су припојене домовима културе; поступак
осамостаљивања је у току за библиотеке у Ћићевцу и Варварину.
8
У процедури је укључивање у систем још десетак народних библиотека,
међу којима су и матичне библиотеке у Чачку и Краљеву.
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Бр. записника о надзору

Стручна помоћ

Семинари

Саветовања

Радни састанци

Анализе

-

90,00

-

-

-

-

-

-

-

7

47

2. Зрењанин

74

-

98,67

39

39

-

2

2

-

10

3

60

3. Кикинда

47

-

83,93

13

-

-

1

1

-

12

-

47

4. Панчево

111

-

97,37

35

35

65

1

4

-

-

-

137

5. Сомбор

63

-

86,30

12

12

19

-

4

1

-

2

75

6. Нови Сад

115

4

63,54

11

11

8

1

3

-

1

4

130

7. Ср.Митровица

69

1

80,23

27

27

80

2

3

1

6

2

67

8. Шабац

86

-

97,73

-

-

56

8

2

-

-

-

60

9. Ваљево

44

-

91,67

3

3

3

-

-

-

1

1

34

10. Смедерево

53

-1

86,89

-

-

-

1

3

-

-

-

33

11. Пожаревац

52

-

92,86

6

5

3

2

2

1

-

-

34

12. Крагујевац

63

-

80,77

1

-

15

-

4

-

12

2

71

13. Јагодина

57

1

80,28

5

-

-

4

6

-

1

4

53

14. Бор

43

-

78,18

11

3

26

2

6

-

7

-

51

15. Зајечар

33

-

84,62

18

19

47

1

2

-

-

6

34

16. Ужице

61

-

66,30

5

-

13

2

6

-

1

-

16

17. Чачак

51

2

82,26

14

13

1166

-

3

-

-

-

56

18. Краљево

71

2

87,65

33

29

105

2

6

-

-

-

74

19. Крушевац

54

-1

69,23

15

13

41

-

3

-

-

1

66

20. Ниш

80

1

89,89

39

43

13

-

6

-

-

-

86

21. Прокупље

22

-

75,86

31

30

21

-

6

-

-

-

32

22. Пирот

19

-

67,86

7

5

51

1

-

1

2

-

20

23. Лесковац

44

-

60,27

5

2

6

-

3

-

-

-

35

24. Врање

58

1

73,42

10

4

17

-

7

-

-

-

47

25. Београд

378

1

94,74

33

24

30

28

30

1

-

-

273

УКУПНО:

1802

11

83,77

373

317

1785

58

112

5

53

32

1638

База МБС за 2009.

Стручни надзор

54

Број кандидата за стручни
испит

Број регистрованих
библиотека 2008.

1. Суботица

Проценат
регистрације

Матична
библиотека

Укупан број регистр. библ.
јединица

Вукотић Б. „Остваривање матичних функција“, 39–44.

Tабела 1: Матичне функције у 2009. години

Пружање стручне помоћи обухвата информације
о свим сегментима библиотечких послова – од помоћи
при формирању и регистрацији библиотека, уређења
просторија, набавке опреме, преко организације одељења, инвентарисања, библиографске обраде, сигнирања и
смештаја фонда, формирања каталога, аутоматизације
библиотечког пословања, дигитализације фондова, ревизије и отписа библиотечке грађе, вођења статистике,

до помоћи кандидатима за полагање стручног испита, за
стицање лиценце и рад у COBISS-у, за израду пројеката,
систематизације радних места, при састављању програма рада и годишњих извештаја.
Посебно ангажовање матичних служби захтева рад
са библиотекарима почетницима и библиотекарима
школских библиотека, који се толико често мењају, да
је сваки пут неопходно вршити обуку од почетка, од фи-
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зичке обраде и инвентарисања, каталошке обраде и смештаја, до задуживања и раздуживања грађе, библиотечке статистике и попуњавања упитника за МБС9.
4. Надзор над стручним радом библиотека

Надзор над стручним радом библиотека један је
од основних задатака матичних служби. Ова матична
функција врло је значајна за унапређење библиотечке
делатности, јер пружа непосредан увид у услове рада и
обављање стручних послова у библиотекама.
Матичне народне библиотеке обавиле су у току
2009. године надзор над стручним радом 317 библиотека и организационих јединица (што је свега 17,59% од
броја регистрованих библиотека)10.
Обим вршења ове матичне функције, с обзиром на
број регистрованих библиотека, није довољан11, а број
извршених надзора је неравномеран по библиотекама.
По броју извршених надзора у 2009. години истичу се
матичне народне библиотеке у Нишу, Зрењанину и Панчеву; према проценту обухваћености надзором, предњаче библиотеке у Прокупљу, Зајечару, Нишу и Зрењанину. Три матичне народне библиотеке у току 2009. године
нису обавиле ниједан надзор над стручним радом: Суботица, Шабац и Смедерево.
5. Старање о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности
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Старање о усавршавању кадрова у 2009. години у
матичним народним библиотекама вршено је кроз организацију 117 различитих облика стручног усавршавања
(семинари, саветовања и радни састанци), а 112 кандидата које су припремале и упутиле матичне народне библиотеке положили су стручни испит у НБС и БМС.
У 2009. години матичне службе народних библиотека организовале су 5 саветовања: у Сомбору је матична
библиотека учествовала у организацији стручног скупа
Библионет 2009 Заједнице матичних библиотека Србије;
матична служба из Сремске Митровице организовала је
у Руми стручни скуп: Манастирске и црквене библиотеке; у Пожаревцу је одржан скуп На путу ка дигиталним
колекцијама Србије; матична служба из Пирота је учествовала у организацији међународног стручног скупа
у Димитровграду: Деца у библиотеци – позитивна искуства и Библиотека у времену кризе; у Библиотеци града
Београда одржан је стручни скуп Перспективе развоја
јавних библиотека у Србији.
У 15 матичних народних библиотека (Зрењанин, Кикинда, Панчево, Нови Сад, Сремска Митровица, Шабац,
Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Ужице, Краљево, Пирот
и Београд) организовано је укупно 58 семинара са најразличитијим темама: од основа савременог библиотекар9

„Током 2009. године измењени су радници библиотека у 23 основне и
средње школе у Округу, од чега их је 19 измењено почетком актуелне
школске године“ (из извештаја Матичне службе у Чачку).

10

Према извештајима о раду, током 2009. године матичне народне библиотеке обавиле су стручни надзор над радом 373 библиотеке, али су матичним одељењима НБС и БМС доставиле копије записника о надзору за
317 библиотека.
11
Препорука Матичног одељења НБС је да се надзор у свакој библиотечкој
јединици обави једном у две године.

ства и праваца развоја библиотечке делатности, преко
инвентарисања монографских и серијских публикација,
израде нормативних датотека, предметне и стручне класификације, ревизије и отписа библиотечке грађе, основа дигитализације збирки, до презентација база података,
електронских часописа и електронских каталога, рада са
корисницима, међубиблиотечке сарадње и вредновања
библиотекарског рада; предмет разговора била је и сарадња јавних и школских библиотека, одржано је неколико акредитованих семинара за школске библиотекаре;
семинарима су обухваћене и библиотечке услуге за лица
са посебним потребама, приказани су најбољи пројекти
са Библионета; говорило се о положају књиге у времену
нових медија, о пословној комуникацији у библиотеци, о
маркетингу у институцијама културе, о ауторским правима, финансијској писмености; подношени су извештаји и
утисци са стручних путовања у иностранство. Предавачи
су били професори универзитета, стручњаци НБС, УБСМ,
матичних народних библиотека и страни предавачи.
Све матичне библиотеке организовале су упознавање са „Нацртом Правилника о условима за стицање звања запослених у области библиотекарства“ и „Нацртом
стандарда за јавне библиотеке у Републици Србији“.
Редовно се обављала обука новопримљених радника, увођење у струку и менторски рад. Општинске библиотеке информисане су о стручним испитима, обављена је пријава и припрема кандидата.
У неким матичним библиотекама обучавани су
студенти основних и мастер студија библиотекарства
и информатике. Школским библиотекарима редовно
се прослеђују информације и пријаве за акредитоване
семинаре.
Ван својих матичних библиотека, библиотечки радници су се обучавали за рад у програмском пакету COBISS у просторијама НБС (у овој обуци предњаче радници матичних служби).
У току 2009. године, у 10 матичних библиотека (Зрењанин, Кикинда, Нови Сад, Сремска Митровица, Ваљево, Крагујевац, Јагодина, Бор, Ужице и Пирот) одржано
је укупно 53 радних састанака. Највише радних састанака одржано је у Крагујевцу, Кикинди и Зрењанину. У
матичним библиотекама које поклањају пажњу овом виду усавршавања одржавају се редовни стручни састанци
на којима се најчешће анализира годишњи рад и текући
проблеми библиотека12.
Библиотекари матичних служби учествовали су и
на бројним саветовањима у земљи и иностранству: све
матичне библиотеке имале су своје представнике на Библионету у Сомбору и на скуповима других матичних
библиотека. Путовало се од Бање Врујци, Ковачице,
Димитровграда, Сомбора, Београда... до Марибора, Болоње, Милана, Париза, Хага и Сједињених Америчких
Држава; од стручних скупова у Србији до IFLA и ALA
конференција. Матичне службе у Србији одлазе и у
стручне посете другим библиотекама, а често сарађују
са другим матичним службама и размењују искуства у
обављању матичних функција.
12
У Зрењанину се одржавају редовни радни састанци актива библиотекара
према типу библиотека: Актив библиотекара основних школа, Актив библиотекара средњих школа, Актив библиотекара специјалних библиотека
и састанци директора Актива школских библиотека.
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6. Праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотечкој делатности и
7. Предлагање мера за унапређење библиотечке делатности и њихово спровођење

Ове матичне функције остварују се кроз израду анализа стања у библиотекама у окрузима у којима народне
библиотеке врше матичне функције и прикупљање података за програмски пакет Мрежа библиотека Србије.
а) Анализе

У току 2009. године, 10 матичних народних библиотека урадило је 32 анализе: у Градској библиотеци Суботица урађено је 7 анализа: Анализа читалачких навика
и коришћености фонда и нових публикација на позајмном одељењу, Анализа рада огранака, Анализа коришћења
и физичког стања грађе старе завичајне периодике и одређивање приоритета за дигитализацију, Анализа ефеката посећености библиотеке са увођењем интернет услуга,
Анализа резултата пројекта „Читам и скитам“, Анализа
статистичких података у оквиру МБС и Анализа перспектива и могућности увођења нових услуга на завичајном одељењу; Матична служба у Зрењанину урадила је 3
анализе: Анализу рада свих библиотека Средњег Баната,
Анализу рада специјалних библиотека Средњег Баната и
Анализу рада библиотекара житиштанске општине са
корисницима (излагање на стручном скупу библиотекара житиштанске општине); у Градској библиотеци у
Сомбору урађене су Анализа статистичких података о
раду Градске библиотеке у Сомбору у 2008. години и Анализа статистичких података о раду Градске библиотеке
у Сомбору у првих шест месеци 2009. године; у Градској
библиотеци у Новом Саду урађене су 4 анализе: Набавна
политика и стање фондова у Градској библиотеци у Новом Саду, 2 анализе као делови елабората (Елаборат о
Градској библиотеци у Новом Саду, за доградњу централног објекта ГБНС и Елаборат о трансформацији школске
библиотеке Средње школе унутрашњих послова у Сремској
Каменици у библиотеку Центра за основну обуку полицајаца), у Сремској Митровици је урађена анализа Школске
библиотеке у општини Пећинци и Анализа рада народних
библиотека Срема у 2008. години, која је објављена у Годишњаку библиотека Срема, у Матичној библиотеци у
Ваљеву Анализа рада народних библиотека Колубарског
округа у 2008. години, у Крагујевцу Анализа рада општинских народних библиотека Шумадијског округа у 2009. години и Криза читања: подаци Матичне службе Народне
библиотеке Вук Караџић у Крагујевцу за период од 1999. до
2008. године (објављена у Крагујевачком читалишту, бр.
28/2009); у Јагодини анализа Стање завичајних фондова
у јавним (народним) библиотекама Поморавског округа и
3 анализе урађене у оквиру пројеката (Пројекат завршне
фазе адаптације подрумског простора Народне библиотеке у Јагодини, Замена дотрајале информационе технике и
обезбеђивање услова за прелазак у напреднију фазу аутоматизације библиотечког пословања и Пројекат за јавне радове на пословима припреме и класификације библиотечког материјала за дигитализацију завичајног одељења); у
Бору Анализа рада огранака, Анализа рада дечјих одељења,
Анализа реализације Матра пројекта, пројекта за нефор-

мално образовање деце, Анализа старосне и полне структуре корисника Дечјег одељења, Анализа реализације забавно-образовних програма на Дечјем одељењу и Перспективе
развоја јавних библиотека у Србији објављена у Бележници, бр. 20-21/2009; у Крушевцу је анализа Развој библиотекарства у бруској општини штампана у часопису крушевачке Библиотеке Савремена библиотека.
б) Програмски пакет Мрежа библиотека Србије (МБС)

Програмски пакет МБС обухвата статистичке податке који приказују стање и намењени су праћењу обима и
структуре библиотечке делатности у Републици Србији.
Прикупљање података за ову базу успешно се реализује
у матичним службама народних библиотека.
У току 2009. године, у базе матичних народних библиотека унети су подаци за 2008. годину за 1.638 библиотека и библиотечких јединица (563 у Војводини и 1.075 у
централној Србији) или 76,51% од укупног броја јединица које су на основу података матичних служби народних
библиотека до сада евидентиране у МБС. Осим библиотека и организационих јединица уписаних у регистар библиотека (2.419 од којих су 1.802 народне), МБС обухвата
и нерегистроване библиотеке и организационе јединице,
као и огранке народних библиотека, па је укупан број библиотечких јединица за које су до сада достављани подаци у МБС 2.141. Проценат библиотечких јединица за које
су достављени статистички подаци разликује се у односу на укупан број библиотечких јединица у МБС-у делом
и због тога што се подаци за неке библиотечке јединице
(пре свега огранке општинских народних библиотека) достављају само за активне библиотечке јединице.
8. Остали послови матичних служби

Редовне активности радника матичних служби
су консултације са матичним одељењима НБС и БМС,
писање тромесечних и годишњих извештаја о вршењу
матичних функција и планова рада матичних служби,
израда годишњих планова и извештаја о раду матичне
библиотеке, прикупљање и слање извештаја о раду и
планова рада општинских библиотека матичним одељењима НБС и БМС за цео округ. Поред тога, матичне
службе биле су ангажоване и на давању података за потребе Републичког завода за статистику, попуњавању
Упитника за библиотеке Завода за проучавање културног развитка за потребе истраживања Локалне културне
политике, а матичне народне библиотеке у Војводини
редовно достављају матичној служби БМС и обрађене
Упитнике о стању библиотечке делатности у народним
библиотекама у Војводини. Матичне службе успешно су
реализовале и послове Откупа књига Министарства културе, дистрибуирале Српску ретроспективну библиографију и одговориле на Анкету о најчитанијој књизи.
Радници матичних служби народних библиотека током 2009. године радили су на пословима развоја одељења и служби, развоја мреже огранака, на аутоматизацији
пословања, учествовали у обуци других радника и сами
уносили записе у електронски каталог, координирали су
набавку и размену библиотечке грађе, организовали и
спроводили ревизију, израђивали пројекте за унапређе-
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ње рада, радили на дигитализацији библиотечке грађе.
Поред тога, многи од њих су редовно ажурирали сајт
своје библиотеке, радили на одржавању база података
и рачунарске опреме, учествовали у културним програмима и манифестацијама, у издавачкој делатности (уређивали стручне часописе и приређивали монографије),
промовисали библиотечку делатност и своје библиотеке
кроз наступе у локалним медијима, замењивали одсутне
раднике на другим пословима, радили у првостепеним
комисијама за доделу стручних звања, били чланови жирија за доделу награда, учествовали у раду управних органа својих библиотека, израђивали сагласности за именовање нових директора у општинским библиотекама.
Већина матичних служби редовно организује мини сајмове књига, а радници матичних служби били су
ангажовани у раду Заједнице матичних библиотека Србије, Друштва библиотекара Србије (посебно Секције за
матичне библиотеке) и Радне групе за израду стандарда
за јавне библиотеке и сарађивали са Друштвом школских библиотекара.

Закључак
У остваривању матичне функције вођења регистра
библиотека приоритетни послови матичних служби и
даље су послови покретања поступка за издвајање библиотека из домова културе и других организација и
њихово осамостаљивање, регистрација код Привредног
суда и увођење у Регистар библиотека.
На плану остваривања матичне функције вођење каталога библиотечке грађе и у интересу бржег и ефикаснијег библиотечког пословања, НБС и Министарство културе Републике Србије препоручују свим библиотекама у
мрежи библиотека на територији Републике Србије укључивање у јединствени систем COBISS.SR, који омогућава
централизовану обраду библиотечке грађе, као и приступ
библиографским записима о грађи свих библиотека учесница у систему, односно узајамну каталогизацију.

Приликом извештавања о пруженој стручној помоћи, матичне библиотеке које бележе податке чине то
неравномерно – неке бележе сваку стручну помоћ пружену на лицу места (приликом надзора или неке друге
посете), у матичној библиотеци или путем телефона,
док друге вероватно подразумевају свакодневно остваривање ове функције или једноставно наведу да су пружене „бројне информације телефоном“13. С обзиром на
различиту методологију евидентирања, резултати појединих матичних служби међусобно се не могу поредити. Неопходно је да се пружање стручне помоћи редовно
евидентира и постане саставни део извештаја о раду матичних служби.
Укупан број надзора над стручним радом није увек
истовремено праћен и достављањем записника о надзору – један број записника стиже са великим закашњењем, док неки записници обухватају извештавање о надзору у више библиотечких јединица (најчешће за све
огранке једне библиотеке) – па се на годишњем нивоу
разликује податак о броју извршених надзора наведен у
извештају о раду од броја достављених записника. Неопходно је да надзор над стручним радом у континуитету
прати и достављање записника.
На обим и квалитет обављања матичних функција
значајно утиче чињеница да радници матичних служби,
поред матичних послова, у многим библиотекама раде и
друге стручне послове. Овај проблем је посебно изражен
код библиотека које у матичним службама имају мањи
број библиотечких радника од препорученог.
У оквиру техничких услова, велики проблем представља недостатак службеног возила у већем броју матичних библиотека, посебно при обављању надзора над
стручним радом у удаљенијим насељима.
13
Из Зрењанина, на пример, стиже извештај да се о броју обављених консултација не води евиденција, али се процењује да се у матичној библиотеци просечно дневно обави по 5 консултација и одговори на велики број
телефонских позива.
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In accordance to structure and number of librarians employed on realisation of parent functions in Serbian public libraries this
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Од Јагодинског читалишта до
народне библиотеке
Сажетак
У овом раду приказан је историјски развој jагодинске библиотеке, почев од 1851. године, када се први пут помиње као
Јагодинско читалиште, па све до формирања савремене библиотеке у Јагодини, као културног, образовног, и информативног центра Поморавског округа.
Кључне речи:
Јагодинско читалиште, читаоница, Народна библиотека у Јагодини

Поред библиотека, које се у највећем броју случаПојава штампе и осталих информативних облика за
јева формирају захваљујући ентузијазму малог броја
пренос научног и књижевног стваралаштва доприноси
образованих људи посвећених културном развоју, чији
ширењу читалишта, тако да она постају најзначајнија
су фондови били доступни ограниченом броју корисниместа за њихову популаризацију.
ка, четрдесетих година 19. века, иницијативом стасале
У обновљеној Србији, прво читалиште основано је
грађанске класе и образованих грађана оснивају се чиу Београду 1846. године, и својом културно-образовном
талишта као нови облик друштвених
институција. Циљ оснивања читалишта је био заједничка набавка новина и књига, читање и састајање као и
образовање и културно уздизање њихових чланова.
Никада у својој историји читалишта нису имала статус државних установа, па нису могла ни да рачунају на
помоћ државе, већ су била препуштена сама себи, односно издржавала су
се добровољним прилозима својих
чланова. На тај начин је и њихово трајање зависило од залагања малог броја
људи.
Читалишта у кратком року постају
културни центри за образовање, просвећивање, неговање друштвене свести, али и погодна места за окупљање
Разгледница главне улице у Јагодини (трећа деценија XX века)
омладине и неговање еманципације
са данашњом зградом библиотеке
младе српске грађанске класе и либерално-демократске омладине. Временом, читалишта
делатношћу било је укључено у прогресивна цивилизапостају најпосећенија места доступна и нижим друцијска кретања свог времена. Оснивањем Србског чиштвеним слојевима, која превасходно служе за ширење
талишта у Београду, и у другим местима широм Србикултуре и неговање народног језика и идентитета предје јавља се жеља за отварањем оваквих институција. У
стављајући, поред школа, једине културно-образовне
Србији је током 19. века основано 79 читалишта, која
институције у којима су сви грађани подједнако могли
су својом активношћу дала велики допринос српском
да користе књиге и новине. Као таква, читалишта су добиблиотекарству.2
приносила демократизацији читања.1
1

Жељко Вучковић, Јавне библиотеке и јавно знање (Нови Сад: Библиотека
Матице српске, Футура публикације, 2003), 83-84.

2
Десанка Стаматовић и др., Историја српске културе, Библиотекарство
(Горњи Милановац: Дечје новине; Београд: Удружење издавача и књижара
Југославије, 1996), 286-288.
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Иако је значај читалишта био велики, како се ближио крај 19. века, било је потпуно јасно да ће ове друштвене институције морати да се прилагоде новом времену, као и новим друштвено-економским и социјалним
приликама, вишем нивоу писмености и лакшој доступности новина и књига. Било је потребно установити јавне народне библиотеке, које ће успети да задовоље потребе свих слојева становништва. Међутим, прошло је
још много времена док читалишта нису обавила своју
културно-образовну мисију и утрла пут јавним народним библиотекама.3
Први податак о постојању Читалишта у Јагодини
налази се у Извештају Друштва српске словесности из
1851. године, у којем се оно помиње као корисник Гласника Друштва српске словесности.4 О даљем постојању
и раду Јагодинског читалишта нема података, све до
1857. године, када Србски дневник бр. 10, доноси вест да
се у Јагодини одржавају балови у корист Читалишта и
да се оно даље развија захваљујући члановима и грађанима. Читалиште је и даље корисник Гласника Друштва
српске словесности, што се закључује на основу дописа
потпредседника Читалишта Косте Михајловића, који захваљује Друштву за примљене књиге.5 Годину дана ка-
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велика, што је указивало да је постојала нада за опстанак Читалишта.7 Без обзира на превелику жељу да Читалиште опстане и оптимистичке прогнозе дописника из
Јагодине, оно се није дуго одржало, с обзиром да се не
појављује у попису 1860. године.
Министар просвете и црквених дела, децембра
1868. године, издаје „распис свим окружним начелствима у коме наређује да се читаонице заводе и то првенствено у школама и да се књиге чувају по специјалним
ормарима. Књиге би првенствено требало да шире хришћански морал у народу и родољубље, као практично
знање о животу“.8
У свом првом броју из 1869. године, лист Србија наводи да је Јагодинско читалиште обновљено, о чему сведочи и извештај Окружног начелника из 1869. године, у
којем одбор Јагодинске општине потврђује да је „отварање Читалишта у грађанству доброг одзива нашло“.9
Дописник из Јагодине за лист Србија у броју 31, од 31.
марта 1869. године, пише да Читаоница има преко 80
својих чланова и да то служи на част Јагодинцима. У периоду 1870/71. године у Јагодини живи и ради познати
писац и сликар Ђура Јакшић, који је у то време, осим
што је радио у школи, писао политичке сатире, због којих је често долазио
у сукоб са властима.
Лист Србија бр. 10 из
1870. године извештава да је већином гласова својих чланова,
шаљиви, револуционарни лист Ружа избачен из фонда Јагодинске читаонице.10
Емило Цветић у
својој књизи Споменици Јагодине наводи да,
осим Ђуре Јакшића, у
то време у Јагодини
живи и ради велики
број интелектуалаца,
удружених не само
у Читаоницу, већ и у
Певачко друштво и
Најстарија сачувана фотографија Јагодине (главна улица, 1878)
дилетантско позориште. Због напредњачсније, 1858. године, Србске новине које издаје и уређује
ких идеја Светозара Марковића и слободоумности Ђуре
Милош Поповић, наводе могућност укидања ЈагодинЈакшића, укинута је општинска помоћ Читаоници и заског читалишта, „зато што њени чланови не само да не
брањен рад певачком друштву у Јагодини.11 Осим што је
плаћају чланарину, него ни једанпут нису ушли у Читаукинута финансијска помоћ Читаоници почетком 1874.
лиште. Претплата на новине није послата и више никагодине, убрзо јој је одузета и просторија у којој је биквих неће бити у Читаоници“.6
ла смештена. Соба у којој је била Читаоница уступљена
Две године касније, у Србским новинама објављен
је трећем разреду Јагодинске реалке. У извештају мије допис у којем се помиње Јагодинско читалиште које
нистру просвете и црквених дела, маја 1875, наводи се
споро напредује. Међутим, тежња Окружног старешине
да је Читаоница престала да ради јануара 1874. године.
и жеља Јагодинаца за усавршавањем и знањем била је
Читаоница није имала ни прихода ни расхода. Извештај
7
3

Жељко Вучковић, Јавне библиотеке и јавно знање, 93.
4
Десанка Стаматовић ,Читалишта у Србији у XIX веку, (Београд: Народна
библиотека Србије, 1984), 173.
5
Архив САНУ, ДСС 1851/65.
6
Србске новине бр. 1 (1858).

Србске новине бр. 60 (1860).
Србске новине бр.162 (1868).
Србске новине бр. 9 (1869).
10
Јован Скерлић, Писци и књиге, књ. 1 (Београд: Просвета, 1956), 371- 457.
11
Емило Цветић, Споменици Јагодине, св. 2 ( Ниш: Уметничка шатампарија, 1914), 24-32.
8
9
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садржи и списак ствари које је Читаоница поседовала,
отека и читаоница имају 1.000 дела домаће и светске
као и податак да су 1874. године радиле још две читаокњижевности. Народна библиотека и читаоница налазила се у сали Првостепеног суда.14
нице у селима Медвеђи и Јасики.12
Завичајни музеј у Јагодини поседује оригинал „ЗаПросветни гласник из 1881. године, доноси преглед
писника са V седнице Управног одбора“, када је извррада, прихода и расхода у читаоницама од 1846. године, као и број чланова. На основу пописа, забележено је да је
Јагодинска читаоница до затварања у свом фонду имала само
39 књига и 9 српских новина, за
разлику од других варошких читаоница које су у своје фондoве
уврстиле и велики број немачких и француских новина. Јагодински округ је у то време имао
62.179 становника, Јагодина
4.429, од тога 1.365 писмених,
односно 30% од укупног броја
становника.
Података о раду Јагодинске
читаонице нема дуги низ година, све до 1892. године, када је
Потпорни одбор, који је бројао 15 чланова, основао Српску
књижевну задругу, на основу чиРазгледница Првостепеног суда (1912) у којем се двадесетих година 20. века налазила
је иницијативе се обнавља рад
Народна читаоница и библиотека
Читаонице. Јагодинска читаонишена примопредаја дужности благајника „Народне
ца је у том пероду добијала више листова. У листу Србија
књижнице и читаонице“, на дан 29. 9. 1939. године. Наналази се податак да је јануара 1896. године у просториродна књижница је имала чланске листове и водила је
јама Читаонице одржана беседа са игранком.
главну књигу чланова за 1938/39. годину. На скупштини
У периоду који следи, нема података о Читаоници
УМУР-а одржаној 1938. године, за библиотекара је изаи њеној судбини, све до 1911. године, када је у „Правибран Радислав Никчевић, правник.15
лима Грађанске читаонице“ објављено да даљи опстанак
овог Читалишта зависи искључиво од прихода и донациПечат Народне књижнице и читаонице у Јагодија његових чланова.
ни потврђује да је она између два рата радила у оквиУказом краља Петра I Карађорђевића од 14. јануара
ру УМУР-а. На основу печата можемо закључити да су
1909. године, основане су јавне библиотеке у Неготину и
до избијања рата Књижница и читаоница радиле, али не
Пироту. Формирана је и комисија која је одредила редопостоје подаци о њиховом раду у току рата. Тадашњи
след даљег оснивања јавних библиотека и то: 1. Зајечар
председник УМУР-а, Бошко Спасојевић за време рата је
и Врање; 2. Лозница; 3. Лесковац, Прокупље, Алексинац,
чувао књиге у својој кући. Фонд је бројао око 4.000 књиЧачак, Крушевац, Јагодина, Ужице, Ваљево, Шабац, Пога. Крајем Другог светског рата, 1944. године, у саставу
Омладинског дома почиње да ради Омладинска биближаревац, итд.13
отека. Фонд ове Библиотеке чиниле су углавном књиге
Према досадашњим истраживањима, података о
које је за време рата чувао Бошко Спасојевић.
постојању Јагодинске читаонице и јавне библиотеке за
По завршетку Другог светског рата, 1945. године,
време Првог светског рата нема. У архивској грађи наЈагодинска библиотека основана је у оквиру Среског
води се да је 1922. године у Јагодини основано Удрусиндикалног већа, под називом Књижница и читаоница
жење младих умних радника (УМУР), које је имало 30
Среског синдикалног већа. После национализације куће
чланова. Основни задатак овог удружења био је отварапородице Таушановић која се налази у центру града, у
ње народне читаонице и библиотеке. Историјски архив
улици Кнегиње Милице 4, простор је дат на коришћење
Србије поседује летак из 1923. године којим УМУР у ЈаБиблиотеци. У њему се и данас налази део фонда Јагогодини обавештава јавност о раду Читаонице и библиодинске библиотеке.
теке у Јагодини. Исте године, чланови УМУР-а позивају
Назив Народна библиотека први пут се помиње
епископа Охридског Николаја Велимировића да посети
1956. године. На основу пописа сазнајемо да је ЈагодинЈагодину и одржи предавање. У сали Читаонице и библиска библиотека тада имала фонд од преко 12.000 књига
отеке 1924. године одржана је трећа редовна годишња
и преко 2.000 чланова. У то време библиотека почиње
Скупштина Удружења младих умних радника на којој је
са својим културним активностима. Организује књиподнет извештај из којег сазнајемо да Народна библи12
Гаврило Ковијанић, Трагом читалишта у Србији (Београд: Народна књига, Библиотека града Београда, 1986), 121.
13
АС МПС 42, 105/1909.

14
Архивска грађа Завичајног музеја у Јагодини – Одсека политичке историје (УМУР 1922-1944).
15
Љубица Здравковић, Народни хероји (Јагодина: Завичајни музеј), 92.
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жевне вечери, промоције књига, а у госте позива познате књижевнике и књижевне критичаре. Гости Библиотеке били су, између осталих, и Мира Алечковић, Десанка
Максимовић, Петар Џаџић и многи други. У овом периоду раде и сеоске књижнице и читаонице, које добијају
листове: Борбу, Политику, Задругу, као и локални лист
Нови пут.
Скупштина општине 1961. године доноси решење о
оснивању Народне библиотеке у Светозареву, која врши
матичне функције на подручју општине Светозарево.
Решењем Народног одбора среза Светозарево, Народној
библиотеци додељена је матичност за срез Светозарево
и почиње сређивање и обрада фонда у Педагошкој библиотеци у Јагодини, као и у библиотекама основних
школа.16
Крајем 1973. године, Збор радних људи доноси одлуку да Библиотека носи име по народном хероју Радиславу Никчевићу, који је у међуратном периоду био
библиотекар Јагодинске библиотеке и један од оснивача УМУР-а. На основу Извештаја Народне библиотеке,
крајем 1978. године, књижни фонд је износио 56.200 библиографских јединица. Фонд је био сређен по УДК. Библиотека је водила азбучни и стручни каталог, редовно
примала 106 наслова периодике. У току године уписано
је око 5.000 чланова, односно сваки седми грађанин је
био члан библиотеке.17
Министарство културе Републике Србије, 1994. године, Народној библиотеци у Јагодини доделило је да
врши матичне функције за библиотеке Поморавског
округа, при чему је она добила статус окружне библи16

Томислав Петровић, „Године успона“, Нови пут, Култура (април 2001).
Томислав Петровић, „Интензиван књижевни рад“, Нови пут, Култура
(април 2001).

17

отеке. Ступањем на снагу новог „Закона о библиотечкој
делатности“, почиње стварно функционисање Народне
библиотеке у Јагодини као матичне библиотеке за свих
5 општина Поморавског округа (Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац и Рековац).
Данас је Народна библиотека у Јагодини модерна,
јавна и културна институција, и као таква представља
библиотечко-информативни центар Поморавског региона. Пратећи савремене трендове, почетком 21. века
аутоматизовала је своје пословање. Од 2002. године она
има свој самостални сајт на адреси www.jabooka.org.yu.,
а 2004. године приступила je систему узајамне каталогизације COBISS-у и на тај начин постала члан Виртуелне библиотеке Србије. На основу пројекта „Заштита
старе и ретке књиге“ који финансира Министарство
културе, 2007. године отпочело је скенирање и дигитализација Фонда старе и ретке књиге, као и материјала од
посебног историјског значаја за Националну културну
баштину. Збирка дигитализованог библиотечког материјала Народне библиотеке из Јагодине налази се на сајту
Народне библиотеке Србије, као резултат сарадње дигиталне НБС и матичних библиотека на подручију Србије.
Народна библиотека у Јагодини, чврсто ослоњена
на читалиште из којег је потекла, готово сто шездесет година представља окосницу културно-образовног живота
овог краја. Њена мисија оставила је дубок и неизбрисив
траг на обликовање друштвене свести становника града
Јагодине и околине. Она је била и јесте важна карика
у ланцу српског библиотекарства. Својом активношћу
током дугогодишњег постојања, Јагодинска библиотека
опстаје као трајно национално и културно добро и као
таква, представља незаобилазни извор информација будућим нараштајима, вршећи своју мисију обједињавања
образовних и духовних вредности.

From social library to public library of Јagodina
Abstract
This text describes historical development of the library in Jagodina, from 1851, when it was ﬁrst mentioned as the reading
room in Jagodina, until the formation of the modern library in Jagodina as educational, cultural and informational centre of
district of Pomoravlje.
Kеy words:
Reading room, Public library in Jagodina
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(Не)могућа мисија
Финансирање Библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду
Сажетак
У раду ће бити представљено финансирање Народне библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду, проблеми сa којима
се библиотека сусреће у свакодневном раду и сарадња са Министарством културе Републике Србије.
Кључне речи:
Народна библиотека „Детко Петров“ Димитровград, финансирање јавних библиотека, Министарство културе Републике Србије

Ако сте читали књигу Библиотека ноћу Алберта
Мангела, можда сте, као аутор ових редова, осетили велики понос што сте део универзума који се зове библиотека. А онда, пошто сте одложили књигу и вратили се
у стварност, ваш велики понос почиње убрзано да бледи
пред библиотечком свакодневицом...
Навикнути да радите посао који је углавном на маргини интересовања средине, потхрањени чувеним библиотечким инатом, имате потребу да покажете тој истој
средини да је библиотека добро и моћно место за свакога. Ви сте ти који имате веома важан задатак да врло често у тешким условима установе у којој радите развијете
љубав корисника према тајнама и врлинама библиотеке.
А „љубав према библиотекама, као и све остале љубави,
мора се стећи. Нико ко по први пут ступа у просторију
сачињену од књига не може инстинктивно да зна како да
се понаша, шта се од њега очекује, шта му се нуди, шта је
дозвољено.“1 Задатак радника једне библиотеке је дакле
озбиљан и комплексан. У времену великих изазова које
нуди виртуелни свет компјутера, моћних информација
тог истог недодирљивог света, натерати човека да листа
књигу и тражи „папирну“ информацију, све је теже. Неписани закони библиотеке налажу посебну библиотечку
довитљивост која се своди на развијање љубави корисника према њој. Та љубав једино може да се развије осмишљавањем нових услуга и побољшавањем старих. Али...
Оно чувено наше балканско али, које нас често доводи
у недоумицу и ситуацију да одустанемо од намера, у
случају библиотека своди се на следеће – како пружати
услуге у времену кризе, хроничне беспарице, у доба прећутне маргинализације културе, па и библиотека?!
Све до садa речено пре свега се односи на мале библиотеке које раде у веома скромним условима, далеко
од просторне удобности, техничке опремљености, богатих фондова и „добрих“ буџета којима углавном могу
да се похвале великe библиотеке. Наравно, и те велике
библиотеке данас болују сличне бољке као и мале, али
1

Алберто Мангел, Библиотека ноћу (Београд: Геопоетика, 2008), 16.

период „рехабилитације“ је много краћи, управо, захваљујући наведеним ресурсима.
Ово је прича о (не)могућој мисији библиотеке у малој средини на „далеком“ истоку, која се последњих година својски бори за бољи статус у свом родном граду,
за статус какав треба да има на основу својих резултата.
Реч је о библиотеци „Детко Петров“ у Димитровграду
која има само шест радника: књижничар, виши књижничар, библиотекар, археолог у Музејској збирци, директор и хигијеничар. Поред основне библиотечке, ова
установа има и издавачку делатност. При Библиотеци
ради и Музејска збирка, која обрађује и чува материјално културно наслеђе ове средине.
Библиотека је лидер у културном животу града, главна
спона двеју култура – српске и бугарске, место боравка и
окупљања креативне деце и младих, веома успешан популаризатор књиге и читања. Питање је како јој се оснивач и
средина одужују за ту улогу. Прећутаћемо одговор и додати још једно али... Како опстаје и живи библиотека, то је
већ прича о магији Хари Потера, или пак прича за неки
научно-фантастични филм. Оснивач воли своју библиотеку! Та љубав је посебно снажна, и у свој својој снази се демонстрира пред честим гостима и у време прослава, када
је неопходно похвалити се културом и културном традицијом средине. Библиотека је идеална за то. Тада се говори
о њеној улози промотера и креатора сарадње српске и бугарске културе, о њој као једином издавачу у граду са четрдесетак објављених наслова завичајних аутора, о библиотеци као срећном кутку за креативне малишане и чувару
културне традиције и прошлости средине2. Када гости оду,
врло брзо се заборави чињеница да та установа и постоји.
Како опстаје Библиотека уз „слабашну“ помоћ
оснивача?
На ово питање најбоље ће нам одговорити кратак
преглед основних буџетских ставки Библиотеке у последње три године:
2
При Библиотеци ради и Музејска збирка, која обрађује и чува материјално културно наслеђе ове средине.
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година

Приходи
из Буџета

Расходи

Плате

Набавка књига

Организација
културних
програма

2007.

4.655.178,00

4.629.112.00

3.226.951,00

0,00

0,00

2008.

5.296.387,00

5.256.831,00

4.158.541,00

60.000,00

0.00

2009.

4.752.410,00

4.727.437,00

4.037.602,00

61.000,00

0.00

У буџету Библиотеке годинама није постојала ставка за куповину књига!3 Године 2008. и 2009, као и у усвојеном буџету за 2010. годину некако се „увукла“ позиција „Нематеријална основна средства (књиге)4“. Тим
парама требало би да се купе књиге које би требало да
задовоље потребе око 600 редовних чланова библиотеке.
Средства од годишње чланарине (200 динара за одрасле
и 150 за ученике и студенте) су незнатна и тек мали број
наслова може да се купи њиме. Потребно је истаћи да
због константних штедњи ни та мала средства у целини
нису потрошена у циљу куповине књига. Прошле године
успели смо да по молби Општинском већу, а на основу
добијања Општинског признања за рад са децом, „искамчимо“ 40.000,00 динара за куповину књига за децу.
У буџету библиотеке никад није постојала, нити постоји, позиција која би била намењена за организацију
културно-образовних програма. И у овом случају прича се своди на паролу – снађите се! Већину средстава за
ту намену добијамо од Министарства културе, затим од
Националног савета Бугара у Србији и нешто мало се добије од спонзора, или на основу „дописивања“ са оснивачем. Међународни стручни скуп „Деца у библиотеци“
који смо септембра 2009. реализовали заједно са Народном библиотеком Пирот у потпуности је финансиран од
стране матичне нам библиотеке.
Библиотека има издавачку делатност и четрдесетак
објављених публикација на српском и бугарском језику за тринаест година постојања издаваштва. Раније је
и по том питању важила парола – снађите се! Аутори су
сами налазили спонзоре, Библиотека је тражила „зелено светло“ од Општинског већа за конкретан издавачки
пројекат, добијали смо средства од Министарства културе, Националног савета Бугара у Србији, или пак помоћ Столичне библиотеке из Софије и, у једном пројекту, Фондације „Сорош“. Последње три године у буџет је
„упарадирала“ позиција „Донација издавачке делатности“. Ипак, обећана средства у већини остају само мртво
слово на папиру. Због кризе и штедње, за издаваштво се
добијају средства само на кашичицу, па опет се враћамо
на причу која гласи – снађите се!
У Народној библиотеци „Детко Петров“ већ десет
година постоји и Песничка радионица. Кроз њу је до
данас прошло преко 400 деце и младих. Деца и млади
постижу изузетне резултате на фестивалима дечјег стваралаштва како у земљи, тако и у региону. Они све већи
део свог слободног времена проводе у библиотеци и све
више читају. Али... Радионица никад није добила прили-

ку да буде посебно финансирана. За редовне активности
Радионице „крадемо“ од осталих позиција.
Шта преостаје Библиотеци? Да тражи спонзоре –
тешко, јер у граду у којем више од 60% људи не ради,
у којем не постоји ниједна фабрика, а главна тема је
голи опстанак, мало ко се одлучује да помаже другоме. Решење је опет у сналажењу, подразумева причу о
конкурисању код Министарства културе и сарадњу са
невладиним организацијама и Националним саветом
Бугара у Србији. Неке озбиљније пројекте, који би могли да донесу значајнија средства, рецимо веома популарне пројекте међуграничне сарадње Србија-Бугарска
(финансиране из фондова Европске уније), можемо само да сањамо, јер њихову евентуалну реализацију треба
да одобри (читај: и једним малим делом да учествује у
финансирању) оснивач! Неки програми рађени су у сарадњи са невладиним организацијама (Мултикултуралним центром Димитровград, Групом 484 из Београда).
Библиотека као партнер у тим пројектима имала је користи у смислу набавке материјала за рад Песничке радионице, штампање књига, трошкова рада на представама, неколико књижевних вечери. Национални савет
Бугара у Србији финансијски је подржао више сусрета
са књижевницима из Бугарске, представљање стваралаштва бугарске мањине на Сајму књига у Београду 2007.
и слично.
Последњих година богат културни живот у Димитровграду постоји захваљујући улози Министарства
културе Републике Србије. Управо то Министарство је
главни помагач у организацији културно-образовних
програма Библиотеке. У периоду од 2007. до 2009. реализовано је неколико програма:5
- „Са књигом кроз свет! За мој кутак!“ 2006 – Захваљујући овом пројекту Библиотека је добила 18м²
простора за дечје одељење;
- Музејска збирка у Димитровграду, 2007 – рад на
истраживању и штампање књиге о Завичајној музејској збирци у Димитровграду;
- Сусрет завичајних писаца, 2007;
- „Кроз врата речи“, 2008 – сусрет деце са бугарским
и српским писцем;
- „Хајде да стварамо! – Млади Димитровграда у години јубилеја“ – (заједнички пројекат библиотеке
и позоришта), 2008 – летње креативне радионице
за децу и младе;
- „Хајде опет да стварамо!, 2009 – летње креативне
радионице за децу и младе;
- „Сусрет под старом липом“, 2009 – сусрет писаца
бугарске националне мањине у Србији;

3

Главни начин набавке је откуп Министарства и поклон, пре свега наслова
на бугарском језику.
4
За 2010. је предвиђено 66.000,00 динара за набавку књига.

5

Из летописа Народне библиотеке „Детко Петров“.
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- Објављивање монографије о историјату Библиотеке у Димитровграду, 2009.
Захваљујући тим пројектима, деца су „уживо“ видела писце, љубитељи књиге су се срели са неким својим
омиљеним књижевницима, реализоване су креативне
радионице, започета нека истраживања.
Вођени библио-инатом верујемо у слику лепе и
моћне библиотеке у којој раде креативни људи. Остаје
само да се сања и да ће се сан о тој доброј библиотеци

у нашем граду остварити. Прича о библиотеци у 21. веку, чија ће примарна улога бити улога „информационог
посредника унутар заједнице“6, у овим и оваквим околностима је неостварива. Али држаћемо се сна! Ко зна,
можда ћемо једнога дана заблистати, макар и ноћу! (Не)
могућа мисија још траје!
6
Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku: nove usluge za informaciono doba
(Beograd: Clio, 2005).

Мисията (не)възможна
Финансиране на Библиотеката „Детко Петров“ в Димитровград
Резюме
В труда ще бъде „нарисувано” финансирането на Народната библиотека „Детко Петров” в Димитровград, проблемите, с
които библиотеката се среща в всекидневната си работа , сътрудничеството с Министерството на културата
Ключови думи:
Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград, финансиране на публичните библиотеки, Министарство на културата на Република Србија

(Im)possible mission
Library Funding “Detko Petrov” in Dimitrovgrad
Abstract
The paper presents the ﬁnancing of Public Library “Detko Petrov” in Dimitrovgrad, problems that libraries encounter in their
daily work and cooperation with the Ministry of Culture of Serbia.
Key words:
Public Library “Detko Petrov”, Dimitrovgrad, funding public libraries, the Ministry of Culture of Serbia

ЛИТЕРАТУРА
1. Brofi, Piter. Biblioteka u dvadeset prvom veku: nove
usluge za informaciono doba. Beograd: Clio, 2005.

2. Мангел, Алберто. Библиотека ноћу. Београд: Геопоетика, 2008.

51

Жељка Момиров, штампани јувидур - нерђајући челик

БИБЛИОТЕКА

Ана Јовановић
bibliotekarka007@yahoo.com

Панчевачко читалиште 16 (мај 2010)

УДК 027.7:[378.6:271.2(497.11 Београд)

Наташа Михаиловић
natasamihailovic@yahoo.com
Јелена Ничић
jelena_nicic@yahoo.com

Сређивање фонда библиотекe
Православног богословског факултета
Сажетак
Библиотека Православног богословског факултета у Београду у овом тренутку броји око 60.000 свезака часописа и
преко 40.000 књига. Изнети подаци добијени су након уређења фонда Библиотеке које је отпочело 1. фебруара 2009.
године. Већ више од годину дана шест дипломираних библиотекара ангажовано је на различитим пословима везаним
за уређење фонда домаће и стране периодике, ревизију књижног фонда библиотеке и дигитализацију алфабетских
лисних каталога. Текст представља кратак приказ обављених послова, који би требало да овај богат фонд ставе у функцију наставног и научног рада на Богословском факултету.
Кључне речи:
Библиотека Православног богословског факултета, уређење фонда, дигитализација лисног каталога, ревизија

Настанак библиотеке Православног богословског
факултета везује се за библиотеку Богословског училишта у Сремским Карловцима, које је основано 1794. године и које је представљало најстарију вишу школу код
Срба. Када је 1919. године, због оснивања Православног богословског факултета на Универзитету у Београду, Училиште престало са радом, библиотека ове школе
предата је на чување Патријаршијској библиотеци. Библиотека Богословског факултета основана је помоћу
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кредита који је добила од државе. Временом се богатила из редовних буџетских кредита, завештања, поклона,
донација од различитих институција и фондација. Фонд
ове библиотеке сређивали су, најпре, старији студенти,
затим асистенти, професори. Када се имају у виду дуго
постојање ове збирке, селидбе, историјске неприлике и
чињеница да се о фонду бринуло више људи, нестручних
или недовољно стручних, јасно је да је библиотека Православног богословског факултета била у лошем стању.
Управо због тога, 1. фебруара 2009. године,
ангажована је група од шест (у кратком периоду и седам) дипломираних библиотекара
на различитим пословима везаним за уређење фонда ове библиотеке, а као помоћ већ
запосленим библиотекарима и библиографима (Саша Пајковић – дипломирани теолог, управник библиотеке, Маја Аћимовић
– дипломирани библиотекар-информатичар, Татјана Сајловић – дипломирани социолог, Зорица Брадић – дипломирани филозоф
(библиограф)).
Када смо први пут крочили у магацин,
остали смо затечени бројем књига и часописа који су се нашли испред нас. Све те публикације биле су измешане и налазиле су се
на полицама, још увек повезане канапима и
смештене тако да што више стане на полице,
или су лежале свуда по поду. Први задатак
био је да се све прикупи у једну просторију.
Читаоница библиотеке Православног богословског факултета
Часописи су подељени на домаћу и страну
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требно израдити још каталошких листића, како би увид
у целокупни старији фонд монографских публикација
био омогућен корисницима.
Након што је извршена ревизија књижног фонда библиотеке, одлучено је да старија грађа, описана само у
лисном каталогу, буде претражива преко Интернета. С
обзиром на ограничен временски период и средства, одлучено је да се изврши Пројекат „Дигитализације азбучног и абецедног лисног каталога“.
Најпре су набављена два скенера, HP Scanjet G3110,
резолуције скенирања од 4800x9600 dpi и 48-битном
колор резолуцијом, која обезбеђујe висок квалитет скенираних картица. Након процеса скенирања, картице
су обрађиване у програму GIMP (GNU Image Manipulation Program), где је извршено њихово сечење и ротирање, уколико је било потребно. Приликом избора
програма, пресудно је било то што је GIMP погодан за
различите операције на сликама, бесплатан, доступан за
многе опреративне системе.1 Скениране картицe чуване
су у формату jpeg. Подељене су у фолдере од 36 картица (или мање за нискофреквентна слова), како би било
олакшано њихово прегледање. Поступак скенирања лисног каталога трајао је око 4 месеца и скенирано је око
16.000 каталошких јединица. Такође, око 2.500 књига
добило је нове каталошке листиће, јер су стари загубљени или неисправни.
Фонд Библиотеке који је, без старијих монографских публикација у лисном каталогу, бројао неколико
хиљада књига и захтеви корисника за ефикаснијим и
бржим проналажењем литературе, проузроковали су
неопходност аутоматизације послова у библиотеци. Библиотека се, с обзиром на своје финансијске могућности и постојећу рачунарску опрему, а уз поштовање актуелних библиотечких стандарда, одлучила за увођење
1
Welcome to GIMP, http://docs.gimp.org/2.6/en/introduction.html (преузето 25. 2. 2010).
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периодику, а затим разврставани по насловима. Тада
је слагање могло да почне. Гомиле које су биле на поду
и око нас полако су добијале своје место на полицима.
Следећи корак је био пописати све часописе и новине.
Комплетан попис је био у свескама, где су били и сви
потребни подаци за идентификацију публикације. Због
великог броја публикација и великог простора у којем
су смештене, додељене су им и одговарајуће сигнатуре.
И на крају, све те пописе требало је пренети у електронску форму. Направљена је база података, у којој се после
вишемесечног прекуцавања налазио целокупни попис.
У питању је Excel – програм за рад са листама и табелама, као привремено решење. База је и претражива по
различитим параметрима, тако да је добијање информације о било ком часопису изузетно једноставно. На
полицама се налази око 2.400 наслова домаће и стране
периодике у око 55.000 свезака. Само наслова домаће
периодике има 1.280, што је приближно 24.000 свезака. Страна периодика је заступљена на 19 различитих
језика: енглеском, руском, француском, немачком, италијанском, пољском, чешком, словеначком, словачком,
мађарском...
Пошто су истовремено обављени сви послови на
припреми целокупне библиотечке грађе, требало је одабрати метод вршења ревизије. Одлучено је да се ревизија врши упоређивањем одрећених података сваке монографске публикације са одговарајућим подацима у
инвентарној књизи. Процесом ревизије су установљени:
- број јединица према инвентарној књизи,
- јединице које нису нађене на лицу места,
- јединице које нису враћене,
- физички неупотребљиве јединице,
- јединице за које не постоји израђен каталошки
листић.
Ревизијом је утврђено да укупан број монографских
публикација у магацину износи око 24.300 и да је по-
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библиотечког информационог система, који је развио
2006. године рачунарски центар Електротехничког факултета у Београду, у пројекту под називом „Удружене
библиотеке“2. Програм је у потпуности у складу са UNIMARC стандардом и применљив је за сваку врсту библиотичке грађе.3 Библиотека Православног богословског
факултета увела је овај програм 2007. године и од тада
је унето око 17.000 записа. Од тог броја, ми смо, уз паралелни рад на свим другим пословима у библиотеци,
унели око 3.500 библиотечких записа.
Поред комплетног сређивања општег фонда и фонда периодичних публикација, сређени су и легати, којих
библиотека има укупно 14. То су: легат Драгутина Анастасијевића (предат библиотеци 1948. године4), Душана
Глумца, Велимира Т. Хаџи-Арсића, Јордана П. Илића
(предат библиотеци 1950. године5), затим легат Радмиле и Марије Вучић, Ђоке Слијепчевића, Димитрија Димитријевића, Ж. Маринковића, Радивоја Јосића, Лазара
Мирковића, Драгића Пешића, С. В. Троицког, Милоша
Ердељана и Владете Јеротића.
У периоду од годину дана одрађен је веома обиман
посао, али то није крај. Рад на слагању, пописивању,
обрађивању, скенирању... довео је до тога да се библиотека постави на слабашне ноге. Још много тога мора
да се уради како би ова библиотека испуњавала очекивања својих корисника пружањем информација брзо и
ефикасно.
2

„Удружене библиотеке“, http://biblioteka.etf.rs//Strane/Program.aspx
(преузето 25. 2. 2010).
Исто.
4
Саша Пајковић, „Библиотека Православног богословског факултета“,
Српска теологија у двадесетом веку 1 (2007): 205.
5
Исто.
3

Књижни фонд библиотеке после ревизије

Reorganization of the library collection at the Faculty of Ortodox Theology
Abstract
The library of Faculty of Or todox Theology in Belgrade in this moment has around 60.000 single issues and over 40.000 books.
The presented data were obtained af ter the organization of the library fund, which star ted on Feb 1st, 2009. For more than a
year, six graduate librarians have been hired on various activities associated with the organization of the domestic and foreign periodicals fund, revision of the library book fund and digitization of alphabetical listing catalogues. The text represents
a short summary of accomplished activities, which should put this abundant fund into function of educational and scientiﬁc
work on Faculty of Or todox Theology.
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Сава Текелија: живот, библиотека
Сажетак
Текст је посвећен библиотеци Саве Текелије (1761-1842), првог Србина док тора правних наука, добротвора Матице српске и дародавца Библиотеке Матице српске. Оснивач Текелијанума у Пешти, завода за школовање сународника, формирао је библиотеку од више од седам хиљада наслова из хуманистичких наука. Данас се овај легат чува у Одељењу старе
и ретке књиге и легата БМС. Публикације су стручно обрађене и доступне и пу тем елек тронског каталога Библиотеке.
Кључне речи:
Сава Текелија, легат, Библиотека Матице српске, колекција старе и ретке књиге, каталогизација, Текелијанум, Текелије,
задужбине

Сава Текелија, оснивач Текелијанума, остао је у
историји народа којем је припадао персонификација
српског грађанског сталежа у Аустроугарској. Текелија
је, као литерарни јунак и „стварна личност“, присутан у
Мемоарима Јакова Игњатовића, још једног Текелијиног
сународника који сведочи о крају епохе великих турбуленција на средњоевропским просторима. Текелије, Игњатовићи и остали
становници „горње земље“1 у песничкој
слици Милоша Црњанског постали су
Исаковичи, Рајићи, Рјепнини. Уз Мемоаре Симеона Пишчевића, песник „Суматре“ добро је познавао и живот првог
председника Матице српске, тако да је и
Текелија уткан у „бескрајни плави круг“.
Александар Форишковић, „преводилац“ Мемоара Саве Текелије на вуковску ортографију (коју је Сава упорно
одбацивао) у докторској тези Текелије2
констатовао је да је родоначелник породице, оберштер и оберкапетан Поморишке војне крајине Јован Поповић-Текелија „успео да се наметне средини и
времену,...“3. Исто се може рећи и за Јовановог праунука Саву. Први је учествовао у опсади Будима (1686. године) са
аустријске стране, док је Сава „освојио“ место у српској
културној историји као народни добротвор и један од
најагилнијих бораца за права српског народа у Аустроугарској крајем 18. и у првој половини 19. века.
О „златне потпетице кавалиру“ писали су, између
осталих, књижевници Јован Суботић и Вељко Петровић,
као и историчар Никола Радојчић. Поред поменутих,
великом добротвору Сави Текелији и његовој књижни1

Динко Давидов, Горња земља (Београд: Завод за уџбенике, 2008).
Александар Форишковић, Текелије (Нови Сад: Матица српска, 1985).
3
Форишковић, нав. дело, 119.
2

ци, текстовима су се одужили и Божидар Ковачек, Александар Петровић, Вера Милосављевић.
Године 1838. Матица српска је одлучила да се „главно собраније“ одржи на Дан Светога Саве, а тај дан је
био и имендан њеног добротвора Саве Текелије. Тим чином, подсећа Божидар Ковачек, задужбина Саве постаје
место културног живота Срба, а већ
од следеће године Матица је почела трајно да обележава „школску
славу“. Поводом прославе стогодишњице рођења Саве Текелије (26.
јануара 1861. године одржане су
истовремене прославе у Пешти, Дебрецину и Новом Саду), Матица је
расписала конкурс да би се могао,
„живот слављеног покојника описати и народу саопштити“4, како
је приметио Јован Суботић. Аутор
вишетомне Автобиографије је у биографији Текелијиној, баш као и у
својој аутобиографији, истакао допринос Саве Текелије нашој културној јавности. Осим тога, Јован
Суботић је знаменитог сународника
Саву Текелију представио и приватно (када је Текелија стигао у Будим
„обуче се дакле у богате татарске хаљине, и метне лук и
стреле на раме, па оде на бал“5).
Првих дванаест „текелијанаца“ одабрао је оснивач
установе, а за сто година у Текелијануму „уживали (су)
до сада милост мецената равно 100 лица...“6. Исписујући Текелијину биографију 1861. године, аутор драме
4
Јован Суботић, Живот Саве Текелије безсмртног благодетеља народа србског описао и спомену његовом 17. августа 1861 године приликом светковине
његове стогодишњице посветио Др. Јов. Суботић (Будим: Матица српска,
1861).
5
Суботић, исто, 40.
6
Суботић, исто, 72.
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Сан на јави сумирао је живот „племенитог Арађанина“,
али и историјат Матице српске у њеним почетним, „пештанским“ годинама. Завршне реченице Живота Саве
Текелије посвећене су сусрету Саве Текелије и духа који
се при крају живота указао овом тако трезвеном човеку.
Наиме, Суботић приповеда да је 6. новембра 1840. године, Текелија „ишао том чуду, и оно њему на сусрет.“7.
Сава, који је према речима Вељка Петровића „прекорачио два века“8, а да никада није имао своје време,
исписао је Мемоаре, који су драгоцени допринос српској
мемоаристици. Аутор приповетке „Буња“ у есејистичким текстовима је подсећао на натпис којег је последњи
српски велможа, како га је називао, поставио на улазу у
Текелијанум: „Тјукјули учашчимсја“ – Текелија онима
који се уче. „Његова сложена, сјајна и бескрвно трагична личност више је привлачна и занимљива од иједног
савременика“9, закључује Петровић.
Истраживач историје Српског народног позоришта
и некадашњи председник Матице српске, Божидар Ковачек, подсећа на задужбинарске активности „Савве
Тјукјулија“. Основателно писмо, Штатута за питомце
заведенија заједно са Тестаментом Саве Текелије потписани су у Пешти 23. јуна 1840. године. Задужбина Саве Текелије се данас далази у пештанској улици Veres
Palne.
Библиотека Саве Текелије и Библиотека
Текелијанума
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Месец дана након смрти Саве Текелије, крајем октобра 1842. године, заступници Матице српске, Михајло
Костић и Георгије Стојаковић, кренувши у посао пописа Текелијине заоставштине, констатовали су да „књига
има веома много...“10. Био је то први забележени покушај за пописивање „библиотеке племенитог Саве Текелије“11. У наредним деценијама, подужи је списак оних
који су евидентирали публикације из Текелијиног фонда. Од краја Другог светског рата, књижница Матичиног
дародавца смештена је у Библиотеци Матице српске у
Новом Саду.
Надзорници Текелијиног завода и библиотекари
(Тома Теодоровић, Субота Младеновић) први су каталогизирали Текелијину библиотеку, али евиденција нажалост није сачувана. Пре пресељења Матице српске из
Пеште у Нови Сад, Јован Ђорђевић (секретар Матице)
1859. године је сакупио целокупни библиотечки материјал који је затекао под Матичиним крововима. Један од
Ђорђевићевих наследника на месту Матичиног секретара Антоније Хаџић, 1875. године је направио Списак
књига из Текелијине књижнице која је у Нови Сад била пренесена. Према речима Вере Милосављевић, „овај Списак
је и најстарији и најважнији документ те врсте на основу
којег се може судити о стању и физиономији Текелијине
библиотеке.“12

Библиотека Саве Текелије је, на предлог председника Матице српске Јована Суботића, 1869. године
приспела у Нови Сад. Међутим, непуних десет година
касније (1878. године), Матица је била приморана да
преда управу над Текелијанумом угарским властима.
Заједно са управом над Заведенијем Саве Текелије, у Будимпешту је враћена и библиотека српског добротвора.
Током 1878. године и касније, Аустрија је руковођење
Текелијанумом поверила Српској православној црквеној општини у Пешти.
Иако је Матица српска инсистирала да се питање заоставштине Саве Текелије (и Лазара Дунђерског)
реши што пре, „библиотеку Текелијанума у Нови Сад
пренела је победничка југословенска војска на својим
камионима.“13
Од 1945. године до данас, писано је о публикацијама
из фондова личне библиотеке Саве Текелије и о библиотеци Текелијанума које се налазе у нашој најстаријој
културној установи. Од текста Младена Лесковца „Библиотека Текелијанума у Матици српској“ до издања
Библиотеке Матице српске посвећеним појединим „библиотекама – целинама“, напорима више генерација библиотекара, ови споменици културе су данас доступни
научној јавности.
Деценијама су информације о Текелијиној и библиотеци Текелијанума спорадично представљане у
Матичиним периодичним издањима. Било је потребно
неколико деценија да Библиотека Матице српске на адекватан начин уреди књижницу свога добротвора. Ипак,
у предговору другој књизи едиције Каталог легата Библиотеке Матице српске, Радован Мићић истиче да је
постојала воља да „се у једну целину обједине најстарије
рукописне и штампане књиге, часописи и новине од половине 18. века до пред крај 19. столећа и други писани
споменици културе.“14
Данас су све публикације из поменутих фондова
каталогизиране и доступне читаоцима и путем електронског каталога Библиотеке. Библиотека Саве Текелије носи сигнатуру (РСТСр – српска књига и РСТ књиге
на страним језицима), а библиотека Текелијанума има
ознаку (РТкСР – књиге на српском језику и РТк - књиге
на страним језицима). Обе библиотеке се чувају у Одељењу старе и ретке књиге и легата БМС. Библиотека Саве Текелије има 1.984 публикације, док Библиотека Текелијанума садржи укупно 7.114 јединица библиотечког
материјала.
Презентацијом библиотеке Саве Текелије и библиотеке Текелијанума, те публиковањем одговарајућих каталога, испуњена је мисао Лазе Костића из песме „Стогодишњица Саве Текелије“:
у Савино светло лице,
устрмице, чудимице,
сви умрли очи су упрли.15

7

Суботић, исто, 72.
Вељко Петровић, Време и догађаји (Нови Сад: Матица српска, 1954).
Петровић, исто, 215.
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Грађа за историју Библиотеке Матице српске, књ. I, 21.
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Библиотека Саве Текелије (Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1997),
IX.
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Вера Милосављевић, Текелијина библиотека (Нови Сад: издање аутора,
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14

БИБЛИОТЕКА

Панчевачко читалиште 16 (мај 2010)
Радовић А. „Сава Текелија: живот, библиотека“, 55–57.

Sava Tekelia: life, library
Abstract
The text is honored to Sava Tekelija (1761-1842), who was the ﬁrst doctor iuris in Serbian culture. Also, he was the supplier to
Matica Srpska and Matica srpska Library. In the ﬁrst decades of 19 century, Tekelija founded Tekelijanum, place where students
could meet and study history and literature. Matica Srpska Library is the owner of his library with more than seven thousand
books. Nowadays, these books which are separated in Old books and Manuscripts Collection are available on Web site Matica
Srpska Library.
Кеy words:
Sava Tekelia, legacy, Тhe Matica Srpska Library, old and rare book library collection, catalogisation, Tekelijanum, foundation
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061.237(=133.1)(497.113 Панчево):027.2
930.85(497.113 Панчево)

Библиотека Друштва пријатеља
Француске у Панчеву
Сажетак
Од 11. септембра 1921. године до 28. маја 1941. године у Панчеву је радио Француски клуб, са задатком да шири француску културу и француски језик код Срба. Одмах након оснивања, Француски клуб у Панчеву формира своју библиотеку.
Она је временом достигла број од 700 књига на француском језику, из француске књижевности и свих области француске културе. Значајан допринос раду Клуба дали су руски емигранти настањени у Панчеву. Културни односи између
Француске и Југославије обновљени су након Другог светског рата, а са Србијом у институционалном виду постоје до
данас. Ипак, у Панчеву никада није обновљен рад Француског клуба.
Кључне речи:
Француски клуб у Панчеву, Библиотека француског клуба, француски културни утицај у Србији и Војводини, културна
историја Панчева, руска емиграција

Француски утицаји међу Србима у Војводини ширили су се у 18. веку преко богатих Срба школованих у
иностранству, посебно оних у Бечу, преко многих француских заробљеника из времена рата Аустрије са Наполеоном, у којем су Срби учествовали у аустријским
трупама, Срба официра, и самих Француза колонизованих у Банату и Бачкој.1 Ипак, утицаја француске културе и преузимања манира било је само у вишем српском
друштву.
Највише француских књига имао је Доситејев синовац Григорије Обрадовић.2 Први превод с француског
на српски језик код Срба у Војводини, Пут ка постојаној слави Шарла Ролена, штампан је анонимно 1775.3,
а наредне године изашао је први француски роман у
српском преводу, Велизар Жан Франсоа Мармонтела.
Познато је да је Сава Текелија имао велику француску
Енциклопедију. Емануило Јанковић је 1790. године у Новом Саду отворио немачко-француску књижару, а његов
1
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„1770. су основали из Лотарингије досељени Французи у Банату села: Св.
Хуберт, 1767. Хацфелд с 400 породица, затим Велику Јечу с 200 породица,
Чатад с 202 породице. 1771. основали су Солтур (Szolteur) са 62 породице, исте године Шарлевил (Charleville) са 62 породице, затим Блументал
с 92 породице (...) поједине француске породице биле су расуте и по појединим местима у Банату: у Алберхсфелду, Маријенфелду и Хајфелду. У
Бачкој су се Французи из Лотарингије и Луксембурга населили у Бачком
Брестовцу. Далеко од своје матице земље, ови Французи су се, без своје
интелигенције, у немачкој средини уз помоћ државних власти брзо германизовали.“ (Мита Костић, „Прве појаве француске културе у српском
друштву“, Гласник Историјског друштва у Новом Саду 2, 2 (1929): 207.
Видети и текст истог аутора: „Француска насеља у нашој земљи“, Панчевац
(април 1929).
2
Исто, 212.
3
Хабзбуршка Монархија, у којој је био доминантан немачки утицај, није била расположена према ширењу француског утицаја и француске
културе.

штампани каталог француских књига из 1790. године
говори о првом француском литерарно-културном утицају на Србе. Прву француско-српску граматику с речником написао је у Трсту 1803. године Јоаким Вујић, а
штампао у Будиму 1805.4
Први француски утицаји код Срба долазе и преко
Доситеја Обрадовића, представника европског рационализма и филозофије просвећености 18. века, који је
пропутовао целу Европу и познавао европске језике.
Француска је 1830. године међу првима успоставила дипломатске односе са тек створеном Кнежевином Србијом, тако да се њени утицаји у Србији шире у наредном,
19. веку. Јеврем Обреновић је подржао просветитељске
идеје и поставио темеље чувеном шабачком Малом Паризу. Друштва пријатеља Француске у Србији се оснивају већ пре Првог светског рата (Француско књижевно
друштво у Београду, 1904, и Француски клуб у Шапцу,
1910).
У деветнаестом веку, године 1839, Намесништво
Кнежевине Србије послало је прве државне питомце у
Париз – Филипа Христића, Димитрија Црноборца и Косту Магазиновића, који су касније били министри и утицајни људи у ширењу француске културе код нас. После
њих, многе генерације младих људи школовале су се у
Француској.
Првој генерацији Срба школованој у Француској
пре Првог светског рата припадали су угледни правници, инжењери, филозофи, математичари, сликари, песници, који касније у Србији афирмишу француску културу, утичу на јавни и политички живот, а управо они
4
Мита Костић, „Прве појаве француске културе у српском друштву“, Гласник Историјског друштва у Новом Саду 2, 1 (1929): 72.
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оснивају читаонице, клубове и друштва француског пријатељства.5
Током Првог светског рата, на
француским универзитетима и школама школовало се око 4.000 Срба,
потпомогнутих од стране француске
владе и разних асоцијација, „Француско-српског одбора“, итд. Овој
групи припадају Миодраг Ибровац, Александар Арнаутовић, Милан Марковић, Душан Милaчић и
други.6
Традиција школовања Срба у
Француској наставља се и после Првог светског рата, при чему краљевска
влада за њих додељује стипендије.7
Француска се после Првог светског рата појављује као гарант европских мировних уговора, југословенска
држава се односила према Француској као према савезнику и гаранту
Париски круг руских емигранских писаца
мира, реда и поретка, тако да је oд
(детаљ са изложбе у панчевачкој библиотеци)
стварања Краљевине СХС (Југославије наука, представници француског посланства на челу
је), па све до опадања француске моћи (1934-1936), у јуса послаником министром Клеманом Симоном.10 На
гословенској политици доминантан француски утицај.8
свечаном отварању присутне у клубу поздравио је уредУ Београду је 1904. године основано Француско
ник Књижевног гласника Светислав Петровић.11 На тој
књижевно друштво које је било духовни претходник
првој главној скупштини „Француског друштва“ усвојеДруштва пријатеља Француске („Société des amis de la
на су правила која указују да је оно основано с циљем да
France“ или „Француски клуб“), основаног 1920. године.
шири француску културу и француски језик код нас, па
Почасни председник био је један француски министар а
у Панчевцу од 15. 9. 1921. године читамо:
извршни председник – Јован Жујовић, тада председник
„Друштво ће се у ту сврху служити предавањима, заКраљевске академије.
једничким читањем, отварањем књижнице и читаонице,
У Панчеву је Француски клуб првобитно основан
учењем француског језика, приређивањем уметничких
као „Француско друштво“. Од 1. маја 1933. године мења
изложби (...) Друштво се састоји од: 1. редовних чланова
назив у „Друштво пријатеља Француске“ у Панчеву, али
– Панчеваца, који плаћају 5 динара месечно и 5 динара
уобичајени назив био је „Француски клуб“.
уписнину, и имају право гласа, 2. ванредних чланова –
Оснивање овог клуба у Панчеву произашло је из
странаца, који плаћају 2 динара месечно и немају право
снажног пријатељства француског и српског народа,
гласа, 3. чланова оснивача, који плаћају 100 динара гонасталог у Првом светском рату. За његово оснивање
дишње или 500 динара једанпут за свагда и 4. чланова
непосредна заслуга припада тадашњем француском подобротвора који једном за свагда плаћају више од 500
сланику на нашем двору, Клеману Симону, који је 11.
динара. Ученици француског језика плаћају 15 динара,
септембра 1921. године дошао у Панчево и у дому Љуа ако су чланови, 10 динара месечно. Нови чланови се
бице и Ђоке Павловића9, великог жупана у пензији, с
примају тајним гласањем на основу предлога два члана
угледним грађанима Панчева основао Француски клуб.
друштва. Изабрани су: председница Љубица Павловић,
Свечаном отварању клуба присуствовали су представнирођена Новић12, касније Хаџи Павловић (само у 1930
ци Београдског француског клуба, председник Академигодини два пута је с мужем путовала у Свету земљу –
Јерусалим), потпредседница Олга Смедеревац, друга
5
Војислав Вељковић (1865-1931), професор Велике Школе и Универзитета, Драгутин Протић (1866-1943), адвокат и гувернер Народне банке,
потпредседница гђа др Бартмана, трећа потпредседниСлавко Грујић (1870-1936), дипломата, Мирослав Спалајковић (1869ца Олга Мај, секретарица клуба Кира Кавецкаја (касни1951), дипломата, Момчило Нинчић (1876-1949), министар иностраних
послова, Коста Куманудија (1874-1962), једно време председник Народне
скупштине, Војислав Маринковић (1876-1935), једно време председник
владе и министар иностраних послова, Милета Новаковић (1878-1940),
касније професор и декан Правног факултета у Београду ... (Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије (Београд: Стубови културе, 1997), 188.).
6
Исто, 190.
7
„Према подацима из 1933. године, Министарство спољних послова доделило је 13 а министарство просвете 26 стипендија“ (Љубодраг Димић,
Културна политика Краљевине Југославије (Београд: Стубови културе,
1997), 191.).
8
Вук Винавер, Југославија и Француска између два светска рата (Београд:
Институт за савремену историју, 1985), 5.
9
Ђока Хаџи Павловић, (1866-1959).

10
Клеман Симон рођен је 1873, дипломирао право у Паризу, 1901. каријеру започео као конзул у Цариграду, 1911. био је отправник послова на
Цетињу одакле је премештен у Србију, 1921. године именован је за посланика у Београду , 1924. постаје посланик у Атини, где остаје до 1927.
Као посланик у Атини, радио је на пријатељству Француске и Југославије.
Године 1933. Клеман Симон изабран је за почасног председника Француског клуба у Панчеву, заједно са Едуардом Ериом и Пол Емил Нажјаром,
министрима Француске. Почасну диплому лично му је предао у Атини
члан француског клуба у Панчеву, Едмон Сокоп де Забронски.
11
Светислав Петровић (1883-1945), књижевни и позоришни критичар,
преводилац с француског, написао неколико уџбеника француског језика. Један од уредника Српског књижевног гласника.
12
Љубица Хаџи Павловић (1878-1959).
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је Сидњенко), благајница Мара Поповић, библиотекар
Ђока Ћурчин. У управни одбор ушло је још 16 чланова.
Друштвене просторије биле су отворене од 8 до 20 сати и
састојале се од читаонице са библиотеком, француским
часописима и листовима, и собе за конверзацију.“
Клуб је убрзо по оснивању добио локал у улици Војводе Бојовића 15. На овој адреси остаје до 1936. године, када се сели у просторије које су припадале Дому
Добротворне задруге Српкиња панчевачких, Војводе
Бојовића 19. Његова организација била је истоветна ор-

60

одаје признање за рад и позива да Клуб пошаље списак
од 60 књига које би биле уручене на поклон. Књиге из
овог списка испоручене су јуна исте године, а такође и
списак нових књига које би биле поклоњене у следећој
години.
У 1930. години библиотека је увећана за 70 књига,
које су набављане из средстава клуба, а у тој години издате су 763 пута, док је библиотеку водила Вера Ћурчин.
На месту библиотекара Вера Ћурчин се задржала све до
6. новембра 1933. године, када се на седници управног
одбора Француског клуба у Панчеву
„захвалила на части библиотекара,
пошто напушта Панчево, тражи да
је разреше те дужности, изјављује да
и даље остаје члан Клуба.“14 На њено место Одбор је именовао Милеву
Павловић, професорку Државне реалне гимназије. Она је на овом месту
остала до 1. септембра 1936. године,
њу је заменила Стојанка Лакић, а од
2. јануара 1940. године за другог библиотекара једногласно је на седници
управног одбора примљена Феодора
Филиповић.
У години 1934. Клуб је на поклон
од Француске амбасаде добио 26 књига. Библиотека је достигла број од 700
књига на француском језику, из француске књижевности и свих области
француске културе. Члановима клуба
били су на располагању следећи часоКњига с посветом, поклоњена професорици Лидији Минаковој,
писи: La Revue de Paris, L Europe Nouчланици Француског клуба
velle, Excelsior, Illustration, Vu и Vogue.
Библиотека Француског клуба
данас се налази у Градској библиотеци у Панчеву. Књиганизацијама других француских клубова у Краљевини
ге носе печат Француског друштва, смештене су у ма(било их је око 70).
гацинском фонду Одељења за научни рад и интерну
Одмах након оснивања, Француски клуб у Панчепозајмицу.
ву формира своју библиотеку. Из Париза је стигло 100
француских књига, затим је један део књига ФранцуПериод између два светска рата у друштвеном жиском клубу у Панчеву поклонио београдски клуб „Les
воту Панчева може се сматрати периодом културног
раста и просперитета. Поред идеје панславизма и свеAmis de la France“ залагањем француског посланика на
словенске солидарности, која се афирмише кроз Рубеоградском двору Клемана Симона. Око 40 књига послао је париски Центар за пропаганду француског језиско-југословенску заједницу и једну врсту Народног
ка преко свог главног секретара Г. П. Лабеа. За књиге је,
универзитета (Академије) коју је она основала, где су
међу члановима Клуба, постојало велико интересовање.
предавања држали познати професори Београдског униКлуб је располагао са четири најбоље француске ревије
верзитета, истовремено, кроз активности Француског
и три новине које су редовно стизале. Библиотека клуба
клуба, имамо окретање идејама и вредностима европстално се увећавала и већ 1924. године достигла је број
ске културе и цивилизације. Ако узмемо у обзир да је,
од 254 књиге.
у односу на друге европске земље, Француска примила
Први библиотекар био је Ђока Ћурчин, кога је, на
највећи број руских емиграната, што је у извесној мередовној годишњој скупштини Клуба, 18. марта 1928.
ри био и резултат руске наклоности према француској
године, др Миховил Томандл предложио и за почасног
култури и језику, следи да су Руси из Панчевачке колочлана због великих заслуга око оснивања и активног деније морали бити ангажовани у раду Француског клуба.
ловања Клуба.13
Они су били професори француског језика, држали су
Познато нам је да је од 1927. године библиотекарка
предавања, руски уметници су наступали на чајанкама
била Љубица Милутиновић. Отправник послова Франу Француском клубу. Секретарица клуба је, у једном пецуске републике у Београду, 3. априла исте године, упуриоду, била Рускиња Кира Сидњенко. Држала је и куртио је писмо Француском клубу у Панчеву у којем му се
севе француског језика, а наступала је на концертима
у Клубу. Госпође Бутакова, Масалски и Лидија Минако13

Историјски архив Панчево (даље ИАП), фонд бр. 542: Француско друштво Панчево.
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ва такође су предавале француски језик. Рускиња Јелена
Николајевна Спиридонова у Панчеву је основала приватну Француску школу са забавиштем, а Француски клуб у
Панчеву био је најактивнији у држави када се у његовом
раду ангажовала наставница француског језика Мадлен
Јермолајев. Многи Руси из Панчевачке руске колоније
држали су, на разне теме, предавања у Клубу, а наступали
су и руски уметници.
Главни домаћин руских емиграната након Октобарске револуције постала је Француска, док је, према извештају Лиге народа у Краљевину СХС, из Русије емигрирало 35.350 људи.15
У Паризу су се нашли познати руски писци Иван Буњин, Алексеј Ремизов, Александар Куприн, Борис Зајцев,
Зинаида Гипиус, Мерешковски... тако да се ту развија
богата издавачка делатност. Многе књиге руске емиграције штампане у Паризу између два рата можемо наћи у
Библиотеци Руске колоније у Панчеву, а такође и издања
штампана у истом периоду у Краљевини СХС (Југославији) сврстана у три библиотеке, „Савремени руски писци“,
„Библиотека за младеж“ и „Дечја библиотека“.
Француски клуб у Панчеву престао је са радом почетком Другог светског рата, тачније 6. маја 1941. године.
Наредба о забрани рада и основама удруживања Француског клуба у Панчеву издата је 28. маја од стране немачког војног заповедника у Србији. Према записнику
о попису имовине, која је обављена 9. јуна 1941. године,
покретна имовина Клуба састоји се од 3 ормана за књиге и библиотеке са 623 књиге. Одлуком о конфискацији
имовине, коју је 20. маја 1954. године донео Секретаријат унутрашњих послова Народне републике Србије среза
15

Б. Никольский, „Русская эмиграция в цифрах“, Русский колокол 2 (1927): 76.

панчевачког у Панчеву, један клавир, власништво бившег
Друштва пријатеља Француске, продао се Народном
одбору Градске општине у Панчеву.
Почетком рата, са радом су престала и остала Француска друштва (њих око 70), која су била активна у Краљевини Југославији. Културни односи између Француске
и Југославије обновљени су тек након Другог светског
рата, оснивањем Друштва за културну сарадњу Југославија–Француска. Оснивачка скупштина одржана је 19.
априла 1946. године, у малој дворани Коларчевог универзитета. Скупштини су присуствовали многи представници културног и политичког живота нове Југославије: Моша Пијаде, потпредседник Президијума Народне
скупштине ФНРЈ; Едвард Кардељ, потпредседник Савезне владе; Станоје Симић, министар иностраних послова; др Александар Белић, председник Академије наука, а
од Француза, француски амбасадор Жан Пајар са супругом. Скупштину је свечаним говором отворио председник Президијума Народне скупштине Србије и професор
универзитета др Синиша Станковић, после чега је Скупштина усвојила правила Друштва за културну сарадњу
Југославија–Француска.
Друштво за културну сарадњу Југославија–Француска променило је 1994. године назив у Алијанса Југославија-Француска. Ово друштво је од 1998. у десетак градова
Србије основало своје огранке (Алијансе). Алијанса у Београду поново мења име 2002. године и данас постоји под
називом Друштво за културну сарадњу Југославија–Француска. Од 2003. године, у Београду постоји и Друштво
пријатеља Француске.
У Панчеву никада није обновљен рад Француског
клуба.

Library of the French club in Pancevo
Abstract
On September 11, 1921 the French club was established in Pančevo with the purpose of spreading the French culture and language among our people. Right upon its establishing, French club in Pančevo founded its library. As the time was passing, the
library reached the number of 700 French books, from French literature and from all areas of French culture. Big contribution
to the activities of the club was made by Russian emigrants who lived in Pančevo. Cultural cooperation between Kingdom of
Yugoslavia and Republic of France was spreaded also by celebrating aniversaries, impor tant historical dates of both nations,
ceremonial academies and commemorations, by organizing „French day“. Cultural relations between France and Yugoslavia
were renewed af ter World War II, by establishing The Society of Cultural cooperation Yugoslavia – France.
Key words:
French inﬂuence in Serbia and Vojvodina, French club in Pancevo, Library of the French club, Russian emigrants, Cultural history of Pancevo
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Паја Јовановић (1859-1957)
150 година од рођења
реализације тог рада ипак није доГрадска библиотека у Панчешло. Но, већ наредне године настао
ву приредила је изложбу поводом
је портрет Михајла Пупина, који је у
обележавањa јубилеја – век и по од рото време био професор на Колумбиђења сликара Паје Јовановићa.
ја Универзитету, и неколико портреУметничко дело овог аутора блита запажених личности америчког
стави је завршетак једног уметничког
друштва.
делања у Србији и обухвата не само
Вредан пажње је Каталог излопоследње деценије 19, већ залази и у
жбе којег је издао Дом културе „Ол20. век. Паја Јовановић је једини српга Петров“ Опово, 1966. године, на
ски уметник који је високо цењен и ван
којој су биле изложене слике Ђорђа
граница своје домовине, чије радове
Крстића, Уроша Предића и Паје Јочувају најпознатије европске и амевановића. Представници реалистичричке галерије и који је једно време
ког сликарства у Србији потврђују
био најтраженији сликар у Европи.
занимљиву појаву, веома значајну за
Припреме за изложбу подразутокове српског сликарства 19. века.
мевале су обилазак Музеја Паје ЈоТрећа занимљива публикација
вановића у Београду и Вршцу, сталну
која је била истакнута је књига др
поставку „Сећање на Пају Јовановић“
Паја Јовановић,
Еугена Клира о Паји Јовановићу.
у згради „Апотека на степеницама“.
Аутопортрет око 1930.
Штампана је у Вршцу 1938. године у
Репродукције коришћене на изложби
штампарији браће Кирхнерс Витве,
потичу из ових установа.
писана је на немачком језику и припада библиотеци БиОграниченим изложбеним простором определили
херај књ. 64.
смо се да уметника представимо кроз три циклуса: слиИзложбом је дат мали допринос обележавању јубике из живота балканских народа (историјске композицилеја 150 година од рођења славног сликара. Послужије), портрете и актове. Изложбу допуњују монографске
ла је као водич и информација за упознавање значајног
и серијске публикације из Завичајног одељења наше бидела овог раскошног сликара, и прилика да се прикаже
блиотеке, а за овај рад издвојили смо три публикације.
библиотечки материјал који се односи на уметника. У
У часопису Свеске бр. 18 од 1987. године које издалепоту слика већина нас се уверила посетивши ретроје Друштво историчара уметности СР Србије, Ђорђе Вид
спективну изложбу у Галерији САНУ у Београду, а ПанТомашевић пише о посети Паје Јовановића 1902. године
чевци су имали прилике да уживају у делима овог слиАмерици и сусрету с Николом Теслом. Сликар је имао
велику жељу да уради портрет великог научника, али до
кара која се чувају у Народном музеју у Панчеву.
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Интервју са проф. др Хермином Ангелеску

Напредак библиотека зависи
од библиотекара
Од 11. до 18. децембра 2009. године у Београду је, на
позив Библиотекарског друштва Србије, боравила проф.
др Хермина Ангелеску. Професор француског и енглеског језика и књижевности по образовању, које је стекла
у родној Румунији, завршила је мастер, а потом и докторске студије на Школи за библиотекарство и информатику Тексас универзитета у Остину (САД). Од 1999.
године професор је на Државном универзитету Вејн у
Детроиту, у америчкој савезној држави Мичиген, где предаје историју библиотека, међународно и компаративно библиотекарство.
О студијама библиотекарства у Детроиту, ангажавању проф. др Ангелеску у IFLA-и
и Фондацији Бил и Мелинда Гејтс, румунским и српским библиотекама, за Панчевачко читалиште разговор је водила Сандра
Николић, координатор Америчког кутка у
Београду.

С.Н. – Да ли се са економском кризом променила просечна старост студената који се уписују на
универзитете?
Х.А. – Криза је почела пре само годину дана, али је
могуће да је дошло до промене. Раније студије показале
су да се на универзитетима повећава број уписаних студената када земља пролази кроз кризу. У том тренутку
људи губе радна места, али да би добили бољи посао ка-

С.Н. – Током боравка у Београду, на Филолошком факултету говорили сте о студијама библиотекарства и информатике у америчком образовном систему. Оне се организују
као мастер студије, па Вас молим да нам овом
приликом нешто кажете о профилу студената који се опредељују за ову професију.
Х.А. – У нашој школи за библиотекарство и информатику на Државном универзиИзлагање проф. др Хермине Ангелеску на научној конференцији
Библиотекарског друштва Србије
тету Вејн у Детроиту просечна старост студената је 38 година. Имамо и младе студенте
да се привреда врати у нормалу, они желе да буду боље
који долазе одмах након дипломирања и оне који већ
припремљени, желе да се образују на вишем нивоу како
раде у библиотекама. Ови први могу имати диплому из
би стекли право на боље позиције.
историје, лингвистике, страног језика, географије, уметности, било које области, а потом долазе на мастер из
С.Н. – Колико пажње Универзитетска библиотека на
библиотекарства. Али, међу нашим студентима су и осоВејну посвећује електронским ресурсима?
бе већ запослене у библиотекама, које, међутим, немају
Х.А. – Савремени корисник библиотеке жели све
диплому из библиотекарства, а желе да је стекну како
више и више електронских извора, јер жели да користи
би конкурисали за бољу позицију и плату у библиотеци.
услуге библиотеке виртуелно. Испитивања показују да
Ту су и они који желе библиотекарство као друго занистуденти на нашем универзитету раде своја истраживамање: рачуновође, адвокати и наставници који желе да
ња и домаће задатке после 11 часова увече.
постану библиотекари. Људи у Сједињеним Америчким
Тенденција је да се мигрира у електронско окружеДржавама када дођу у четрдесете желе да промене кање, јер је студентима потребан удаљени приступ. Он је
ријеру. Американци не могу да се баве истим послом
потребан и онима који студирају on-line, тако да им мочетрдесет година. Они желе да буду продуктивни, тражемо обезбедити приступ ресурсима билиотеке без обже изазов, желе да ураде нешто ново и одлучују да се
зира у ком делу Сједињених Америчких Држава живе.
врате у школу, да тамо стекну нова знања, да би могли
Немамо никакву политику односа електронски-штамда промене каријеру. На својим предавањима имам и
пани ресурси приликом њихове набавке.
студенте који су старији од мене, мајку и сина, мајку
Када је у питању развој колекција, претходних гои ћерку, који похађају наставу у исто време, очигледно
ди
на
библиотекари специјализовани за развој колекција
из различитих разлога, али сви они су се определили за
набављали су књиге и материјале за које су мислили да
библиотекарство.
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ће бити корисни наставном особљу или студентима по
принципу „за сваки случај, ако некоме затреба, нека буде на полици”. Последњих година, тај принцип уступио
је место принципу „набавка у правом тренутку”. Рецимо
да ми је потребно нешто за наставу или истраживање, ја
ћу то рећи библиотекару који је у обавези да то уврсти
у колекцију докле год је куповина у оквирима разумне
цене. То је набавка у правом тренутку.
У овом тренутку претплаћени смо на 512 база података. Наша библиотека троши 7,5 милиона долара сваке
године на електронске ресурсе, што подразумева претплату на електронске часописе и базе података.
С.Н. – Пракса је веома битна за образовање студената. Реците нам нешто о томе како се она организује у
Вашој школи за библиотекарство и информатику.
Х.А. – Да би завршио дипломске академске студије
и добио звање мастер библиотекарства и информационих наука, студент, уколико нема искуства, тј. ако већ
није радио у библиотеци, мора у току једног семестра
да похађа практикум. Практикум је наставним планом
веома добро регулисан и њиме је одређено да студент
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њујемо да ли се практикум одвија по плану. Студенти за
практикум плаћају 2.000 долара, као да похађају неки
предмет, тако да практикум схватамо веома озбиљно.
С.Н. – Да ли можете да нам наведете неке примере
пројеката студената током практикума?
Х.А. – Имали смо студенте који су започели формирање библиотеке од нуле, што је био случај са Опером у
Детроиту која је поседовала врло лепу збирку партитура,
старе снимке опера на видео касетама, дисковима и другим медијима. Студенти су помогли да се ова библиотека организује, да се скенирају старе партитуре, па чак и
стари репертоари Опере. Ако неко жели да уради истраживање, да види шта је извођено у току 1956. године, може да оде тамо и да пронађу податке. Студенти су исту
ствар урадили и за библиотеку симфонијског оркестра у
Детроиту. Сада обе ове културне институције имају своје
Web странице на којима су чак постављени видео клипови са различитих дешавања која ове две институције организују. Ово је пример сарадње између наше школе за
библиотекарство и институција културе у граду. У овом
тренутку једна група студената почиње сарадњу са Мотаун историјским музејом у Детроиту
и Музејом Афроамериканаца, одакле
су тражили помоћ при уређењу богате
грађе у вези са историјом Афроамериканаца. Наши студенти такође раде
у болницама разних типова, јер смо
сада у процесу дигитализације медицинских записа због одлуке Обамине
администрације да се до 2015. сви медицински записи дигитализују.

С.Н. – Како започиње однос студент – библиотека на универзитетском нивоу?
Х.А. – У Сједињеним Државама,
у првом семестру основних академских студија, постоји обавезни курс на
коме библиотекари подучавају своје
студенте како да користе библиотеку.
Професорица Ангелеску на Завичајном одељењу панчевачке библиотеке
Овај уводни курс се оцењује, а специјализовани библиотекари који га држе
мора да проведе 136 сати у библиотеци. Професор наддају и оцене. На тај начин студенти науче како да коризире практикум и распоређује студенте према њиховом
сте ресурсе библиотеке.
опредељењу. Рецимо да студент жели да буде библиотекар у јавној библиотеци, овај професор ће наћи јавС.Н. – Били сте у прилици да посетите неколико бину библиотеку спремну да прихвати да тамо ради током
блиотека у Београду и разговарате са запосленима у тим
практикума; ако жели да постане школски библиотекар,
институцијама. Да ли можете да нам кажете где видите
професор ће пронаћи школску библиотеку спремну да
библиотеке у Београду за пет година?
буде домаћин. Можемо имати и више студената на истој
Х.А. – Није мој посао да кажем где видим библилокацији, тако да је обавеза библиотеке у којој радите да
отеке у Србији за пет година од сада, јер то зависи од
уложи време у вашу обуку. Ако пет студената ради праксрпских библиотекара. Иако сам свесна чињенице да
тикум у истој библиотеци, то је инвестиција од стране
је пред њима много изазова, такозваних универзалних
библиотеке и студенти су ангажовани на врло озбиљним
изазова о којима сам и говорила, као што су простор,
пројектима. То је оно што ми називамо ситуацијом у кокадар, финансије и друго, напредак библиотека зависи
јој свако добија. Студент добија искуство, а библиотека
од библиотекара. Можете да побољшате или променикоја инвестира време обучавајући студенте уз вршење
те ствари чак и ако имате мали буџет. Успех не зависи
надзора над њима добија резултат њиховог рада. Студенод одређеног система, не зависи од финансија, зависи
ти се састају са професором који надгледа практикум
од воље и жеље да се нешто промени и, уколико српски
два пута у току семестра, предају извештај, а ми процебиблиотекари желе да закораче у 21. век, то зависи од
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њих. Најважније је да постоји жеља. Уколико не постоји
и најмања намера да се нешто побољша, модернизује,
неће бити учињени велики кораци. Видела сам библиотеке које иду у правом смеру. Била сам импресионирана Библиотеком града Београда где
сам видела пуно ентузијазма, иако је
библиотека била затворена због кречења. Наравно, морате да затворите
библиотеку како би се модернизовала,
али из својих разговора са запосленима, видим да постоји пуно добрих идеја за побољшање услова и идеја за нове
услуге, а то је управо оно што је битно.

процењују да би корисницима било потребно. У Европи
је још увек веома распрострањена та представа о библиотеци као храму књиге, али ако сте храм онда умирете,
ту нико не долази, јер се у храмове и не долази стално...

С.Н. – Познате су нам дефиниције школског библиотекара, библиотекара запосленог у јавној или универзитетској библиотеци, али ко је урбани
библиотекар?
Х.А. – Урбани библиотекар је библиотекар који ради у великој јавној
библиотеци у великом граду попут Детроита, Чикага, Њујорка, Сијетла, Хјустона или Даласа, градовима који се
суочавају са одређеним изазовима као
Хермина Ангелеску испред деканата Полицијске академије у Земуну
што су висока стопа незапослености,
дрога, оружје, проституција, велики број сиромашних и
Осим тога, нарочито у Источној Европи, библиотекари
необразованих чланова заједнице. Ово су проблеми кокао да не схватају да новац за библиотеке дају грађани
ји су специфични за велике урбане средине, не за мале
и да могу да престану да га дају ако не добијају ништа
градове у којима се сви познају. Урбани библиотекари
за узврат. Није поента у бескрајном каталогизирању; караде руку под руку са агенцијама за социјалну заштиту
да имате узајамне каталоге онда већину библиотекара
и социјалним радницима и покушавају да помогну симожете да поставите за референсни сто. Али, библиоромашним и мање образованим корисницима учећи их
текари не желе да разговарају са људима, и докле год
компјутерској и информационој писмености. На тај насебе сматрају интелектуалцима, на пиједесталу, имаћечин дају им нову шансу у реалном свету.
мо проблем. То је управо супротно од англосаксонског
Јавна библиотека у Детроиту, као урбана библимодела, где бити библиотекар значи част, али част да се
отека, обезбедила је средства која су јој омогућила да
помогне другим људима, жељу да се прича са људима,
покрене пројекат обуке корисника за конкурисање за
не са књигама... Библиотекари у локалној заједници би
посао, израду кратке биографије, коришћење електронтребало да демонстрирају своју жељу да тој заједници
ске поште и слање Интернетом, јер се већина пријава
служе.
подноси on-line. Више не постоји могућност да откуцате
своју биографију, пошаљете је или лично однесете, већ
С.Н. – Србија је на прагу уласка у Европску унију, да
се све ради преко Интернета. Поред овога, велике били то нешто значи за библиотеке?
Х.А. – Улазак у Европску унију значи испуњавање
блиотеке нуде и друге курсеве људима који су изгубили
виших стандарда, и то је добро, јер је, уопштено говопосао, попут курсева рачунарства, јер је потребно да порећи, библиотекарство у Источној Европи нека врста
седујете одређено знање о компјутерима како би имали
библиотекарства 19. века, није чак ни библиотекарство
шансу да се запослите. Инструктори на курсевима ра20. века. Мали је број изузетака и могу се набројати на
чунара су или библиотекари или сарадници из невлапрсте једне руке. Библиотеке се фокусирају на каталодиних организација који користе простор библиотеке
гизацију, израду библиографија и веома статичне услуза организовање ових или других курсева и радионица.
ге у раду са корисницима, што није пракса у западним
Курсеви су бесплатни као и све услуге јавних библиотеземљама, где је главни фокус на корисничким/библиока, осим услуга штампања и копирања које се наплаћују
течким услугама како у раду са корисницима који досимболично. То је урбано библиотекарство.
лазе у библиотеке, тако и са виртуелним корисницима
које не видите, али који очекују висок квалитет услуга
С.Н. – У прилици сте да упоређујете библиотекарбиблиотекара без обзира на врсту библиотеке. Потребство у Европи са библиотекарством у САД...
но је ставити акценат на дигитализацију, али не старих
Х.А. – Англосаксонски модел почео је да се развија
књига. Стално слушам како су библиотеке дигитализоу Сједињеним Државама и пренео се у северну Европу.
вале културну баштину. Колико корисника проучава
За разлику од праксе у већини европских земаља, англостаре румунске манускрипте или старе српске књиге?
саксонски модел у први план ставља кориснике и њихоНе много.
ве потребе, а не колекцију или оно што библиотекари
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Студенту у 21. веку потребан је приступ чланцима у
пуном тексту, научним чланцима и потребно је фокусирати се на то. Европска унија ће, надам се, увести нове
стандарде за библиотечке услуге, који ће вас навести да
закорачите у 21. век. Овај процес ће захтевати велику
посвећеност. Људи не морају да долазе у библиотеку само због књижевних вечери, то је старомодно библиотекарство. Они желе да дођу у библиотеку да науче нешто
ново, нешто што им је потребно у свакодневном животу

Сусрет са панчевачким библиотекарима

као нпр. ствари везане за исхрану, здравље, узгајање органске хране или практичне ствари попут информација
везаних за аутомобиле.
С друге стране, од вас ће се очекивати да допринесете Еуропеани. Постоји могућност да ће ЕУ субвенционисати пројекте дигитализације или обуку библиотекара
за пружање нових услуга које су потребне корисницима.
Новац ће добити они који знају како да раде у тимовима.
То је оно што ЕУ жели да види. Они желе да виде сарадњу, како унутар исте земље, тако и сарадњу међу земљама истог региона. Уколико желите да опстанете у овом
глобалном свету, морате бити отворени за сарадњу са колегама и морате знати како да седите за истим столом,
имате различите идеје, али заједнички да их остварите.
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С.Н. – Каква је Ваша визија библиотека будућности?
Х.А. – У будућности видим библиотеке у различитој
врсти окружења, у другачијем простору – реконфигурисаном простору. Морамо да се удаљимо од размишљања
да је библиотекар негде на пиједесталу и посматра шта
корисници раде. Уколико имамо бежични Интернет, не
морамо да будемо иза стола и радимо свој посао, већ
међу корисницима. Библиотека ће изгледати као ваша
кућа или дневна соба. Моћи ћете да седите у удобној
столици и опустите се уз камин.
Када сам први пут отишла да посетим једну библиотеку северно од Детроита, директор ме је провео кроз њу
и поносно је показао. Том приликом је рекао да његова
библиотека има преко стотину различитих врста столица,
од малих столица за децу, софа, столица са столовима на
које можете са ставите лаптоп, до барских столица. Какву
год столицу корисник да пожели – ова библиотека је има.

С.Н. – Како библиотеке финансирају свој изглед?
Х.А. – Библиотеке САД, првенствено јавне библиотеке, функционишу са новцем који добијају од пореза.
Немогуће је покрити све овим новцем, тако да библиотеке имају и друге изворе финансија, попут субвенција.
У библиотекама постоје и специјализовани библиотекари којима је једини задатак да проналазе изворе прихода: они траже донаторе међу члановима заједнице, али
и међу компанијама. На пример, у Детроиту се налазе
компаније попут Форда, Крајслера,
Џенерал Моторса, које улажу у библиотеке и музеје у циљу промовисања образовања.
С.Н. – Да ли сте упознати са
начином финансирања библиотека у
Румунији?
Х.А. – Оне не добијају много
новца, то је проблем и зато се још
увек налазе у 19. веку. Новац долази од матичних институција, Министарства за образовање у случају
Главне универзитетске библиотеке,
односно Министарства за културу,
када је реч о Националној библиотеци. На буџету Министарства за
културу налазиле су се и јавне библиотеке, али су пребачене на буџет
локалних градских институција.
У неким библиотекама ситуација је боља него у другим. Уколико на локалном нивоу постоји особа која воли библиотеке и која жели да усмери
средства за финансирање јавних библиотека, видећете
библиотеке у лепим зградама, неке и у новим, док се
друге распадају. Ово је довољни показатељ нивоа заинтересованости локалних институција за јавне библиотеке у њиховом окружењу.
Међутим и на библиотекарима је да испуне свој задатак. Поједини директори библиотека и библиотекари
веома су агресивни по питању показивања свог значаја у
друштву, док су други веома пасивни и они имају управо
оно шта заслужују – ништа. Уколико сте залепљени за
своју столицу, чекајући да вам неко закуца на врата са
врећом новца, нећете видети тог неког. Нико неће доћи
и просути новац испред вас и рећи: „Ево, имам нешто
новца да вам дам”.
С.Н. – Реците нам нешто о својој сарадњи са Бил и
Мелинда Гејтс фондацијом, како је почела и нешто више
о пројекту који ова фондација спроводи у Румунији.
Х.А. – Нисам сигурна како сам почела да радим за
ову фондацију; они су ме контактирали путем mail-a.
Очигледно су им били потребни експерти за покривање
различитих делова света и претпостављам да је неко морао да уради истраживање да види ко је укључен у рад
у различитим земљама. Бил и Мелинда Гејтс фондација
не ради по принципу конкурисања за средства, већ они
контактирају потенцијалне кандидате; ипак они поклањају свој новац... За њих ради група експерата, саветника које позивају када су им потребни стручни савети,
тако да сам и ја почела да радим за њих као један од
консултаната.
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Пројекту у Румунији претходио је пилот програм
који смо урадили, а за чије извођење је одобрена мала
сума новца (1,4 милиона долара). Програм је спроведен
са циљем да се сагледају потенцијални проблеми уколико би се донела одлука да се програм примени на националном нивоу. Током годину дана, колико је трајала студија, прикупили смо довољно података који су их
уверили да је извођење пројекта на националном нивоу
изводљиво.
Жао ми је што се ово догодило пре него што је почела криза у САД, јер нам је било обећано 50 милиона
долара, а затим, када је наступила криза, сума новца коју смо добили била је готово преполовљена на 27,4 милиона долара.
Програм се односи на обезбеђивање Интернет приступа у јавним библиотекама, зато што су јавне библиотеке отворене за све. Програмом је обухваћена набавка
компјутера и обука библиотекара за пружање услуга корисницима. Ја обучавам особе које ће даље едуковати
библиотекаре о могућностима коришћења Интернета,
од којих је можда најбитнија информациона писменост.
Потребно је образовати кориснике како да изврше евалуацију информација, како да их користе и шта могу
да очекују од Интернета. Немају све информације које
су доступне на Интернету велику вредност, нити су све
тачне; потребно је да корисници развију вештине како
да процене информације које су им доступне. Поред ове
обуке, библиотекарима је обезбеђена и обука о одржавању компјутера и Интернет конекције коју спроводе други чланови тима.
У оквиру субвенције коју даје Бил и Мелинда Гејтс
фондација, додељују се и мање суме новца у висини 200
долара сваког месеца једној или двема библиотекама
које осмисле неки мањи пројекат. Пројекат који се мени
свидео била је идеја о успостављању „hot-spot“-а испред
библиотеке, јер у парку који се налази испред људи могу
да доносе лаптоп и користе Интернет.
Информације о другим подржаним мини пројектима можете наћи на адреси http://www.biblionet.ro/.
Један део новца добијеног од Фондације желели смо
да искористимо и за јачање Удружења јавних библиотекара Румуније и запослили смо извршног директора и
секретара за удружење. Како је субвенција расположива
у интервалу од пет година, желимо да до краја тог периода ојачамо удружење, омогућимо му самосталан рад и
пребацимо организовање континуиране обуке билиотекара са Министарства културе у окриље ове институције.
С.Н. – Реците нам нешто о свом раду у IFLA-и.
Х.А. – IFLA је као Уједињенe нацијe за библиотекаре. Ко год ради у IFLA одбору, то ради бесплатно, и тако
је не само у IFLA-и, већ и у другим асоцијацијама попут
ALA-e (Америчке асоцијације библиотекара), где сам
члан Округлог стола за историју библиотека (Library
History Round Table) и Округлог стола за међународне
односе (International Relationships Round Table). Позиције у удружењима се не плаћају, ви својим уложеним
временом, знањем и стручношћу доприносите унапређењу професије.
Мој рад у IFLA-и обухвата четири године рада на
месту секретара, а сада сам председник Секције за исто-

рију библиотека. Са те позиције ћу се повући након
истека мандата, јер је потребно да омогућимо млађим
генерацијама да дају свој допринос. Како је Секција за
историју библиотека претворена у Специјалну интересну групу, IFLA ме је поставила да још додатне две године будем на положају председника групе.
С.Н. – У Вашем досадашњем раду у IFLA-и, шта Вам
је био највећи изазов?
Х.А. – (Уф!) Можда ми је највећи изазов био прошле
године, када је презентован рад Гордане Стокић Симончић. Сличне ситуације, када једна група учесника, најчешће из политичких разлога протестује, дешавале су се у
IFLA-и, али мени не.
На пример, када је 2000. године организована конференција у Јерусалиму, а тај град је с разлогом те године изабран, имали смо отворени протест целокупног
арапског света, који није присуствовао конференцији.

Пријем и конференција за новинаре у
градској кући у Панчеву

Мој лични изазов био је прошле године након презентовања рада о уништавању српских библиотека на
Косову са историјског становишта, где је ауторка представила резултате свог истраживања. Када сам након
сесије отишла да проверим е-mail, већ сам добила протест са Косова због начина на који је докторка Стокић
презентовала ову тему. Нисам журила да одговорим,
већ сам се консултовала са IFLA-иним одбором како да
формулишем љубазни и политички коректан одговор.
Разговарала сам и са Полом Старџисом, председником
Секције за слободу приступа информацијама и слободу
изражавања. Одличили смо да, иако ће целокупна сесија
бити посвећена Шведским библиотекама, на конференцији у Гетеборгу 2010. године, издвојимо 20 минута како
би представници Косова представили свој одговор. После неколико дана, након донете одлуке, контактирала
сам их и изнела предлог који су они прихватили. Овај
проблем решили смо дипломатским путем, на начин на
који би то урадиле и Уједињене нације.

Превела Сандра Николић
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Статистички метод у теоријским начелима
социологије и могућност његове примене на
анализу прикупљене библиографске грађе
Сажетак
Циљ овог прегледа теоријских начела социологије јесте да се што прецизније, јасније и научно утемељено одреди статистика као могуће и веома корисно оруђе у анализи прикупљене библиографске грађе.
Kључне речи:
библиографија, социологија уметности, социологија културе, књижевна продукција, статистичке методе

Свако велико уметничко дело је безвремено.
Свако уметничко дело је израз свога времена.
Хана Дајнхард1
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Теоријске смернице за израду библиографија у највећој мери се баве самим библиографским јединицама, њиховим прикупљањем, класификацијом, поделом,
обимом, редиговањем; као и самом систематизацијом
библиографија на основу различитих параметара, било
временских, просторних, садржинских или неких других.
У теорији се ретко проналазе текстови који се баве,
такође значајним, чак неизоставним деловима библиографија, такозваним пратећим деловима (уводом, регистрима, студијом, закључком). Уз опис предмета, методологије израде и циља предметне библиографије, сва
стечена сазнања везана за прикупљену грађу представљају се у овим пратећим деловима библиографије. Често се
ту могу наћи бројчани наводи везани за библиографске
јединице, али упркос томе, ретко се налази статистичка
анализа или стављање у однос тих бројчаних навода. Разлог је свакако комплексан, а пре свега се тиче саме библиографије и питања да ли садржај библиографије дозвољава статистички преглед (то је у скоро свим случајевима
могуће, али понекад није неопходно или није од суштинског значаја за разумевање односа међу библиографским
јединицама). Међутим, извесније је да је у питању опредељење самог библиографа, који по професионалном одређењу није наклоњен статистици и природним наукама
уопште. Најчешће ћемо статистички преглед пронаћи у
оном делу који анализира регистре, али и у оном који у
однос ставља делове једне библиографије (уколико она
садржи више делова), која је јединство стекла нпр. непрекидним низом бројева библиографских јединица, а суштински у сваком делу третира другу предметну област
библиографије (нпр. библиографије превода стране књижевности код нас и наше у иностранству, или оне које за
1

Hanna Deinhard, Zur Soziologie der Malerei (Berlin: Luchterhand, 1967).

предмет имају књижевни рад више аутора). Реткост је да
се статистички закључци приказују графички, уз помоћ
дијаграма или графикона.
Дакле, статистичка анализа јесте ретка у пратећим
елементима библиографије, али још је ређе (скоро се
може рећи да је заступљено само у траговима у оквиру
неких других тема), теоријско утврђивање оправданости
употребе ове методе при анализи библиографске грађе.
Иако се ова тема може обрадити у односу на неколике друштвене и природне науке и дисциплине, у овом
тексту дат је сажет поглед теоретичара социологије на
питање односа две науке, статистике и библиографије у
ужем смислу, и у већој мери у ширем смислу, однос статистике и књижевне продукције.
Распрострањен је став да се речи и бројеви међусобно потиру, и да где има места за једне, нема за друге.
Другачије речено, сматра се да неку истину о свету, науци, догађају и сл. једна врста људи најбоље осликава и
схвата кроз бројеве, док друга то чини уз помоћ речи.
Статистички метод анализе примењен на израду књижевне библиографије анулира такве ставове и говори у
прилог сарадње која доводи до допуњавања и постизања
свеобухватности могућности анализе прикупљених података. Као што су у извесним случајевима речи неопходне да се објасне неке бројчане манифестације, тако
и бројчана анализа може представљати одличан показатељ стања и тенденција на пољу књижевности.

Социологија уметности и социологија културе2
Овом приликом нећемо посматрати библиографију као науку која би могла бити предмет интересовања
статистичара, већ ћемо посматрати грађу библиографи2
Закључци аутора донети у овом тексту резултат су промишљања током
дугогодишњег ишчитавања великог броја социолошких и филозофских
списа (један део њих наведен је у Литератури), те ће се у тексту наводити
у фуснотама само публикације у оквиру којих је теоретичар експлицитно
заступао какав став у оквиру предметне теме.
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је, тачније чињеницу да свака библиографска јединица
представља запис о књизи која међу својим корицама
чува књижевно дело. Уочивши чињеницу да се поглед
односа социологије, статистике и библиографије најбоље огледа у оним библиографијама које се баве библиографским пописом књижевних дела, тежиште је
стављено управо на социолошко-статистички однос
књижевности, уметности и културе уопште. Утемељење
статистичке методе у оквирима уметности, тј. књижевности, налазимо у обиму интересовања социологије и
дисциплинама ове науке, социологији уметности и социологији културе.
У теоријски прецизираном односу социологије уметности и науке о уметности може се наћи одговор на питање одређења места опште социологије
уметности и посебних наука о уметности, као што су
социологија књижевности (којој је анализа података
сажета у библиографији књижевних дела од непроцењиве користи), социологија ликовних уметности,
социологија музике, социологија позоришта и социологија филма.
Потреба да се и кроз социолошку призму сагледа књижевна продукција јесте у томе да се укаже на
неодвојив спој друштва и уметности, и на међусобне
рефлексије, директне и посредне утицаје. Социологију не интересује индивидуални стил уметника, као ни
то да утврди степен његове интегрисаности у постојећој социјално-историјској реалности, већ да одговори
на питање: у каквој је она вези са општом структуром
и културом у одређеном друштву. У истој равни налазе се социологија као наука о друштву, књижевност
као најсуптилнији сликар друштва и књига као предмет, тј. роба, која подлеже закону понуде и потражње.
Уметност представља оно подручје културе на којем
се истовремено укрштају линије индивидуално-психолошког, колективно-историјског и цивилизацијски-повесног субјективитета, из чега произилази, по
речима Роберта Ескарпија3, да су највредније оне
уметничке или књижевне творевине које уједињују
максимум индивидуалности с максимумом историчности и максимумом изражајности. Спајањем два
појма, долазимо до трећег – социологија уметности,
који представља онај слој који се налази под утицајем
културно-историјског субјекта. Могућности уметничког стварања траже се у објективним околностима.
Де Бонал4 је један од првих мислилаца у социологији
уметности који је формулисао мисао да су уметници
свагда зависни од друштва, чак и онда када су лично
уверени да су сасвим слободни и независни од њега.
Однос уметности и друштва не може се посматрати
као једнозначна релација. Указивано је да би социологија уметности требало да одговори не само на питање
„како настаје уметност из заједнице, како се она развија паралелно са том заједницом“, већ и на питање
„како она повратно делује на развој саме те заједнице“
(Ј. Х. Бунзел)5.
3

Роберт Ескарпи, Социологија књижевности (Загреб: Матица хрватска,
1970).
Сретен Петровић, Социологија културе и уметности, (Београд: Научна
књига, 1974).
5
Исто, 4.
4

Правци у савременој социологији уметности
који третирају метод статистике у анализи
уметничког стварања и књижевне продукције
Емпиризам

Социологија књижевности тумачи се као наука која
има за предмет проучавања „социјални аспект“ у структури дела, као „спољашњу“ или „споредну раван“ дела.
У овом контексту свакако је корисно осмотрити Ескарпијеве6 ставове који ће нам помоћи да ситуирамо статистику у оквире емпиријског метода којим се служи
социологија као наука. Како се књижевни феномен јавља у три главна вида, као књига, читање и књижевност,
он развија емпиријске методе социологије помоћу којих
истражује релевантне социолошке теме: аутора-делопублику. Укратко, Ескарпи уз помоћ емпиријских метода испитује широко поље књижевности као социјалноисторијску чињеницу. У том оквиру, он у анализи има у
виду следеће релевантне категорије социологије:
На првом месту реч је о испитивању производње
књижевности. Оно подразумева истраживање проблема
писца у времену, генерација и група, затим писца у друштву, при чему се истражује проблем његовог друштвеног и просторног порекла, питање финансирања, и, овде од посебног значаја, проблем књижевног занимања.
Затим, реч је о дистрибуцији књижевности. Испитује се
чин објављивања и стварања као и функција штампања.
Најзад, у оквиру потрошње књижевности, има се у виду истраживање односа књижевности и публике, успеха
дела (који се у издавачком смислу огледа у броју нових
издања), улоге мотивације код писца и публике, као и
створених услова за читање.
Поред анкете и статистичког метода у социологији
књижевности, Ескарпи неће занемарити ни испитивање
судбине одређеног дела (у најширем смислу, али овде
нас интересује судбина дела коју посматрамо у оквирима прегледно датим у оквирима библиографије). Метод статистике је нарочито захвалан када се истражују
следеће социолошке категорије: културне институције,
класе, социјални слојеви и групације, организација слободног времена, економски и законски статус писца,
књижара, издавача, језички проблеми, историја књиге,
заступљеност одређене књижевне целине (нпр. националне) у свом или другом окружењу. Нема никакве сумње да је емпиријска социологија уметности прилагођавањем општих социолошких метода за потребе посебне
социологије (уметности и књижевности) у својим анализама дошла до плодних резултата.
Посматрано из угла библиографа који статистички
жели да обради податке прикупљене за потребе библиографије, са становишта емпиризма битно је то да се
утврди да нека појава, чињеница постоји, да егзистира,
али не и смисао њене егзистенције. Емпиријска социологија не негира постојање естетске вредности, међутим, према уверењу емпиријских социолога, у уметности се налази један други тип „вредности“. Реч је о тзв.
социјално-историјским или ванестетским вредностима.
Према веома утицајном социологу ове оријентације,
6

Исто, 3.
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Ханс-Норберту Фигену7, емпиријски социолог се према
разноликим уметничким вредностима односи као према чињеничким датостима које треба само да анализира, опише и класификује.
Занимљива је оцена једног броја теоретичара да
„емпиријска социологија уметности“ полази од тога
да суочи уметност са социјалним процесом, при чему ова релација уметност-друштво претпоставља два
партнера, односно две групе: која производи и која
конзумира. Емпиријска социологија уметности тражи
да се полази од објективних и непристрасних премиса
и да се чињенице студирају без предрасуда. А када се
књижевност оголи у овом смислу и сведе се на бројеве,
то представља веома чврсту основу за безпредрасудно
посматрање чињеница. На овом месту биће поменут и
Залмански8 који је у филозофском одабиру између емпиријског и реалистичког метода пронашао утемељења за своје идеје у овом првом. По њему социологија
књижевности јесте „проучавање књижевне чињенице
пре него дела“. Ослањајући се на специфичне методе
социологије: на попис, анкету и статистику, њен циљ је
у томе да да мишљење о књижевности као социјалном
и економском феномену. То је разлог што ће она проучити епоху у којој писац ствара, његово порекло, као
издвојени проблем, уз помоћ „табела и бројки“, а затим
анализирати „производњу књига, дистрибуцију, успех,
потрошњу“, дакле све оне категорије које смо већ сусрели код Ескарпија.
Како филозофска анализа социолошког аспекта не
представља тему овог рада, налази се за потребно да се,
ради што прецизнијег увида у оправданост статистичког
метода, наведу свега још два научна посматрања, иако
су се многи мислиоци темељно бавили овом темом. Да
би се избегло присуство ситуирања чињеница у опус
властитог вредносног система, Ханс Норберт Фиген наводи да је највише што аналитичар емпиријске оријентације може да учини и што му је са становишта позитивизма допуштено, јесте да сачини објективни регистар,
попис књижевних дела, затим да их разврста према њиховом значењу и затим да их доведе у везу са истим или
сличним исказима друштва или компаративно у истом
смислу; док Заламански, полазећи од основног начела
емпиријске социологије уметности, излаже своју концепцију социолошког садржаја: „Наша је намера скупити што је могуће потпунију грађу, пописивање савремених дела и те да видимо какве закључке можемо из тог
пописа извући“.
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Функционалистичка теорија9

Опште социолошко значење функционализма састоји се у томе да се појаве у друштву објашњавају другим појавама са којима су оне у функционалној вези.
Ако говоримо о књижевним појавама, најпримеренији и
научно најприхватљивији метод јесте попис књижевних
дела, који ћемо у пратећим деловима библиографије
7
Милан Ранковић, Општа социологија уметности (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996).
8
Исто, 4.
9
Сретен Петровић, Савремена социологија уметности (Београд: Привредни преглед, 1979).

моћи да ставимо у однос, посматрајући књижевно дело
као једну библиографску јединицу. С обзиром на то да је
функционални однос могућно испитати применом емпиријских (дескриптивних) и рационалистичких (дедуктивних) метода у циљу класификовања и упоређивања
веза међу појавама, односно проналажење каузалних,
општих и нужних веза, то се функционална анализа даље разлаже на емпиријску и узрочну.
Битна сличност између феноменалистичке и функционалистичке емпиријске социологије уметности је у
томе што се предметна раван у оба случаја налази на
чињеничном нивоу. Полази се од таквих датости које допуштају да се на њима може применити метод дескрипције. Другим речима, разлика између ових теорија и
рационалистичке налази се у њиховом методолошком
и теоријском ставу, према којем је полазна основа емпиријске анализе уметност као чињеница. Из теоријске
могућности анализе емпиријски схваћеног феномена
уметности постоје две могуће алтернативе 1. могућност
емпиријске социјално-онтолошке анализе комплексне
релације аутор-дело-публика као анализа стања сваког
понаособ елемента ове релације и потом накнадним
утврђивањем веза које постоје међу овим самосталним
елементима и 2. могућност емпиријско-функционалне
анализе комплекса аутор→дело→публика као анализа
динамичког процеса, при чему основ није анализа изолованих елемената, већ анализа функције коју сваки од
ових елемената има у односу на други са којим је у вези. Дакле не анализа ставова, вредности и веровања који
су у делу, аутору и публици, већ анализа процеса који
је овде „синтетичка категорија“ преко које се сагледава јединство поменутих елемената, њихово укрштање и
посредовање.

Укратко о циљевима, предмету и
статистичком методу
Уопштено, све наведено можемо сажети кроз таксативни преглед предмета истраживања социологије
уметности у анализи Пола Хонигсхајма10 који предмет анализе своди на следећа посебна подручја: процес којим се из макрогрупе кристализује микрогрупа
која извршава функцију уметности; подруштвљавање
ове групе; друштвену структуру публике; однос између
уметника и публике; истраживање посредника између
уметника и публике (трговци уметничким предметима,
издавачи, библиотеке и сл) и однос између различитих
група.
Из свега наведеног произилазе следећа три циља
социологије уметности. Први циљ емпиријске социологије уметности јесте у томе да истражи и сагледа „динамички“ карактер социјалног феномена „уметност“ у
његовим различитим формама изражавања. Други циљ
је тај да се „утемељи један општеразумљив, убедљив и
прихватљив начин приближавања делу и најзад трећи
циљ „до кога долази свака наука јесте да развије законе
предвиђања који омогућавају да се каже да је, ако се нешто догоди, вероватно шта ће томе следити.“
10
Никола Скледар, „Социологија културе - сродне дисциплине и култура“,
Радови 6 (1990): 183-195.
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Где је ту библиографија књижевних дела?
Кроз наведене погледе и теоријске ставове филозофа, социолога и теоретичара књижевности није постојала жеља да се библиографија смести у рам ових
наука. Сврха рада је у томе да се укаже на могућност
стварања основе за теоријско промишљање на ову тему у оквирима библиографије. Библиографија представља одлично оруђе у рукама теоретичара који желе
да спознају различите односе, међусобне утицаје и рефлексије одређених књижевно-социолошких података
сажетих у једној библиографији, чиме се постиже, пре
свега, њихова прегледност. Чини се да је најсликовитији пример онај који би са једне стране ставио социолога културе који жели, на пример, да уочи социолошка одређења кроз однос заступљености кинеске и
српске књижевности у Европи, а са друге библиографа
који ствара дело које у својим оквирима управо има
попис дела ове две књижевности у одређеном временском периоду, у одређеном географском простору. И
једном и другом научном раднику статистички метод
обраде прикупљених података омогућио би да преци-

зније донесе извесне закључке. Како социолог културе, према свему изнетом у раду, не преза од употребе
било дескриптивне, генерализујуће, факторске, па све
до непараметарске статистике и са њом повезаног математичког мишљења, теза која се овде заступа гласи
да је исти метод пожељан и у пратећим деловима библиографије. И најзад, интердисциплинарни поступак
инсистира на синтези чињеница, концепата и теорија
из сродних дисциплина науке и праксе. Дакле, закључак је да библиограф уз помоћ бројчаних показатеља
смештених у извесни однос, баш као и социолог културе тј. књижевности, може захваљујући статистичким
методама прецизно да анализира прикупљену грађу, да
постави квалитетну премису за научне радове са истим
или сличним обимом интересовања, може свој рад да
учини корисним ширем спектру научних радника, као
и да своју књижевну библиографију може у оквирима
своје науке да учини садржајнијом. Уколико би бројчане податке приказао и графички, створио би темељ за
лакшу, сликовитију, пријемчивију и прегледнију надградњу конкретне библиографије, а затим и за накнадне шире научне анализе.

Statistical methods in theoretical principles of sociology and the possibility of its application at the
analysis of collected bibliographic materials
Abstract
The aim of this review of theoretical principles of sociology is to accurately, clearly and scientiﬁcally grounded set statistics as
a very useful tool in the analysis of collected bibliographic materials.
Key words:
bibliography, sociology of art, sociology of culture, literary productions, statistical methods
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Ауторско право: појмовна одређења
Сажетак
Данас се све више срећемо са недоумицама у области заштите ауторских права и општег права на слободу информисања, што представља ак туелну и веома важну тему савременог библиотекарства. Да би библиотекари обављали
свој посао професионално и у складу са законом о ауторским правима, неопходно је да се упознају са проблематиком
њиховог поштовања и заштите. Преко својих представника у међународним удружењима еIFL, IFLA и LIBER, библиотекари Србије су у току са светским збивањима, и укључени су у борбу за права корисника и заштиту ауторских права.
Уз помоћ едукације за библиотекаре и курсева за док торанте, ради се на томе да се ова проблематика приближи што
већем броју људи у Србији.
Кључне речи:
ауторско право, библиотеке, Закон о ауторским правима, заштита ауторског права

Увод
Закон o ауторском праву је збир усвојених јавних
правила која се поштују у друштву, а пружају заштиту
ауторима дела фиксираних у неком медијуму, гарантујући им ексклузивно право да контролишу продукцију и
коришћење свог дела. Ауторско право стиче се моментом фиксирања дела у било ком медијуму. То је економско право власништва, није лично нити основно људско
право, па се може пренети на издавача, агенцију, друго
лице, итд. Сврха му је да аутори добију финансијску накнаду за свој рад, како би могли да наставе да стварају. За дела настала у радном односу, носилац ауторског
права је институција. Ауторско право је временски ограничено и после времена одређеног законом дело прелази у јавно власништво. Према „Бернској конвенцији“ коју је потписала већина земаља, трајање ауторског права
је доживотно, плус најмање 50 година од смрти аутора.
У многим земљама, па и у Србији, то је данас продужено на 70 година од смрти аутора, односно ако има више
аутора, последњег коаутора.

Појам интелектуалне својине
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Интелектуалну својину чини скуп права која се односе на: књижевна, научна и уметничка дела, фонограме, проналаске у свим областима људске активности;
научна открића; индустријске узорке и моделе; фабричке жигове, трговачка имена и називе; заштиту од нелојалне конкуренције и сва друга права везана за интелектуалну активност у индустријској, научној, књижевној и
уметничкој области. У међународном праву, то је појам
који обухвата ауторско право и права индустријске својине (патенти, жигови, географске ознаке, индустријски
дизајн...). Права интелектуалне својине допуштају ствараоцу да задовољи своје материјалне потребе и да има

друштвену корист од свог рада. Ова права изложена су
у члану 27 „Универзалне декларације о људским правима“1. Правни систем заштите интелектуалне својине темељи се на многим међународним конвенцијама. Први
пут је значај интелектуалне својине признат у „Париској
конвенцији за заштиту индустријске својине“ из 1883.2 и
„Бернској конвенцији за заштиту књижевних и уметничких дела“ из 1886.3
Већина држава потписнице су „Париске конвенције за заштиту индустријске својине“, „Бернске конвенције за заштиту књижевних и уметничких дела“, као и
„Конвенције о оснивању Светске организације за интелектуалну својину WIPO“4 и „Споразума о трговинским
аспектима права интелектуалне својине TRIPS“5.
Систем заштите интелектуалне својине помаже да се
направи равнотежа између интереса проналазача и јавног интереса, обезбеђујући окружење у којем креативност и проналазаштво могу да напредују и користе свима.

Појам ауторског дела
Ауторско дело је оригинална духовна творевина
аутора, изражена у било којој форми (папирној, магнетној или електронској), без обзира на његову уметничку,
научну или другу вредност, намену, величину, садржину и начин испољавања, као и могућност јавног саоп1
„Општа декларација о правима човека“, http://www.unhchr.ch/udhr/
lang/src3.htm (преузето 9. 3. 2010).
2
„Париска конвенција“, http://www.zis.gov.rs/sr/pdf/pariz.pdf (преузето 9.
3. 2010).
3
„Бернска конвенција“, http://www. yupat.sv.gov.yu/sr/pdf_ap/bern.pdf
(преузето 9. 3. 2010).
4
„Конвенција о оснивању светске организације за интелектуалну својину“,
http://www. yupat.sv.gov.yu sr/pdf/konvencija_o_osnivanju .pdf (преузето 9.
3. 2010).
5
„Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине
TRIPS“, http://www.arsetnorma.com/documents/TRIPS%20Sporazum.pdf
(преузето 9. 3. 2010).
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штавања његове садржине. Ко може бити аутор? Свако
физичко лице које је створило неко дело. Аутором се
сматра лице чије су име, псеудоним или знак назначени
на примерцима дела, или су наведени приликом његовог објављивања, све док се не докаже другачије. Ради
обезбеђивања доказа, носиоци ауторских и сродних права могу да депонују примерке својих дела и предмете
сродних права код банке или у адвокатској канцеларији.
Примерци дела морају бити у форми писаног документа. Алтернатива је да се примерак дела може послати
лично на своју кућну адресу, у запечаћеној коверти, препорученом поштом, која по испоруци неће бити отварана. На делима која су објављена, требало би да буде истакнуто обавештење о ауторском праву које би требало
да садржи: речи “copyright“ или знак за ауторско право,
годину када је дело први пут објављено и име носиоца
ауторског права. Пример: Copyright, 2006 ABS Ltd. Препоручљиво је да се дело означи конкретним стандардним нумеричким системом идентификације, као што је
Међународни стандардни број књиге (ISBN) или Међународни стандардни код записа за звучне записе (ISRC).6

Појам ауторског права
Ауторско право пружа законску заштиту аутору, гарантујући му ексклузивно право да контролише продукцију и коришћење свог дела. Оно не спада ни у лична
ни у основна људска права, већ у економска права власништва, па се самим тим може пренети на издавача,
агенције или неко друго лице. Сврха заштите ауторског
права је да аутору обезбеди финансијску добит за свој
рад и да се подстакне креативност аутора за даљи рад.
Ствараоци дела која су под заштитом ауторских права,
као и њихови следбеници и правни наследници, имају извесна основна права која им припадају по основу
„Закона о ауторском и сродним правима“. Имају искључиво право да користе или да овласте друге да користе
дело под договореним условима. Могу да забране или
одобре репродуковање дела, штампање, јавно извођење
или саопштавање, превођење и адаптацију. За дела која
су настала у радном односу, носилац ауторског права је
институција, а аутору припада накнада.
Ауторска права примењују се аутоматски и није потребно претходно регистровање у ауторској агенцији.
Готово све земље широм света имају један или више националних закона којима регулишу ауторска права. Национални закон мора да поштује међународне норме.
Велики број земаља потписао је значајне међународне
уговоре на основу којих је извршена хармонизација у
погледу заштите ауторских и сродних права у различитим земљама. Конвенцијом су дефинисана минимална
права аутора, што не значи да им национални закони
не могу дати и већа права, само никако не мања права
од оних која су предвиђена конвенцијом. „Бернска конвенција“, донета 1886. и од тада више пута ревидирана,
обавезује све земље потписнице да третирају ауторско
право аутора из свих земаља на исти начин као и ауторско право националних аутора. Краљевина Југославија
6

WIPO. Креативни израз: Увод у ауторско и сродна права за мала и средња
предузећа, бр. 918.

потписница је ове конвенције још давне 1930. године, те
се „Закон о ауторском праву Србије“ примењује на сва
дела објављена у Србији, уколико су аутори из било које
од земаља потписница Конвенције.
Закон о ауторском праву штити од бесправног коришћења писана дела, базе података, софтвере, музичка, ликовна дела, тонске записе, кореографију, филмове
и архитектонска дела. Заштита било ког ауторског дела започиње моментом његовог фиксирања у било ком
медијуму: папирном, електронском или магнетном.
Ауторским правом штите се и објављена и необјављена
дела. Аутор има право да се то дело увек приписује њему и да се чува интегритет дела. Овим законом штити
се форма у којој се дело појављује, а никако се не могу
заштитити идеје. Ауторско право не обезбеђује заштиту
за чињенице (историјске, научне, биографске), већ само
начин на који су те чињенице изражене или уређене. На
пример, биографија обухвата много чињеница о животу
неке особе. Аутор је утрошио пуно труда и времена да
то прикупи и да утврди чињенице које није знао. Други могу слободно да користе те чињенице, само не смеју да копирају конкретан начин на који су те чињенице
изражене.

Имовинска и морална права аутора
Ауторско право обезбеђује заштиту два скупа права:
моралних и имовинских права аутора. Имовинска права обезбеђују заштиту ауторовог економског интереса.
Аутор има право на економско искоришћавање свог дела и дела које је настало његовом прерадом, док за свако искоришћавање ауторског дела од стране другог лица, аутору припада накнада. Њему припада искључиво
право да дозволи и забрани одређено коришћење дела.
Нико не може да користи дело без претходно прибављене дозволе носиоца ауторског права. Обим ових права и
њихово ограничење и изузеци разликују се у зависности
од врсте дела о којем је реч и одговарајућег националног
закона о ауторском праву.
Имовинска права укључују искључиво право на:
1. Бележење или умножавање дела на различите начине.
На пример, фотокопирање књиге, учитавање рачунарског програма, дигитализација фотографије, скенирање текста. Ово је једно од најважнијх овлашћења садржаних у ауторском праву.
2. Дистрибуцију примерака дела.
На основу ауторског права, носилац права може да
забрани другима неовлашћену продају или лиценцирање примерака дела. Међутим, ту постоји важан изузетак. У већини земаља то право престаје после прве продаје или преноса права својине на одређеном примерку.
Носилац ауторског права може да контролише само
„прву продају“ примерка дела. Чим се то деси, носилац
ауторског права нема никаква права како ће се примерак даље дистрибуирати на територији одређене земље,
односно земаља. Купац може да препродаје примерак
или да га отуђи, али не сме да га умножава или на основу њега прави изведена дела.
3. Давање примерака дела у закуп.
Ово се односи на одређена дела попут кинематографских, музичких или рачунарских програма.
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4. Превођење или адаптацију дела.
Таква дела су изведена, јер се базирају на заштићеном делу. То су, на пример, превод приручника са инструкцијама са енглеског на друге језике, екранизација романа, прављење другачијег музичког аранжмана,
пребацивање рачунарског програма у други рачунарски
језик. Међутим, у многим земљама постоје изузеци од
искључивих права у погледу стварања изведених дела:
на пример, ако поседујете примерак неког рачунарског
програма, можете га прилагодити или модификовати
само за потребе његовог редовног искоришћавања.
5. Јавно извођење и јавно саопштавање.
Ово обухвата искључиво право на саопштавање дела путем јавног извођења, емитовања или саопштавања
путем радија, телевизије, сателита или путем преноса на
Интернету. Дело се јавно изводи када се изводи на месту доступном јавности, односно, где су осим најближе
породице и пријатеља, присутне и друге особе. Право
извођења ограничено је на књижевна, музичка и аудиовизуелна дела, док јавно саопштавање обухвата све категорије дела.
Морална права обезбеђују заштиту ауторовог стваралачког интегритета и угледа израженог кроз дело. У
англосаксонској традицији, права која се заснивају на
Common Lаw систему, ауторско и сродна права, сматрају се правом својине. То значи да се свака творевина може купити, продати, или дати у закуп, на исти начин као
аутомобил или кућа. Већина земаља признаје морална
права, али у различитом обиму. Морално право аутора
је право патернитета, тј. искључиво право аутора да му
се призна ауторство на његовом делу. Аутор има право
на навођење имена, а то подразумева да му се име, псеудоним или знак наводе на сваком објављеном примерку,
или да су наведени приликом сваког јавног саопштавања дела. Право објављивања искључиво је право аутора
да објави своје дело и одреди начин на који ће се оно
објавити. Аутор има право на заштиту интегритета дела,
а нарочито да се противи изменама дела од стране неовлашћених лица, да се супротставља јавном саопштавању дела у измењеној форми, да даје дозволу за прераду
свог дела. Коначно, аутор има права да се противи искоришћавању свог дела на начин који може нарушити
његов углед и част. За разлику од имовинских права, морална права нису преносива на другог, јер она припадају
лично ствараоцу. У неким земљама постоји могућност
да се аутор одрекне својих моралних права путем писаног уговора, чиме пристаје да не користи своја морална
права у целости или делимично.
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Трајањe заштите ауторских права
Ауторским правом штите се на исти начин штампана дела и дела креирана на електронском носачу или
дигиталном медијуму. За већину дела, заштита имовинских права траје за живота аутора и још 50 година после
његове смрти. У Европи, Америци и још неким земљама, овај период је дужи. Према важећем Закону7, ауторска права не трају вечно, већ су временски ограничена.
7

„Закон о ауторском и сродним правима“, Службени гласник РС бр. 104
(16. 12. 2009).

Имовинска права аутора трају за његовог живота и још
70 година после његове смрти, док морална права аутора трају и после престанка трајања имовинских права. За
коауторе, имовинска права престају по истеку 70 година
од смрти последњег коаутора. За анонимна дела, трајање
ауторских права је 70 година од дана објављивања. Фотографије се штите 25 година од настанка, а патенти 20 година од патентирања и дозвољава се превођење на друге
језике без дозволе аутора након 10 година од првог оригиналног издања. У зависности од одредби националног
законодавства, за одређене категорије дела могу да важе
посебне одредбе. Нарочито за дела која створе запослени
и ангажовани радници на пример, трајање може бити 95
година од издавања, или 120 година од стварања дела. По
истеку одређеног броја година, ауторско дело прелази у
јавно власништво и може се користити без надокнаде.
Област ауторског и сродних права проширила се током последњих деценија са спектакуларним напретком
технолошког развоја, који је са своје стране донео нове
начине ширења стваралаштва путем таквих форми као
што је саопштавање сателитским емитовањем за цео свет,
компакт дисковима и DVD-јем. Пласирање дела путем
Интернета је већ тековина најновијег развоја који покреће и нова питања у вези са ауторским и сродним правима
у овом глобалном медију. WIPO је светска организација дубоко укључена у сталну дебату о формирању нових
стандарда за заштиту ауторског права у кибернетском
простору. Организација делује преко „WIPO Уговора о
ауторском праву“ (WCT) и „WIPO Уговора о извођењима
и фонограмима“ (WРРТ) који се често помињу као „Интернет уговори“. Ови Интернет уговори разјаснили су међународне норме усмерене на спречавање неауторизованог приступа и коришћења ауторских дела на Интернету.
Са дигиталног становишта, нема никакве разлике у
заштити текста, фотографије, звука, музике... и софтвера. Постоји ипак суштинска разлика у заштити рачунарских програма који су активни и других материјала. У
том смислу, води се велика дебата о томе да ли је закон о ауторском праву погодан за заштиту рачунарских
програма. Исто као што књижевно дело има читљиве
инструкције за човека (изворни код), тако и рачунарски
програми имају бинарне, машински читљиве инструкције (предметни код), те су и оне заштићене ауторским
правом. Предметни код је оно што омогућава функционисање рачунара, оно што се дистрибуира јавности у
виду софтвера доступног у малопродаји. У неким земљама, функционални елементи рачунарских програма заштићени су као патенти, док су у другим земљама
искључени из патентне заштите. Уобичајена комерцијална пракса је да се период заштите у којем су изворно заштићени рачунарски програми чува као пословна
тајна. Осим правне заштите, нови вид заштите софтвера
пружа и сама технологија, на пример кроз програм за
заштиту приступа и примене метода шифровања.
Мора се нагласити да неки елементи софтвера не
могу бити предмет ауторско-правне заштите. Начини
функционисања, на пример, команде менија не могу се
заштитити уколико не садрже изузетно индивидуалне
или уметничке елементе. Исто тако, и графички кориснички интерфејс (GUI) не може бити предмет заштите
ауторског права ако нема изразите оригиналне елементе.
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База података је збир информација организованих
на систематичан начин ради лакшег приступа и анализа. Може бити папирна и електронска. Закон о ауторском праву штити базе података, међутим нису све базе података заштићене, па чак и оне које су заштићене,
имају ограничену заштиту. У Америци су заштићене
само оригиналне базе података. У Европи су неоригиналне базе података заштићене правом sui generis, које
се назива правом на базу података. Када је она заштићена ауторским правом, штити се само начин селекције и
презентације базе података, али не и њен садржај.

Право својине на ауторском праву
Да ли је аутор увек власник дела заштићеног ауторским правом? Често се меша значење „ауторства“ и
„права својине“. Аутор дела је лице које је створило дело. Ако је дело створило више лица, они су коаутори.
Уопште узев, ауторско право на неко дело припада изворно лицу које га је створило. То није случај у свакој
земљи, а нарочито не у следећим околностима:
1. уколико је дело створио запослени као саставни
део свог посла,
2. уколико је дело наручено или створено на основу
поруџбине,
3. ако је дело створило више лица.
У једном броју земаља, ако је дело створио запослени у оквиру свог запослења, послодавац је аутоматски
носилац ауторског права, ако није другачије договорено.
То није увек случај. У неким земљама закон утврђује да
пренос права на послодавца не може бити аутоматски,
већ да мора бити део уговора о запошљавању. У другим
земљама, акт о преносу права мора да буде закључен
за свако дело створено на овај начин. На пример, програмер који је запослен у неком предузећу прави видео
игре у току свог редовног радног времена и уз помоћ
опреме коју му обезбеђује предузеће. У већини земаља,
имовинска права на тај софтвер припадају предузећу.
Спорови могу да настану када запослени део послова обави код куће, или ван радног времена, или произведе неко дело које не спада у оквир његовог редовног
запослења. Да не би дошло до спорова, добра је пракса
да запослени потпишу уговор којим се јасно уређују сва
питања у вези са ауторским правом.
Уколико је дело створио, на пример, спољни консултант фирме или нека агенција, а створено је у складу
са уговором о наруџбини дела, ситуација је другачија. У
већини земаља, стваралац је носилац ауторског права за
наручено дело, а лице које је наручило дело имаће само лиценцу за коришћење. Многи композитори, фотографи, Web дизајнери, програмери, раде по овом принципу. Питања својине постављају се најчешће у вези са
поновним коришћењем нарученог материјала за исту
или сличну намену. На пример, ангажовани су спољни
сарадници да креирају рекламу за предузеће. Реклама
је имала за циљ промоцију новог производа. На основу
већине закона о ауторском праву, рекламна агенција је
носилац ауторског права. Након неког времена, ви пожелите да део рекламе искористите за Web сајт. Мораћете да тражите дозволу од рекламне агенције да би користили материјал.

Основни услов за постојање коауторства је допринос сваког појединачног аутора, сам по себи је садржај
који се може заштитити ауторским правом. Права се
обично остварују на основу уговора између коаутора.
Пример коауторског дела је уџбеник у којем су два или
више аутора дала своје засебне компоненте, а заједно
чине целину. Аутори су сувласници целокупног дела.
Законом о ауторском праву, у многим земљама утврђено је да сви сувласници коауторског дела морају да дају сагласност на остваривање ауторског права. У другим
земљама, било који сувласник коауторског дела може да
га користи без дозволе другог коаутора.
Уколико аутори не желе да дело буде коауторско
и желе да се њихови прилози користе засебно, реч је о
делу које је „колективно“. Примери колективног дела
су часописи, где су садржани чланци аутора који имају
слободан статус. У том случају, сваки аутор је власник
ауторског права на делу које је створено.
Изведено дело је оно дело које се заснива на једном
или више постојећих дела, као што су превод, уметничка репродукција, драматизација или верзија играног
филма. Прављење изведеног дела искључиво припада
носиоцу ауторског права. Ауторско-правна заштита обухвата само оригиналне делове изведеног дела.
У пракси није увек једноставно направити разлику
између коауторског, колективног или изведеног дела.
Критеријум на основу којег се у већини земаља утврђује
да се ради о коауторском делу је заједничка намера коаутора да буду или не буду коаутори. Филм Да Винчијев код
је изведено дело које је настало на бази књиге Да Винчијев код Дена Брауна. Продуцент филма морао је да добије
дозволу аутора за производњу и дистрибуцију филма.

Повреда права
Повредом права сматра се држање у комерцијалне
сврхе примерака ауторског или сродног права ако држалац зна или има основа да зна да је реч о неовлашћено
произведеном примерку; заобилажење било које технолошке мере заштите, или пружање или рекламирање
услуге којом се то омогућава или олакшава; уклањање
или измена електронске информације о правима.

Закључак
Овај текст има за циљ упознавање са општом проблематиком ауторских права, која није довољно позната
широј, али често ни професионалној, стручној јавности.
Познавање дефиниција и примена ауторских права,
области на које се односи, основна правила, као и ограничења у пракси, свакако представљају неопходан услов
за правно, економски и морално законито деловање у
најразличитијим друштвеним областима.
Имајући у виду све специфичности библиотекарства,
јасно је да ауторско право и његова примена у великој мери одређују пословање и активности у овој делатности.
Зато ћемо у наредном броју Читалишта, настављајући
да се бавимо истом проблематиком, посебну пажњу посветити примени ауторских права у библиотекарству, као
и изузецима и ограничењима од закона о ауторским правима који се примењују на библиотеке и архиве.
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Copyright: concept and deﬁnitions
Abstract
Today, more and more we see the cer tains in the ﬁeld of copyright protection and the general right to freedom of information, which is a current and very impor tant topic of contemporary librarianship. To librarians per form their job professionally
and in accordance with the copyright law, it is necessary to explore the issues of respect and protect of copyright. Through
their representatives in international organizations, such as eIFL, IFLA and LIBER, Serbian librarians are up to date with general
events, and are included in the ﬁght for consumer rights and copyright protection. It is an ongoing issue to make these problems closer to as many people in Serbia with the help of education for librarians and courses for PhD candidates.
Key words:
Copyright, libraries, Copyright law, copyright protection
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Ауторско право - царство које се
шири: управљање дигиталним правима,
лиценце и приватизација јавних информација*
Будућност је дигитална
Будућност приступа медијима свих врста (штампа,
аудио, видео) је дигитална. Као што је рекао Бревстер
Кал, творац Интернет архиве, по први пут у људској
историји дешава се да универзална дигитализација свих
људских знања буде не само извесна, него се може обавити релативно брзо и јефтино.1
Истовремено, домен закона о ауторским правима је
проширен тако да обухвата нову област људских активности, укључујући и покушај дигитализације информација свих врста.
Врло је вероватно да ће се библиотеке наћи у процепу
између неопходности дигитализације и ограничења ауторским правима. У овом раду обратићемо пажњу на неке од
могућих последица по библиотеке, почевши од расправе о
новим споразумима склопљеним између америчких издавача и Гугла (Google) о дигитализацији књига, па, надаље,
новим дигиталним могућностима за библиотеке које не
располажу Гугловим позамашним изворима и средствима.

Уредба о претрази књига на Гуглу
Гуглов пројекат скенирања књига: попис и претрага,
без приступа.
Још од 2005, Гугл ради са једним бројем већих
библиотека на дигитализацији („скенирању“) књига;
септембра 2008, Гугл је имао више од 7 милиона скенираних дела. Већину чине књиге америчких универзитетских библиотека, као што су харвардска, колумбијска
и мичигенска, али и важнијих америчких јавних библиотека као што је она у Њујорку.
Гугл не тражи дозволу од власника ауторских права
пре него што скенира књиге које узима из ових библиотека. Уместо тога, Гугл стоји на становишту према којем он обавља делатности које су у складу са доктрином
поштене употребе – изузетком наведеним у америчком
закону о ауторским правима. Много је америчких власника ауторских права који се не слажу са Гугловом ин* Рад је представљен на: IFLA/EBLIDA/eIFL 2008 Conference on Copyright and
Libraries Copyright: Enabling Access or Creating Roadblocks for Libraries? Chisinau, Moldova, November 13, 2008.
1

Kahle Brewster, “Univeral Access to Human Knowledge” (рад представљен
на 6th International Semantic Web Conference and the 2nd Asian Semantic
Web Conference, 2007). http://videolectures.net/iswc07_kahle_uahk/

терпретацијом поштене употребе. Али, иако власници
ауторских права који су имали примедбе могу да повуку
своје књиге из Гуглове базе података, многи писци и издавачи оцењују ово решење о повлачењу као незадовољавајуће. У септембру 2005, власници ауторских права
су тужили Гугл за њихово кршење. Гугл је, ипак, наставио да скенира књиге и поставља их на свој on-line претраживач књига (online Book Search Service).2
Важно је разумети природу овог Гугловог сервиса
претраживања књига. Гуглова првобитна намера није била да се омогући потпуни приступ дигиталним примерцима књига које су скениране. Уместо тога, користио их је да
састави листу књига и да je уврсти на Гуглов интегрисани
on-line претраживач. Сходно томе, када неко почне претраживање на тему „Барак Обама” на пример, Гуглов претраживач може да прикаже шта све постоји не само на World
Wide Web-у, него и у књигама које има скениране у бази на
задату тему. Све књиге које садрже име Барак Обама појавиће се у резултатима претраге. Одабиром једне од ових
књига, појавиће се приказ исечка из текста (ред или два испод и изнад поменуте теме) у прва три прегледа теме „Барак Обама.” Гугл ово зове преглед исечака (Snippet View).
Другим речима, Гуглова намера није била да обезбеди приступ књигама које је дигитализовао без ауторизације власника ауторских права – циљ је био баш да се
створи помоћно средство, каталог књига за 21. век. На
овај начин, људи ће моћи да траже књиге. Ако би желели
и да их прочитају, морали би да набаве свој примерак из
књижаре или библиотеке.

Гуглова уредба
Међутим, у октобру 2008, Гугл је обзнанио вансудско поравнање са америчким издавачима и писцима који су га тужили за кршење ауторских права због пројекта
о скенирању књига.3 Ово поравнање, које мора да буде
2

Одличан резиме о аргументима ауторског права за обе стране, види:
Jonathan Band, “The Google Library Project: Both Sides of the Story. Plagiary:
Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism”, Fabrication and Falsification 1(2)
(2006), http://www.policybandwidth.com/doc/Google-Library-Project.pdf
3
Комплетан предлог Споразума о поравнању налази се на адреси: http://books.Gugl.com/booksrightsholders/. Погледајте и одличан резиме
кључних термина споразума, нарочито оних који се односе на библиотеке
у: Jonathan Band, “A Guide for the Perplexed: Libraries & the Google Library
Project Settlement”, American Library Association and Association of Research
Libraries Websites (November 2008), доступан на адреси: http://www.
policybandwidth.com/doc/Gugl-settlement-13nov08.pdf.
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одобрено и од стране суда, трансформисаће првобитну
услугу претраживања књига на Гуглу у далекосежнију услугу која ће омогућавати и приступ скенираним
књигама.
Иако се поравнање примењује само на ауторска
права америчких писаца, Гугл је већ отпочео преговоре са библиотекама и у другим земљама, у жељи да изврши скенирање књига на више језика и са различитим
темама. Врло је вероватно да ће Гуглово поравнање са
носиоцима ауторских права у Америци бити нека врста
прототипа за сличне споразуме широм света.
Споразум о поравнању дели скениране књиге у три
категорије: књиге за јавну употребу за које није потребно ауторско право (public domain), распродата издања са
ауторским правом (in-copyright out-of-print), и издања у
штампи са ауторским правом (in-copyright in-print).
1. Књиге за јавну употребу
Радови чије је власништво над ауторским правом
истекло, те су стога постали доступни за јавну употребу,
нису обухваћени доменом уговора о поравнању. У складу са америчким законом о ауторским правима, Гугл
сме да скенира ове књиге и да им омогући слободан
приступ. Ово обухвата сва америчка издања књига објављених до 1923, све радове које је објавила америчка
влада, као и много књига објављених у земљи у периоду
1923-1963. чија ауторска права нису временом обнављана у америчком Бироу за ауторска права. Гугл им је омогућио приступ, бесплатно, како on-line, тако и за скидање са Интернета без законских ограничења.
Међутим, може да буде тешко да се одреди да ли је
нека књига за јавну употребу, нарочито кад је реч о делима објављеним у периоду од 1923. до1963. Сходно томе,
Споразум о поравнању предвиђа „сигурну луку” за ослобађање од одговорности Гугла у случају грешке. Све док
Гугл пажљиво проверава расположиву документацију у
провери статуса неке књиге за јавну употребу, под термином „сигурна лука”, мисли се на ослобађање од одговорности за кршење ауторског права, уколико је дошло
до грешке (али књига више неће бити на располагању
слободно, него ће бити третирана као што је наведено у
даљем тексту).4
2. Дела заштићена ауторским правом, распродато
издање
Књиге које су још увек заштићене ауторским правом али су распродате, Гугл ће имати право да:
•
Скенира и стави на листу књига;
•
Прикаже исечак као одговор на захтев претраге;
•
Прикаже до 20% текста;
•
Прода могућност пуног приступа књизи у износу који може да одреди било носилац ауторског
права, било Гугл аутоматским процесом и
•
Прода могућност пуног приступа књизи преко
званичне претплате коју плаћају пословна или
образовна тела/лица/институције.
Приступ ће бити омогућен преко Гугловог Web сајта. Према основним условима овог споразума, корисни4

Све везано за сигурну луку књига за јавну употребу изложено је у Прилогу
Е споразумног поравнања, доступно на адреси: http://books.Gugl.com/
booksrightsholders/Attachment-E-Safe-Harbor-Public-Domain-Process.pdf.

ци неће моћи да преузимају књиге на своје компјутере,
него ће им бити упућен захтев да се прво пријаве на Гуглове сервисе да би могли приступити књизи.
Споразумно поравнање предвиђа да Гугл финансира стварање Регистра права на коришћење књига како би
прикупио ауторске хонораре за носиоце ауторских права. Сви носиоци ауторских права који не желе да се њихова дела уврсте у Гуглов пројекат скенирања, могу по
вољи да се искључе. Ипак, ако се тако определе, могу
да предузму одређене кораке како би прегледали цене и
ниво приступа који Гугл омогућава. Међутим, само ако
носилац ауторског права не иступи са супротном одлуком, Гугл ће према стандардним условима наведеним
у споразумном поравнању скенирати и поставити ове
књиге на претраживач.
3. Дела заштићена ауторским правом, у продаји
Што се тиче књига које су заштићене ауторским
правом и има их у продаји, Гугл ће имати право да настави њихово скенирање, али неће имати право да обезбеђује било какав приступ скенираним текстовима (ни
у којој форми, ни у форми исечка, прегледа, као ни пуни приступ) уколико претходно не обезбеди дозволу од
носиоца ауторског права. Другим речима, ови носиоци
ауторског права мораће да се пријаве пре него што Гугл
постави њихова дела на Интернет. Међутим, велика је
вероватноћа да ће се многи носиоци ауторских права
определити бар за неки ниво приступа, зато што бити
на Гугловом претраживачу може да значи бољу продају
за многе.
Користи за издаваче и писце

Зашто су издавачи и писци пристали на овај споразум са Гуглом? Вероватно постоје многи разлози (укључујући и страх од губитка на суду), али, свакако, главни
међу њима је то што ће Гугл платити носиоцима ауторског права 63% прихода наплаћених од дозвола за приступ њиховим књигама. Овај новац ће бити наплаћен и
исплаћен носиоцима ауторског права према Регистру
права на коришћење књига. Гугл је издвојио 34 милиона
долара за стварање овог регистра, а Споразум предвиђа
да ће према Регистру бити омогућено издавање дозвола и другим компанијама поред Гугла за ангажман на
сличним делатностима скенирања књига и њиховом дигиталном приступу.
Користи за Гугл

И Гугл ће такође имати одређену корист од овог
споразума. Он ће имати право да задржи 37% прихода
од продаје дозволе приступа скенираним књигама. Споразум ће такође омогућити Гуглу да настави с усавршавањем претраживача, даљим интегрисањем милиона
књига у своју претраживачку архиву. Уколико његови
конкуренти не буду могли да бројем скенираних књига
унетих у своје базе података остану у игри, Гуглова понуда за претрагу ће бити знатно садржајнија.
Гугл се такође несумњиво нада да ће имати користи
и од тога што ће сви корисници моћи да дају своје коментаре како им је преко Гугла омогућен приступ. Један
део овог посла ће бити аутоматски уобличен, пошто Гугл
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прикупља податке о томе шта је од књига најпопуларније међу корисницима који претражују одређене теме.
Није тешко претпоставити да ће бити и корисника који
ће свесно остављати поруке о делима којима су могли
да приступе, препоручујући нека више од других, или
повезујући различита дела (ова врста „интеракције“ већ
је постигнута на различитим комерцијалним Web сајтовима, укључујући и del.icio.us).
Коначно, Гугл ће користити своју огромну базу скенираних књига и за друге врсте истраживања која нису
условљена приступом самим књигама. На пример, Гугл
је већ светски лидер у аутоматском превођењу текстова. Са базом података која обухвата пуно текстова на
различитим језицима, Гугл ће моћи брзо да усаврши
прецизност својих преводилачких услуга. Слични истраживачки подухвати ће несумњиво допринети технологијама за визуелно очитавање слова (optical character
recognition – OCR). А појавиће се и друге врсте комерцијалних истраживања у до сада незамисливим областима.
Користи за библиотеке учеснице

Библиотеке сматрају да ће имати одређене користи
у складу са Гугловим споразумом, укључујући:
- Скенирање књига: библиотеке које шаљу своје књиге Гуглу на скенирање, добијају свој дигитални примерак
бесплатно. Иако је библиотечко коришћење дигиталних
примерака ограничено једним бројем уговорних забрана, ово ипак представља добитак за библиотеке учеснице, зато што оне на тај начин имају знатну уштеду трошкова за самосталну дигитализацију својих колекција.
- Бесплатан појединачни приступ на терминалу: у
складу са одредбама споразумног поравнања, Гугл ће
омогућити бесплатан сервис јавног приступа свакој јавној библиотеци и непрофитној вишој образовној институцији која је тражила приступ. Ова бесплатна услуга ће
бити ограничена на по један терминал по институцији.
И штампа ће бити бесплатна, у зависности од ограничења која је одредио носилац ауторског права одређене
књиге.
- Приступ институције путем претплате: у замену за
одређену надокнаду, Гугл може понудити било којој институцији, укључујући и библиотеке, приступ бази података намењен институцијама које су се претплатиле
(Institutional Subscription Database – ISD). Приступ корисника ISD-у зависи од рестрикција за саме кориснике.
- Истраживачки корпус: Споразум допушта стварање два истраживачка центра за смештај базе података
са скенираним примерцима књига (”research corpus”) и
бесплатан приступ универзитетском особљу које се бави
истраживањем (под претпоставком и библиотекарима)
за „истраживање без окоришћења” које, пре свега, нема
везе са читањем књига. На пример, ако неко од истраживача хоће да одреди учесталост цитата Хомерове Одисеје
у литератури 20. века, може да употреби истраживачки
корпус да би дошао до ових података.
Учешће библиотека

Предложени Гуглов Споразум о поравнању вероватно неће ступити на снагу пре 2010, пошто се Регистар

права на коришћење књига формира и Гугл развије алате
за јавни приступ скенираним књигама. Међутим, обзиром на то да је овај Гуглов подухват скенирања књига
заиста без премца, врло је извесно да ће се људски однос према књигама променити из корена овим пројектом. Ово ће имати далекосежне последице на све врсте
библиотека. Сврха предстојеће расправе је у томе да се
постави само неколико питања која ће вероватно бити
постављана библиотекама током следећих неколико
година...
Изузеци од ауторских права и ограничења: закони
о ауторским правима у многим земљама укључују и
ограничења и изузетке начињене с циљем да се помогне библиотекама у спровођењу њихове делатности.5
Многи од ових ограничења и изузетака, укључујући и
оне о чувању књига, управљању збиркама и и међубиблиотечким позајмицама условљени су чињеницом
да су књиге „комерцијално недоступне“. Шта ће то
значити у свету где Гугл омогућава „комерцијалну доступност“ свих распродатих издања поново? У светлу
овог питања „недоступности“, Гуглов пројекат ће можда многе изузетке и ограничења типичне за библиотеке превазићи. Ово може да буде проблем све док се
постепено не исцрпе све збирке библиотека (зато што
оне неће моћи да репродукују дела која су изгубљена
или оштећена) у корист Гуглових дигиталних примерака књига. Свако настојање да се ретке и распродате
књиге пребаце у руке једне комерцијалне компаније
требало би да забрињава све оне који се баве чувањем
књига.
Књиге за јавну употребу: књижевна дела за јавну
употребу налазе се изван домена Гугловог Споразума о
поравнању. Па ипак, Споразум не укључује систем „сигурне луке“ да би ограничио Гуглову могућу одговорност у случају да направи грешку у одређивању да ли је
неко одређено дело за јавну употребу или не. У оквиру
овог система, све док Гугл предузима посебне кораке током одређивања да ли је дело за јавну употребу, он неће
сносити одговорност за грешке које се поткраду. Иако је
овај систем недвосмислено добар за Гугл, он не штити
и библиотеке или појединце који ће преузети и поново
користити ова дела из Гуглове дигиталне збирке. Уколико се касније испостави да је Гугл начинио грешку по
питању јавности употребе таквих дела, институције које
су рачунале на Гуглове примерке за јавну употребу, могу се сматрати одговорним за непоштовање ауторских
права. То може значити да ће Гугл бити у позицији да
слободније од библиотека користи материјале из јавног
домена.
Дела чији су носиоци ауторских права непознати
(„сирочићи“): У круговима који се баве ауторским правима све је већа забринутост за дела чији су носиоци
ауторских права непознати – шта чинити са милионима књига које су и даље заштићене ауторским правом,
али њихове носиоце није могуће пронаћи? Гуглово Споразумно поравнање даје решење за овај проблем – тако
што ће плаћањем за Регистар бити ослобођен обавезе
5
Kenneth Crews, “Study on Copyright Limitations and Exceptions for
Libraries and Archives”, WIPO Study, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/
sccr/en/sccr_17/sccr_17_2.pdf.
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према носиоцима ауторских права за овакву врсту дела,
где год се они налазили. Међутим, ово решење није од
користи библиотекама у решавању властитих проблема
на исту тему „сирочића“.
Чување књига: што више књига Гугл скенира, могућ
је и већи притисак на библиотеке да се ослободе примерака који су већ уврштени у Гуглову дигиталну збирку.
Овај проблем може да постане још озбиљнији уколико
библиотека већ плаћа претплату за приступ Гугловој
бази података –зашто онда плаћати за исту књигу на полици?6 Међутим, овај тренд може да угрози приоритете
чувања. На пример, шта ако Гуглов скенер ненамерно прескочи страну, а грешка се не открије годинама?
Шта ако Гугл престане да се бави овим послом или су
скенирани подаци на било који други начин оштећени
или изгубљени? Да ли ће оригинални текст и даље бити доступан на полицама библиотека? Као што је један
коментатор приметио, „са сваком скенираном страницом, Гуглов пројекат скенирања књига из библиотека,
по свом обиму, ако већ не по свом квалитету, чини могућност боље алтернативе мало вероватном.”7 Стога,
постаје важно пажљиво размотрити да ли су Гуглове
дигиталне књиге одговарајућа замена за физички постојеће оригинале.
Приватност: Приступ скенираним књигама биће
омогућен преко Гугловог Web сајта. Овим ће Гугл бити
у неоспорној предности да надзире ко шта чита, укључујући и податке о прегледаним страницама и на дуже.
Гуглов Споразум о поравнању не бави се заштитом приватности корисника.

Изван Гугла: Дигиталне могућности
за библиотеке
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- Масовно ангажовање спољних сарадника
библиотека
Библиотеке које желе да што пре дигитализују своје
збирке, а које нису вољне или нису у стању да се ослоне
на ову услугу Гугла, могу размотрити и неке друге опције. Јасно је да библиотеке могу да прибаве дозволу од
носилаца ауторских права како би се укључиле у овај посао. Такође, можда у неким земљама закон о ауторским
правима предвиђа посебне изузетке који дозвољавају
библиотекама да се ангажују на дигитализацији.
Али библиотеке не би требало да своју потрагу за
решењем дигитализације сведу на ова два традиционална приступа. Појављују се и додатне могућности,
захваљујући новим Интернет технологијама. Библиотеке би нарочито требало да размотре како могу да искористе ентузијазам и енергију својих корисника у циљу изградње и одржавања дигиталних збирки. Стварно
прихватање ових опција масовног ангажовања спољних
сарадника захтеваће да библиотеке размисле о изузе6

Сличан притисак на библиотеке имао је за резултат уступање читавих збирки новина и осталих периодичних издања, као што је Николсон
Бејкер, оснивач репозиторијума америчких дневних листова, описао:
Nicholson Baker, Double Fold: Libraries and Assault on Paper, 2002.
7
Paul Duguid, “Inheritance and Loss: A Brief Survey of Gugl Books”, First
Monday, 2007, http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/
fm/article/view/1972/1847. Овај репортер је пронашао бројне грешке у
Гугловим скенирним примерцима дела Tristram Shandy.

цима и ограничењима ауторских права која сежу изван
њих самих.8
У даљем тексту су описане три могућности „масовног ангажовања спољних сарадника“.
1. Библиотеке као најмасовнији провајдери дела за
јавну употребу
Захваљујући могућностима масовног ангажовања
спољних сарадника, библиотеке би могле да избегну
трошкове и терет „малопродајног“ приступа јавности
информацијама, опредељујући се за усредсређивање
пажње на саму дигитализацију и оспособљавање материјала у јавном домену у „масовној“ или „велепродајној“ форми.
Библиотеке често сматрају да су оне „малопродаја“ информација, тиме што морају сваку информацију
да прераде тако да свако може директно да је користи.
Нажалост, премошћавање јаза између необрађених „велепродајних“ података и дотераних, заједничких „малопродајних“ примера може бити како финансијски, тако
и временски захтевно, нарочито за оне библиотеке које
немају довољно искуства у on-line раду. Међутим, ако
сами корисници могу лично да допринесу побољшању
у овој области, библиотеке онда могу да се усредсреде
само на масовно емитовање података.
Public.Resource.org је једна од огранизација које се
држе овог усмерења. Америчка невладина организација Public.Resource.org има за циљ да стави на слободно
располагање све владине податке у масовном облику на
свом Web сајту. У складу са америчким законом о ауторским правима, многи владини документи, укључујући
и судске пресуде и законске одредбе у домену су јавне
употребе. Уместо да изгради заједнички интерфејс за
ове документе, Public.Resource.org једноставно их дигитализује и ставља на располагање у великој количини,
убеђена да ће људи пронаћи сврху ових података, и на
тај начин ствара сервисе који ће омогућити лакши приступ одређеном материјалу. Тако, не пример, Гугл је већ
уврстио многе документе које је поставила Public.Resource.org у свој претраживачки корпус, и тиме је створио
веома користан претраживачки интерфејс и поштедео
Public.Resource.org трошкова за креирање новог.
2. Библиотеке могу да чувају збирке трећих лица
Библиотеке могу такође да употребе енергију корисника тако што ће искористити изузетке и ограничења
ауторских права који се тичу заштите провајдера on-line сервиса који чувају дигиталне податке за кориснике.
Неколико земаља ограничило је ауторска права за провајдере on-line сервиса који чувају одређене садржаје по
жељи корисника.9 Ова заштита је главна покретачка сна8
„Масовно ангажовања спољних сарадника” је давање посла који се
по обичају поверава посебном лицу (обично неком од запослених)
неодређеној, углавном већој групи људи у облику јавног позива. Овај
термин је кованица коју је осмислио Џеф Хоув. Jeff Howe, Crowdsourcing:
Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, 2008.
9
На пример, Америка обезбеђује „сигурне луке” за провајдере on-line
услуга који чувају информације по жељи корисника као део Закона о
ауторским правима у дигиталном миленијуму (Digital Millennium Copyrigt
Act, 17 U.S.C. § 512(c)). Слично овоме, чланице Европске уније (EU) могу
да ограниче одговорнст провајдера услуга друштвеног информисања у
одговарајућим националним законима који примењују чланове 12-15
Директиве 2000/31/ЕЦ Европског парламента и савета од 8. јуна 2000. по
питању одређених законских аспеката услуга друштвеног информисања,
нарочито у области електронске трговине на интернационалном тржишту.
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га за раст и развој различитих Интернет сервиса, укључујући и Гуглов властити YouTube сервис.
Библиотеке могу да се позову на заштиту ових истих
ауторских права да створе on-line репозиторијум за клијенте који желе да одложе своје дигиталне материјале.
Тако, на пример, сваки члан неког научног удружења
може да дигитализује одређене чланке из часописа, али
неће моћи да оствари ауторска права над овим радовима. У зависности од домена применљивости статутарних одредби било ког провајдера on-line сервиса, свака
библиотека ће моћи да направи дигитални магацин за
чување ових докумената, на тај начин их ставити на располагање јавности, а истовремено да смањи властиту изложеност могућностима кршења ауторских права, уколико би њихови носиоци касније желели да их остваре.
3. Корисници као што су библиотеке
Библиотеке би требало да размотре да ли изузеци
и ограничења ауторских права применљиви на грађане
могу у глобалу да им помогну да реше неке од проблема
с којима се суочавају. Очигледан пример је случај Напстер. Током само неколико месеци, љубитељи музике
широм света су, захваљујући Напстер софтверу, успели
да створе највећу фонотеку икада снимљене музике, а
све на добровољној бази, без икакве накнаде.10
Да овај Напстер експеримент није био онемогућен
тужбом за повреду ауторских права, могао је бити од
невероватне користи за све библиотеке. Уосталом, ако
љубитељи музике могу у толикој количини да дигитализују и ставе на располагање јавности толико снимљене
музике, то значи да се на њих може рачунати у растерећивању свих библиотека од овог посла, које ће се на
тај начин усредсредити на дигитализовање само оних
снимака које су љубитељи музике превидели и можда на
чување музике чији су је љубитељи већ дигитализовали.
Свакако, неовлашћено коришћење музике и даље
цвета на Интернету и поред законских корака које су
10

Joseph Menn, All the Rave: The Rise and Fall of Shawn Funning’s Napster,
2003.

носиоци ауторских права предузели. Међутим, уместо
да посматрају ову актуелну контроверзу као нешто што
нема никакве везе са библиотекама, библиотекари би
требало да инсистирају на доношењу одлуке о накнади
ствараоцима, јер истовремено на тај начин штите труд
љубитеља музике, волонтера да је дигитализују и тако
створе непроцењиву фонотеку снимљене музике. Тако,
на пример, заједничка дозвола која охрабрује љубитеље музике да у великој мери копирају и дистрибуирају
музичке датотеке требало би да буде популарнија међу
библиотекарима него присилно преузимање неке овако
настале библиотеке са Интернета.

Закључак
Док библиотеке чине велике напоре да скрену пажњу на неопходност дигитализације, ауторска права ће
и даље представљати озбиљне препреке. Међутим, мало
је вероватно да ће и ове препреке зауставити процес дигитализације, као што је показао Гуглов Споразум о поравнању. Библиотеке више не могу себи да дозволе да
се усредсреде само на ограничења и изузетке закона о
ауторским правима који су писани за библиотечке потребе. Они морају такође да прате како пословни развој,
као што је Гуглов Споразум, тако и нове могућности које ће произаћи из ограничења и изузетака створених за
друге корисничке групе, као што су провајдери on-line
сервиса. Само ако се и саме позабаве ауторским правима, библиотеке ће моћи успешно да се крећу међу изазовима дигитализације који нам тек предстоје.

Превела
Татјана Брзуловић Станисављевић
Захваљујући љубазности аутора, добила сам овај интересантни текст, и уз његову усмену сагласност превела
и поделила га са вама.

Белешка о аутору
Фред фон Лохман (Fred von Lohmann), правник Electronic Frontier Foundation, специјализован je за
питања интелек туалне својине. У раду EFF-а он улаже напоре у креирању политике у вези са
одговарајућом равнотежом између заштите интелек туалног власништва и јавног интереса, fair usе (фер
коришћења), слободног изражавања и иновација. У 2008. Фред фон Лохман био је један од 50 водећих
адвоката у области интелек туане својине у Калифорнији према писању Daily Jounals-а.
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Имена црквених лица у нормативним
записима и упутницама
Предлог за уједначавање примене чл. 131, 132. и 133. „Pravilnika i
priručnika za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednica i redalica“ и
имена црквених лица у нормативним записима и упутницама
Сажетак
У „Pravilniku i priručniku za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice“, налазе се три члана (чл.131, 132. и 133) у
којима су обрађене јединствене одреднице и њихове опште упутнице за неусвојене облике имена црквених достојанственика, чланова црквених редова и светаца. Оно што недостаје у овим члановима је то што нема довољно примера
за имена црквених лица и светаца из области православног хришћанства. Када констатујемо ову чињеницу, не мислимо да је аутор приручника намерно то урадио, јер у периоду када је приручник написан, црквено православно издаваштво није било развијено. Наша намера није да преправљамо постојећа правила за израду јединствених одредница,
већ да их допунимо примерима имена аутора која су се у међувремену појавила.
Кључне речи:
нормативни запис, јединствена одредница, општа упутница, црквени достојанственици, чланови црквених редова,
имена светаца

Развој нормативне контроле
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У оквиру плана за остваривање пројекта Универзалне библиографске контроле на конференцији UNESCO-a 1974. године, једна од кључних препорука била
је да свака национална библиографска агенција преузме
одговорност за успостављање јединствених (нормираних) облика имена националних аутора, индивидуалних
и колективних, у виду националне нормативне листе.1
На Конгресу о националним библиографијама у организацији IFLA-е и UNESCO-a 1977. године, усвојен је
предлог да свака национална библиографска агенција,
у складу са својим националним правилима, треба да
одржава систем нормативне контроле за имена аутора,
лична и колективна, и за јединствене наслове.
На конференцији IFLA-е 1978. године основана је
Радна група за израду међународног система нормативне контроле, која је у оквиру своје делатности имала три
главна задатка:
1. Да размотри и формулише спецификације једног
међународног нормативног система, како би се
задовољиле библиографске потребе библиотека;
2. Да изради UNIMARC формат за размену нормативних података;
3. Да развије делотворну и успешну методу за размену нормативних података.
1

Dorothy Anderson, Universal Bibliographic Control: a Long-Term Policy, a Plan
for Action (Pullach bei München: Verlag Dokumentation, 1974).

Први приручник у којем су успостављени стандарди нормативог система објављен је 1984. године, под
насловом Упутство за израду нормативних и упутних
јединица – GARE. Овај приручник, који је израдила Радна група за израду међународног система нормативне
контроле, исцрпно приказује могућности окупљања и
повезивања одредница, чиме се постиже вишедимензионалност абецедног каталога. Сам аутор „Pravilnikа
i priručnikа za izradbu abecednih kataloga“ Ева Верона напоменула је да правила за израду нормативних и
упутних јединица имају привремени карактер и да ће се
коначна правила израдити тек када буду објављене ове
(горе наведене) међународне препоруке.

Сврха нормативне контроле за избор
личног имена
Под јединственом одредницом у абецедном каталогу подразумева се утврђени облик одреднице који
се мора следити без одступања. Насупрот јединственој
одредници, постоје и опште упутнице за неусвојене облике, које се по облику разликују од јединствене одреднице. Опште упутнице за неусвојене облике углавном се
заснивају на неком неусвојеном имену или називу које
аутор користи.
Увођење нормативне контроле назива се нормирање и његов резултат је нормативни запис. Нормативни
запис показује усвојено или нормирано име за одређе-
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ни ентитет, као и сва друга позната имена. Име аутора
може бити представљено у опису у два облика: у нормираном и у облику у којем се појављује на документу. Када се ови облици разликују, они се налазе у различитим
пољима у библиографском опису (ISBD) или у формату
за машински читљиву каталогизацију UNIMARC. Избор
јединствене одреднице личног имена или нормативни
облик имена вођен је начелом опште употребе. Англоамеричко каталошко правило налаже усвајање општепознатог имена аутора и, ако је то могуће, општепознато
име аутора требало би да буде у облику који се налази на
објављеним делима те особе. Варијантна и нормирана
имена семaнтички су повезана и упућују на исто. Традиционално се једнакост између варијантних и нормираних облика имена успоставља помоћу упутнице „види“,
која са варијантног упућује на нормирано име.2
Нормативни запис се израђује када је потребна
упутница за име, јер постоје различита имена или облици имена у библиографским записима или изворима
података; различити елементи имена; дела једног аутора се воде под две одреднице; постоји ранији и каснији
облик имена.
Требало би напоменти да, у складу са „Pravilnikom
i priručnikom za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice“, није предвиђена употреба упоредних
одредница и одреднице „види и“.
У следећем делу нашег истраживања изложићемо
наш предлог за уједначавање примене чл. 131, 132. и
133. „Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednica i redalica“ Eвe Вероне:
Чл. 131
Црквени достојанственици
Тачка 1.
Јединствена одредница за папу3 садржи латински
облик имена којем се додаје редни број и ознакa „папа“
на језику библотечког центра; ознака се од редног броја
одваја запетом.
Опште упутнице за неусвојене облике израђују се за
облик имена који је прилагођен духу језика библиотечког центра, за епитет (надимак) који се јавља уз папино
име и за грађанско име, уколико се папа бавио стваралачким радом под тим именом до преузимања епископског чина.
Пример:
Јединствена одредница
неусвојени облици
BENEDICTUS XVI, papa
БЕНЕДИКТ XVI, папа
РАЦИНГЕР, Јозеф
RATZINGER, Joseph
У каталозима са ћириличним писмом у одредници, латински облик имена даје се у фонетској
транскрипцији.
Пример
Јединствена одредница
неусвојени облици
BENEDICTUS XVI, papa
БЕНЕДИКТ XVI, папа
RATZINGER, Joseph
РАЦИНГЕР, Јозеф

Тачка 2.
Јединствена одредница за патријарха4 садржи име
које је добио при ступању у монашки ред.5 Имену се
додаје редни број и ознака црквеног положаја на језику библиотечког центра; назив епископије6 наводи се у
придевском облику.
Опште упутнице за неусвојене облике израђују се за
облик имена који је прилагођен духу језика библиотечког центра, за епитет (надимак) који се јавља уз патријархово име и за грађанско име, уколико се патријарх
бавио стваралачким радом под тим именом до преузимања епископског чина.
Примери:
Јединствена одредница
неусвојени облици
ПАВЛЕ, српски патријарх
СТОЈЧЕВИЋ, Павле
ПАВЛЕ, пећки архиепископ
ПАВЛЕ, београдскокарловачки митрополит
ПАВЛЕ, рашкопризренски епископ
АЛЕКСИЈ II, руски патријарх АЛЕКСИЙ II,
руски патријарх
Ридигер, Алексий
Михайлович
Ридигер, Алексиј
Михајлович
Тачка 3-4.
Јединствена одредница за остале архијереје7 формулише се у складу са прописима који се односе на имена аутора новог, средњег и старог века.
Примери:
Јединствена одредница
неусвојени облици
РАДОВИЋ, Амфилохије
АМФИЛОХИЈЕ,
црногорско-приморски
митрополит
АМФИЛОХИЈЕ,
митрополит
ЈЕВТИЋ, Атанасије
АТАНАСИЈЕ, захумскохерцеговачки епископ
АТАНАСИЈЕ, владика
4
На челу свих националних православних цркава са достојанством патријаршије налази се поглавар са титулом патријарха.
5
Ступање у монашки ред подразумева промену световног имена у име
неког од канонизованих светаца. За сваки нови чин монашког завета (расофор, малосхимник и великосхимник) име може да се мења. Углавном је
пракса да име остане исто онако како га је монах добио при прихватању
монашког завета.
6
Епископија или епархија (грч. e)piskopi/a) је назив за област чији духовни
живот надгледа и њиме руководи епископ.
7
Сва црквена лица која имају епископски чин називају се архијерејима
или владикама. Због бољег разумевања црквене јерархије, у следећој табели приказаћемо који све чинови постоје у Православној цркви:

ЈЕРАРХИЈА – Чинови
НЕЈЕРАРХИЈА
СВЕШТЕНСТВО
ПАРАИСКУШЕНИК
МОНАР
МОНАШТВО

МОНАХ
2

Илејн Свенонијус, Интелектуална основа организивања информација (Београд: Народна библиотека Србије, Clio, 2007), 132.
3
Папа (грч. pa)ppaj; лат. papa – отац) врховни је поглавар Римокатоличке
цркве, са седиштем у Ватикану.

ЂАКОНСКИ

СХИМОНАХ

СВЕШТЕНИЧКИ

СВЕШТЕН- МОНАСТВО
ШТВО
ЈЕРОЈЕРОЂАКОН ЂАКОН
МОНАХ
ПРОТОЂАПРОТОЂААКОЛУТ
СИНЂЕЛ
КОН
КОН
ПРОТОЗАКЛИЊАЧ АРХИЂАКОН
СИНЂЕЛ
МОНАШТВО

ИПОЂАКОН

ИГУМАН

ЧТЕЦ

АРХИМАНДРИТ

ЕПИСКОПСКИ

СВЕШТЕНСТВО

МОНАШТВО

ЈЕРЕЈ

ЕПИСКОП

ПРОТОМИТРОПОЛИТ
НАМЕСНИК
ПРОТОАРХЕПИСКОП
ЈЕРЕЈ
ПРОТОЈЕРЕЈПАТРИЈАРХ
СТАВРОФОР
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БУЛОВИЋ, Иринеј
РАДОСАВЉЕВИЋ, Артемије

ЗИЗИУЛАС, Jован8

ХРАПОВИЦКИ,
Антониј Павлович

ВЕР, Калистос

ИРИНЕЈ, бачки епископ
ИРИНЕЈ, владика
АРТЕМИЈЕ, рашкопризренски епископ
АРТЕМИЈЕ, владика
Ζηζιούλας, Ιωάννης
ZEZIOULAS, Ioannes
ЗИЗИУЛАС, Јоанис
ЗИЗЈУЛАС, Јован
ЈОВАН, пергамски
митрополит
ЈОВАН, митрополит
ХРАПОВИЦКИЙ,
Антоний Павлович
ХРАПОВИЦКИ,
Антоније
АНТОНИЈЕ, митрополит
WARE, Κάλλιστος
WARE, Kallistos
WARE, Timothy
ВЕР, Калист
ВЕР, Тимоти
КАЛИСТ, диоклијски
епископ
КАЛИСТ, диоклијски
митрополит
КАЛИСТ, владика
КАЛИСТ, митрополит

Чл. 132
Чланови црквених редова
Тачка 1.
Јединствена одредница за имена аутора која немају епископски чин, а припадају мирјанском свештенству
(ђакон, протођакон, јереј, протонамесник, протојереј и
протојереј-ставрофор), формулише се у складу са прописима који се односе на имена аутора новог, средњег
и старог века.
Примери:
Јединствена одредница
неусвојени облици
ПЕРИЋ, Димшо
ПОПОВИЋ, Радомир В.
СКЛИРИС, Стаматис
Σκλήρης , Σταμάτης
SKLERES, Stamates
ФЛОРОВСКИЙ,
ФЛОРОВСКИ,
Георгиј Васиљевич
Георгий Васильевич
ФЛОРОВСКИ, Георгије
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Јединствена одредница за ауторе који припадају монаштву (монах, јерођакон, архиђакон, јеромонах,
игуман, синђел, протосинђел и архимандрит) формулише се у складу са правилима која важе за ауторе новог,
средњег и старог века. У јединственој одредници, уместо
личног имена, наводи се монашко или редовничко име
које је аутор примио при ступању у ред.
Опште упутнице за неусвојене облике израђују се за
ауторово презиме и лично име, уколико се аутор бавио
8

Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица, прир, Правопис
српског језика (Нови Сад: Матица српска, 1993), 181- 182.

стваралачким радом пре ступања у ред; за монашко име
којем се додаје назив одговарајућег монашког чина.
Примери:
Јединствена одредница
неусвојени облици
ПОПОВИЋ, Јустин
ЈУСТИН Ћелијски
ЈУСТИН, архимандрит
ШТРАБУЛОВИЋ, Тадеј
ТАДЕЈ Витовнички
СТАРАЦ Тадеј
ВАФИДИС, Емилијан
Βαφείδης , Αιμιλιανός
BAFEIDES, Aimilianos
ВАФИДИС, Емилијанос
ЕМИЛИЈАН,
архимандрит
ИЛИЈЕ, Клеопа
ILIE, Cleopa
СТАРАЦ Клеопа
Уколико ауторово презиме није познато, или се
аутор при ступању у ред одрекао презимена, у јединственој одредници наводи се редовничко или монашко
име, по којем је аутор познат, уз додатак назива одговарајућег монашког чина.
Опште упутнице за неусвојене облике израђују се за
ауторово презиме и лично име, уколико се аутор бавио
стваралачким радом пре ступања у ред.
Примери:
Јединствена одредница
неусвојени облици
ЈЕЛИСЕЈ, архимандрит
ЛАЗАР, архимандрит
ЛАЗАРЪ, архимандрит
ГРИГОРИЈЕ Светогорац
Γρηγόριος ο Αγιορείτης
GREGORIOS o Agioreites
ГРИГОРИЈЕ Агиорит
Чл. 132
Имена светаца
Тачка 1.
Са именима аутора старог и средњег века које је Римокатоличка црква прогласила свецима поступа се као
са именима осталих аутора тог доба. У јединственој одредници, лично име и епитет (надимак) пишу се ћириличним обликом, а тој одредници се додаје придев „свети“ или „света“. Од претходних саставних делова придев
се одваја запетом.
Општа упутница за неусвојене облике израђује се за
ауторово име и епитет (надимак) у латинизирном облику, а тој одредници се додаје придев „свети“ или „света“. Од претходних саставних делова придев се одваја
запетом.
Примери:
Јединствена одредница
неусвојени облици
КАТАРИНА Сијенска, света
CATHARINA Senensis,
света
FRANCISCUS Assisiensis,
ФРАЊО Асишки, свети
свети
Тачка 4.
Имена светаца православних цркава наводе се у јединственој одредници према правилима за имена аутора новог, средњег и старог века. Уколико се у јединственој редалици налази лично или монашко име, уз њега се
додаје придев „свети“ или „света“ на језику библиотечког центра. Од претходних саставних делова придев се
одваја запетом.
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За свеце чије презиме улази у јединствену редалицу израђује се општа упутница за неусвојени облик који
чини лично (монашко) име којем се додаје презиме и
придев „свети“, односно „света“.
Примери:
Јединствена одредница
неусвојени облици
ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај
НИКОЛАЈ
Велимировић, свети
НИКОЛАЈ Српски,
свети
НИКОЛАЈ, жички
епископ
НИКОЛАЈ, охридски
епископ
НИКОЛАЈ, владика

СТЕФАН Првовенчани,
српски краљ

БРЈАНЧАНИНОВ,
Игнатиј Александрович

ШТИЉАНОВИЋ, Стефан

БРЯНЧАНИНОВ,
Игнатий Александрович
ИГЊАТИЈЕ
Брјанчанинов, свети
БРЈАНЧАНИНОВ,
Игњатије
ИГЊАТИЈЕ,
кавкавски епископ
ИГЊАТИЈЕ, владика

ВАСИЛИЈЕ Острошки, свети

ВАСИЛИЈЕ Јовановић,
свети
ЈОВАНОВИЋ, Василије
ВАСИЛИЈЕ, захумски
епископ
ВАСИЛИЈЕ, владика

ВАСИЛИЈЕ Велики, свети

Βασίλειος ο Μέγας, свети
BASILEIOS o Megas,
свети
ВАСИЛИЈЕ Кесаријски,
свети

ТЕОФАН Затворник, свети

ФЕОФАН Затворник,
свети

САВА, свети

САВА Немањић, свети
САВА, српски
архиепископ
САВА, архиепископ
РАСТКО Немањић

Тачка 5.
За имена светаца који су били владари, папе или патријарси примењују се прописи у чл. 130. и 131, т. 1 и 2.
За светачко име израђују се неусвојени облици.

Примери:
Јединствена одредница
ФОТИЈЕ,
цариградски патријарх

СТЕФАН Лазаревић,
српски деспот

БРАНКОВИЋ Ђорђе,
српски деспот

неусвојени облици
Φώτιος, свети
FOTIOS, свети
ФОТИЈЕ, свети
СТЕФАН Првовенчани,
свети
СТЕФАН Немањић I,
свети
СТЕФАН Немањић I,
српски краљ
СТЕФАН Лазаревић,
свети
СТЕФАН Високи, свети
СТЕФАН Штиљановић,
свети
СТЕФАН Штиљановић,
српски кнез
БРАНКОВИЋ, Ђорђе
МАКСИМ Бранковић,
свети
МАКСИМ, свети
МАКСИМ, српски
архиепископ
МАКСИМ, архиепископ

Закључак
У овом раду видели смо да име аутора може да
буде представљено у два облика – у нормираном облику и у облику у којем се појављује на документу. Често се дешава да су та два облика једнака, али када се
разликују, они се налазе у различитим пољима (ISBD
и UNIMARC). Избор једног имена као нормираног и
означавање неусвојених облика, често су све што је
потребно за контролу. Пошто имена црквених аутора
која смо ми користили у раду углавном нису индивидуализована, преузели смо одговарајуће поступке. За
разрешење нашег проблема било је потребно детаљно
коришћење правила, углавном сугерисаних од стране
Англо-америчких каталошких правила, која се базирају на додавању квалификатора као што су занимање, титула, или начин ословљавања, положај у струци
или служби.
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Church titles in author headings and cross-references
Abstract
In ”A Code and Manual for Compiling Alphabetical Catalogues. Part 1, Headings and Heading Words”, there are three paragraphs (131, 132, 133) which deﬁne uniform headings and their general cross-references of non-preferred terms for the names
of church dignitaries, members of church orders and saints. These paragraphs are only short of unsuﬃcient number of examples for the names of church perosons and saints from the or todox christianity ﬁeld. When we say this, it doesn’t mean that
the author of this manual had intention to do this, because when this manual was written, the or todox church publishing was
not devoloped yet. Our intention is not aimed to change current regulations for making uniform headings, but is aimed to
update it with the examples of the name of authors which have been appeared in the meantime.
Key words:
authority ﬁle, uniform heading, general cross-reference, church dignitaries, members of church orders, names of saints
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Чикаго стил библиографског цитирања
Варијанта аутор-датирање
Сажетак
Сврха овог текста је да представи други облик цитирања Чикаого стилом: Author-and-Date (аутор-датирање). Он је сажетији од претходно описаног стила Humanities, зато што се извори цитирају у самом тексту, у скраћеном облику (презиме аутора, година издања и стране), док се потпуни извор наводи у библиографији или литератури на крају текста.
Oвај облик цитирања користи се и у природним и у друштвеним наукама.
Кључне речи:
Чикаго стил, аутор-датирање, цитирање, библиографска јединица, напомена, библиографија

Чикаго стил (Chicago Style) библиографског цитирања користи се у научним радовима из историје и других хуманистичких наука. Приручник Чикаго стила (The
Chicago Manual of Style, у даљем тексту CMS)1 представља упутство за коришћење овог стила. Овом приликом
биће представљен други облик цитирања: Author-andDate (аутор-датирање). Сажетији од претходно описаног
Humanities, користи се и у природним и у друштвеним
наукама. Овим обликом цитирања извори се наводе у
самом тексту, у округлим заградама, и то: презиме аутора, година објављивања публикације и стране, те му отуда и потиче име: аутор-датирање. Напомена се увек наводи на крају цитата, тј. иза наводника, или парафразе, у
округлим заградама. Проширени опис извора наводи се
на крају текста, у библиографији или списку коришћене литературе и у њему се увек дају сви доступни подаци о публикацији. Многи издавачи, редакције часописа
и аутори, радије користе овај облик цитирања зато што
га сматрају једноставнијим и економичнијим када је у
питању простор и дужина рада, а тиме је и припрема за
штампу једноставнија и јефтинија.
У овом раду, исти примери који су у претходним
текстовима о Чикаго стилу библиографског цитирања
наведени обликом Humanities, биће трансформисани у
облик Author-and-Date. Oво је учињено намерно, ради
лакшег праћења разлика у цитирању.
Примери навођења извора:
навођење књиге:
1 аутор:
напомена (надаље се неће посебно издвајати никаквом ознаком, зато што чини саставни део текста и
наводи се одмах иза цитираног одломка обележеног на1
Тhe Chicago Manual of Style, http://www.chicagomanualofstyle. org/index.
html (преузето 27. 9. 2008). И: University of Chicago Press, The Chicago Manual of Style: fourteenth edition (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993).

водницима или парафразе чији извор аутор жели да наведе): (Презиме година2)
(Радичевић 1991).
библиографија (у даљем текст у Б): редни број. Презиме,
име аутора. Година. Наслов књиге. Место издања: Издавач.
1. Радичевић, Бранко В. 1991. Приче о животињама.
Београд: Српска књижевна задруга.
2 аутора:
(Презиме и Презиме аутора година).3
(Стокић Симончић и Вучковић 2007).
Б: редни број. Презиме, име и име и презиме аутора. Година. Наслов књиге. Место издања: Издавач.4
2. Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић.
2007. Управљање библиотекама у добу знања. Источно
Сарајево: Градска библиотека.
4 или више аутора:
(Презиме и др. година, том5).
(Бабик и др. 1981, том 4).
Б: редни број. Презиме, иницијал имена, иницијал
имена и презиме, иницијал имена и презиме, иницијал
имена и презиме и иницијал имена и презиме аутора.
Година. Наслов књиге. Место издања: Издавач.
3. Бабик, Б, В. Мошин, С. Николовска, З. Расолкоска-Николовска, Л. Славева и Р. Угринова–Скаловска.
1981. Споменици на средњовековната и поновата исто2
Важно је приметити да се зарез никада не ставља између презимена аутора и године објављивања публикације. По: University of Chicago Press, The
Chicago Manual of Style: fourteenth edition (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993), 641.
3
Уколико се наводе три аутора, пишу се прво презиме, зарез, друго презиме и треће презиме година, стране.
4
Код 3 аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају
зарезом.
5
У неким случајевима, када је дело вишетомно, веома је важно навести
број тома публикације. Он се од године одваја зарезом. Ако је потребно
навести и страну или стране, оне се од тома одвајају двотачком.
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рија на Македонија. Том 4 Грамоти, записи и друга документарна грага за манастирите и црквите на прилепска област. Уредник Владимир Мошин. Скопје, Прилеп:
Институт за истражување на старословенската култура.
примарна одговорност уредника, преводиоца или
приређивача, када није наведен аутор:
(презиме6 година).
(Tešić 2007).
Б: редни број. Презиме, име, ур., гл и одг. ур., прев.,
прир. Година. Наслов књиге. Место издања: Издавач.
4. Tešić, Gojko, prir. 2007. Citat Vinaver. Beograd: Kulturni centar Beograda.
секундарна одговорност (уредник, преводилац или
приређивач уз аутора):
(Презиме аутора година).
(Шекспир 2003).
Б: редни број. Презиме, име аутора. Година. Наслов
књиге. Уредник, Главни и одговорни уредник, Превео,
Приредио Име и презиме7. Место издања: Издавач.
5. Шекспир, Вилијам. 2003. Магбет. Приредила и
пропратне белешке написала Владислава Гордић Петковић. Превео Светислав Стефановић. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства.8
поглавље или неки други део књиге:
(Презиме аутора година, стране9).
(Језеркић 2006, 68-69).
Б: редни број. Презиме, име аутора. Година. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге. уредник Име и презиме,
стране. Место издања: Издавач.
6. Језеркић, Весна. 2006. „Женски ликови у драмама
Борислава Михајловића“. У Михизова драма у европском
контексту: зборник текстова. Приредио Светислав Јованов. Уредник издања Душан Јаковљев, 66-77. Ириг: Српска
читаоница Ириг и Фонд „Борислав Михајловић Михиз“.
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поглавље приређеног тома књиге (у односу на примарне изворе):
(Презиме аутора година, страна).
(Cicero 1986, 35).
Б: редни број. Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и презиме. Том
Наслова књиге, уредник Име и презиме, стране. Место
издавања: Издавач, година.10
7. Cicero, Quintus Tulius. 1986. “Handbook on Canvassing for the Consulship”. U Rome: Late Republic and
Principate, Urednici Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White.
Tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization,
urednici John Boyer i Julius Kirshner, 33-46. Chicago: University of Chicago press. Originalno objavljeno u Evelyn S.

Shuckburg, prev., The Letters of Cicero, tom 1 (London: George Bell & Sons, 1908).
предговор, уводник, поговор:
(Презиме аутора предговора, уводника, поговора,
итд. година, стране).
(Ušumović 2008, 152).
Б: редни број. Презиме, име. Година. Предговор,
уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора,
стране. Место издања: Издавач.
8. Ušumović, Neven. 2008. Pogovor u Alternativni vodič kroz Vavilon. Srđan V. Tešin, 151-154. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“.
публикација без аутора:
(Наслов публикације година)
(Народне лирске песме, 2005)
Б: редни број. Наслов публикације. Година. Место
издања: Издавач.
9. Народне лирске песме. 2005. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
електронско издање књиге:
(Ако је књига доступна у више формата, требало би
навести ону верзију која је коришћена у раду, али се могу навести и други формати.)
(Презиме аутора година).
(Нушић 2001)
Б: редни број. Презиме, име аутора. Година. Наслов
књиге. Место издања: Издавач. http://adresa. (преузето датум). Такође доступно у штампаном облику и на CD-ROM.
10. Нушић, Бранислав. 2001. Аутобиографија. Београд: Креативни центар. http://www.antikvarneknjige.
com/elektronskeknjige/detail-item_39 (преузето 3. 9.
200811). Такође доступно у штампаном облику.
колективно ауторство:
Уколико је на месту аутора колективно тело, установа, организација, итд. напомена се увек наводи на име
тог тела.
(Колективно тело година)
(IFLA 2005)
Б: редни број. Име колективног тела. Година. Наслов
публикације. Место издања: Издавач.
11. International Federation of Library Associations
and Institutions, Међународна федерација библиотечких удружења и институција. 2005. IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека. Београд: Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда.12
навођење часописа
рад у часопису у штампаном облику (један аутор):
(Презиме аутора година ,страна).
(Živkov 2007, 84).

6

У напомени у заградама никада се не наводи функција уредника, преводиоца или приређивача. То ће бити истакнуто тек у библиографији.
7
Уколико има више лица која носе секундарну одговорност, наводе се сва.
8
У оваквим случајевима, по CMS-у, могу да се користе скраћенице ако је
само један уредник, преводилац, приређивач, итд.
9
Када се као извор наводи целокупна публикација, није неопходно наводити број страна. Али, ако је извор појединачни део публикације, страна
или стране се наводе обавезно.
10
Пример је преузет из текста“Chicago-Style Citation Quick Guide“, Тhe Chicago Manual of Style Оnline, http://www.chicagomanualofstyle. org/tools.citationguide (преузето 23. 9. 2008).

Навођење датума преузимања зависи од издавача, правила која прописује
уредништво часописа, итд, тако да постоје случајеви када тај податак није
нужно навести.
12
Уколико се догоди да постоји више библиографских јединица које се воде на
истог аутора, појединачног или колективног, и да су објављене исте године, у
наводу у загради се разликују словима а, б, итд, или бројем јединице у библиографији (нпр. IFLA 2005a, 2005b), или (IFLA 2005 21, 2005 32)
11
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Б: редни број. Презиме, име. Година. „Наслов текста“.
Наслов часописа година излажења, број, свеска13: стране.
12. Živkov, Ljubomir. 2007. „Izgubljeni raj“. Think
Tank br. 17-18: 84-85.
рад у часопису (више аутора):
(Презиме и презиме14 година).
(Ајдачић и Стефановић 1999).
Б: редни број. Презиме, име и име и презиме. Година. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења,
број, свеска: стране.
13. Ајдачић, Дејан и Зоран Стефановић. 1999. „Пројекат Растко – Библиотека српске културе на Интернету“. Гласник Народне библиотеке Србије 1: 73-78.
чланак у популарном часопису:
(Презиме аутора година, број15).
(Урошевић 2009).
Б: Презиме, име аутора. Година. „Наслов текста“.
Наслов часописа, датум излажења.
14. Урошевић, Предраг. 2009. „Зима авганистанског
задовољства“. Политикин Забавник, 18. 9.
чланак у новинама:
Чланци из новина се могу наводити у тексту („Као
што је аутор... приметио у тексту „...“ од датума „...“)
уместо у напомени и обично се изостављају из библиографије или списка литературе. Ако се ипак наведу, то
се чини на следећи начин:
(Презиме година).
(Radojević 2009).
Б: редни број. Презиме, име аутора. Година. „Наслов текста“. Наслов новина, датум, рубрика, издање.
15. Radojević, S. 2009. „Mračne slike iz fabrike snova“.
Blic, 6. septembar, Kultura.
приказ или рецензија књиге у часопису:
(Презиме година, страна).
(Драгосавац 2009, 137).
Б: редни број. Презиме, име. Година. „Наслов текста“.
Наслов књиге, Име и презиме аутора. Наслов часописа, датум.
16. Драгосавац, Бранка. 2009. „Сага о Драшкоцијевима“. Сага о Драшкоцијевима, Десанка Стаматовић.
Панчевачко читалиште.
текст у on-line часопису:
(Презиме аутора година).
(Sofronijević 2007)
Б: редни број. Презиме, име аутора. Година. „Наслов текста“. Наслов часописа број, свеска (датум) http://
adresa (преузето датум).
17. Sofronijević, Adam. 2007. „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili nepoznanica“. Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1. http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=16571 (преузето 12. 6. 2008).
текст из базе података у full text-у:
(Име и презиме аутора, име базе података).
(Гордана Стокић, Панчевачко читалиште).
Наводе се само они подаци који су доступни.
Уколико има више од три аутора, наводи се само презиме првог и додаје се и др.
15
Уколико постоји податак.
13
14

Име базе података. http://adresa (преузето датум).
Панчевачко читалиште. http://www.citaliste.com/
casopis/pdf/citaliste_br.12.pdf (преузето 24. 6. 2008).
навођење необјављене магистарске тезе или докторске дисертације:
(Презиме година, стране).
(Dimitrijević Sabovljev 2007, 31-36).
Б: редни број. Презиме, иницијал имена. Година.
„Наслов тезе или дисертације“. Магистарска теза или
докторска дис., назив факултета.
18. Dimitrijević Sabovljev, D. „Automatizacija procesa
popisivanja građe i formiranja elektronskog zapisa u pripremi izrade bibliografije“. 2007. Magistarska teza, Filološki fakultet.
рад изложен на стручном скупу или конференцији:
(Презиме година).
(Карун 2009).
Б: редни број. Презиме, име аутора. Година. „Наслов рада“. Рад представљен на Назив скупа или конференције, датум одржавања, у Град, Држава.
19. Карун, Бреда. 2009. „Словеначке јавне библиотеке: где смо и куда идемо“. Рад представљен на Перспективе развоја јавних библиотека у Србији, 14-16. април, у
Београду, Србија.
навођење мултимедијалних докумената
музичка композиција или партитура:
(Презиме аутора година).
(Стојановић Мокрањац 2009).
Б: редни број. Презиме, име аутора. Година. „Наслов композиције“. У Наслов публикације, уредник Име
и презиме, стране. Место издања: Издавач.
20. Стојановић Мокрањац, Стеван. 2009. „Ал’ је леп
овај свет“. У Музичка култура 6, уредник Тамара Поповић Новаковић, 22. Београд: Завод за уџбенике.
звучни запис:
Презиме аутора година).
(Santana 2000).
Б: редни број. Презиме, име аутора. Година. Наслов
записа. Име продуцентске куће, издавача – медиј.
21. Santana, Carlos. 2000. Supernatural. BMG Arista – CD.
видео запис:
(Наслов филма година).
(Hadersfild 2007).
Б: редни број. Наслов филма. Година. Редитељ Име и
презиме. Место издања: Издавач. Медиј.
22. Hadersfild. 2007. Reditelj Ivan Živković. Beograd:
Eye to Eye. DVD.
навођење необјављених радова
интервју:
(Презиме аутора интервјуа година).
(Арсенић 2009).
Б: редни број. Презиме, име аутора интервјуа. Година. Интервју аутора. Место, датум.
23. Арсенић, Владимир. 2009. Интервју Миљенка
Јерговића. Зрењанин, 15. 5.
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Препорука у CMS-у је да је интервјуе најбоље цитирати у напоменама, а тек повремено их наводити у
библиографији.16

24. Public Library Section. „The Role of Libraries in Lifelong Learning“. IFLA. http://www.ifla.org/VII/s8/index.
htm (преузето 12. 2. 2009).

документи извршних владиних органа:
Наводе се као у случајевима када се на месту аутора
појављују институције, организације, удружења, итд. У
случају да се документ преузима са Интернета, додаје се
http://adresa и датум преузимања.

Weblog запис или коментар:
(Име и презиме, Наслов блога, коментар послат датум)
(Branislav Kovačević Cole, blog B92, komentar poslat
19. 9. 2009).
Б: редни број. Име блога. http://adresa (преузето датум).
Blog B92. http://blog.b92.net/txt/12283/Čuvajte retrovizor%2C trebaće nam/ (преузето 19. 9. 2009).

навођење Web сајтова:
Овде се не може наћи прецизан модел навођења, јер
из искуства знамо да извори са Интернета често немају
потребне податке за цитирање. Изузетак представљају
електронски часописи који имају све неопходне податке. Начин њиховог навођења је описан у тексту. На сајтовима се најчешће не могу пронаћи имена аутора текстова, па чак ни наслови, нејасно је и коме припада сајт.
Уколико елементи постоје, наводе се као текстови из часописа, са додатком адресе. Ако елемената за навођење
нема, најчешће се наводи само адреса и датум преузимања. Постоји могућност да се имена сајтова наводе у
самом тексту (нпр. На Web сајту установе....). Ако неких
података ипак има, они се наводе на следећи начин:
(Име организације).
(Public Library Section).
Б: редни број. Име организације. „Наслов текста“.
Име власника сајта. http://adresa (преузето датум).
16
University of Chicago Press, The Chicago Manual of Style: fourteenth edition
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993).

Циљ трећег текста објављеног у Панчевачком читалишту о Чикаго стилу библиографског цитирања био би
да се опишу све могућности навођења литературе, како
у напоменама или фуснотама, тако и у библиографији
или списку литературе. Аутор не жели да фаворизује
ниједан начин, али жели да напомене да се приликом
цитирања појављују велике дилеме на који начин да се
то уради. Многи заговарају навођење напомена у самом
тексту из већ описаних разлога (једноставност, континуитет, олакшице при припреми текста за штампу, појефтињење објављивања). Други, пак, сматрају да овакав
начин ускраћује ауторима могућност да у фуснотама
шире објасне своју намеру да неко дело цитирају или
парафразирају и да податке прикажу на што потпунији
и прецизнији начин. Аутори имају право да одаберу начин навођења који им је блискији, али не смеју да изгубе
из вида чињеницу да издавачи, а нарочито редакције часописа, прописују стилове цитирања и од аутора очекују
да поштују те формалне захтеве.

Chicago Style of citing
Author-and-Date Mode
Abstract
This text is aimed to present the other form of citation in Chicago style: Autor-and-Date. It is more concise than the Humanities form (previously described). The sources are cited in the text itself, in short form (last name of the author, the year of
publication and pages). The whole source is presented in the bibliography or in the list of references in the end of the text.
Tihs form can be used in physical, natural and social sciences
Key words:
Chicago style, author-and-date, citing, bibliographic unit, note, bibliography
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Библиотекарство под лупом
Максимовић, Милена. Библиотекарство пред новим изазовима. Источно Сарајево: Матична библиотека, 2009.
Др Милена Максимовић, аутор књиге Библиотекарство пред новим изазовима, предавач је библиотечких
предмета на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву и компетентан је саговорник о питањима развоја библиотекарства у Републици Српској, али и о
стању и перспективама српског библиотекарства.
Реч је о реткој монографији која се у претежном делу
текстова бави стручном и студиозном анализом библиотекарске професије у Републици Српској. Као одличан
познавалац научне дисциплине и струке, др Милена Максимовић посматра
развој библиотекарства у односу на
модерне европске токове. Указује на
путеве којима струка мора поћи, како
би ухватила корак и постала релевантан чинилац у културном, друштвеном
и политичком окружењу.
Ауторка је прилоге организовала
у две целине, а посебан део припада
персоналној библиографији Ђорђа Пејановића. Први и најобимнији део посвећен савременом библиотекарству,
чини седам прилога: „Информациона
писменост и библиотечко-информациони систем“, „Школовање библиотекара и реформе високог образовања у
Републици Српској (Болоњска декларација)“, „Јавне библиотеке и нове услуге“, „Библиотека у функцији научноистраживачког рада“, „Завичајна збирка
у очувању културне баштине“, „Један
поглед на израду електронске библиографије“, „Библиотечка статистика,
електронске услуге и наша стварност“.
У другом делу књиге, др Милена Максимовић даје осврт на значајну годишњицу оснивања
Друштва библиотекара Републике Српске; подсећање на
једног од најзначајнијих српских библиотекара и библиографа Ђорђа Пејановића, поводом сто тридесет година
од његовог рођења, и „Умјесто помена“, омаж професорки Љубинки Петрић Башовић на седмогодишњицу смрти. Овде је смештен и текст посвећен плодном научном
и педагошком раду професорке Десанке Стаматовић и
приказ књиге Никола Т. Кашиковић: живот и дело, ауторке Борјанке Трајковић.
Оно што оставља дубок утисак после читања ове књиге је храброст ауторке да изнесе поразне чињенице о стању библиотекарства у Републици Српској и њена вера и

стручне сугестије за опоравак и ревитализацију струке.
Према релевантним подацима наведеним у Водичу кроз
јавне библиотеке Босне и Херцеговине из 2006. године, види се да библиотеке раде у тешким условима, често без
адекватног статуса и стабилног финансирања, истиче
ауторка. Предлоге за унапређење библиотечке професије, као и подстицај за развој, базира на два сегмента: школовању стручних кадрова и изградњи модерних јавних
библиотека као чворишта јединственог информационодокументационог система
земље.
Оно што је недостаје
је правна, законска регулатива на којој би почивала културна стратегија
БиХ, па тако и библиотекарства. Нови „Закон о библиотечкој дјелатности“,
усклађен са европским
смерницама у тој области
– није донесен, а измене
постојећег већ су дуго у
процедури. Јавна расправа
о тим и сличним битним
питањима у библиотекарству у Републици Српској
није вођена, нити су одржани округли столови око
битних стручних питања у
библиотекарству РС. Документ о петогодишњој
стратегији развоја библиотекарства у РС није предочен јавности, па су тако,
вели др Милена Максимовић, изостале и расправе о њему. Неусклађена културна политика резултат је сложене друштвено-политичке
ситуације у Републици Српској. У прилог томе, ауторка
истиче да су у Босни и Херцеговини на снази два ентитетска закона о библиотечкој делатности и пет кантоналних закона у Федерацији БиХ који су различити. Делују и
два струковна удружења – Друштво библиотекара Босне и
Херцеговине и Друштво библиотекара Републике Српске
(од 1997. године).
„О информатичкој опреми нема прецизних података, али кад се погледа да од 47 библиотека у РС, свој сајт
има 8 библиотека, online доступан каталог само једна библиотека, онда о савременом повезивању библиотека и
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укључивању у е-Европу тешко можемо и говорити“, јасна
је Милена Максимовић у анализи стања у библиотекама
Републике Српске. За модернизацију јавних библиотека
у БиХ и њихово ефикасније укључивање у промене, потребна је јасна национална, а потом и локална стратегија
и наравно, финансијска подршка.
Што се тиче школовања библиотекара, студиј библиотекарства постоји само на Филозофском факултету
Универзитета у Источном Сарајеву, као двопредметни
студиј у комбинацији са компаративном књижевношћу
(од 1997. године), а послиједипломски једнопредметни
студиј библиотекарства организован је тек 2006. године.
По завршетку основног студија, стиче се звање дипломираног компаративисте и дипломираног библиотекара. Од
1997. до 2006. године, на овој високошколској институцији дипломирала су 52 студента на Одсјеку за општу књижевност и библиотекарство, одбрањена су два магистарска рада и четири доктората из области библиотекарства.
Школовање стручњака не прати и њихово запошљавање,
иако подаци које наводи ауторка сведоче да је само 30%
библиотекара са факултетом запослено у библиотекама
оба ентитета у БиХ.
По мишљењу др Милене Максимовић, незаобилазна
је улога библиотека у функцији научноистраживачког рада за сваку научну област. С правом је истакла да је за бржи развој привредних, образовних и културних институција неопходна подршка добро организоване библиотеке,
снабдевене актуелним базама података и фондовима, повезане са системима за брзо претраживање информација.
Аутор подвлачи значај библиотечке статистике и
евалуације рада у садашњој, класичној и електронској
библиотеци, ослањајући се на нове предлоге Међународног стандарда за библиотечку статистику. Позивајући се
на одговарајуће одлуке које су донеле институције у БиХ,
у оба ентитета, у смислу прихватања босанско-херцеговачких стандарда из неких сегмената библиотекарства,
Милена Максимовић сматра да остаје нада да ће и нови
међународни стандард за библиотечку статистику бити
прихваћен и примењен.
Упркос проблемима са којима се суочавају библиотекари у Републици Српској, ауторка сматра да би стратегија развоја требало да обухвати нов закон о библиотекарству усклађен са захтевима, потребама и смерницама
међународних струковних асоцијација и за њихову имлементацију, што би свакако довело до ревитализације струке. Она износи и конкретне предлоге смерница за нову
стратегију развоја библиотекарства. Ево тих предлога:
„доношење новог законa и подзаконских аката за библиотечку дјелатност, усклађених са смјерницама Вијећа
Европе и принципима међународних конвенција, прогласима IFLE и UNESC-а;
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израда анализе постојећих кадрова и исказивање кадровске потребе за наредни петогодишњи
период;
могућности дошколовавања постојећих кадрова
кроз приједлог програма за допунско образовање на Универзитету у Источном Сарајеву;
потврда стручних квалификација кроз осавремењен програм полагања стручних испита;
израда модела превођења досадашњих стручних
звања;
стратегија професионалне обуке и континуираног образовања библиотечких радника;
пројекат етапног повезивања библиотека у јединствен информациони систем Републике
Српске и начина повезивања библиотека на нивоу БиХ и набавку потребне опреме;
пројекат дигитализација културне баштине;
јачање развојне службе при националним и матичним библиотекама;
сарадња Друштва библиотекара Републике Српске са међународним струковним асоцијацијама;
израда стандарда за све врсте библиотека (простор, опрема, фондови, кадрови и друго );
увођење система координиране набавке;
финансијска подршка развоју библиотека;
осавремењивање простора и опреме за
библиотеке;
враћање интегритета струци и побољшање стандарда запослених;
успостављање веће сарадње са библиотекама у свијету на размјени искустава и стручних
кадрова;
израда система контроле и реализације зацртане
стратегије.“

Друго поглавље књиге др Милене Максимовић пружа историјско упориште о деценијској одличној библиотекарској традицији која је постојала на тим просторима. Пример је стваралаштво једног од најбољих српских
библиотекара Ђорђа Пејановића (1878-1962). О Пејановићевом доприносу развоју библиотека и читања несумњиво сведоче библиографске чињенице у његовом сабирнику радова. Библиографијом Ђорђа Пејановића, која
садржи 260 јединица и 21 монографију аутора, др Милена Максимовић указује да је прегалаца на културном
пољу било и у тежим временима него што су ова наша.
Књига Библиотекарство пред новим изазовима Милене Максимовић припада оним корисним публикацијама којих је мало у нашој библиотечкој литератури. Она
је драгоцено и недостајуће стручно штиво за све који се
озбиљно баве библиотекарством.

Жељка Момиров,
мермер - лупа -челик - гравирани клирит - фи 15 cm
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Александар Јаковљевић
Народна библиотека Србије
alek sandar.jakovljevic@nb.rs

Историја књиге
Барбије, Фредерик. Историја књиге. Превела Љиљана Марковић. Београд: Clio, Народна библиотека Србије 2009. [Barbier, Frédéric. Histoire du livre, cop. Armand Colin 2001]
Недавно се у преводу на српски језик појавила монографија Историја књиге француског аутора Фредрика
Барбијеа. Уз подршку Министарства за културу Републике Француске, превод овог значајног дела објављен је
у склопу посебне едиције „Б плус“, као резултат сарадње Народне библиотеке Србије и издавачке куће Clio из
Београда.
Не само што је главни предмет интересовања из
области библиотекарства, у погледу каталошког описа,
чувања и давања на коришћење, књига представља и веома важно поље истраживања са сопственом методологијом рада. Ова академска дисциплина
је у последњих пола века стекла посебан
значај у оквиру француске историјске
школе, где се предмет истраживања у
потпуности преусмерио ка проучавању бројних питања из области историје
књиге. Смернице у овим истраживањима које су поставили Лисијен Февр и Анри-Жан Мартен још 1958. године, резултирале су тиме да је формирана читава
генерација историчара књиге. Њиховим
радом су створени услови за настанак
синтезе која је у потуности посвећена
овој теми.
Аутор овог дела, по пољу рада и истраживања, с пуним правом се сврстава
у ред историчара књиге. Опсег истраживања Ф. Барбијеа је разноврстан и протеже се кроз подручја археографије, конзервације или пак библиографије. Изван
тога, посебно се бавио феноменом настанка медија и њихове улоге у цивилизацији модерног човека. По речима самог аутора, његова
Историја књиге представља тек увод у историју писане
и штампане речи, као допуна његове претходне књиге
Историја медија.
Већ на први поглед уочава се основна одлика овог
дела која се састоји у самом методолошком приступу теми. Књига као предмет истраживања, а затим и „култура
књиге“ као заједнички именитељ свих народа модерног
доба, посматрана је у широком временском распону – од
античког времена па до модерног доба. Захваљујући мултидисциплинарном приступу, насталом управо у оквирима француске историјске школе 20. века, преплићу се
бројна питања из области књижевности, економије, технике, друштва, културе, па и политике. Приступајући питањима књиге на „проблемски начин“, а не само преко
формалног описа, аутор је „феномен књиге“ поставио у

средиште историјских збивања, неретко наглашавајући и
њену улогу у обликовању историјских процеса.
Текст је тематски омеђен у четири велике целине. У
првој – „Доба рукописа“ (стр. 17-83), аутор се осврће на
основне предуслове настанка књиге, у овом случају рукописне. Пажња је посвећена питањима из историје постанка писма, начина настанка, ширења и чувања књиге у
античком периоду. Наглашен је значај формирања монашких скрипторијума, Каролиншке ренесансе, схоластичке традиције, али је представљена и мреже дистрибуције рукописне књиге успостављена још током 10. века. У
оквиру овог сегмента, аутор се делимично осврнуо и на простор Византије и муслиманског света, као значајних посредника у очувању хеленског
наслеђа.
Најранијом историјом штампане
књиге – инкунабулама, бави се наредна целина насловљена „Гутенбергова
револуција“ (стр. 87-171). С правом
наглашавајући значај проналаска
штампе, третирајући га као револуционаран, аутор указује на кључне
промене настале у погледу поимања
књиге у култури ренесансног човека.
Посебну пажњу посвећује питањима
из области технике штампе, облика
штампаног материјала и дистрибуције књиге. Даље се надовезује целина „Књижара у старом режиму“ (стр.
175-284), где је аутор утврдио географску распрострањеност културе
штампане књиге преко које је, између
осталих, пратио и претходна питања. Као основно полазиште, по природи ствари, узета је Француска као средишњи
модел, преко којег су компаративно посматрани исти феномени у осталим деловима Европе. Аутор није заобишао
ни питање настанка периодике, чији почеци датирају у 16.
веку, оснивање јавних библиотека и музеја, заштиту ауторских права (Енглеска 1709), али и постанак и душтвену
улогу књижевне критике у свету где је штампана књига
поступно постајала део свакодневице. Последње поглавље, „Друга револуција и проналазак масовног посредовања“ (стр. 287-401) показује чиниоце који су довели до
„тријумфа књиге“. У времену када је масовна производња,
уз усавршавање средстава дистрибуције књиге, поред свих
сегмента друштва, захватила и рад књижара и издавача,
у оквирима стварања националних тржишта, исказао се
потпуни значај Гутенбреговог проналаска. Штампана реч
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је тиме све више постајала доступна свим сегментима
друштва у оквиру којих су већ постојале различите навике читања, разноликих укуса и облици поседовања књига.
У „Епилогу“ на крају књиге (стр. 403-426), аутор се
позабавио општим проблемима савременог друшта у
оквиру информатичке револуције. Дефинишући је као
„структурну кризу“, аутор се посебно осврнуо на проблем издавачког сектора, где су приметни знаци опадања тиража, уз очигледне проблеме у сфери дистрибуције
књиге. Последице појаве рачунара и Интернета као новог
медија комуникације, па и у погледу дистрибуције књиге,

производ су информатичке револуције чије предности и
недостаци тек почињу да се сагледавају. Извесно је да се
појавом електронске књиге (e-book) појавио нови медиј
комуникације и писане речи, који засигурно заузима све
већу улогу у свакодневном животу.
Уз опсежну библиографију на крају текста, али уз
очигледни недостатак који чини изостављање регистара који би олакшали њено коришћење, књига Ф. Барбијеа представља штиво које би требало да заинтересује не
само љубитеље књиге, већ и стручну и и истраживачку
јавност.

Александар Радовић
Библиотека Матице српске, Нови Сад
araddovic@yahoo.com

Хроника Дунавске један
Анђелковић, Мирјана. Прилози за историју Градске библиотеке у Новом Саду: (1958-2008). Нови Сад:
Градска библиотека, 2009.
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Организовани „послови са књигом“ на новосадском
културном простору потичу из времена када је бечкеречки трговац Јован Форовић о своме трошку, лађама
„Напредак“ и „Слога“, преселио фонд Библиотеке Матице
српске из Пеште до куће владике Платона Атанацковића,
у данашњу Пашићеву улицу у
Новом Саду.
Међутим, и пре историјског чина – 12. маја 1864.
године донет је први „новосадски“ Устав Матице српске
– Новосађанима је од 1845.
године на услузи била Српска
читаоница, чија је делатност,
према речима Десанке Стаматовић у књизи Читалишта у
Србији у XIX веку: „усмеравана
у духу либерално-демократских идеја.“
Мирјана Анђелковић, библиотекарка са дугим стажом
у „Дунавској један“, у хроници о послератном трајању
„Народне библиотеке“ подсећа да она постоји већ 164
годинe. Мењајући називе (Српска читаоница, Народна
библиотека, а од 1993. године носи садашњи назив), није
променила оријентацију и увек је била на услузи читаоцима од „седам до седамдесет седам“, чак и у временима
„кризе читања“.
Ауторка наводи одлуке разних „друштвено-политичких органа“ од средине педесетих година прошлог века,
о интеграцији више реонских и општинских библиотека

у Градску библиотеку. У свом истраживању, Мирјана Анђелковић сматра да су шездесете године „златни период“ новосадског библиотекарства. У то време Библиотека Матице српске стручно помаже Градској
библиотеци у формирању и организацији
фонда. Тада је устоличена организациона
структура која је, са незнатним изменама,
на снази и данас. Рад Библиотеке организован је у осам служби и у двадесет и шест
огранака, међу којима су и библиoтеке у Ковиљу, Степановићеву и Бегечу.
Стручни рад је обједињен у Набавно-обрадном одељењу, а за основу електронског
централног каталога узет је BISIS програм.
Ауторка наглашава да је, након аутоматизације пословања, само централни каталог
остао у лисном облику. Осим обраде монографских и серијских публикација, ова
стручна служба од децембра 2008. године
каталогизира и Фонд Британске књиге British Council (поклон Британског савета из
Београда).
Странице Прилога за историји Градске
библиотеке у Новом Саду посвећене су и
грађи која припада Завичајној збирци, а наведени су сви каталози, картотеке и регистри релевантни
за „књигу о Новом Саду“.
Посебну пажњу у овој исцрпној монографији од 407
страна Мирјана Анђелковић посветила је библиотеци у
новом времену и начинима на које од установе „за позајмљивање књига“ иста постаје информациони пулт са
комплексним функцијама.
Дечје одељење огранка библиотеке „Ђура Даничић“
већ деценијама, иако у неадекватним условима, органи-
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зује атрактивне програме за најмлађе читаоце (додела
„Читалачке значке“ и друго), а свакодневне књижевне и
друштвене трибине у Научној читаоници ГБ синоним су
рада ове установе. Једна од акција по којој је Градска библиотека упамћена је и библиобус. Најављивана је плакатом „Библиобус долази, молимо да вратите прочитане
књиге.“ Ово „специјално возило“, за четрнаест година рада (1973-1987), „превезло“ је око 3.000 књига, а фондове
је користио сваки пети радник.
У монографији је забележена и издавачка делатност
Градске библиотеке у Новом Саду. Ауторка наводи да је у
едицијам „Благо завичаја“ и „Новосадски манускрипт“ до
сада објављено 78 наслова, док Билтени излазе од 1978.

године. Информативно гласило ГБНС је Мозаик (од 1996),
а Библиотечки путоказ је један од најпознатијих часописа за децу (први број објављен је 2004. године). Градска
библиотека постаје 1961. године матична за Новосадски
срез. Од тада, надлежна служба вреднује и „прати рад библиотечких радника“, а данас се о активностима може информисати и путем Интернет сајта www.gbns.ns.ac.rs.
Прилози за историју Градске библиотеке у Новом Саду Мирјане Анђелковић документовани су фотографијама и опремљени прилозима о запосленима, дародавцима
Градске библиотеке у Новом Саду, и „пријатељима Куће“.
Рецензенти књиге су библиотечки саветник Мара Тодоровић и проф. др Жељко Вучковић.

Александар Радовић
Библиотека Матице српске, Нови Сад
araddovic@yahoo.com

Kарловачки културни круг
Димић, Жарко. Прва Српска читаоница у Сремским Карловцима: 1868-2008. Нови Сад: Градска библиотека, 2009.
Жарко Димић, историчар и песник, директор Архива
САНУ у Сремским Карловцима, истрајни борац за очување културне баштине на ободима „Свете Горе фрушкогорске“, како је назива Дејан Медаковић, наводи да је „читаонички покрет код Срба“ жив
још од времена настанка прве јавне библиотеке. Реч је о библиотеци под данашњим називом „Митрополијско-патријаршијска“ (јавна
од 1794. године), чији је први библиотекар Јохан Вајлер.
У Сремским Карловцима, „дивном шехеру“, како га описује познати путописац кроз
ове крајеве Евлија Челебија, састао се новембра 1867. године Привремени Одбор „Читаонице Србске“ под руководством „президента
Јована Поповића – Зубана“. Овај карловачки „трговац, винар и виноградар“, по речима Жарка Димића, иницирао је 21. новембра
потписивање документа под називом Устав за
Србску Читаоницу у Карловцима, чија је фотокопија приложена у књизи. Тиме је „оверена“
намера Карловчана за оснивањем Библиотеке. Оснивачка скупштина одржана је у кући
проте Авакумовића, која, бележи Димић, „на
срећу и данас постоји“.
Библиотекарство у Сремским Карловцима датира од краја 18. века и чини „карловачки културни
круг“, заједно са Митрополијом (од 1713. године) и надалеко чувеном Гимназијом. Поред Јована Поповића–Зубана, темељ Читаоници поставили су тадашњи угледни
Карловчани: Стеван Лазић, Јосиф Житек, Теодор Чакић,
Јован Живановић и други. Аутор књиге о карловачком

библиотекарству у „ходу кроз време“ Карловачке библиотеке ослања се на документе из Архива САНУ и друге
поуздане изворе. Наводи се и исказ историчара Косте Петровића (1884-1969), аутора Историје Српске православне велике гимназије
карловачке, да је прва јавна
библиотека била „на месту
данашњег старог двора“, и
баш као и данас, у скученим просторијама.
И поред низа тешкоћа,
Српска читаоница недуго
по формирању организује
промоције књига и концерте карловачког Певачког
друштва. Жарко Димић,
аутор књиге Сремски Карловци: од насеља до града,
бележи одјеке културног
живота у ондашњој периодици током прве деценије
20. века. Професори Карловачке гимназије били су
чланови Управе читаонице
(Петар Нинковић, Стеван
Симеоновић-Чакић и други), у којој се одвијао интензивни рад све до 1914. године, када је Српска читаоница први
пут „затворена и девастирана“.
Последња три поглавља публикације Прва Српска читаоница у Сремским Карловцима: 1868-2008 указују на
проблеме у раду ове установе културе у 20. веку. Изме-
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ђу два светска рата „кренуло се испочетка“ наводи Жарко
Димић, док је Други светски рат „донео нове невоље Српској читаоници.“
Данас је Библиотека и Читаоница „Бранко Радичевић“ у Сремским Карловцима један од двадесет и шест
огранака Градске библиотеке у Новом Саду. Она, према
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наведеним подацима, данас поседује 14.355 књига, пет
каталога (посебан каталог за децу) уз репрезентативан
избор серијских публикација.
„Наследница“ Србске читаонице налази се на правом
месту – у Гимназијској задужбини у којој је живео познати „новосадски биограф“ Васа Стајић.

Ненад Идризовић
Народна библиотека Србије
nenad.idrizovic@nb.rs

Библиографија издања Центра за црквене студије
Црногорац, Весна и Снежана Бојовић. Библиографија Центра за црквене студије. Ниш: Центар за
црквене студије, 2009.
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Трудољубивим напором две изврсне и високо квалификоване библиотекарке као што су Весна Црногорац и
Снежана Бојовић, појавила се још једна библиографија
у корист развоја црквеног научно-истраживачког рада.
Захваљујући оснивању једне домаће афирмисане институције – Центра за црквене студије, наш културни домен
богатији је за још један извор научних достигнућа из православне културе и шире. Центар за црквене студије је
свој програм оријентисао ка симбиози између „теолошке,
научне, црквене, образовне и културне димензије.“
Треба рећи да Центар за
црквене студије полако
постаје афирмисан и на
међународном нивоу, на
основу своје издавачке
делатности, која промовише „хришћанску културу
и духовност у најширем
смислу речи.“ Идеја за настанак ове библиографије
подстакнута је од стране
управника Центра за црквене студије Драгише
Бојовића, са намером да
се на једном месту обухвате информације о објављеним публикацијама
и библиографске јединице
чланова Центра за црквене студије.
Први део књиге састоји се од две целине:
Библиографије издања Центра за црквене студије и библиографије чланака часописа Центра за црквене студије. Прва целина обухвата библиографију издавачке делатности Центра за црквене студије у периоду од 2002.
до 2009. године. Састоји се од 29 наслова, али има 31

библиографску јединицу, јер су две књиге доживеле поновљено издање. Тематика публикација односи се углавном на области из православне теологије, филозофије,
књижевности и уметности. Публикације својим садржајем представљају едукативну компоненту, подстичући критички и историјски увид у научно-истраживачки
приступ поменутим темама. Библиографија монографских публикација израђена је по ISBD(M) стандарду,
по азбучном редоследу и свака књига је обрађена са
„књигом у руци“. Другу целину првог дела
књиге чини библиографија чланака часописа Црквене студије, који излази једанпут
годишње. Уредништво часописа сачињавају
главни уредник Драгиша Бојовић и чланови
редакције из Србије и иностранства. Часопис
Црквене студије почео је да излази од 2004.
године, а у приложеној библиографији садржи 155 библиографских јединица, закључно
са 2008. годином. О међународном карактеру
часописа говоре не само чланови редакције
из иностранства, него и прилози иностраних
научника и стручњака, као и 70 прилога који су објављени на страним језицима. Овај
део библиографских прилога обрађен је по
ISBD(CP) стандарду, са „књигом у руци“, груписаних по години излажења и поређаних по
азбучном реду. Имена страних аутора транскрибована су према правилима српске фонетике, ћирилицом.
Други део књиге садржи библиографију радова већине чланова Центра за црквене
студије који представљају стожер самог Центра, јер њихово образовање и знање протеже
се од познавања филологије, филозофије, теологије, до
медицине и других наука. Они на тај начин чине културну баштину и компетентни људски ресурс Центра за црквене студије. Библиографија је израђена по стандардима за библиографски опис у зависности од њихове врсте.
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Библиографске јединице су поређане по хронолошком
и азбучном реду. У изради библиографије није у потпуности примењен принцип са „књигом у руци“, због тога
што су чланови Центра ауторима библиографије доставили информације за већину својих радова. Наравно, то

не умањује квалитет ове, по свему корисне и занимљиве
библиографије. Аутори су најавили допуњено издање библиографије за десетогодишњицу рада Центра за црквене
студије (2011), које већ сада представља „својеврстан допринос текућој српској библиографији“.

Мр Бранка Драгосавац
Библиотека града Београда
bebadrag@gmail.com

Откривање запретаног блага
Петровић, Весна прир. Манастирске и црквене библиотеке: зборник радова са стручног скупа одржаног у Градској библиотеци у Руми 1. октобра 2009. Београд: Православни Богословски факултет
Универзитета, Институт за теолошка истраживања; Рума: Градска библиотека, 2010.
Од оснивања првих српских манастира, заједно са
њима формиране су и прве библиотеке у Срба. Од Св.
Саве и богослужбених књига Хиландарске библиотеке,
преко Ресавске школе деспота Стефана Лазаревића, првих јеванђеља штампаних у манастирским штампаријама, све до данашњих дана, траје историја српских манастирских библиотека, још увек недовољно истражених,
нецеловито исписаних у специјализованим установама
у саставу Српске православне цркве. Оне су не само чувари знања, ризнице културног блага, већ, према речима
рецензента проф. др Гордане Стокић Симончић, у случају српског народа, и доказ о постојању и трајању. Након
вишедеценијског занемаривања, оне су поново пронашле
свој пут у историји српског библиотекарства, крајем прошлог и почетком овог века.
Стручни скуп Манастирске и црквене библиотеке,
одржан у Руми у Градској библиотеци, организован на
иницијативу Секције за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије, даје својеврстан доринос сагледавању стања ових библиотека и са различитих аспеката осветљава њихов развој и рад као значајних културних, али и
образовних установа како код нас, тако и у дијаспори.
Зборник радова штампан након овог Скупа садржи
девет текстова излагача и предговор рецензента, у којима
се, осим историјских података о оснивању манастирских
библиотека (од 4. века, када је у околини Пирота подигнут манастир Ремезијана, са епископом Никетом на челу,
преко рада Св. Саве, златног немањићког доба, ресавске
преписивачке школе, рада цетињске штампарије, до данашњих дана, када се не само код нас, већ и у свету, на
државном Универзитету у Охају врше истраживања ћирилских рукописа), њиховом раду и развоју, сагледавају
стање и проблеми данас, са предлозима за реализацију
започетих или планираних нових активности како би се
оне уредиле по јединственом систему.
У току је формирање нове, модерне манастирске библиотеке манастира Милешеве, у чијем уређењу учествује и Народна библиотеке Србије, са конкретним предлозима и препорукама. Овим примером свакако би требало
да се воде и други манастири, који у будућности имају

намеру да среде своје фондове, према савременим стандардима библиотекарства.
Значајно је поменути и извештаје о пројектима које
подржавају стручне библиотечке институције као што је
Народна библиотека Србије, која иницира оснивање библиотека у дијаспори; својим поклонима она попуњава
њихове фондове, не само духовном литературом, већ и
популарним делима, белетристиком, књигама за децу и
младе и стручном литературом, и истовремено разменом прима публикације које недостају у националном
фонду, као и DVD, VHS и другу грађу ових библиотека.
Исто тако, Библиотека Српске патријаршије, уз подршку
Министарства за дијаспору и Министарства за културу,
са благословом Светог архијерејског Синода учествује у
два пројекта: Истраживање српских рукописа у иностраним библиотекама, збиркама, манастирима и Ревизија и
стручна анализа Српске патријаршије у Београду, који су
од великог значаја не само за Српску православну цркву,
већ и за државу Србију.
Оно што овај Зборник чини посебним јесте прво
озбиљно разматрање проблема са којима се сусрећу манастирске и црквене библиотеке, пре свега стручна питања попуњавања фондова, њихове обраде и давања на корићење што ширем кругу корисника, и лицима ван цркве
и манастира.
Из свих саопштења на Скупу назиру се идеје, намере
и предлози да се убудуће организовано посвети већа пажња стању манастирских и црквених библиотека, њиховом обогаћивању и сређивању фондова, за чим се у свим
рефератима пледира. То би свакако омогућило да оне у
догледно време отворе своја врата и за световне кориснике, уз примену не само класичних метода рада, већ и уз
примену савремених дигитализованих форми.
Зборник саопштава и критике појединих излагача, јер
иако је чињеница да су манастирске библиотеке по својим фондовима и корисницима делимично специјалне
библиотеке, више се не може оправдавати непостојање
уређених библиотечких фондова, небрига, немар и недостатак осећања за личну одговорност за очување националног блага.
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Мр Здравка Радуловић
Народна библиотека Србије
zdravka.radulovic@nb.rs

Монографија омладинског књижевног часописа Полет
Орбовић, Марија. Полет (1924-1926). Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2009.
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Највећи број регионалних и градских библиотека
има формиране завичајне збирке које су најчешће презентоване преко лисних и штампаних каталога. Брижљиво прикупљен, обједињен и обрађен завичајни фонд,
солидна је основица за библиографску презентацију писаних културних добара неког локалитета.
Један од видова рада на формирању и презентовању
завичајних фондова у Градској библиотеци „Владислав
Петковић Дис” у Чачку је и рад на библиографијама које излазе у едицији „Завичајне библиографије“. Најновију
књигу ове збирке (св. 16) приредила је Марија Орбовић, библиотекарка која резултатима свог рада
већ двадесет година скреће нашу
пажњу на културна добра чачанског региона. Активно бављење
истраживањима развоја штампарства овог културног поднебља,
била су јој довољан показатељ и
смјерница да на најбољи начин и
парцијално презентује културну
баштину Чачка и околине. Библиографије значајних појединаца
(Радојко Николић, Синиша Пауновић) и часописа (Градац, Врело), биле су најбољи пут којим је
Марија Орбовић могла кренути у
остваривању свог основног циља:
указати на највреднија писана достигнућа свога завичаја.
Монографија
омладинског
књижевног часописа Полет, који је у периоду између два
свјетска рата оставио незаобилазно сведочење о постојању талентованих појединаца који су остали упамћени
по својим изузетним ангажовањима у области културне
и књижевне делатности, био је посебан изазов за аутора
какав је колегиница Орбовић.
Полет, омладинско књижевно гласило ђачке дружине „Рајић” чачанске Гимназије, са уредницима Миладином Ћирићем и Растком Пурићем, ученицима осмог разреда, и Дојчилом Митровићем, учеником седмог разреда,
почело је да излази 15. јануара 1924. године. У штампарији Стевана Матића штампан је петнаестодневно, и до 1.
јуна 1924. године изашло је десет бројева. Чачанска дружина „Рајић” престаје да издаје Полет од нове школске
године (1924/25) и ученик осмог разреда Дојчило Митровић (Чачак, 1917 – Београд, 1995), као једини уредник,
наставља да уређује и издаје часопис приватно.
Уз помоћ претплате и новца од рекламираних огласа, штампаних на корицама, млади Митровић је у другој
години излажења успио да објави десет бројева Полета.

Године 1926. штампана су четири броја у три свеске и часопис је престао да излази после четврте свеске у априлу
месецу.
У периоду између два светска рата, омладинска
штампа није имала неке значајније наслове и ангажовање уредника Митровића и његових школских другова био
је велики успјех и труд вриједан сваког поштовања. Потребу за постојањем оваквог омладинског књижевног листа у Чачку препознали су и чланови Општинског одбора
Чачка, који су, у оквиру својих могућности, материјално
помагали његово излажење. Судећи по
сарадницима и претплатницима, Полет
је нашао своје читаоце у Ужицу, Новом
Пазару, Ћуприји, Београду, Сремским
Карловцима, Лесковцу, Штипу, Суботици, Рачи и Крагујевцу.
Иначе, његов уредник Дојчило Митровић, новинар и публициста, стекао
је прва новинарска, уредничка и литерарна искуства у Чачанској гимназији,
где је уређивао чак три листа, од којих
је Полет упамћен до данас, јер је надрастао оквире локалног ђачког гласила поставши књижевни часопис много ширег
значаја.
У првој години излажења, у Полету
су објављивали своје радове углавном
гимназијалци и средњошколци, а у другој години постојања (1924/25), Дојчило
Митровић дјелимично мијења концепцију гласила, објављујући књижевне студије и радове професора Чачанске гимназије који знатно доприносе његовом угледу и озбиљности. Као прави
професионалац, уредник Митровић уводи и рубрике које овом књижевном листу дају нов квалитет: „Књижевни
преглед”, „Нове књиге и листови”, „Позоришни преглед”.
У дјелимично измијењеном облику, са амбициозним поднасловом: часопис за књижевноист и науку, Полет улази
и у трећу годину, а након последњег 4. броја, престаје да
излази.
Излажење овог часописа било је од великог значаја
за младе људе који су се бавили писањем и, судећи по сарадницима, његово постојање оставило је значајни утицај на утемељење и развој модерне књижевне мисли тог
времена. Сарадници Полета били су: Тин Ујевић, Десанка
Максимовић, Милан С. Шантић, Густав Крклец, Часлав
М. Никитовић, Живојин Гл. Алексић, Марко Врањешевић, Синиша Пауновић, Радомир Кречковић, Растко С.
Пурић, Живан Митровић, Драгољуб Милојевић и др.
Монографија коју је приредила Марија Орбовић, у
својој квалитетно осмишљеној форми, представља збирку
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свега што је најбитније и највредније за презентацију овог
часописа. Уз прегледно обрађен историјат омладинске
штампе, а потом и Полета, понуђена нам је сва постојећа
архивска документација, записници, преписка, дјеловодници, фотографије, факсимили и исцрпна библиографија објављених прилога. Библиографска грађа садржи 245
библиографских јединица, сређених у стручне скупине
по УДК. Уз Именски регистар, урађен је и Регистар разрешених псеудонима и иницијала.
Ова публикација има многострук значај. Посебно
скрећемо пажњу на њен информативни карактер, ради

којег је можемо сврстати у приручнике лексикографског
карактера. У њој можемо пронаћи драгоцјене биографске
податке и фотографије уредника и сарадника Полета, а
преко Регистра разријешених псеудонима и иницијала,
са сигурношћу можемо разоткрити право ауторство прилога и у неким другим листовима тога периода.
Монографија Полета репрезентативан је информационо-документациони материјал онога што убрајамо у
културну баштину једног локалитета, али и незаобилазни
приручник за сва будућа научна истраживања културне
историје Чачка и ближе околине.

Светлана Павловић
Народна библиотека Србије
svetlana.pavlovic@nb.rs

Геолошка библиографија Србије XI (1991-1995)
Бањац, Ненад, Марина Букавац и Живорад Крстић. Геолошка библиографија Србије XI 1991-1995. Београд: Рударско-геолошки факултет, Департман за геологију, 2009.
У току 2009. године, у издању Рударско-геолошког
факултета, Департмана за геологију, објављена је једанаеста свеска геолошке библиографије Србије, која представља наставак прикупљања и сређивања литературе значајне за познавање геологије Републике Србије у периоду
од 1991. до 1995. године.
Објављивање ове публикације помогло је Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије.
Као и у претходним свескама, представљени су радови који тематски одређују геолошке проблеме који су
описани у нашим часописима или су приказани на научним скуповима у земљи. Монографија обухвата и радове
страних аутора који су обрађивали геолошку проблематику наших простора или су им радови објављивани у нашим часописима, као и радове који се везују за научне
дисциплине сродне геологији.
Монографија обухвата 2.109 библиографских јединица које су сређене абецедно према презимену аутора.
Сви радови једног аутора поређани су хронолошки, по го-

динама када су објављени, и то најпре самостални радови, а затим и радови са коауторима. Додатак публикацији
представља попис периодике, скупова, конгреса и симпозијума, као и списак издавача који су се бавили проблематиком геологије.
Саставни део монографије чини CD са свим подацима који су представљени у књизи, с тим што CD пружа
могућност лакшег и бржег претраживања.
Аутори монографије сматрали су да је корисније
представити и непотпуне податке него изоставити поједине библиографске јединице, нарочито ако се зна да је
један број радова штампан у иностранству, што је отежало прикупљање грађе за библиографију. Услед тога, један
број библиографских јединица прикупљен је преко индиректних извора, тј. из литературе наведене у радовима
других аутора, због чега се аутори унапред захваљују читаоцима за све допуне и примедбе у циљу употпуњавања
података о радовима из области геологије.
Библиографија је обрађена у Чикаго стилу библиографског цитирања.
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Тања Тасић
Народна библиотека Србије
tanja.tasic@nb.rs

Библиографија Бранимира Живојиновића
Калођера-Петровић, Долорес. Библиографија Бранимира Живојиновића. Београд: Удружење књижевних преводилаца Србије, 2009.
Удружење књижевних преводилаца Србије је 2009.
године објавило публикацију Библиографија Бранимира Живојиновића ауторке Долорес Калођера-Петровић.
Ауторка је успела да прикупи целокупни опус Бранимира Живојиновића, нашег врсног преводиоца и књижевног
ствараоца. Јавности је омогућено да на једном месту сагледа његов готово нестварно велики допринос нашој култури. Бранимир Живојиновић, универзитетски професор,
преводилац, полиглота, песник, лектор, приређивач, библиотекар, библиограф, лексикограф, уредник Српске
књижевне задруге, оснивач Удружења преводилаца Србије итд, оставио је неизбрисив траг у свим областима којима се бавио. Ипак, оно по чему се нарочито издваја је
његов преводилачки рад. Превођењем се бавио више од
педесет година и нашој читалачкој публици приближио
многа значајна књижевна и филозофска дела. Многи људи читајући дела Гетеа, Рилкеа, Хесеа, Јунга, Шекспира,
Бодлера, Ахматове, Блејка, можда и не обраћају пажњу
да њих све везује један човек, човек који је омогућио да
та дела буду читана на нашем језику. На његовим преводима одшколовале су се многе генерације, а својим колегама поставио је високе стандарде у превођењу. Његов
преводилачки рад не издваја се само по његовом обиму
и квалитету, већ и по броју језика са којих је подједнако
квалитетно преводио. По вокацији германиста, са истим
успехом преводио је са француског, енглеског и руског.
За свој рад је више пута награђиван. Библиографија његових радова може да се сврста у ред неформалних признања којих никада неће бити довољно да би се исказало
поштовање и захвалност за све што је учинио.
Библиографија садржи 852 библиографске јединице
сврстане у четири одељка. Одељак А броји 193 јединице и представља попис јединица у којима је Живојино-

вић аутор. Сам одељак састоји се од седам подгрупа по
врсти ауторства (збирке поезије, песме у периодици и у
монографским делима, чланци у периодици, пропратни
текстови, библиографски, лексикографски рад, регистри,
хронологије, интервјуи). У Одељку Б, који је најобимнији
и садржи 517 јединица, садржани су преводи и то у две
подгрупе (монографске публикације и преводи у периодици или у оквиру монографских публикација). Одељак
Ц са својих 67 јединица садржи дела у којима је Живојиновић приређивач или редактор, док се у последњем
Одељку Д, који има 75 јединице, налазе прилози о Бранимиру Живојиновићу и његовом делу. Библиографија је
обогаћена са два ауторска регистра (аутора које је Живојиновић преводио и аутора који су писали о његовом раду). Публикација је заокружена „Хронологијом живота и
рада Бранимира Живојиновића“ у којој су представљени
најбитнији догађаји из његовог живота и стваралаштва,
датуми првих издања најважнијих радова и превода, као
и признања и награде које је добио.
Ауторка, Долорес Калађера-Петровић, својим темељним истраживањем и систематичним приказом,
поштујући све библиографске принципе и важеће стандарде, успела је да материју учини једноставном за коришћење. Прилог томе је чињеница да је мењан начин
слагања јединица по одељцима, јер је за сваки одељак биран управо онај који је најоптималнији за одређену врсту
одговорност. Сама Библиографија има развијен упутни
систем у случају да се у некој публикацији Живојиновић
појављивао са више врста одговорности. Публикација је
намењена широј популацији и сигурно ће представљати
незаобилазну референцу за све који се баве или ће се бавити проучавањем културне и друштвене сцене 20. века.

100

Жељка Момиров, клирит - дрво - лупа нерђајући - челик - 50 x 50 x 15 cm x 2

ИЗЛОГ

Панчевачко читалиште 16 (мај 2010)

Scandinavian Public Library Quar terly
Scandinavian Public Library Quar terly Vol. 42, No. 3 i 4. Editor-in Chief Barbro Wigell-Ryynãnen. Finland:
Ministry of Education and Culture, 2009.
Информациона и комуникациона технологија постају све значајније, а лимитиран приступ и коришћење Интернета ствара озбиљне социјалне и економске
проблеме. Европска унија, свесна овог проблема, од 2007. године предузима озбиљне
мере за превладавање „дигиталног јаза“.
Али само улагање у информатичку инфраструктуру није довољно, сматра уводничар
Mats Hansson, потребно је обучити људе
да што успешније користе информациону
технологију.
Тема броја 3 су „дигиталне разлике“ у
друштву и улога библиотека у њиховом превладавању, а прилоге потписују: Margareta
Kull-Poutanen (Kirkkonummi library, “Digital
skills for everyone“), Anne Hederén и Birgitta
Hellman Magnusson (“High Time for an ICTLift“), Arne Gundersen (“The DIGIKOMBI project, Library initiative for a national model to
improve digital competence“), Jonna Holmgaard Larsen (“Danish libraries as mediators of
digital competences“), Judith Benz Therkelsen
(“Learn more about IT“), Hans Michelsen (“Libraries and Borger.dk“), Anne Margrete Rødevand (“Learn
computer technology in your library“), Jon Bing (“The heroes of the information age“), Elina Harju (“Life in an information society...“), Trond Minken (“Adult learning – with
the library as arena“), Terttu Sipilä (“Lahti City Library as
producer of online services“) и Anni Saari (“Seniors online“). На последњим странама, SPLQ објављује дискусију
“Is Sweden a role model?” између Немице Susanne Krüger
и Швеђанина Gullvor Elfа и новости из скандинавских
библиотека.
Читања је нека врста магије, истичу норвешке библиотекарке Marit Andersen Somby и Ellen Berg Larsen у броју
4, актуелном издању Scandinavian Public Library Quarterly.

Тема броја је промоција читања, као један од најважнијих задатака јавних библиотека, и њоме се баве истакнути
библиотекари, професори и новинари: Jens Thorhauge,
Michael Linde Larsen, Anja
Nalholm Nielsen и Dorthe Larsen (Данска), Karin
Zetterberg (Шведска), Eva
Haga Rogneflåten, Jon Bing
(Норвешка), Mervi Heikkilä
(Финска) и други.
Они разматрају нове
идеје и садржаје, читалачке
кафее, литерарне медитације, виртуелне читалачке
клубове, е-књиге, перформансе, ноћи музике и хорора, анимације и филмове и
говоре о другим иновативним програмима. Библиотека је место окупљања
читалаца свих узраста, место сусрета и социјалне инклузије, „оаза и арена“ која
омогућава интеракцију библиотекара, аутора, издавача,
књижара, асоцијација писаца и грађана.
У SPLQ налазимо и текст госта из Јапана, професора Yuko Yoshidе, који посматра скандинавске библиотеке
као погодно место за неформално образовање. На основу
модела данских јавних библиотека поставља нови теоријски оквир за библиотеке Јапана. Marian Koren у свом тексту о програмима промоције читања у Холандији истиче
да је ова земља издвојила значајна буџетска средства за
развијање нових програма на националном нивоу. Број
затварају „Скандинавске пречице“ које је изабрала Päivi
Jokitalo.
Горан Траиловић
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Милица Стевановић
Народна библиотека Крушевац
milicas04@yahoo.com

Водич кроз домаћу стручну периодику:
новембар 2009 - март 2010.
Наше највеће библиотечке установе, струковна удружења, али и јавне библиотеке у унутрашњости земље, упркос многим неповољним околностима, углавном успевају
да одрже динамику излажења својих гласила, задржавајући и, понегде, унапређујући њихов стручни ниво.
Посматрано у целини, наше серијске стручне публикације покушавају пре свега да буду адекватан одраз
дешавања и активности институција под чијим окриљем настају. Гласила, чији су издавачи народне библиотеке, понегде иду и даље, па на уштрб строге стручне
профилисаности, преузимају улогу и културних баштиника и гласноговорника својих средина. У периодици
која се искључиво бави стручном проблематиком, видни
су напори у праћењу најзначајнијих трендова у свету, а
демонстриранe су и храброст и зрелост струке да се самосагледава и одмерава у ширем контексту библиотечко-информационог универзума. Природно, концепције
ових гласила су разнородне, намена и очекавани аудиторијум различити, а уређивачки и ауторски домети неуједначени. Њихов збирни преглед, пак,
намеће закључак о њиховој незаобилазној важности као средстава научне и
стручне комуникације с једне стране, и
с друге, као драгоцених сведочанстава
развоја струке, не само унутар институција у којима настају, него и развоја
делатности у целини. Садржински преглед домаћих стручних публикација
који следи има за циљ да докаже речене тврдње и да буде олакшица и својеврсни водич будућем истраживачу.
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Гласник Народне библиотеке Србије (главни и одговорни уредник Сретен
Угричић), сходно већ устаљеној концепцији, и у свом последњем издању
(1/2008) садржи неколико темата чије
је уређивање поверено различитим уредницима. Овакав
уређивачки концепт, уназад неколико година резултира
свестраном и исцрпном анализом задате теме, што Гласник препоручује као незаобилазно штиво за свако студиозније истраживање.
Први темат у овом издању – „Интелектуалне слободе
и библиотеке“ (приредила Милица Стевановић) дотиче
се саме суштине библиотечког концепта и фундаменталног људског права на слободу приступа информацијама и слободу изражавања. Кроз визуру интелектуалних
слобода третирани су горући проблеми модерног света
и тражене могућности одговора библиотека на актуелне
изазове. Анализирани су цензура, приватност у виртуелном окружењу, наука о климатским променама, пра-

во на информације у контексту рата и тероризма, утицај
националних закона о безбедности на библиотеке (након
11. септембра 2001. и доношења Патриотског акта у Америци) и мисија библиотека у информационом хаосу и
неслободном окружењу. Кроз радове су приказани и организација, деловање и циљеви IFLA-иног Комитета за
слободан приступ информацијама и слободу изражавања.
Други темат (приређивачи Недељка Ложајић и Весна
Ињац) посвећен је библиотекама за слепе и слобовиде.
Радови овог темата имају за циљ да упознају читалачку
јавност са Брајевим писмом, историјатом његовог настанка, употребом и даљим развојем у информатичкој
ери, као и његовом позицијом у контексту права на приступачност. Представљени су и иницијатива за оснивање
светске дигиталне библиотеке за особе с потешкоћама у
читању, улога и активности IFLA-ине Секције библиотека
за слепе, дизајн Web-а за особе оштећеног вида и развој
помоћних технологија за њихову имплементацију, као и
неке колекције тактилних сликовница и књига за слабовиду децу у Шведској и Великој
Британији. Темат је заокружен
IFLA Смерницама за библиотечке услуге намењене корисницима
Брајевог писма.
Важно је истаћи да су поред домаћих, у оба наведена
темата учествовали и страни
аутори и то, по правилу, најеминентнији стручњаци у датим
областима.
Трећи темат овог броја „Ко
краде писце?“ (приређивач
Сретен Угричић) садржи изводе из штампаних медија током
2008. године, поводом спорних
атрибуција појединих аутора у
електронским каталозима националних библиотека Србије, Републике Српске, Босне
и Херцеговине и Црне Горе, документа која су донета на
иницијативу НБС у циљу решавања овог спора, као и текстови који говоре о сложености питања критеријума при
разврставању књижевности у УДК систему.
Завршни одељак Гласника резервисан је за приказе и
изван је подручја задатих темата. У овом издању приказани су циклус предавања – „Политика тајне – тајна, тајна
служба, служба државне безбедности“ и есеји приређени на основу изабраних предавaња (а који су се одвијали
мимо „великих“ тематских циклуса) у оквиру културног
програма НБС током протеклих седам година.
Вести Библиотеке Матице српске (главни и одговорни уредник Миро Вуксановић), тромесечник летопи-
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сног карактера, у својим
издањима доноси обиље
информација о богатој и
многострукој активности
БMС и бележи најважнија
догађања у библиотекама с
подручја њене матичности.
У октобарском броју
(бр. 72/2009) дају се сажеци анализа рада народних
и високошколских библиотека у Војводини, преглед
најважнијих
резултата
рада БМС за првих девет
месеци и информације о
различитим пројектима.
Пажња у Вестима редовно
се посвећује и изложбама
које Библиотека организује. У овом броју описани
су поводи и садржаји изложби посвећених животу и
стваралаштву Миклоша Раднотија, Марка Цара, Љубице
Марић и Николаја Васиљевича Гогоља. На страницама
Вести редовно се осликава и портрет једног Матичиног
библиотекара, а у овом издању представљена је библиотекарка Даниела Кермеци.
Јануарско издање Вести (бр. 73/2010), између осталог, доноси сажетак „Програма рада Библиотеке Матице
српске у 2010.“ и изводе из „Извештаја о раду у 2009. години“. У овом издању дат је портрет библиотекара Слађане Субашић и представљено неколико нових издања БМС.
Поред мноштва вести о постављењима, наградама, јубилејима, стручним посетама, усавршавањима, пројектима
и текућим пословима, бележе се и изложбе о Милораду
Павићу, Милени Павловић-Барили, Едгару Алан Поу и
Јаношу Херцегу.
Вести у сваком свом издању, па и у ова два последња, дају преводе изабраних прилога из страних часописа,
помно бележе своје дародавце и доносе библиографије нових књига и електронских публикација објављених у
Војводини у датом тромесечју.
Часопис Библиотекар (главни и
одговорни уредник проф. др Жељко
Вучковић), гласило Библиотекарског
друштва Србије, због измењених организационих и отежаних материјалних
прилика, у 2009. години није објављен у
две свеске. Као четвороброј (1-4/2009)
појавио се уочи Дана библиотекара Србије, када је, у оквиру приређене свечаности, библиотечкој јавности и представљен. Тема овог издања – „Статус и
професионализација библиотекарства
у Србији“, сагледана је из различитих
аспеката и кроз визуре различитих типова библиотека. Темат је отворен прилогом у којем се промишља о смислу и
вредностима библиотекарске професије у информатичкој ери. У прилозима
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који следе разматра се систем професионалног развоја школских библиотекара, њихова
актуелна позиција у основном и средњошколском систему, као и новим задацима и изазовима који их очекују у условима реформе
образовања. Потоња два прилога варирају тему етике и библиотечких програма и услуга
за децу. У оквиру темата разматрају се и могућности примене неких маркетиншких иницијатива у циљу унапређења функционисања
библиотека, могућности коришћења ауторских права путем Creative Commons лиценци
у Србији и питање одговорности библиотекара за очување драгоценог библиотечког материјала у дигиталној ери. Темат затвара рад о
организационим, финансијским, развојним и
етичким аспектима функционисања специјалних библиотека.
Осим овог тематског блока, часопис
доноси и неколико занимљивих приказа и
прилога. Представљени су Библиографија
Милована Ђиласа коју је приредио Добрило
Аранитовић и Објављенија, шеста књига по реду у едицији
„Каталог старих и ретких књига“ Библиотеке Матице српске. На крају, објављена је и занимљива грађа која сведочи о хронологији настанка Библиотеке „Карло Бјелицки“
у Сомбору и, по први пут у штампаном облику, превод
Александријског манифеста о информационој писмености
и доживотном учењу.
Најновије издање Библиотекара задржава графичка
решења претходних, али се појављује у новом формату
и потписују га чланови нове редакције. Као и претходна
издања, и ово је изашло уз подршку Министарства за културу Републике Србије.
Високошколске библиотеке (главни и одговорни
уредник мр Вера Петровић), стручно гласило Заједнице
библиотека универзитета у Србији, у 2009. години појавило се у шест бројева. Сви бројеви се могу наћи само у
електронској форми, и то приступом на сајт Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић“. Претпоследњи број
часописа (бр. 5/2009) доноси
анализу стручног особља у високошколским библиотекама
са територије централне Србије, представља медицинску
библиотеку у Хановеру и извештава о посети Мајкла Хабиба, холандског стручњака за
комуникацију у науци, и предавањима које је одржао у Београду. Остали радови у овом
броју посвећени су значајним
скуповима и конференцијама
и то: годишњој конференцији
IFLA-е у Милану, Конференцији COBISS 2009 у Марибору,
трећој Међународној конференцији БАМ 2009. на тему
„Партнерство у дигиталном
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добу“, одржаној у Сарајеву у организацји Асоцијације информацијских стручњака – библиотекара, архивиста и
музеолога и Деветом семинару библиотека у саставу науке и високог образовања под називом „Књижница узвраћа ударац: реорганизација империја“,
одржаном у Загребу, новембра
прошле године.
Поред извештаја о раду и
дневном реду изборне скупштине Заједнице, последње издање
Високошколских библиотека у
2009. години (бр. 6/2009) доноси и прилоге о Друштву библиотекара правних и сродних библиотека Југоисточне Европе и
предавању професорке Хермине
Ангелеску у Београду. Дат је и
приказ радионице под називом
„Концепт генерација: промене
или континуитет“ одржане у Прагу под вођством Дејвида Баудена
са Градског универзитета у Лондону. Број затвара превод страног
чланка под називом „Шта је потребно за едукацију будућих дигиталних библиотекара“.
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Последње издање Билтена школских библиотекара (главни уредник Славица Томић Давидовић) – бр. 5
(2009) – не спада у задати временски оквир, а оправдање за своје присуство у овом прегледу налази у томе што
је то једино издање Друштва школских библиотекара у
претходној години. Билтен ДБШС је, наиме, излазио двапут годишње, али се због недостатка средстава од те динамике одустало. Према обавештењу са Web сајта Друштва,
исти разлози су приморали редакцију да убудуће своје
гласило објавује само у електронској форми.
Као и у сваком билтену, и у овом гласилу тежиште
је стављено на текстове који имају превасходно информативни карактер. Последње издање Билтена доноси извештај о раду Друштва у
претходној години, текстове посвећене
Међународном дану школских библиотека и неколико прилога посвећених јубилејима, појединим активностима или
специфичностима неких наших школских библиотека. У сврху илустрације нерешеног питања статуса школских
библиотекара и информисања чланства
о напору Друштва да се то стање превазиђе, објављена је и молба за разјашњење
недоумица у вези са њиховим стручним
усавршавањем и напредовањем, упућена
Министарству просвете октобра 2008. године. На страницама овог издања може се
наћи и текст „Предлога стандарда за рад
школских библиотека“. Поред неколико
прилога есејистичког типа, ово издање
Билтена употпуњују и добри примери из
библиотечке праксе и текстови припрема
за извођење појединих наставних једини-
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ца у школској библиотеци.
Новине Београдског читалишта (главни и одговорни
уредник Станиша Нешић) су „најпре лист посвећен стварању, издавању, читању и тржишту
књига“, па то остају доминантне теме и у његовом последњем издању
(бр. 42, новембар 2009 - јануар 2010).
Од прилога посвећених библиотечкој делатности, на првом месту се
налази текст управнице Библиотеке града Београда о улози јавних
библиотека у друштвеном развоју.
Промишљања о стању и перспективама делатности и њеној моторној
снази оличеној у националној библиотеци, садржана су и у интервјуу са
Сретеном Угричићем, управником
Народне библиотеке Србије. Неколико текстова сведоче о разгранатим
активностима Библиотеке, као што
су: потписивање протокола сарадње
између БГБ-а и Пројекта подршке
економском развоју Србије (SEGA)
у циљу финансијског описмењавања
грађана, стручна предавања у Римској дворани, учешће на Сајму књига, организовање изложби у галерији
„Атријум“ под стручним руководством Одељења уметности БГБ-а и расписивање и додела
Награде „Ђорђе Јовановић“. Библиотечке теме на најбољи начин употпуњава извештај о учешћу у Мултирегионалном пројекту „Америчке библиотеке“, у оквиру којег
је представљена и Годишња конференција Организације
америчких библиотека − ALA 2009. Посебан печат овом
издању даје сепарат са целокупним материјалом изложбе
„Библиотека града Београда 1921-1941“.
Број 39-40

Јун-август 2009.

Цена 300 дин.

Борска Бележница (главни и одговорни уредник Ана
Јанковић) и у свом најновијем издању (бр. 20-21/2009)
задржава пређашњи концепт и тематски баланс с подручја три области − библиотекарства, књижевности и
културе. У рубрици посвећеној библиотекарству, по
свему најзначајније место
припада прилогу о пројекту дигитализације завичајне
некњижне грађе у Народној
библиотеци Бор. Озбиљну
пажњу заслужују и текстови
посвећени питањима перспектива развоја јавних библиотека у Србији, смисла
постојања сеоских и могућности савремених дечјих
библиотека. У оквиру ове
рубрике, представљен је и
последњи Библионет, чији
домаћин је била сомборска
библиотека, а дате су и анализе стручног библиотечког
испита у периоду 2005-2008.
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године и стања фондова серијских
публикација у нашим школским библиотекама. Пажња је поклоњена
и раду с најмлађим читаоцима, па
се представљају успешни програми
за децу у краљевачкој библиотеци и
летња радионица на дечјем одељењу
борске библиотеке.
Као важан фактор културног
живота града, Народна библиотека
Бор присутна је на различите начине
и у осталим рубрикама, будући да је
она организатор различитих програма и манифестација који се у часопису приказују.
У књижевном и културном одељку неки текстови и прикази излазе из
домена завичајности (есеји о Селинџеру, футуризму...). Но, њихов претежни део у служби је представљања
завичајних књижевних остварења,
портретисања знаменитих личности
животом или стваралаштвом везаних за Бор (Миклоша
Раднотија, на пример), анализирања неких културолошких феномена везаних за овај крај и одгонетања амбивалентног лица „палеоиндустријског“ града.
Крагујевачко читалиште (уредник Марија РакићШаранац), полугодишњак Народне библиотеке „Вук Караџић“, у свом последњем броју (бр. 28, децембар 2009)
доноси низ прилога који се могу груписати у неколико
основних подручја. Једно од њих су омладинске библиотеке, што је и назначено као тема броја. У оквиру теме представљена је Хамбуршка библиотека Hoeb4U као
узорни пример библиотеке за младе. У текстовима који
следе говори се о активностима на том пољу на домаћем
терену – о плановима Библиотеке у Лазаревцу за отварање одељења намењеног овој захтевној популацији и радионици „Библиотеке за младе“ одржаној у Гете институту
у Београду.
Друго тематско подручје односи се на значајније догађаје и питања везана за библиотечку теорију и
праксу уопште. Том подручју припадају текстови који говоре о прошлогодишњој COBISS конференцији у
Марибору, проблему каталогизације
Библије и будућности библиотека сагледаној кроз развој напредних интерактивних технологија. У часопису
је присутна и неколицина домаћих
јавних библиотека и то кроз текстове
који говоре о настанку и развоју матичне делатности Библиотеке града
Београда, легату Николаја Тимченка
у лесковачкој библиотеци и делу Испуњен живот: библиографија Синише
Пауновића Марије Орбовић из Градске библиотеке у Чачку.
Остали текстови везани су на
различите начине за саму библиотеку „Вук Караџић“, за њене фон-
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дове, активности и за културнопросветни амбијент града. Међу
њима су и прилози о додели Андрићеве награде Мирку Демићу,
уреднику културног програма
крагујевачке библиотеке, од којих један даје сажети преглед
његовог рада и стваралаштва и
представља својеврсно образложење награде, а други је беседа
самог лауреата. Ово тематско
подручје обогаћено је и врсним
историографским истраживањима и анализом читања урађеној
на основу вишегодишњих статистичких података Матичне службе крагујевачке библиотеке.
Слово Ћирилово, годишњак
Библиотеке „Браћа Настасијевић“ из Горњег Милановца (главни и одговорни уредник Мирјана Мокровчак-Глишовић) посвећен је, најшире речено,
завичајним културно-историјским темама, при чему је
само први тематски блок резервисан за библиотечку делатност. У најновијем издању Слова (бр. 6/2009), овај тематски блок отвара прилог написан у форми сећања и
сведочења дугогодишњег члана Библиотеке на њену улогу и значај у културном животу Горњег Милановца након
Другог светског рата. Уз преглед активности Библиотеке,
ту су још и прилози о њеној издавачкој делатности и реновираном Дечјем одељењу. Други тематски блок посвећен
је четрдесетогодишњици часописа за народну културу и
усмено стваралаштво Расковник (1968-2008), с посебним
освртом на прегалаштво његовог дугогодишњег уредника
Драгише Витошевића. У рубрикама „Чланци“ и „Прикази“ доминирају портрети значајних Милановчана а дати
су и прикази неких публикација и изложби које је организовала Библиотека „Браћа Настасијевић“ самостално,
или у сарадњи с Музејом рудничко-таковског краја.
Библиотечки путоказ (уредник Милица Кирћански, главни
и одговорни уредник Драган Којић), часопис за децу Градске библиотеке у Новом Саду, у најновијем издању (бр. 21, децембар
2009), обележава свој пети рођендан, осврће се на велики јубилеј
Новосадске гимназије и представља Народну и универзитетску
књижницу у Љубљани. Остали
текстови чине богат и занимљив
колаж састављен од препорука
за читање по избору омиљених
дечјих писаца, приказа нових издања, подсећања на омиљене јунаке стрипа и вредна класична
штива, дечјих радова и различитих других забавно-едукативних
садржаја.
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Упутство ауторима прилога
Ово упутство уређује начин обликовања и достављања
научних и стручних чланака редакцији Панчевачког читалишта. Молимо сараднике да своје прилоге прилагоде тематској и формалној структури часописа, као и да на послатим
прилозима назначе за коју су рубрику писани.
Прилози би требало да имају до 12.000 карактера (са
размацима), да буду написани ћирилицом (изузимајући неопходне термине и скраћенице, као и текстове аутора чији
матерњи језик није српски), опремљени фуснотама, литературом, насловом, кључним речима и сажетком на српском и
енглеском језику (ако аутор сматра да је потребно, може да
достави наслов, сажетак и кључне речи на још једном изабраном језику). Ови елементи обавезни су део прилога у свим
рубрикама, осим у рубрикама Линк, Излог и Галерија.
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Име аутора: Наводи се пуно презиме и име (свих) аутора и њихове mail адресе. Презимена и имена домаћих аутора
увек се исписују у оригиналном облику (са српским дијакритичким знаковима), независно од језика рада.
Назив установе аутора (афилијација): Наводи се пун,
званични, назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор обавио
истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна
хијерархија (на пример, Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, Београд). Бар једна
организација у хијерархији мора бити правно лице. Ако је
аутора више, а неки потичу из исте установе, мора се, посебним ознакама или на други начин, назначити из ко је од
наведених установа потиче сваки од наведених аутора.
Афилијација се исписује непосредно након имена аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Наслов рада даје се
на српском и енглеском језику, односно на језицима за које
постоје сажеци.
Сажетак (апстракт, анотација, резиме) до 150 речи, требало би да укаже на значај теме, циљ истраживања, методологију и резултате истраживања. У интересу је аутора да сажеци садрже термине који се често користе за индексирање
и претрагу чланака. Сажетак се наводи након заглавља (наслов, имена аутора и др), а пре кључних речи. Чланак мора
имати сажетке на српском и на енглеском језику. Сажетак
може бити дат и на другом страном језику. Ако је језик рада
српски, пожељно је да се сажетак на страном језику даје у
проширеном облику, као тзв. резиме. Дужина резимеа може
бити до 1/10 дужине чланка. Резиме се даје на крају чланка,
након одељка Литература.
Кључне речи: Кључне речи су термини или фразе које најбоље описују садржај чланка за потребе индексирања
и претраживања. Број кључних речи не може бити већи од
8. Кључне речи дају се на свим језицима на којима постоје
сажеци. У чланку се дају непосредно након сажетака, односно резимеа.
Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране
у којој се налази коментарисани део текста. Могу садржати
мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима, итд), али не могу бити замена за цитирану литературу.
Претходне верзије рада: Ако је чланак, у претходној
верзији био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под
истим или сличним насловом), податак о томе треба да буде
наведен у посебној напомени, по правилу при дну прве стране чланка. Рад који је већ објављен у неком часопису не може
бити прештампан у Читалишту.

Прикази (осврти, прегледи) за рубрику Излог нису лимитирани по дужини само када је реч о научним рецензијама. Сви други прикази монографских публикација могу бити
дуги највише 6.000 карактера.
Стручњак – специјалиста за одређену област, поред
основног резимеа публикације, може дати властиту оцену
дела, указати на његове предности и недостатке, оценити допринос публикације у односу на постојећу литературу, указати на значај дела за развој одређене области.
Листа референци (литература): Цитирана литература
обухвата библиографске изворе (чланке, монографије и сл)
и даје се засебно, на крају чланка, у виду листе референци.
Референце се наводе на доследан начин, редоследом који зависи од стандарда навођења у тексту, а који је прецизиран
овим упутством. Референце се не преводе на језик рада.
Стил цитирања у часопису је Chicago Style (Humanities). Упутство за коришћење овог стила налази се у тексту
„Chicago Style библиографског цитирања” мр Драгане Сабовљев у рубрици Одраз у Панчевачком читалишту број 13
(новембар 2008) и „Чикаго стил библиографског цитирања
(2)” у рубрици Одраз у Панчевачком читалишту број 15 (новембар 2009), као и на сајту часописа www.citaliste.com.
Молимо сараднике да текстове и друге прилоге доставе
у дигиталној форми на mail адресу редакције citaliste@citaliste.com (личне e-mail адресе уредника и чланова редакције,
на које такође можете слати прилоге, налазе се у импресуму).
Редакција ће, у најкраћем року, потврдити пријем текста.
Пожељно је да се уз текст, обавезно као attachment, доставе илустрације и фотографије. Оне мора ју да буду у формату и резолуцији погодној за штампу. Препоручује се jpg
формат и резолуција не мања од 300dpi за 10cm wide. Уколико је неопходно, доставити табеларне и сличне прегледе
као посебне документе у attachment-у.
За ауторска права достављених прилога одговарају аутори. Сматра се да су аутори своја ауторска права на текстове
и друге прилоге, од тренутка када су их послали редакцији,
пренели на издавача. Издавач ће прихваћене прилоге објавити и у електронској форми, а има право да користи сажетке
радова или изводе из достављених радова.
Редакција ће аутора обавестити о томе да ли је прихватила
текст у року који не може бити дужи од шест месеци од датума
пријема прилога. Негативан одговор ослобађа аутора било какве
обавезе према редакцији. Аутор чији је рад прихваћен не може
да објави овај рад у некој другој електронској или штампаној публикацији (чак ни у изводима или прерађен), без сагласности одговорног уредника Читалишта. У начелу, он такве прилоге може
да објави тек три месеца од датума публиковања у Панчевачком
читалишту, уз обавезу да наведу одакле је рад прештампан.
Послати радови се не враћају, а Редакција задржава дискреционо право да их процени и не објави, уколико утврди
да не одговарају садржинским и формалним критеријумима
прописаним у овом тексту.
Редакција се залаже за објављивање текстова различитих типова, у којима аутори слободно изражавају своје идеје.
Не врши цензуру, идеолошку или било какву другу, али се
ограђује од ставова својих сарадника. Сматра да аутори имају обавезу да сами бране своје ставове, док је обавеза редакције да врши стручну евалуацију, као и спорадичне језичке,
стилске и формалне интервенције у текстовима.
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