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Овај број Панчевачког читалишта отвара 
текст библиотекара саветника Ветурије Пу-
шичић, шефа Одељења завичајног фонда, 
и старе и ретке књиге Градске библиотеке 
Панчево, посвећен двадесетпетогодишњици 
пресељења Библиотеке у нову зграду. Осим 
одавања признања градитељима, желимо да 
подсетимо данашње градитеље да зграда 
– није завршена, а да су на земљишту 
предвиђеном за изградњу друге половине 
Библиотеке никле неке друге зграде. Ко год 
да је донео и потписао ту „визионарску” 
одлуку упутио је више него јасну поруку 
Граду.

Макету пројектоване зграде смо из хола 
давно гурнули у подрум како бисмо нап-
равили више места. Тај хол смо добрим 
делом преградили да бисмо сместили 
нову Електронску читаоницу, а следи нам 
ново преграђивање како бисмо отворили 
мањи кафе-клуб за наше кориснике. Могли 
бисмо можда још нешто да преградимо, 
али то све личи на прављење петособног 
од једнособног стана. Дакле, све је више 
зидова, а све мање простора.

Постоји прича о нашем рахметли комши-
ји Живи Бегејцу, шеширџији који је пре 25 
година зауставио даљу изградњу библиотеке. 
Сада имамо много веће препреке од једног 
шеширџије и оне ће тешко бити превладане, 
а бојим се да о томе нико и не размишља.

Ми радимо оно што у реалном окружењу, 
како то воли да каже један наш колега, можемо 
да урадимо. Постали смо самоградитељи 
са више или мање успеха, настојимо да  се 
стручно усавршавамо, да доприносимо раз-
воју струке, да се одржимо у врху српског 
библиотекарства и равнамо према најбољим 
светским искуствима. Не довољно и не 
сви, али то је наше опредељење. У земљи 
која нема ни однос према библиотекарству, 
ни буџет земаља западне Европе, у којој 
струковно удружење има скроман утицај, 

а Министарство културе и медија само 
једног службеника задуженог за област биб-
лиотекарства – то није лако. 

Априлска Скупштина Друштва библио-
текара показала је охрабрујуће заједништво 
јавних, градских библиотека и неохрабрујућу 
конфронтацију врха оштре или зарубљене 
пирамиде (како вам драго) српског библиоте-
карства, националне библиотеке, са „остат-
ком” подружница. Не би било укусно на-
водити резултат јер то није ничија победа 
и све ово ће имати итекакав утицај на рад 
Друштва, али је његова аутономија, у сваком 
случају, барем за сада сачувана.

Збивања око Кобиса, Бисиса и Нибиса 
такође не охрабрују и претварају се у по-
литичко-интересно-компјутерске игрице 
уместо да су решене онда када је и требало 
као једно од стратешких питања развоја 
струке и друштва у целини. Представници 
матичних библиотека у Војводини су 
прошле године позвани да присуствују пот-
писивању уговора између Извршног већа 
Покрајине и аутора и власника Бисиса, а 
ове године је уследила офанзива НБС и 
БМС усмерена према библиотекама и новој 
политичкој гарнитури у Војводини. 

Библиотекари свакако имају много 
разлога за незадовољство, а њихове зараде 
и различит однос оснивача према једној или 
другој институцији нису и последњи од тих 
разлога. Једносатни свакодневни штрајк за-
послених у Народној библиотеци Србије, 
започет у фебруару, и даље траје.

Једине сигурне репере у мутним транзи-
цијским водама српског библиотекарства 
можемо тражити у љубави и посвећености 
струци, усмерености на корисника и 
међусобној солидарности.

Горан Траиловић 

Инсомнија
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Идеја да се изгради наменски објекат 
за Библиотеку била је присутна у визији 
панчевачких библиотекара деценијама уназад. 
Пошто су се стекли услови одлучено је да се 
први пут наменски гради и изграђује библитечко 
здање у граду са дугом историјом као што је 
Панчево. Камен темељац постављен је 30. 
новембра 1977. године. 

Од момента постављања камена темељца 
па до чина свечаног отварања (27. јуна 1980.) 
савладане су многе тешкоће пројектовања, 
грађења и финансирања. Све је то преброђено и 
нови објекат површине 2380 m2 био је спреман 
да почне са радом, а његова позајмна одељења 
и читаоница, као и остале просторије, примиле 
су прве кориснике библиотечких услуга у новој 
згради, у Немањиној улици бр. 1. 

Пресељење Библиотеке из зграде Магистрата 
у нови објекат обављено је у току априла, маја 
и јуна 1980. године. Главни терет овог огромног 
посла носили су радници Библиотеке, мада је 
било и знатне помоћи људи из града.

За изградњу прве фазе Библиотеке утрошено 
је  тада 44.732.957,45 динара из самодоприноса 
грађана. Објекат је пројектовала Радна органи-
зација „Панпројект“, главни пројектант био је 
арх. Ђорђе Стојић, а извођач радова грађевинска 
радна организација „Конструктор“ – сви из 
Панчева.

Свечаност отварања новог објекта била је 
у поводу 27. јуна  – Дана самоуправљача. Овај  
догађај  имао је и шири друштвено-политички и 
културни значај за нашу општину и Војводину. 
Библиотека у Панчеву први је новосаграђени 

Ветурија Пушичић
Градска библиотека Панчево

25 година од пресељења
у нову зграду

Детаљ са отварања

^ITALI[TE
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објекат културе у 
општини Панчево, 
а истовремено прва 
наменска зграда на-
родне библиотеке у 
Војводини изграђена у 
послератном периоду 
самодоприносом гра-
ђана. Свечано отвара-
ње пропраћено је умет-
ничким програмом у 
коме су учествовали 
хор „Колегијум му-
зикум“ и уметници 
Мира Ступица, Бане 
Станковић, Миша Јан-
кетић и песник Ми-
рослав Антић.

У оквиру свеча-
ности организована 
је пригодна изложба 
књига и докумената војвођанских издавача. 
Значајно место имала је и стара и завичајна 
књига из фондова народних библиотека у 
Вршцу и Панчеву.

Пре отварања простор Библиотеке опле-
мењен је уметничким делима војвођанских 
сликара, међу којима су дародавци били Милан 
Керац, Анкица Опрешник, Стојан Трумић, 
Надежда Новичић, Здравко Мандић и Кемал 
Рамујкић.

Усељење у нову зграду Библиотеке пред-
стављао је „историјски тренутак за културу 
Панчева“, како је забележио овдашњи лист 
Панчевац. Библиотека добија нови замах. 
Вршена је интензивна набавка нових књига. 
Зналачки и са љубављу, генерације библио-
текара набавиле су значајне публикације од 
којих се неке налазе само у нашој Библиотеци. 
Организоване су многобројне књижевне вечери 
и промоције, одржани стручни семинари за 
библиотечке раднике, прикупљана и чувана 
стара, ретка и завичајна књига, бавило се 
издавачком делатношћу итд., једном речју – 
радило се  предано, са пуно ентузијазма, свих 
ових година. Данас исто купујемо књиге, али 
све теже, припремамо их за читаоце путем 
аутоматизоване обраде,  истражујемо завичајну 
прошлост, настојимо да потпуније и брже 
задовољимо  разноврсне захтеве корисника за 
публикацијама и изворима информација путем 
Интернета и на друге начине. Библиотека 
постаје центар различитих информација из 

свих области живота и рада људи. Увођењем 
компјутеризације у Библиотеку модернизоване 
су њене функције и пружене могућности за 
њен даљи развој. Отворена су нова одељења 
(библиографско, као и служба за информатику 
и набавку дигиталних публикација).

И поред побољшаних услова, које је обез-
бедио новоизграђени објекат,  неке функције 
Библиотеке одвијају се отежано: рад Позајмног 
одељења за децу, нема сале за књижевне и 
јавне сусрете и др., читаоница је смештена на 
првом спрату, није одвојено читање штампе од 
научног рада, што омета озбиљан рад, поготово 
што се кроз читаоницу пролази да би се дошло 
у Завичајно и Одељење матичне службе, а све је 
мање и простора за смештај публикација. Зграда 
је од стакла и бетона, те у летњим месецима 
трпе и читаоци и запослени. Очекивали смо 
решавање проблема изградњом друге фазе када 
је било предвиђено да се Библиотека прошири 
за још 1900 м2, да нас буде 36 запослених, али 
до тога није дошло и поред чврстих обећања.

Међутим, и поред мањкавости, усељење у 
нову зграду Библиотеке представљало је срећан 
догађај за њене кориснике и нови допринос 
развоју библиотекарства. Верујемо да  је наша 
Библиотека на правом путу да од традиционалне 
прерасте у модерну библиотеку са проширеним 
функцијама на опште задовољство и у интересу 
даљег унапређивања ове тако значајне 
делатности.
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Дечја библиотека у Панчеву отворена је 1. 
маја 1956. године као огранак Градске библио-
теке, која је у то време била смештена у згради 
Дома пионира у Змај Јовиној улици. Крајем 
1957. године имала је 2270 читалаца и око 4500 
књига у фонду. Затим следе године прогресивног 
развоја библиотекарства, што се одразило и на 
рад Дечјег одељења Библиотеке. Сваке године 
повећава се број чланова као и број књига .

Дечје одељење селило се још у три зграде до 
1980. године. Из Змај Јовине улице пресељено 
је у зграду данашњег спортско-рекреативног 
центра „Партизан“ у Масариковој улици. Одатле 
се касније сели у зграду Магистрата, где се до 
тада налазила Градска библиотека, све до 1980. 
године када је наменски саграђена садашња 
зграда библиотеке у Немањиној улици. Од тада 
је у саставу Библиотеке под називом Позајмно 
одељење за децу.

На Дечјем одељењу радили су Верица Јевтић, 
Живка Илкић, Мирјана Киш, Љубица Симић, 
Софија Касапиновић, Мохора Персида..., a 
данас раде Марија Вујић, Весна Маринковић и 
Соња Лалић. 

Позајмно одељење за децу смештено је на 
простору од 85 м2. Има 5700 активних чланова 
и то је стална цифра због тога што Дечје 
одељење не иде на продужавање чланства, већ 
се сви исписани по завршетку основне школе 
пребацују на Позајмно одељење 
за одрасле.

Фонд Дечјег одељења oбухвата 
укупно 40.000 књига, углавном на 
српском језику. До 2002. године 
лектира је у фонду (на полицама) 
била смештена по разредима, рефе-
ренсна збирка била је распоређена 
по УДК систему, а белетристика по 
књижевним родовима без обзира 
на националну књижевност. Сада 
су све публикације распоређене 
по УДК систему, а приступ им је 
слободан. Одељење има ауторски 

и насловни каталог који деци и запосленима 
служе као путоказ кроз ризницу књига.

Читаоница заузима готово половину одеље-
ња. У овом кутку за најмлађе, поред разних 
часописа и сликовница, малишани могу да се 
забаве друштвеним играма, организују се разне 
тематске изложбе и књижевне вечери дечјих 
писаца. До скоро се издавао часопис за децу, 
Библи, у сарадњи са библиотекаром који је орга-
низовао дечју радионицу.

Сви вртићи на територији општине Панчево 
редовно у пролеће и јесен обилазе библиотеку. 
Тада библиотекар на одељењу организује за-
нимљив програм за децу предшколског уз-
раста, читају се приче, рецитују песмице... 
Поред игре и шале, малишани се упознавају са 
услугама и начином коришћења публикација из 
библиотеке.

Дечје одељење има осиромашен фонд 
периодичних публикација. Од часописа ре-
довно стижу Политикин забавник, Тик-так, 
Дечје новине, Зека и часописи које издају 
основне школе, a најтраженије књиге међу ти-
нејџерима су: Принцезин дневник, Балетске 
ципелице, Плесне ципелице, Хајдук од Градимира 
Стојковића, Хари Потер, Господари прстенова 
и међу нешто млађим читаоцима: Цица и 
другари, Сара Савић, разне бајке, басне...

Марија Вујић
Гордана Радошевић
Градска библиотека Панчево

Позајмно одељење за децу
Градске библиотеке у Панчеву

^ITALI[TE
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Панчево је одувек било варош „књигољу-
битеља“ и „пренумераната“. Његови стари 
грађани, већином  трговци, одлазили су у Беч, 
у Будим, у Пожун, у Коморан, по излозима 
тадањих књижара наилазили су на нове књиге, 
куповали су их и доносили их кући. Војводинска 
омладина школовала се у Бечу, Пешти, наста-
њена по завршетку студија по нашим варошима 
није ни доцније престала да прати приказе о 
књигама по бечким и пештанским новинама. 
Све што се односило на наше прилике на-
бављало се. Почетком 18. века куповале се 
већином немачке књиге, доцније и српске. 
Основале се српске штампарије, покретали 
се српски листови, часописи, отварале се 
српске књижаре. Придолазе књиге из Србије. 
По приватним српским кућама нагомилале се 
немачке и српске књиге, часописи, листови. 
Изумирањем нестају читаве породице, књиге 
се поклањају школама, црквеним општинама, 
разним установама. То је мање-више зачетак 
свих наших јавних књижница у Војводини, па 
и у Панчеву. Јавне књижнице новијег порекла 
стварају се већ куповањем књига, кумује се 
по избору, али и оне се допуњују поклонима. 
Забавно је прегледати каталоге наших јавних 
књижница у Војводини. Колико је ту класичара 
латинских, немачких, француских и упоредо 
песмарица, протеста, адреса, меморандума ц. и 
к. (=царско-краљевским) властима, патриотских 
стихотворних сочињенија, „отворених писама“ 
на велесиле итд.

Све школе у Панчеву, варош сама, многе 
друге установе, Српска црквена општина, Пучка 
банка, имају своје јавне књижнице. Ми ћемо овде 
да говоримо само о двема последњима јер оне 
су највеће. Од уједињења и ослобођења овамо 
осећа се у Панчеву потреба за једним друштвом 
пријатеља панчевских јавних књижница, које 
би штампало и издало каталоге свију јавних 
књижница у Панчеву. Могле би ове књижнице 
остати и надаље својине појединих установа, 
књиге би могле остати и надаље где се и данас 
налазе, али друштво би држало једно стручно 

плаћено лице, библиотекара који би у означене 
дане у недељи издавао књиге појединих установа. 
Сви друштвени чланови плаћали би чланарииу 
и засебну малу позајмицу за извађене књиге, 
који би новац имао заједнички библиотекар да 
обрачуна са појединим установама. Од овог 
добивеног новца допуњавале би поједине 
установе своје књижнице и ту би се могао увести 
извесни план, једни би куповали више српске, 
други више немачке књиге и једино на овај 
начин дошле би све до стручног библиотекара и 
једино помоћу оваких штампаних заједничких 
каталога знало би се каквих књига имају све 
панчевске књижнице укупно.

Библиотека Српске црквене општине
Основана је 1871. године  по  предлогу 

др Светислава Касапиновића. Прве   књиге 
потичу „из поклона неколицине панчевских 
родољуба намењеним овомесним српским 
учитељима“.  На скупштини Црквене општине 
30. јануара исте године проглашују се ове 
књиге црквеноопштинском својином. Знатно 
се библиотека умножава поклонима Саве 
Коларског, негдашњег свештеника доловског, 
даље поклонима песника проте Васе Живковића 
и друтих. Многе књиге и часописи поклони 
су просветних добротвора Паје и Каменка 
Јовановића. Данас библиотека броји 5830 дела, 
рачунајући ту и часописе и новине. Поред 
српских, библиотека има нарочито много 
немачких књига. Овде се налазе стари српски 
часописи, алманаси издавани у Бечу, Будиму, 
Темишвару. Ту су на пример књиге –  да наведемо 
само неке натписе –  Über die staatsrechtlichen 
Verhältnisse der Serben in der Wojwodina, Über 
die Militärgrenz-Frage, Bilder aus dem Serbischen 
Volks- und Familienleben, Die Vereinigung der 
Serbischen Mitropolien von Belgrad und Carlovitz 
im Jahre 1731, Aus dem Banate, Landschafter 
mit Staffagen из 1848. годинe, Statuten des 
Pancsovaer Casino Vereins из 1846. године 
(печатано у књигопечатњи Књажевства српског), 
Topographisches Lexikon der Wojwodschaft Ser-

Јавне библиотеке у Панчеву
У прошлом броју Читалишта објавили смо о Библиотеци Пучке банке (поводом 90-годишњице њеног 
оснивања) текст из књиге др Николе Милутиновића Панчево : наше вароши, објављене 1922. Овде настављамо 
са његовим сведочењем о библиотекама старог Панчева, посебно о Библиотеци Српске православне црквене 
општине као о тада најважнијој књижници у Панчеву, о којој смо ми већ писали у првом броју нашег 
часописа.  
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bien mit dem Temeser Banate, Rückblicke auf 
die politische Bewegung in Osterreich in den 
Jahren 1848 und 1849. (Wien, Manz 1849), Die 
Serbische Bewegung in Südungarn mit einer Karte 
(Berlin 1851), Die Belagerung von Temesvar im 
Jahre 1849. (Tagebuch von 107 Tagen), Питање 
Великокикиндског диштрикта, Historische 
Skizze der K. K. Militar Communität Pancsova (von 
Luka Ilić, Pancsova, 1855), Пројект устава за 
Војводину Српску (Земун 1849), Serbеns Neuzeit 
(Leipzig 1840), Глас Србина аустријског у 
години 1862, Ungarns Gegenwart (Leipzig 1845), 
Черте живота народа српског у угарским 
областима (Беч, Јерменски манастир 1849), Die 
Feierlichkeit der Grundsteinlegung zu dem Baue 
des Stadthauses der K. K. Militair Kommunität 
Pancsova den 15. Sept. 1833, Опомена и позив 
српског и хрватског народа к својим синовима 
граничарима свима уопште и нарочито онима 
који у Италији војују, од неког љубитеља 
Слободе, августа месеца 1848, Die Erlebnisse 
eines K. K. Offiziers im Österreichisch-serbischen 
Armeecorps in den Jahren 1848 und 1849 (Semlin, 
J. C. Soppron, 1861), Geschichte des Temeser Banat 
(Leipzig 1861), Magyaren Spiegel oder wahre 
Schilderung der Vö1ker-Verfassung von einem 
Magyaren, (Leipzig 1844, Volckmar), Die Christen 
in der Türkei von Rew. W. Denton M. A. aus dem 
Englischen (London, 1863, Bell & Daldy), Serbien 
und die Serben von Rew. W. Denton M. A. (Berlin, 
1865, Wiegandt), Die Verhältnisse im Orient und 
in den Donau Fürstenthurnern von Arthur von 
Kelenfeoldy (Leipzig 1863, Wigand), Die freiwillige 
Theilnahme der Serben und Kroaten an den vier 
letzten öster. türkischen Kriegen, dargethan in einer 
Sammlung gleicnzeitiger geschitlicher Urkunden 
(Wien, 1854, Druck v. Keck & Pierer), Offener 

Brief über den Ausgleich der ungarischen Frage 
an die ungarische Tagespresse von einem Serben 
(Paul Živković, Pest. Eduard Poldini, 1862), Das 
Königreich Serbien, geographisch, militärisch 
dargestellt von Heinrich Fülek von Wittinghausen 
und Szatmarvar (Pressburg & Leipzig 1883), Rede 
welche Seine Exellenz der Hochwürdigste Herr 
Erzbischof und Karlowitzer Metropolitan Joseph 
Rajacsich am hungarischen Landtage zu Pressburg 
im Monat September 1843 gehalten hat (Leipzig, 
1844, F. Volckmar), даље сви познати радови Фр. 
Ваничека, Theodor Ritter Stefanović-a von Vilovo, 
Јоце Стефановића Виловског, проф. dr J. H. 
Schwicker-а, до најновијих предратних брошура 
о Немцима у Војводини (diе Рress-Proyesse 
gegen diе Redakteure Deutscher Zeitungen in Süd 
Ungarn, Berlin 1902, Walther, Der Schauvinismus in 
Ungarn, Berlin 1907, Niemeyer) итд. Библиотека 
Српске црквене oпштине налази се у порти 
средњеварошке српске цркве, у једној доста 
великој дворани, у више већих ормана. Књиге се 
не воде по струкама, измешане су, али уведене 
су у списима, редом, како су придолазиле, 
означене су бројевима и по текућим бројевима 
леже у орманима. Штета што има књига с којих 
су спали бројеви и које засебно леже. Библиотека 
има и новије ствари, иако у мањем обиму. Има 
књига и часописа, који су дати на употребу 
другим установама, писцима; има их које неће 
по свој прилици Библиотека више ни видети. За 
даљу набавку књига унела је Црквена општина 
у свој нови буџет 1000 динара. Одређене часове 
за позајмицу књига општина нема. Плаћеног 
библиотекара исто тако. Позајмљивање књига 
не наплаћује.
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Надежда Александровна Бучинска (рођена 
Лохвицка) припада старијој генерацији парис-
ког круга емигрантских руских писаца (између 
два светска рата), коју су представљали Алек-
сеј Ремизов, Александар Куприн, Борис 
Зајцев, Иван Буњин, Зинаида Гипиус, Ме-
решковски... Рођена је у Санкт Петербургу 
1875. године у племићкој породици познатог 
адвоката Александра Лохвицког (млађа сестра 
песника Мире Лохвицке). Објављивала је под 
псеудонимом Тефи.

У Библиотеци руске колоније, која се налази 
у Градској библотеци у Панчеву, налазимо њене 
четири књиге: књигу прича на руском језику, 
под насловом Книга-Июнь, коју је објавио Рус-
ки културни одбор при Државној комисији за 
руске избеглице у Београду 1931. године, а у 
оквиру Руске библиотеке; књигу прича Рысь, 
објављену у Берлину 1923. године; Вечерний 
день, Праг, 1924. год; и приче Черный ирис, 
објављене у Стокхолму 1921. године. 

Тефи је врло рано почела да пише. Још у 
Русији штампала је прве стихове, у часопису 
Север, али убрзо је изградила свој жанр: фељтон 
без политике, хумористичку прозу која јој је 
донела епитет „краљице хумора”. Сарађивала је 
у часописима Сатирикон, Руска реч, калeндару 
информатору Товаришч (Товарищ) и, заједно 
са Аркадијем Аверченком, саставила Општу 
историју, пародију пропраћену карикатурама. 
Тешко да је ико од писаца имаo тако широк 
круг читалачке публике као Тефи. Објављивала 
је искључиво у часописима либералних опре-
дељења, али су је подједнако радо читале обе 
Русије. Један од њених верних читалаца био 
је чак и руски цар Николај II. Њен фељтон 
„Ке-феръ?”, настао у емиграцији, у целини 
је био објављен у совјетској штампи. „Тешко 
је одредити суштину њене уметности. То 
је у одређеном смислу ,стваралaштво ни из 
чега‘. Она, као Нaташа Ростова, ,не стреми да 
буде паметна‘. Њен очаравајући хумор, њена 

блистава оштроумност бира обичне сижее, јер 
за њу необични не постоје“,1 писао је о њој М. 
Алданов. Њена прва књига Хумористичка проза 
појавила се 1910. године у Санкт Петербургу, у 
време када је Тефи била већ врло популарна. 
Књига је доживела десет издања, а онда је 
изашла и њена друга књига Человекообразные, 
затим следе наслови Дим без ватре (Дым без 
огня), Карусель, И стало так... У то време њени 
комади изводе се у многим позориштима Санкт 
Петербурга, продаје се парфем назван по њој, 
а појавиле су се и популарне бомбоне „Tефи”. 
„Проницљива, дружељубива, оригинална, са 
великим стваралачким потенцијалом, пленила 
је оптимизмом и уносила свежину у књижевно-
уметничку атмосферу Петербурга, учествовала 
је у свим књижевним догађајима, концертима, 
добротворним акцијама, комисијама...На књи-
жевним вечерима код Фјодора Сологуба, на 
молбу домаћина, она је редовно говорила своје 
стихове.”2 

После Октобарске револуције Тефи је морала 
да напусти Русију. Прошавши тежак емигрантски 
пут преко Крима и Константинопоља, 1920. 
године долази у Париз. „Прах из Москве на 
машни старог шешира, чувам као симбол 
свети...” писала је Тефи. У штампи се појавио 
њен текст („Носталгија”) у коме она говори о 
безнађу руског човека у емиграцији: „Долазе 
наше избеглице. Измождени, поцрнели од глади, 
преједају се, разгледају како да доведу у ред 
нови живот, и одједном гасну. Очи тамне, клону 
опуштене руке, и вене душа, окренута ка истоку. 
Ни у шта не верујемо, ништа не очекујемо, 
ништа не желимо. Плашили смо се смрти 
тамо, а умрли смо овде. То смо ми – једну смрт 
другом смо заменили. Мислимо само о томе шта 
се сада дешава тамо: занима нас само то што 
долази отуда.”3 Тефи је у емиграцији постала 
омиљени писац својих сународника. Њена 
проза објављивана је у познатим емигрантским 
часописима, Последњим новостима и Звону, 

Несиба Палибрк-Сукић
Градска библиотека Панчево

Тефи у Панчевцу
Рођена сам у Петербургу у пролеће, а, како је познато, наше петeрбуршко пролеће веома је 
променљиво: час сија сунце, час пада киша. Због тога и ја, као на фронтону древног грчког 

театра, имам два лица: оно које се смеје и оно које плаче.
Надежда Тефи
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па чак и у Современных записках. Она је у 
емиграцији провела 32 године. Била је у Паризу 
блиска пријатељица Ивана Буњина (њихово 
пријатељство није никада престало). Њене књиге 
штампане су у Паризу, Берлину, Прагу, Београду, 
објавила је око 30 наслова (по неким изворима 
око 40). Објављивала је приче, фељтоне, драме, 
поезију, па чак и роман. Око половина објављених 
радова изашло је у емиграцији.  

Посебно место у стваралаштву Тефи зау-
зимају њена сећања о савременицима, Буњину, 
Мерешковском, Зинаиди Гипиус... Недавно су 
објављена у Русији под насловом Моя летопись. 

У Панчеву је између два светска рата 
постојала велика руска колонија и повремена 
сарадња руских интелектуалаца у међуратној 
српској штампи, тако да су се фељтони Тефи, 
двадесетих година прошлог века, могли читати 
у недељном листу Панчевац.4 У сталној рубрици 
„Подлистак” објављене су њене кратке приче 
Своји па туђи,(19. јун 1921), Индустрија лепоте 
(3. јул 1921) и Лењост (6. новембар 1921). Све 
три приче објављене су у преводу Фјодора 
Павловича Демјанкова, емигранта из панчевачке 
руске колоније, који је у Русији био војни лекар 
и државни саветник. Рођен је 1864. у Белорусији 
(град Могиљов), умро је у Панчеву 1927. године 
(сахрањен на Православном гробљу). Године 
1924. у Панчевцу се појавила и прича Случај са 
кечигом,  преводилац није потписан. 

Због близине Београда, кроз Панчево су 
прошли многи руски интелектуалци и писци, 
Владимир Алексејевич Мошин, који је предавао 
у панчевачкој гимназији, Иља  Голенишчев 
Кутузов, Јекатерина Леонидовна Таубер, Ана 
Мухина... Године 1928, када је у Београду одржан 
Први конгрес руских заграничних писаца и 
новинара и када су тамо  боравили многи познати 
руски писци из емиграције, Тефи није дошла. 
Објаснила је то тиме да је касно добила позив5.  
Али у причи Лењост  Тефи помиње Србију, па у 
једној реченици каже: „Ја нисам лењ – одговори 
трговац – за путовање из Чачка у Београд колима 
потребно је време”. Извори о Тефи не говоре да 
је она боравила у Србији, али је о Србији могла 
слушати од руских емиграната у Паризу6, или 
је можда помињање српских градова слободан 
превод преводиоца. У сваком случају, боравак 
руске емиграције у Панчеву утицао је на то да 
се  њена хумористичка проза кроз фељтон у 
међуратној српској штампи могла читати већ 
почетком прошлог века.  Први преводи Тефи 
на српски језик упознали су нашег читаоца са 
овом ретко талентованом фељтонисткињом. 

„Трагична је судбина писца, који је имао несрећу 
да буде добар фељтониста.” То се десило и са 
Тефи, како је писао Михаил Осипович,  „велика 
популарност фељтонисткиње помрачила је њено 
право лице великог писца, ретког психолога 
и искреног песника људске душе (...) Књига 
прича Тефи пуна је бола који се смеје. Није 
потребно нагађати у којим стварима је Тефи 
близак Достојевски, а у којим Буњин. Она је 
задивљујуће руска, та ,оштроумна књижевница‘ 
Тефи: она прекрасно уме да гледа кроз оног ко 
од ње очекује духовиту реч. Каже – и гледа: шта 
је он видео иза шаљивог смеха? Да ли је видео 
оно што уопште није ни налик на смех?”7

1 Тэффи. Passiflora. Издательство журнала „Театръ“. 
Берлинъ, 1923 годъ / М. Алданов // Современныя 
записки. – XVII, 4-5. – Стр. 485. Право име аутора Марк 
Александрович Ландау
2 „Королева” из „Сатирикона” / Татьяна Белогорская // 
Сайт: Журнал „Вестник” (www.vestnik.com/win/)
3 Исто
4 Руси, сарадници у српској штампи између два рата: 
Сергеј Мошин; Владимир Мошин; Борис Гонтарев и 
други анонимни аутори, руски емигранти из панчевачке 
руске колоније. Преводи с руског језика у рубрици 
„Подлистак” : Демјанков; Петар Барјактаревић; Милан 
Зако. О Русима су писали : Миховил Томандл (интервју 
са  Врангелом), српски новинари о руској емиграцији у 
Панчеву, многи потписани и многи непотписани.
5 Руска литерарна Србија : 1920-1941 / Остоја Ђурић. 
– Горњи милановац : Дечје новине, 1990. – Стр. 166.
6 Алексеј Арсењев
7 Н. А. Тзффи. Вечерний денъ. Разсказы.  Изд. “Пламя. 
Прага. 1924. / Мих. Ос. // Современныя записки. – XXIII. 
– Стр. 476.
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Случај са кечигом: 
американска прича

Од свих врста савремене литературе је, 
несумњиво, најкориснија американска при-
поветка, коју, место фељтона, налазимо у 
американским новинама.
У таквој једној причи ће читалац наћи сва 
потребна обавештења, како за себе, тако и за 
целу своју породицу.
Сматрам за своју пријатну дужност да оне особе, 
које нису имала никад прилике да прелиставају 
америчке новине, упознам макар у главним 
цртама са таквом једном приповетком.
Дакле:

„Купујте само Бекову кечигу”

(Приповетка Џона Вотсона, који жели да 
се ожени удовицом осредњих година, која има 
осредњи капитал)

 
Кћи милијардера Џексона устаде веома 

рано.
То је учинила по савету знаменитог лекара 

Дагласа, који станује у 16. авенији, стан 3, а 
прима сваког дана од 2-6 часова увече, по цени 
од једног долара за визиту.

Мис Џексон притиште дугме електричног 
звонцета, купљеног у 8. авенији број 16, јефтино 
без конкуренције, па рече собарици, која дотрча 
на њен позив, а која беше најмљена у бироу 
поштене послуге, где се увек може наћи добра 
послуга са препоруком и гаранцијом – Мис 
Џексон рече, дакле, дотрчалој служавци:

– Једу ми се кечиге! Донесите ми брзо кечиге 
из Вајтове фабрике конзерви.

 – Та шта то говорите! – пљесну рукама 
поштена служавка са гаранцијом. – Ја сам 
читала већ неколико опомена у погледу Вајтове 
фабрике. Она је несавесна, њена кечига је рђавог 
квалитета и рђаво је примљена.

– Ама, досадиле су ми већ Бекове конзерве, 
па би мало да променим.

И милијардерова кћи безбрижно одмахну 
руком, а собарица са препоруком и гаранцијом 
из „бироа поштене послуге” учтиво се поклони 
и оде да изврши добивену наредбу. Мис Џексон 
поче да се облачи.

Пошто навуче чарапе без шава, са два лица, 
купљене необично јефтино код фирме „Мери 
Блек и Синови”, она се уми сапуном „Бела 
патка”, набављеним за четири цента у трговини 

Џеки Ватсона (оца пишчевог) без конкуренције. 
Тај сапун даде кожи младе милијардерке 
непостижну белину.

Очешљавши се несаломивим Петерсовим 
чешљем, Мис Џексон обуче хаљину – врло 
јефтину, продаје се на почек! – купљену такође 
код Мери Блек, и на тај начин заврши своју 
јутарњу тоалету, очекујући поручену кечигу.

Мислећи о кечиги она ипак не заборавља 
младог Давида Деја, који јој се необично свиђао. 
Она је радо хтела да пође за њега, али јој је 
отац рекао да никад неће дозволити да једног 
милијардера кћи уда се за обичног милионера.

Најзад дође поштена собарица и донесе 
кутију Вајтових конзерви.

Таман је млада милијардерка појела један 
залогај, а њој се одједном смучи. Ствар је била 
јасна као дан: риба је рђавог квалитета.

– Брже ми дајте патентоване Гринове пилуле 
– рече она собарици.

Тек што се муке младе Американке стишаше, 
а телефон поче да звони.

– Ало!..- једва изговори мис Џексон, сва 
измучена рђавом кечигом. – Ко је на телефону?

– То сам ја љубави моја! Ја до гроба твој 
Давид Деј. Моли се Богу за мене.

– А што? Шта се десило?
– Десило се да сам се опкладио у милијарду 

долара са твојим оцем. Ако добијем опкладу, 
бићу милијардер те ћу се моћи оженити тобом; а 
ако изгубим, мораћу се заувек одрећи тебе, мила 
моја, и исплатити у року од двадесет година 
изгубљену суму.

– А око чега сте се опкладили? – упита мис 
Џексон, дрхтећим гласом.

– Кладили смо се око тога које су конзерве 
боље. Ја кажем да су Бекове боље, а твој отац 
вели да су Вајтове.

Мис Џексон дрекну од радости.
– Пожури код мене Давиде! Брзо јер ја сам 

већ твоја, до гроба твоја, и ништа нас више не 
може раставити, пошто је мени баш малочас 
позлило од Вајтове кечиге!

Годину дана доцније, млада госпођа Деј 
донесе са осмехом своме мужу буцмастог и 
плавокосог Чарлса који пружи своје ручице 
према оцу и протепа прву своју реченицу: 

– Купујте само Бекову кечигу!
И родитељи се згледаше са сузама у очима.

(Панчевац, 24. август 1924)
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BIBLIOTEKA
RAZGRANATIH STAZA

Један од најрепрезентативнијих и највећих 
писаца српских, а извесно и европских, Данило 
Киш, уписан је несвакидашњим поводом у 
летопис града на Ветерници. Непресахло 
сећање на његова два боравка у Лесковцу траје 
до наших дана.

Дочекан и поздрављен већ код своје прве, 
дводелне књиге Мансарда и Псалм 44 као 
изразит модернист, до данас глорификован и као 
писац потоњих дела Башта, пепео, Пешчаник 
и Рани јади, подржан је и у Лесковцу не само 
као узор, већ и узорак програма целе генерације 
југословенских прозаика шездесетих година 
минулог века. Гостопримство му је указано у 
Народној библиотеци, на књижевној вечери чији 
је смисао и био очување истинских вредности 
уметничког стваралаштва и културе.

На шта све указује фотографија писца, 
колико очигледна, толико и неочекивана када је 
реч о овом јужносрбијанском граду? Кишовски 
речено, писца затичемо усталог и усправног, без 
застанка удубљеног у отворену књигу, са висине 
његовог вижљастог раста и коврџаве црне косе.

Време, о коме је наш писац проживљено 
писао да жестоко све изједа, није одагнало с 
фотографије излазак Данилове књижевне звезде 
на ондашњем уметничком небу југословенске 
и српске културе. Њеним сјајем блиста име 
књижевника Данила Киша и данашњем читаоцу, 
као тадашњем посетиоцу недатоване књижевне 
вечери. Можда њен сјај исто толико и не треба 
приписати непосредном поводу његовог боравка 
у Лесковцу, уосталом и свуда где је наступао, 
јер су само привремени и пролазни наспрам 
његовог трајног и непролазног дела.

Време је, како се зна добро, пре у стању да 
нас заведе, но да нас до циља доведе. Данас 
тим пре може бити занимљив за историчаре 
књижевности још један боравак Данила Киша 
у Лесковцу, из основа другачијим поводом, 
сврхе и вредности посленичког чина Кишовог 

бављења књижевношћу. Сада је накнадно 
важно уважити сценски покушај лесковачких 
аматерских глумаца бар онолико колико их је 
уважио овај писац, пред којим су, 1967. године, 
приказали Гозбу – Simposion of love, која му се 
допала и ценио је.

Гледаоцу нашег времена данас је немогуће 
„приредити“ је изнова, не због тога што не 
би имала шта да каже не само као ефемерни 
плод једне преживеле књижевне моде, него и 
без сумње у првом реду као непрофесионалне 
сценске творевине.

Приређивачу текстова светских класика 
по Артоовом концепту „позоришта на пола 
пута између речи и мисли“, те шездесет 
седме, у његовом необичном послу, није се 
могла догодити већа срећа од ове: да дело 
које је редитељски осмислио са талентованим 
аматерима из Лесковца буде позвано на сцену 
београдског Атељеа 212. Наиме, захваљујући 
стручној препоруци Бошка Бошковића као 
селектора аматерског фестивала у Параћину, 
велики писац у својству драматурга, и Миодраг 
Драшковић, као уметнички директор Атељеа 
212, одгледали су Гозбу како су је позоришни 
аматери извели пред својом публиком 21. јуна.

Свакако ненадана успелост Гозбе задржала је 
драгоценог госта дан дуже у Лесковцу, годинама 
доцније сећао се Раде Јовић, њен најзаслужнији 
актер. Ми сада знамо по довољно видном трагу 
у листу Лесковчанин (из децембра 1998.) који 
је, на позив потписника ових редова у својству 
главног и одговорног уредника, Раде Јовић 
оставио да је Данила Киша занимало све: од 
историје Лесковца, и менталитета, помало и 
о позоришту, све до Гозбе и Артоа. Ми и сада 
видимо, да је био баш расположен, шалио се, 
делио комплименте двема младим глумицама, 
прорекавши обема сјајан успех на сцени.

Истина, сада више ни Раде Јовић не би 
могао да било шта још каже о стању у коме се 

Саша Хаџи Танчић
Народнa библиотекa „Радоје Домановић“, Лесковaц

„Гозбом“  до БИТЕФ-а
Данило Киш у Лесковцу
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сценско дело обелоданило онога тренутка, пошто 
је крајем прошле године положен у породичну 
гробницу на Светоилијском гробљу, али његово 
писано посведочење тим је драгоценије у много 
чему. Још нам је на основу изложеног сећања, 
које живи једино у овом прилогу, оставио у 
наслеђе овакав след околности: „Када би на 
понеки тренутак остали насамо, Данило ме је 
пријатељски саветовао да се не предајем. Срећан 
што се ствари са Гозбом одвијају сјајно, био сам 
неопрезан, нисам га схватао озбиљно. Зашто 
бих се предавао кад све иде као подмазано.“

Сведочења од битног значаја за Кишов 
боравак у Лесковцу у даљем тексту нема више 
ни у трагу. Познато је, међутим, да је отишао 
из Лесковца 23. јуна, и да их је убрзо, 5. јула, 
чекао испред Атељеа. Да је Гозба примљена 
сјајно може се установити по поруци ових 
редова: „публика је, иако у први мах збуњена 
концепцијом представе, срдачно поздравила 
глумце...“ Даљи један моменат, суштински и 
унутрашњи, од пресудне је важности: Гозба је у 
неку руку најавила БИТЕФ наредне године!

Али истовремено овај моменат сустиже 
и преплиће се с резигнантним Јовићевим 
коментаром, час схватљивим, час из основа 
контрастним, да доласком БИТЕФА „сви су 
заборавили Гозбу“: „Ова представа била је прва 
ласта која је најавила пролеће на југословенским 
сценама, али само прва ласта! Дошле су нове 
ласте и пролеће нових тенденција и данас траје 
на београдским сценама. Показало се и овога 
пута да за аутентични културни доживљај није 
довољан само ентузијазам. Потребно је све 
остало што живот и позориште чине трајним.“

Гозба би тако у хронологији позоришног 
живота и рада у Југославији тога доба била 
претходница „интернационализације“ театра. 
То се, уосталом, види и по поузданом путоказу у 
том смислу, чињеници да је тадашњи драматург 
Атељеа најавио БИТЕФ, започет у Београду 
наредне 1968. године: „Киш ми је рекао да 
имам сјајан ансамбл, да по сваку морам да га 
одржим, да ће ускоро Београд повући значајан 
потез у схватању позоришта и да сам, ко зна 
како и зашто, начинио корак у сусрет тим 
догађајима.“

Дубоко прожет свешћу о изузетности 
гостовања Гозбе у Београду, као уметничкој 
најави БИТЕФ-а, пред којим је тек имала да 
се отвори будућност достојна његове светле 
традиције, Раде Јовић, колико сада смемо 
закључивати, не призива случајно и сећање и 
госпођу Миру Траиловић, уважену управницу 
која „ето, заједно са Кишом и Драшковићем, 
има снаге да лесковачким аматерима уступи 
сцену сјајног позоришта.“ После ове службе, 
наредном – као директор БИТЕФ-а – госпођа 
Мира Траиловић је „створила нови позоришни 
свет у Београду“. Ове несумњиво тачне речи 
лесковачког писца Радета Јовића о угледном 
уметничком директору Атељеа 212 изврсно 
пристају не само њеном лику и делу, него 
одговарају и сјајном писцу, великом човеку и 
заљубљенику у све необично, ново и лепо – 
Данилу Кишу, јер је био једини који је, похвално 
вели Јовић, у Гозби поверовао до краја, исто 
онако као што је он веровао у стваралаштво 
творца Гробнице за Бориса Давидовича и Часа 
анатомије. 



Pan~eva~ko ~itali{teLINK

12

У последњој недељи октобра прошле године, 
у Салцбургу (Аустрија) je одржан седмодневни 
скуп библиотечко-информационих стручњака на 
тему Библиотеке у 21. веку. Скуп је организовао 
један од најпознатијих међународних образов-
них центара, Салцбург Семинар, бавећи се, по 
први пут у готово шест деценија свога постојања, 
тематиком библиотечке делатности. У складу са 
опредељењем да истражује теме од глобалног 
значаја кроз интензивни дијалог и отворену 
размену мишљења, Салцбург Семинар је, по-
водом преважног питања положаја библиотека 
у наступајућем добу, окупио 58 учесника из 28 
земаља света (www.salzburgseminar.org).

Радни дан учесника Скупа био је прецизно 
испланиран: једносатно излагање еминентног 
предавача пратила је двосатна дискусија, док 
су преподневни рад у пленуму смењивале 
поподневне активности у радним групама. Теме 
предавања пажљиво су изабране, баш као и 
предавачи:
- Бил Симпсон (ко-председавајући), директор 

библиотеке „Џон Рајландс“ на Универзитету у 
Манчестеру, говорио је о управљању променама;
- Крис Расбриџ, директор информационих 
служби на Универзитету у Глазгову, одржао 
је предавање на тему „Информационо-кому-
никационе технологије и њихов утицај на 
библиотеке у 21. веку“;
- Сохер Вастави, управница Александријске 
библиотеке, елаборирала је однос феномена 
културе и феномена информације у тексту под 
називом „Проток и достављање информација у 
различитим културама“;
- Пол Леклерк, председник и извршни директор 
Јавне библиотеке у Њујорку, осмислио је и пред-
ставио радни и професионални профил биб-
лиотекара у 21. веку;
- Кеј Расерока, председница IFLA-e, говорила 
је о заступању професионалних вредности и 
различитим облицима партнерстава као актив-
ностима које обезбеђују успешан рад библиотека 
и библиотечких асоцијација; 
- Ингрид Бузман, управница Јавне библиотеке 

у Штутгарту, пренела 
је учесницима Ску-
па лична искуства 
везана за изградњу 
нове зграде библио-
теке у овом граду и 
осветлила проблема-
тику планирања биб-
лиотечких зграда за 
21. век, обухвативши 
архитектонска и 
функционална реше-
ња, упоредо са ми-
сијом и циљевима 
библиотека будућ-
ности; 
- Мартин Гомез, пред-
седник и извршни 
директор Савета 

Гордана Стокић
Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду

Библиотеке у 21. веку

Предавачи за 21. век: Крис Расбриџ, Сохер Вастави, Кеј Расерока, Алберта Артурс,
Бил Симпсон, Ингрид Бузман, Пол Леклерк и Мартин Гомез
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библиотеке „Џон Рајландс“ на Универзитету у 
Манчестеру, говорио је о управљању променама;
- Крис Расбриџ, директор информационих 
служби на Универзитету у Глазгову, одржао 
је предавање на тему „Информационо-кому-
никационе технологије и њихов утицај на 
библиотеке у 21. веку“;
- Сохер Вастави, управница Александријске 
библиотеке, елаборирала је однос феномена 
културе и феномена информације у тексту под 
називом „Проток и достављање информација у 
различитим културама“;
- Пол Леклерк, председник и извршни директор 
Јавне библиотеке у Њујорку, осмислио је и пред-
ставио радни и професионални профил биб-
лиотекара у 21. веку;
- Кеј Расерока, председница IFLA-e, говорила 
је о заступању професионалних вредности и 
различитим облицима партнерстава као актив-
ностима које обезбеђују успешан рад библиотека 
и библиотечких асоцијација; 
- Ингрид Бузман, управница Јавне библиотеке 

у Штутгарту, пренела 
је учесницима Ску-
па лична искуства 
везана за изградњу 
нове зграде библио-
теке у овом граду и 
осветлила проблема-
тику планирања биб-
лиотечких зграда за 
21. век, обухвативши 
архитектонска и 
функционална реше-
ња, упоредо са ми-
сијом и циљевима 
библиотека будућ-
ности; 
- Мартин Гомез, пред-
седник и извршни 
директор Савета 

урбаних библиотека у Еванстону (Илиноис, 
САД) говорио је о модалитетима креирања 
библиотечких услуга с обзиром на потребе 
корисника у локалној заједници; 
- Алберта Артурс (ко-председавајући), само-
стални консултант за област уметности и 
друштвених наука, синтетизовала је домете 
Скупа у тексту под називом „Поуке за 21. век.“ 

Четири радне групе у које су подељени 
учесници Скупа бавиле су се: а) библио-
текарством у 21. веку; б) односом библиотека 
са локалном средином; в) потребама корисника 
библиотека и придобијањем нових чланова; 
г) обезбеђивањем финансијских средстава и 
подршке за библиотеке. Резултати до којих 
су дошле поједине радне групе презентовани 

су и оцењени последњег дана Скупа, радом у 
пленуму. 

Садржински, методолошки и организационо 
изванредан, салцбуршки семинар на тему 
Библиотеке у 21. веку био је јединствена при-
лика за сусрет са колегама из различитих 
крајева света, за стварање професионалних 
контаката и размену искустава. Дух заједништва 
и разумевања који је красио скуп у Салцбургу 
наставља се и сада кроз бројне и различите 
контакте учесника Семинара. Њих у великој мери 
подстиче и сам организатор, ради остварења 
иницијалне идеје Семинара о успостављању 
хуманистичке, интелектуалне и демократске 
–  људске мреже. 

Палата Леополдскрон
... не само историјски споменик Аустрије

На петнаестак минута хода од центра Салц-
бурга налази се палата Леополдскрон, здање 
подигнуто у рококо стилу око 1736. године. 
Салцбуршки надбискуп Леополд Антон фон 
Фирмијан (1679-1744), потомак тиролских пле-
мића чије породично стабло има корене у 12. 
веку, изградио је ову палату потврђујући своје 
богатство и љубав према уметности једнако 
колико и покушавајући да поправи углед своје 
породице у Европи након што је, по његовој 
наредби, из надбискупије у Салцбургу на бру-
талнан начин прогнано 22000 протестаната. 
Палата коју су зидали најбољи европски 
мајстори онога доба, украшена сликама 
Рембранта, Рубенса, Дирера, Тицијана, у којој је 
Леополд Моцарт био чест гост а његов мали син, 
по свој прилици, имао неке од првих наступа, 
и дословно је заробила срце салзбуршког 
надбискупа: након смрти, његово тело је, према 
протоколу, сахрањено у салзбуршкој катедрали, 
али је његово срце покопано у капели здања  
које је толико волео. 

Породица фон Фирмијан продала је Лео-
полдскрон 1837. године, а у наредних 80 година 
палата је неколико пута мењала власнике и 
непрестано пропадала. Бољи дани наступили 
су након што ју је 1918. године купио Макс 

Раjнхарт (1873-1943), један од највећих 
позоришних редитеља 20. века, дугогодишњи 
директор Немачког театра и Камерних игара 
у Берлину, те један од оснивача чувеног 
Фестивала у Салцбургу (1920). Убрзо након 
рестаурације (током које је сам Рајнхарт 
пројектовао простор библиотеке као реплику 
оне у манастиру Св. Гала), Палата ће готово 
пуне две деценије бити стециште позоришних 
писаца, продуцената, глумаца, композитора, 
дизајнера и сликара из целе Европе. Године 
1938. нацистичке власти конфисковале су 
Леополдскрон као „јеврејски посед”, а 1945. 
аустријске власти су га вратиле глумици 
Хелени Тимиг, супрузи сада већ преминулог 
Рајнхарта. Када је, наредне године, она понудила 
Клеменсу Хелеру, тек дипломираном студенту 
са Харварда, Леополдскрон као место за одр-
жавање међународних семинара и окупљање 
интелигенције, сматрала је да тиме на најбољи 
начин наставља дело свога мужа, развијано на 
тлу Европе и крунисано успехом у Америци. 

Прва сесија Салцбург семинара одржана 
је током лета 1947. године, а крајем 2004. 
организована је 423. сесија, са којом се број 
учесника Семинара попео на 23000, а број 
земаља из којих потичу на 150. Салцбург 
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семинар постао је, у 
протеклим деценијама, је-
дан од најзначајнијих међу-
народних образовних цен-
тара, посвећен слободној 
размени идеја и стицању 
глобалне перспективе за 
будуће лидере. Актуелне 
теме, најкомпетентнији 
предавачи, разноврсне ме-
тоде рада, окружење које 
фасцинира, те савршена 
удобност и организација, 
чине учешће на  Салцбург 
семинару јединственим до-
живљајем.

Палата Леополдскрон 
постала је власништво Салцбург семинара 
1957. године. Оближњи Мајерхоф, првобитно 
део поседа породице Фирмијан, купљен је 1973. 
ради удобнијег смештаја учесника и опремања 
савременог рачунарског центра. Када сесије 
Салцбург семинара нису у току, и Палата Лео-
полдскрон и Мајерхоф служе као простор за  
конференције и ексклузивне банкете. 

Зимски предео: Палата Леополдскрон на залеђеном језеру и једна од најстаријих и 
најочуванијих европских тврђава у даљини (Hohesalzburg Festung)

Због лепоте ентеријера и екстеријера, 
многи уметници покушавали су да овековече 
Леополдскрон, а филмски сладокусци требало би 
да знају да је у њему сниман филм „Моје песме, 
моји снови”. Но, ако желите да се подсетите 
и да уживате, немојте филм гледати овде... У 
Мајерхофу га емитују када год пожелите. 

Семинар и радионица
У Хелсинкију је од 21. до 23. априла организован семинар под називом „Мале библиотеке – 
повезивање нас чини јачим“. Учествовали су претежно библиотекари из Скандинавије (Финска, 
Данска, Норвешка, Шведска, Естонија)... У раду семинара у оквиру радионице „Компетенције 
особља“ учествовала је и Јасмина Нинков, директор Библиотеке „Милутин Бојић”. Више о 
семинару можете наћи на веб-сајту организатора, Градске библиотеке из Хелсинкија (www.
libraryhel.fi).
У оквиру семинара организована је и студијска тура кроз библиотеке Финске, где су показане 
најновије библиотеке у земљи која важи за лидера у овој области.
Више о овом можете прочитати на сајту Библиотеке „Милутин Бојић” (www.milutinbojic.org.yu)

На Манчестер Универзитету, у истоименом граду у Енглеској, 18-20. 2. одржана је експертска 
радионица на тему мерења утицаја локалних 
културних установа на своју средину („импакт 
анализа“). Радионицу је водио чувени професор 
Питер Брофи,  један од највећих светских 
ауторитета у области евалуације рада библиотека 
и информативних центара. Учествовало је само 
дванаест експерата из Европе, а међу њима и 
Јасмина Нинков, директор Библиотеке „Милутин 
Бојић”.
Књига професора Брофија  Јавне библиотеке 
у 21. веку ускоро ће на српском језику бити 
доступна и нашим библиотекарима у едицији 
Библиотека плус.

Јасмина Нинков
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MRE@A

Stanje automatizacije

Hrvatska je od 1980-ih bila aktivni sudionik 
i pokretač razvoja postupaka standardizirane ob-
rade knjižnične građe na jugoslavenskoj i među-
narodnoj razini. Početkom 1980. Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) bila je prva 
nacionalna knjižnica u tadašnjoj državi koja je 
primijenila raspoloživu informacijsku tehnologiju 
i međunarodne standarde za stvaranje knjižničnoga 
strojno čitljivog kataloga – baze podataka i OPAC-
a, te izradu bibliografija.1

Tijekom osamdesetih i devedesetih u Hrvatskoj 
je razvijen veći broj knjižnično-informacijskih 
sustava od kojih se svaki upotrebljava ne samo 
u jednoj vrsti knjižnica za koje je bio prvotno 
izrađen već i u različitim vrstama knjižnica. Ako 
se uzmu u obzir različite verzije pojedinog soft-
verskog programa, u hrvatskim se knjižnicama 
danas upotrebljava njih deset koji su svi izrađeni 
u Hrvatskoj osim UNESCO-vog programa CDS/
ISIS. Većina se navedenih knjižničnih sustava može 
smatrati integriranima, što znači da su automatizirani 
svi dijelovi poslovanja, od nabave i obrade građe, 
do strojno čitljivog kataloga, OPAC-a, odnosno 
WebPAC-a i kontrole posudbe. Od navedenih sus-
tava samo dva podržavaju fizički skupni katalog 
i kooperativnu katalogizaciju – to su CROLIST 
koji razvija Nacionalna i sveučilišna knjižnica 
i ZAKI koji razvijaju Knjižnice grada Zagreba, 
međutim, još uvijek ne postoji jedinstveni skupni 
katalog hrvatskih knjižnica – fizički ili virtualni 
(implementacijom standarda za komuniciranje 
između otvorenih sustava ISO 23950). Valja, 
međutim, naglasiti da određeni broj knjižnica još 
uvijek nema nikakvu računalnu obradu podataka 
niti pristup internetu.

Uzroci takvome stanju su različiti. Jedan 
od osnovnih razloga može se pronaći u neurav-
noteženosti raspoloživih knjižničnih sustava u 
određenom razdoblju, stupnju razvoja informatičke 
tehnologije i njenoj dostupnosti, raspoloživom 
informatičkom osoblju i prepoznatim razvojnim 
potrebama ovisno o tipičnim poslovima pojedinih 

vrsta knjižnica. Drugi je razlog pomanjkanje 
dosljednog strateškog plana automatizacije 
knjižnica, koji bi, kao takav, bio organizirano i 
financijski praćen resornim ministarstvima.2

Skupni katalog i kooperativna katalogizacija

Skupni katalog koji podržava knjižnično-
informacijski sustav CROLIST najveći je po broju 
zapisa i knjižnica koje u njemu rade,3 te će se ovdje 
opisati kao primjer realizacije ideja i razmišljanja 
unutar knjižničarske i informatičke struke o 
predmetu bavljenja i smjeru razvoja knjižnično-
informacijskih sustava.

Za odabir informatičke platforme sustava 
CROLIST krajem 1980-tih odabran je operativni 
sustav UNIX, relacijska baza Oracle i programski 
jezik C4, što se pokazalo izvanrednim tehnološkim 
– danas najveći sustavi u svijetu rabe tu tehnologiju 
(npr. Voyager Endevour, Aleph, novi sustav 
OCLC-a), i konceptualnim rješenjem - suvremena 
razmišljanja o modeliranju bibliografskih i auto-
riziranih podataka u okviru modela entitet-odnos 
preuzeta su iz teorije relacijskih baza podataka 
što pokazuju IFLA-ine studije o uvjetima za 
funkcionalnost bibliografskih5 i autoriziranih po-
dataka.6 Sustav je implementiran u Nacionalnoj i 
sveučilišnoj knjižnici početkom 1991, s modulima 
za katalogizaciju bibliografskih i autoriziranih 
podataka (integrirane baze podataka), pretraživanje, 
tiskanje kataložnih listića i prijenos podataka u 
formatu ISO 2709, a tijekom godina razvijan je u 
integrirani sustav koji prati cjelokupno knjižnično 
poslovanje i objavljivanje nacionalnih bibliografija 
(vidjeti na: http://www.nsk.hr/bibliografije/niza.
html) i biltena prinova (vidjeti npr: http://www.gkzd.
hr/anew/index.html). Krajem 2004. implementiran 
je u 66 umreženih knjižnica svih vrsta koje sudje-
luju u skupnom katalogu izravno ili neizravno 
putem podsustava, tj. podsustav knjižnica Zadarske 
županije, knjižnica Sveučilišta u Rijeci koje djeluju 
u Puli i Sveučilišta u Osijeku (http://www.nsk.hr/
opac-crolist/crolist.html).

Skupni katalog, koji je ujedno i katalog NSK, 

Mirna Willer 
Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 

Knjižnično-informacijski sustavi
u Hrvatskoj:

stanje i pravci razvoja
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razvijen je na modelu kooperativne katalogizacije 
i sustava tečajeva radi dodjeljivanja ovlasnica tj. 
dozvola za katalogizaciju pojedine vrste građe te 
preglednih zapisa za autorske i predmetne odrednice 
(authority records), i označivanje shemom UDK. 
Rad u skupnom katalogu može biti aktivan, tj. 
katalogizator koji je dobio ovlasnicu može izvorno 
katalogizirati, ili pasivan, tj. katalogizator samo 
preuzima zapise u svoju bazu podataka. Time je 
osigurano da se zapisi izrađuju prema prihvaćenim 
standardima i njihovim interpretacijama, što na-
čelno garantira kvalitetu kataloga. Prilikom online 
preuzimanja odabranih bibliografskih zapisa, u 
lokalnu bazu se, uz bibliografski zapis, preuzimaju 
svi pregledni zapisi vezani uz taj bibliografski, te 
sve indeksne strukture razvijene nad pojedinim 
bibliografskim i preglednim zapisima, koje pritom 
online ažuriraju indekse zajedno s preuzetim 
zapisima u lokalnom sustavu. Pretraživanjem skup-
nog kataloga za najnovije izdanje knjige Vlak u 
snijegu Mate Lovraka dobivamo prikaz jedinice i 
popis svih knjižnica koje su preuzele taj zapis (slika 
1). Zaplavljeni naziv knjižnice upućuje korisnika na  
odgovarajući zapis u odabranoj knjižnici sa svim 
odgovarajućim podacima o raspoloživosti primjer-
ka (slika 2). Naziv knjižnice koji nije zaplavljen 
znači da knjižnica još nema WebPAC, tj. da njen 
katalog nije dostupan na internetu pa se korisnika 
upućuje na elektroničku poštu ili telefonski broj 
gdje može dobiti daljnje informacije o traženoj 
publikaciji. Takve knjižnice, međutim, premda ne-
maju izravni priključak na internet, rade u sustavu 
skupnog kataloga i kooperativne katalogizacije putem 
priključka na internet preko fiksne telefonske mreže.

Odabrani primjer pokazuje na važnost rada u 
skupnom katalogu i u odnosu na ažurnost podataka. 
Izdanje iz 2004. odabrane knjige obrađeno je u NSK 
u kolovozu 2004. u okviru programa katalogizacije 
u publikaciji (CIP) kao pretpublikacijski zapis. 
Premda taj zapis nije dopunjen podacima o fondu 
u NSK i potrebnim bibliografskim podacima za 
nacionalnu bibliografiju – očito zato što publikacija 
nije još pristigla u knjižnicu u okviru sustava 
obveznog primjerka, druge knjižnice, koje su u 
međuvremenu kupile knjigu, preuzele su zapis i 
stavile svoj primjerak na raspolaganje korisnicima.

WebPAC: kretanje katalogom
i dostup elektroničkim publikacijama

Kvalitetu kataloga, kao što je već rečeno, 
načelno osigurava primjena međunarodnih i na-
cionalnih standarda, pravilnika i smjernica pri 
izradi zapisa, te ujednačena praksa unutar sustava 
knjižnica. Radi se o IFLA-inim standardima ISBD 
za sve vrste građe, tablicama UDK, pravilima za 

predmetno označivanje, UNIMARC formatima 
za bibliografske i predmetne zapise i Pravilniku 
i priručniku za izradbu abecednih kataloga Eve 
Verona koji je nadopunjen smjernicama za strojno 
čitljivo katalogiziranje u formatu UNIMARC 
za pojedine vrste građe, npr. smjernicama za ka-
talogizaciju stare knjige (http://www.nsk.hr/e-
izdanja/430305116.htm) i elektroničke građe 
(http://www.nsk.hr/knjizara/uputebuzinanovi.pdf). 
Dobro izrađen zapis osigurat će korisniku točnu 
i pouzdanu informaciju temeljenu na zadacima 
kataloga, a sustav, koristeći tehnologiju adekvatne 
izgradnje baze podataka, npr. integrirane baze 
s bibliografskim i autoriziranim podacima, i in-
ternetske tehnologije trebaju pružiti dodatne mo-
gućnosti jednostavnog pristupa podacima, po 
mogućnosti na način kako se pretražuje internet, 
uz omogućavanje naprednih pretraživanja jedno-
stavnim proširenjem korisničkog upita i, ako je 
publikacija elektronička, pristupa traženoj jedinici.

Sustav CROLIST dizajniran je tako da podr-
žava sve ove zahtjeve. Na primjer, korisnik pri-
stupa katalogu i odmah mu se nudi jednostavno 
pretraživanje po ključnim riječima. Naime, prema 
analizi log file-a ustanovljeno je da korisnici najviše 
pretražuju katalog po ključnim riječima, a zatim po 
imenu autora pa naslov, itd. Upit je „bug“ (slika 3), 
i korisnik će dobiti sve jedinice koje u nekom od 
naslova, predmetnici ili u odrednici imaju tu riječ 
bez obzira na vrstu građe (slika 4). Za korisnika je 
najzanimljivija jedinica elektronički časopis Bug on 
line, označen ikonom za elektroničku publikaciju, 
te on može izravno, odabirom te ikone, pristupiti 
časopisu na mreži ili odabrati zapis za daljnje 
informacije (slika 5). Odabirom zapisa korisnik 
može pristupiti odabranoj elektroničkoj publikaciji 
na internetu, ali i odabrati druge mogućnosti koje 
mu se nude: zapis o časopisu u drugom mediju, tj. 
njegovu tiskanu verziju, zapis o prilogu – Mreža 
(Online), srodne časopise odnosno građu odabirom 
na UDK. Odabirom njegove tiskane verzije (slika 
6), korisnik će dobiti i odgovarajuće podatke o 
fondu, te mogućnost daljnjeg kretanja katalogom, 
npr. odabirom na ime urednika, prikazat će se sve 
jedinice u kojima je ta osoba imala neku vrstu 
odgovornosti za stvaranje ili nastanak djela a što je 
rezultat datoteke preglednih zapisa (slika 7).

Pravci daljnjeg razvoja: digitalni arhiv

Uz internetsku adresu za pristup časopisu Bug 
on line, korisniku se nudi i adresa arhiva (vidjeti 
sliku 5). Za sada je pristup mrežnom časopisu 
pohranjenom u digitalnom arhivu zaštićen lozinkom 
budući da je razvoj toga dijela digitalnog arhiva još 
u toku. O čemu se radi?
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Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Sveučilišni 
računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 
potpisali su početkom studenoga 2003. ugovor 
o suradnji na Projektu uspostave sustava za 
preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka 
hrvatskih mrežnih publikacija. Cilj projekta bio je 
razviti sustav za preuzimanje i arhiviranje obveznog 
primjerka hrvatskih publikacija na internetu uz 
očuvanje, u najvećoj mogućoj mjeri, autentičnosti 
njihova sadržaja, oblika i funkcionalnosti, a u svrhu 
njihove dugoročne zaštite i korištenja u budućnosti. 
Do studenoga 2004. razvijen je sustav DAMP - 
Digitalni Arhiv Mrežnih Publikacija i ostvarena 
interakcija između sustava DAMP i CROLIST, tj. 
između digitalnog arhiva i kataloga NSK-a.7 

Arhiviranje mrežnih publikacija temelji se 
na konceptu da se pobiru i arhiviraju samo one 
publikacije koje su bibliografski identificirane i 
obrađene, tj. da poslovanje mrežnim publikacijama 
podliježe svim postupcima knjižničnog poslovanja 
kao s građom koja nije mrežna. Posebnosti 
poslovanja s mrežnom građom odnose se na 
upravljanje njihovim arhiviranjem u poslovnom 
procesu interakcije sustava DAMP i  CROLIST. 
Ovdje će se ukratko opisati interakcija sustava i rad 
knjižničara. Nakon što je publikacija obrađena ili 
samo identificirana u katalogu, DAMP preuzima iz 
CROLIST-a osnovne podatke o toj jedinici (naslov, 
URL, učestalost izlaženja itd.) i stavlja ih na popis 
publikacija (slika 8) koje knjižničar u digitalnom 
arhivu treba obraditi. Knjižničar određuje parametre 
pobiranja, npr. jednokratno (npr. pdf datoteka), 
svaki ponedjeljak u tjednu, jednom mjesečno itd, 
dubinu pobiranja ovisno o razgranatosti mrežne 
publikacije koja se pobire, te još neke parametre 
ovisne o web tehnologijama izrade publikacije, 
nakon čega DAMP pobire publikaciju. CROLIST 
preuzima pripremljene podatke o pobranoj pub-
likaciji kojima je ona identificirana i URL arhiva 
koje potom upisuje u bibliografski zapis. Rezultat 
tog postupka je da korisnik može pregledavati 
publikaciju na internetu ili u arhivu.

Jedan od rezultata rada na projektu bio je 
i opis preduvjeta za implementaciju razvijene 
programske podrške u poslovanje NSK te prijedlog 
opsega poslova za daljnji razvoj sustava i njegovo 
korištenje. Daljnji razvoj sustava, tj. druga faza 
projekta koja je u toku, podrazumijeva izradu 
korisničkog sučelje s odgovarajućim sustavom 
autentikacije i autorizacije za javni pristup arhivu 
u svrhu pregledavanja arhivirane građe, modula 
za pobiranje i arhiviranje mrežne građe kojoj je 
pristup zaštićen nekim mehanizmom autentikacije/
autorizacije, modula za preuzimanje i arhiviranje 
arhiva mrežne građe dobivenih izravno od nak-
ladnika, modula za detaljniju dijagnostiku rada i 

statističku analizu sadržaja arhiva, te razvoj sustav 
trajnog čuvanja sadržaja arhiva. S knjižničarskog 
i informatičkog aspekta potrebno je pratiti razvoj 
legislative u odnosu na pobiranje, arhiviranje i 
davanje na korištenje mrežnih publikacija, a samo 
sa knjižničarskog potrebno je procijeniti sadržaj 
arhiva u odnosu na postavljene kriterije odabira 
mrežnih publikacija i ulogu nacionalne knjižnice, 
osmisliti i testirati sustav arhiviranja u okviru 
kooperativne katalogizacije i skupnog kataloga te 
razraditi model suradnje s nakladnicima posebno u 
odnosu na dostavu publikacija uz izradu preporuka 
za nakladnike mrežnih publikacija.

Interakcijom knjižnično-informacijskog susta-
va s digitalnim arhivom svakako se dosiže daljnji  
stupanj razvoja knjižničnih sustava s ciljem 
zadovoljavanja sve složenijih potreba i zahtjeva 
korisnika u pristupu hibridnim knjižnicama.

1 Willer, Mirna. UNIMARC u teoriji i praksi. Rijeka : 
Benja, 1996. Str. 82-88.

2 Willer, Mirna. Strategija razvoja hrvatskih knjižnica : 
jedan pogled. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 4(2000), 1-
14.

3 Vidjeti statističke podatke na: http://www.nsk.hr/opac-
crolist/crolist.html. Npr., krajem prosinca 2004. skupni katalog 
sadrži oko 558.600 bibliografskih i 406.300 preglednih 
zapisa, a u razdoblju od 1999., kad je započela kooperativna 
katalogizacija, do kraja 2004. preuzeto je oko 536.150 
bibliografskih zapisa, a izvorno je katalogizirano u skupnom 
katalogu oko 27.400 bibliografskih zapisa.

4 Vidjeti detaljnije o informatičkoj platformi, dizajnu baze 
podataka, WebOPAC-u i kooperativnoj katalogizaciji u: Rajter, 
Željko. CROLIST WWW OPAC. // Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske 43, 1-2(2000), 108-117.

5 Functional requirements for bibliographic records : final 
report / IFLA Study Group on the Functional Requirements for 
Bibliographic Records ; approved by the Standing Commettee 
of the IFLA Section on Cataloguing. München : Saur, 1998. 
Također dostupno na adresi: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/
frbr.pdf. 

6 Vidjeti opis konceptualnog modela uvjeta za 
funkcionalnost i obrojčavanje preglednih zapisa (Functional 
requirements and numbering of authority records : a conceptual 
model: draft 3003-10-22) IFLA UBCIM-ove Working Group 
on Functional Requirements and Numbering of Authority 
Records (FRANAR): Willer, Mirna. Uvjeti za funkcionalnost 
i obrojčavanje preglednih zapisa : konceptualni model – radni 
nacrt. // 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti 
suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 
: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb : Hrvatsko 
knjižničarsko društvo, 2004. Opis ranijeg nacrta vidjeti: Patton, 
Glenn. FRANAR : a conceptual model for authority data. // 
Authority control : definitions and international experiences 
/ International Conference, Florence, Italy February 10-12, 
2003. URL: http://www.unifi.it/universita/biblioteche/ac/
relazioni/patton_eng.pdf.

7 Dokumentacija o projektu u pripremi je za objavljivanje 
na web stranicama NSK. Dodatne informacije o DAMP-u 
mogu se dobiti i na adresi damp@srce.hr. 
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Прошло је шест година како је у БиХ 
основан COBISS Центар у Сарајеву у оквиру 
пројекта „Рачунарско повезивање библиотека 
БиХ преко Интернета”, који је највећим 
дијелом финансирала Влада Републике 
Словеније. Пројекат је трајао двије године, 
а имао је за циљ аутоматизацију библиотека, 
планирање и координацију активности у вези 
са аутоматизацијом, едукацију библиотечког 
кадра за рад у систему COBISS, изградњу 
узајамне базе COBIB БиХ и др. То је значило 
почетак изградње библиотечко-информационог 
система БиХ. Тако је библиотекарство БиХ 
наставило пут који је започет 1985. године, 
а који је нажалост прекинут 1992. године 
суровим ратом. Овдје морам навести да је овај 
библиотечки систем једини био прихваћен 
на нивоу бивше Југославије. Изгледи за 
аутоматизацију библиотечке дјелатности БиХ у 
постратним увјетима чинили су се сигурним и 
дјеловало је да ћемо искористити шансу и на тај 
начин кренути знатно брже „аутострадом” која 
преставља један од увјета за чланство у великој 
заједници која се зове Европска унија.

Морам истаћи да није било лако успоставити 
један овакав систем са неријешеним политичким, 
финансијским и другим проблемима. Ипак, 
захваљујући разумијевању људи који имају 
широку визију будућег развоја БиХ и схватају 
значај и потребе једног оваквог информационог 
система, успјело се кренути и омогућити 
да библиотеке пођу у виртуални свијет. Не 
можемо, а да не кажемо да је већина прихватила 
COBISS систем, али је наравно било и оних који 
су радили против.

Развој система и резултати
Развој COBISS система може се посматрати 

у три фазе:
• I   фаза 1998-1999
• II  фаза 2000-2001
• III фаза 2002-2004-10-06
У првој фази – фази трајања Пројекта, који 

је имао сигурно финансирање извршени су 

слиједећи радови:
• адаптација простора
• едукација кадра
• инсталирање опреме
• укључење шест библиотека
COBISS Центар се уселио у намјенске 

просторије. Едукација је врло интензивна. 
Почиње унос података и формирање узајамне 
базе COBIB БиХ.

У другој фази престаје финансирање Про-
јекта од стране Владе Словеније, а сва права и 
обавезе преносе се на БиХ с тим да се ријеши 
статус COBISS Центра, чиме би било ријешено 
и његово даље финансирање. Како се статусно 
питање никако не рјешава, почињу тешкоће 
јер долази у питање даља едукација стручног 
библиотечког кадра и даље укључивање 
библиотека.

COBISS Центар, упркос лошој ситуацији, 
успијева да добије дио средстава захваљујући 
донацијама Британске амбасаде и Фонда за 
отворено друштво Сорос БиХ. Други дио 
донација дошао је од Министарства за културу 
и спорт и Министарства за образовање и науку.

У трећој развој фази COBISS Центра (2002-
2004) за COBISS Систем настају тешки дани. 
Због неријешеног стаутсног питања, нема више 
донација (Америчка амбасада била је вољна да 
донира за библиотеку Дистрикта Брчко), знатно 
се смањују средства за финансирање упосленика 
и функција Установе од Министарстава, тако 
да у овим увјетима COBISS Центар дословно 
само преживљава. Захваљујући ентузијазму 
упосленика, то се није осјетило код корисника 
услуга, нити у функционирању система , као ни 
у даљем његовом развоју.

У систему се налази 13 библиотека активних 
учесница из цијеле БиХ, па се може рећи да 
је COBISS систем повезао БиХ, што актуелна 
политика није била у стању.

У периоду 1998-2004. одржано је укупно 
30 течајева које је завршило 274 ученика, а 
лиценцу за рад у узајамној бази је добило 80 
учесника. У узајамној бази COBIB БиХ налази 

Неда Ћукац
COBISS Центар БиХ 

COBISS Центар БиХ (1998-2004)
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се око 300.000 каталошких записа, а изградњом 
мреже COBISS.net омогућено је претраживање 
база података библиотека чланица COBISS 
система из Словеније, Србије и Црне Горе, и 
Македоније. Пошто упосленици раде по годину 
дана без плата, а о набавци већ дотрајале опреме 
нема ни говора, COBISS Центар не може да 
плаћа приспјеле рачуне. Све је то довело до 
тога да 31. аугуста, односно 30. септембра 
2004. године упосленици напуштају COBISS 
Центар, сву технику остављају у Националној 
и Универзитетској библиотеци БиХ у Сарајеву, 
и то захваљујући опет разумијевању њених 
надлежних као и Министра за науку и 
образовање.

Без обзира на садашњу ситуацију, увјере-
ни смо да ће COBISS систем опстати, јер у 
библиотечкој дјелатности нема алтернативу. 
Доказ за то је чињеница да је COBISS систем 
ушао у пројекат „Средњорочна развојна 
стратегија БиХ ПРСП 2004 – 2007.“ (поглавље 
8), коју је израдио УНДП. Сада је на надлежним 
органима (Вијеће министара, ресорна 
Министарства и др.) да коначно ријеше статус 
COBISS Центра, а тиме и финансирање система 
у цјелини. Библиотекари, поготово они који су 
корисници услуга COBISS Центра, не смију 
дозволити да се прекине пут којим су кренули, 
да би онда почињали поново из почетка.

Овом приликом желим да се захвалим свима 
који су COBISS систем схватили као властито 
добро и све вријеме пружали несебичну 

подршку. Убјеђени смо да ће COBISS славити 
десет година свога постојања у БиХ са много 
активних чланица.

Шта је прихватање COBISS Система значило 
за библиотечку дјелатност БиХ? Навест ћемо 
само неколико елемената:

• то је био велики потицај библиотекарима 
да крену новим путем у изради пројеката за 
адаптацију библиотечког простора, набавку 
опреме (само у Сорос је стигло 1999. око 600 
пројеката из библиотека БиХ), едукацију кадра, 
успостављање чвршће сарадње у размјени 
искустава и др;

• Потицај на информатичку изобразбу;
• Отварање нових библиотека и 

одјељења;
• Повећава се број библиотека које желе 

COBISS систем (потенцијални учесници);
• Број унесених записа енормно расте у 

узајамној бази COBIB БИХ;
• Потиче се развој властите издавачке 

продукције (израда библиографија, приручника 
и сл.);

• Уводе се стручни испити у НУБ БиХ, 
као предувјет  за едукацију у COBISS-у;

• Отварају се нове врсте услуга (E-mail, 
креирају веб-странице и сл.);

• Библиотекари имају нову улогу, развија 
се способност за брже прихватање промјена, 
способност брже комуникације, способност 
праћења измјена у библиотечкој дјелатности;

• Fормирање узајамне базе COBIB БиХ;      
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Милун Васић
Народна библиотека „Радислав Никчевић”, Јагодина

Демонстрација квалитета мреже 
COBISS.NET

Од 9. до 12. новембра прошле године у Ма-
рибору је одржана конференција COBISS 2004, 
под радним називом „Регија могућности”. 
Помало загонетни назив је заправо илустрација 
европског новог гледања на регион југоисточне 
Европе, на регион који је до недавно био 
синоним патње, смрти и разарања. Баш таква 
концепција окупила је преко три стотине 
учесника из целе некадашње Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, али и из 
десетак европских земаља. 

Први део конференције је био посвећен 
самом појму „регија могућности“ и о томе 
је посебно запажено излагање имао др Јоже 
Пирјавец, словеначки историчар из Трста, чија 
је ужа струка (баш тако ју је назвао) „историја 
велике Југославије“. Првог дана се разговарало 
и о искуствима и о раду на унапређењу AACR 
2 (англоамеричких каталошких правила), а о 
српским искуствима у имплементацији тих 
правила је говорила Светлана Јанчић из НБС. 
Крајем првог дана сесије неколико предавача 
је говорило и о конкретним изазовима COBISS 
обраде – у том контексту излагање је имала 
Новка Шокица („Старе и ретке књиге у систему 

COBISS.SR“) из БМС. 
Другог дана је на најбољи начин обележена 

двадесета годишњица рада на оперативном 
систему COBISS. Мр Томаж Сељак, „алфа 
и омега” система је уз помоћ колегинице 
из ИЗУМ-а демонстрирао квалитет мреже 
COBISS.NET преузимајући у Словенији записе 
из српске, црногорске и македонске базе. На 
тај начин, започет је процес обнове узајамног 
каталога целог простора некадашње Југослави-
је, овога пута без политичких, а са стручним, 
библиотечким сновима о универзалној дос-
тупности информација. Сходно томе, други 
дан конференције био је посвећен проблемима 
међузависности умрежених библиотечких 
система. Последњи део другог дана био је на-
мењен обуци библиотекара у систему и ту смо 
имали прилике да чујемо излагање које је плод 
заједничког рада Гордане Стокић и Aлександре 
Вранеш, а третирало је могућности образовања 
библиотекара за сарадњу међу библиотечким 
системима. 

У петак, 12. новембра, у ИЗУМ-у је 
промовисана генерација COBISS 3, која у свом 
пакету услуга има могућности које ће још више 

унапредити библиотечку делатност, 
највише у домену евалуације. 

Овде морамо да кажемо да је 
делегација из Србије била уз, нарав-
но, словеначку, ако не најбројнија, 
а оно сигурно на највишем нивоу. 
У њој су били управници кровних 
библиотечких установа Србије, НБС 
и БМС, али и представници већине 
најзначајнијих библиотека у нашој 
земљи. Сама конференција, али и 
све око ње, било је конципирано 
тако да учесницима пошаље поруку 
о озбиљности COBISS оперативног 
система, али и свих институција које 
стоје иза тог система. Што се тиче 
библиотеке у Јагодини, та порука је 
схваћена и прихваћена.
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Национални центар за 
дигитализацију:

три године постојања
Улазак у четврту годину постојања На-

ционални центар за дигитализацију дочекаће 
припремама за нову „јунску” конференцију, 
са шестим бројем часописа у припреми и 
ангажовањем сарадника на новом пројекту. 
Управо у пролеће 2002. покренута је ова 
иницијатива која уистину није испунила све 
зацртане циљеве, али се слободно може рећи да 
је препозната у дигиталној Европи као пример 
добре праксе.

Део излагања са Треће међународне кон-
ференције о дигитализацији културне и научне 
баштине објављен је у петом броју папирног 
и електронског издања часописа Преглед 
Националног центра за дигитализацију, YU 
ISSN 1820-0109 (http://www.komunikacija.org.
yu/komunikacija/casopisi/ncd/index?stdlang=sr). 
Комплетан садржај часописа је на енглеском 
језику због међународног карактера Кон-
ференције. Поред уводника главног уредника, 
проф. Жарка Мијајловића, и програма скупа, 
у часопису је објављено једанаест чланака 
домаћих и страних аутора. 

Крајем 2004. године Национални цен-
тар за дигитализацију покренуо је про-
јекат Дигитализација и презентација сред-
њевековних српских манастира, који је 
подржао УНЕСКО. Циљ пројекта је развој базе 
података са дигитализованом документацијом 
о средњевековним српским манастирима, од 
којих су неки под заштитом УНЕСКО-а, као и 
креирање слободно доступне, мултимедијалне, 
вишејезичке презентације на интернету. 
Пројекат би требало да обезбеди могућност 
презентовања овог значајног дела националне 
баштине, који до сада није био у значајнијој 
мери присутан у електронској форми. Систем 
који ће бити пројектован у оквиру пројекта 
могао би да представља језгро будућег 
националног информационог система, уз 

коришћење међународних стандарда. Сарад-
ници на пројекту ће израдити пројектне 
задатке у специјализованим областима рада 
(нове технологије, историја, архитектура итд). 
Први манастир чија ће документација бити 
комплетно дигитализована биће манастир 
Каленић. Планира се и организација посебне 
конференције посвећене представљању 
постигнутих резултата у пројекту.

Четврти научно-стручни скуп, Нове тех-
нологије и стандарди: дигитализација нацио-
налне баштине, одржаће се 2. и 3. јуна на 
Математичком факултету, овога пута без 
међународног учешћа. Дефинисане су две 
теме: разматрање елемената за формулисање 
националне стратегије дигитализације научне 
и културне баштине, и презентација актуелних 
пројеката дигитализације као и стандарда 
за дигитализацију и додирне области. Више 
информација може се добити на веб-страници 
конференције: http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/
?page=news&lang=sr&file=PrviPozivNovi.html.

Национални центар за дигитализацију 
појавиће се као суорганизатор још једног скупа. 
Ради се о првој SEEDI (South-Eastern European 
Digitization Initiative – Југоисточно-европска 
иницијатива за дигитализацију) конференцији 
са темом Дигитално (ре-)откривање културе, 
која ће се одржати од 11. до 14. септембра у 
Охриду. Теме су концентрисане око поновног 
откривања игре, музике и едукативне забаве у 
дигиталној димензији, као и око дигитализације 
рукописа, са акцентом на метаподатке. Рок за 
пријављивање учесника са радовима био је 1. 
април 2005, а више о самом скупу може се наћи 
на страницама Иницијативе: http://www.ncd.
matf.bg.ac.yu/seedi/index.html.

Тамара Бутиган-Вучај
Народна библиотека Србије
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STANDARDI

Контекст унапређивања
квалитета услуга у библиотекама

Готово век и по након Француске буржоаске 
револуције индустријска производња у Европи 
и Северној Америци одликовала се масовном 
израдом јефтиних производа ниског квалитета. 
Фокусирање на својства производа, означило је 
нову етапу развоја индустријске производње. 
Историја управљања квалитетом почиње 
средином треће деценије 20. века у Америци, 
а наставља се у Јапану након Другог светског 
рата. Доследно истрајавање на принципима 
квалитета, стрпљење и више од 25 година 
упорног рада, учинили су да Јапан, у седмој и 
осмој деценији 20. века, буде означен као светско 
привредно чудо. Користећи у знатној мери 
јапанска искуства, Међународна организација 
за стандардизацију – ИСО, покренула је, 1979. 
године, израду првих међународних стандарда 
у области квалитета, а 1987. објавила их је као 
серију стандарда ИСО 9000 (ИСО 9001, ИСО 
9002, ИСО 9003). Њима је постављена основа за 
атестирање система квалитета у предузећима. 
Мала ревизија ових стандарда начињена је 1994, 
а велика ревизија уследила је 2000. године. Иако 
је прихватање ових стандарда добровољно, 
данас се на тржиште Европске Уније не могу 
пласирати производи без уведеног система 
квалитета према ИСО 9000.

Серија стандарда ИСО 9000 : 2000 заснива 
се на осам принципа управљања квалитетом1, 
који представљају најбољу праксу менаџмента 
у свим делатностима: 
– усмереност на корисника, односно прогла-
шавање купца производа/корисника услуге за 
централну личност производног ланца;
– лидерство, које доноси визију боље будућно-
сти и способност да се она досегне;
– активно учешће запослених у производном 
процесу;
–  системски и процесни приступ менаџменту, 
којима се, са једне стране, организацијом 

управља као скупом међусобно повезаних 
процеса, који доприносе ефективности и 
ефикасности организације, а са друге стране, 
омогућава да се идентификују главни процеси 
у односу на захтеве тржишта и да се њима 
непрекидно управља; 
– оријентација ка сталном побољшању 
пословања, производа, услуга и односа према 
раду;
– одлучивање на основу чињеница, односно 
коришћење савремених метода и техника за 
мерење пословних резултата;  
– узајамно корисни односи са испоручиоцима.

Специфичност квалитета као категорије 
огледа се у чињеници да он не прави разлику 
међу врстама производа: било да је реч о роби 
или о услугама вреднује се задовољење потреба 
које они, као производи, омогућавају. Другим 
речима, квалитет је способност задовољења 
потреба корисника, а огледа се у скупу особина 
које су садржане у производу. Понекад се, 
сасвим погрешно, квалитет изједначава са 
луксузом, те француски теоретичар менаџмента 
Лисијен Кришан упозорава да  квалитет  није 
„највиша перформанса, луксуз, врх лествице, 
већ економичан и прилагођен одговор на 
неку потребу”2. Управо ова два критеријума, 
економичност и прилагођеност производа 
захтевима корисника, постају затим мерила за 
вредновање учинка једне организације.

Делујући у окружењу које је филозофију 
квалитета производа почело да прихвата као 
предуслов сопственог опстанка, и библиотекари 
су се прилагођавали актуелним трендовима. 
Потреба да се библиотеке сместе у само 
средиште информатичког друштва наметнула 
је као императив вредновање и унапређивање 
квалитета њихових производа: библиотечких 
фондова, услуга које библиотеке пружају 
и програма које реализују. Под утицајем 
серије стандарда квалитета ИСО 9000, крајем 
деведесетих година 20. века, појавили су 

Гордана Стокић
Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета, Београд
Љиљана Милић
Стручна библиотека Електровојводине, Нови Сад

Унапређење квалитета услуга у 
домаћим библиотекама
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се стандарди ИСО који ближе изражавају 
специфичност библиотекарства и пружају 
одговоре на изазове информатичког доба: 
ISO 11620, Information and Documentation: 
Perfomance Indicators for Libraries; ISO/DIS 2789, 
Information and Documentation: International 
Library Statistics; ISO/NP TR 20983, Information 
and Documentation: Performance Indicators for 
Electronic Library Services. Критеријуми за 
оцењивање укупног рада библиотека, према 
овим стандардима, формулисани су у односу 
на потребу да се у што већој мери задовоље све 
бројније образовне, информационе, културне и 
рекреационе потребе корисника. 

 

Библиотекари Србије
у потрази за квалитетом

Откако је, у првој половини 19. века, 
библиотекарска професија у Србији почела 
добијати сопствену физиономију, библио-
течки посленици у сталној су потрази за 
бољим решењима. Систематском развоју 
библиотекарства на домаћем тлу водила је 
и законска регулатива у протекла два века. 
Ипак, организовани и синхронизовани на-
пори на унапређењу делатности, које су 
покренули, методолошки осмислили и 
спровели Библиотекарско друштво Србије 
и Народна библиотека Србије, посебно су 

обележили осму и девету деценију 20. века. 
Између 1973. и 1977. године, у Социјалистичкој 
Федеративној Републици Југославији донети 
су први стандарди везани за библиотечку 
делатност. Пратећи активности и инструкције 
ИФЛА-e, они су формулисани као: а) група 
тзв. минималних стандарда (или минимуми 
стандарда), које могу достићи све библиотеке 
(Минимум југословенских стандарда за народне 
библиотеке, 1973; Минимум југословенских 
стандарда за школске библиотеке, 1973;  и б) 
група стандарда-препорука, са критеријумима 
које већина библиотека тек треба да достигне 
(Стандарди за библиотеке универзитета у 
Југославији, 1975; Југословенски стандарди 
за специјалне библиотеке, 1975; Југословенски 
стандарди за просторије и опрему библиотека, 
1977). Иако стари готово 30 година, они су 
и данас репер српским библиотекарима у 
решавању бројних организационих проблема. 

Следећа група библиотечких стандарда који 
су нашли примену у Србији из групе су тзв. 
техничких стандарда. Реч је о међународним 
стандардима за опис појединих врста 
библиотечке грађе, који код нас почињу да се 
примењују од 1977. године. Уведени са свешћу 
да представљају предуслов аутоматизације 
библиотека, они су, без обзира на мањкавости 
у раду појединих библиотека, данас наша 
стварност. Недуго за њима, и паралелно са 
њима, библиотеке Србије, укључиле су се, у 
потрази за квалитетом, у међународне програме 
ИФЛА-e: Универзалну библиографску 
контролу, Универзалну доступност публикација 
и Међународни MARC програм. 

На основу наведених стандарда и програма, 
међутим, тешко се прати квалитет услуга 
библиотеке. При томе, код нас широко 
коришћену синтагму услуге библиотека треба 
користити условно, јер се у пракси њоме 
означава комплетна понуда библиотеке на 
тржишту, при чему се потпуно дезавуишу 
процеси набавне политике и обраде грађе (у 
којима доминантно место ипак има књига), баш 
као и програми библиотека; само изузетно под 
њом се подразумева обезбеђивање приступа 
оним садржајима и носиоцима информација 
које библиотека нема у своме фонду. Број 
књига неопходних за обављање делатности, са 
њиме усклађен број запослених, на прописани 
начин обрађене публикације, као и наменске 
полице и простор, сами по себи не сведоче 
о квалитету услуга, иако су у време изградње 
библиотечке инфраструктуре у Србији били од 
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великог значаја. Српске библиотеке морају се, 
дакле, окретати показатељима који ће пружати 
интегралан поглед на библиотеку, који ће на 
јасан и мерљив начин сведочити о способности 
библиотека да задовоље потребе корисника, 
а бити поредиви, валидни и употребљиви у 
коминикацији са јавношћу. 

Фаза израде стандарда квалитета услуга от-
почела је у Србији спонтано. Идеја је свакако би-
ла присутна на овим просторима већ неко време 
и није случајно да је још на Скупу библиотекара 
балканских земаља 2001. године тема на коју су 
се српски библиотекари огласили на завидном 
стручном нивоу, била управо Систем квалитетa 
у библиотекарству. Но, подстицај за конкретно 
деловање било је гостовање немачког социолога 
Мајнхарда Моцкоа у Гете институту 5. и 6. 
децембра 2003. године и његова радионица под 
називом Усмереност библиотека на кориснике. 
Централни догађај скупа постала је иницијатива 
представника јавних библиотека да се одмах 
приступи изради првих стандарда квалитета 
услуга у српским библиотекама. 

У методологији рада на увођењу квалитета 
услуга први корак јесте снимање постојећег 
стања. Српски библиотекари су му, након 
Моцкове радионице, приступили на два 
начина:
1) путем анкете која је подељена корисницима 
библиотека и библиотекарима, а чији су 
резултати сведочили о имиџу професије међу 

корисницима и међу самим припадницима 
струке, и  
2) путем алата који се зове дијаграм тока, а 
којим се графички представљају функционалне 
везе у библиотеци3.

Његова идеја је да се, користећи мали број 
стандардизованих симбола детаљно опишу про-
цеси рада у библиотеци. При томе, процес пред-
ставља низ повезаних поступака или операција 
које резултирају повећањем вредности, а уна-
пређивање и стална побољшања прoцеса све-
доче о стратешкој усмерености на квалитет. 
Како каже Жан-Мари Гог: „Tим који ради 
дијаграм не припрема стандардизацују процеса, 
управо је супротно: он ослушкује процес да би га 
побољшао”. Зато је потребно окупити све особе 
на које се он односи и формирати тимове који 
ће описати сваки од процеса. Напор на снимању 
процеса проистиче, у суштини, из опредељења 
TQM-а да се делује превентивно: уместо да 
се на крају процеса врши контрола и тек тада 
откривају недостаци, процес се унапређује 
како би крајњи производ био задовољавајућег 
квалитета.

Радна група за стандардизацију квалитета 
услуга у библиотекама4, уз помоћ стручњака 
из новосадске Електровојводине, израдила је 
најпре неколико дијаграмa тока, што је била 
и својеврсна обука за ову врсту посла. Потом 
се, описивањем тих дијаграма, дошло до 
конкретних поступака, односно једне врсте 
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упутстава за обављање одређених послова: 
Радна група саставила је један општи документ 
– Упутство за израду и измену поступака, док 
су конкретни послови описивани у појединим 
градским библиотекама. Најдаље је у овом послу 
отишла Градска библиотека из Новог Сада, 
израдивши поступке за смештај публикација, 
за задуживање  и раздуживање корисника и за 
набавку публикација. Аутори ових поступака су 
Милица Кирћански, Ивана Игњатов и Љиљана 
Милић. Градске библиотеке из Јагодине и 
Сремске Митровице дале су свој допринос 
стандардизацији квалитета са по једним 
поступком из свог делокруга рада (поступци 
задуживања и раздуживања корисника). И мада 
још предстоји комплетирање, упоређивање и 
међусобно усаглашавање ових поступака, већ 
је сада јасно да ће корист од оваквог начина 
рада бити вишеструка: самим описивањем 
свог посла, библиотекари су постајали свесни 
сувишних операција и празног хода насталог 
услед дугогодишње рутине. Када је реч о 
Упутству за израду и измену поступака, 
потребно је још израдити шифарник послова у 
свим типовима библиотека, за шта је неопходно 
ангажовање већег броја библиотекара. Следећи 
корак, изјава о политици квалитета, у нацрту је, а 
њеним завршетком и објављивањем Радна група 
би, практично, поставила темеље за увођење 
квалитета услуга у домаће библиотекe. 

Без обзира на типолошке разлике, у биб-
лиотекама се углавном обављају исте групе 
послова, а од величине библиотеке зависи да 
ли те послове обавља један човек или посебна 
служба.  Са аспекта поступка, односно упутства, 
небитно је колико људи обавља одређени посао, 
већ је важно како, када и где се посао обавља,  
који су његови резултати (излази) и коме они 
даље служе. Основна идеја Радне групе била 
је квалитетно уједначавање библиотечког 
пословања. Сачињеним поступцима, односно 
упутствима, предложен је стандард очекиваног 
пословног понашања библиотекара у обављању 
свакодневних послова, како оних који не 
остварују непосредан контакт са корисницима, 
тако и оних у комуникацији са корисницима, 
добављачима, пословним партнерима, и својим 
колегама. Уз јасно утврђена и записана правила 
обављања појединих послова губи се потреба за 
импровизацијом, избегава дуплирање података, 
смањује могућност грешке, отклања могућност 
неспоразума, онемогућава злоупотреба поло-
жаја, скраћује време за обављање појединих 
процедура, а све то доприноси побољшању 

квалитета рада. Квалитетније обављање 
послова обезбеђује већи углед библиотеке код 
корисника и екстерне јавности, истовремено 
обезбеђујући бољу комуникацију међу запо-
сленима, квалитетније међуљудске односе, 
боље радне резултате и даље побољшање 
квалитета услуга. При томе је важно нагласити 
да се овако сачињена документа, односно 
стандарди који обезбеђују квалитет пословања 
у библиотекама, никако не могу сматрати 
законском обавезом, већ да се њихова примена 
базира на добровољности и спознаји потребе 
за њиховим коришћењем. Радна група, која је 
волонтерски и са много ентузијазма сачинила 
ова документа, нема  претензије да, у улози 
законодавца, колегама прописује начин рада, 
већ нуди оптималан модел свима који лутају, 
несигурни у сопствени приступ послу. Од 
радника сваке појединачне библиотеке зависи 
да ли ће ове поступке прихватити и преточити у 
своју праксу, штедећи себи време за исправљање 
почињених грешака.

Градећи идеалне моделе за обављање 
основних послова сваке библиотеке, без обзира 
на њихове типолошке и друге разлике, односно 
предлажући својим колегама одређени стил 
унифицираног пословања, Радна група је пошла 
од основних поставки система менаџмента 
квалитетом, а послужила се и неким алатима 
који се користе приликом његовог увођења 
– пре свих дијаграмима тока и поступцима, у 
којима је прецизно описана радна процедура и  
јасно дефинисано ко, како, када и зашто неки 
посао ради. Укључивањем најбољих стручњака 
у радне тимове за израду поступака, односно 
упутстава, библиотекари Србије сами граде 
сопствену мрежу знања, што је такође један 
од елемената система менаџмента квалитетом. 
Аплицирањем готових решења, насталих 
као израз тежње да се примени добра светска 
пракса, наши библиотекари би направили прве 
кораке на путу који води до система менаџмента 
квалитетом, па и до TQM-a. Циљ је висок, али 
није недостижан. 

Тема система менаџмента квалитетом данас 
је врло актуелна и сигурно је да   представља 
тежњу свакога ко држи до своје струке. 
Покаткад се, међутим, не разграниче основни 
појмови, па се верује да се систем менаџмента 
квалитетом може достићи само освајањем 
сертификата, односно потврдом квалитета 
пословања од стране неке независне, најчешће 
иностране комисије. Заборавља се да је основни 
принцип менаџмента квалитетом заправо 
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најефикаснији, најрационалнији и најбржи пут 
до жељених резултата. Такав пут могу понудити 
високостручне консултантске куће, али и 
експертски тимови унутар саме професије. 
Чињеница да се готово сви библиотечки 
послови могу јасно дефинисати кроз процедуре, 
а праћењем прописа, стручне литературе и 
добре библиотечке праксе и прецизно описати 
и унифицирати, заправо значи да усвајање 
и аплицирање докумената Радне групе за 
стандардизацију квалитета услуга знатно 
олакшава, убрзава и у материјалном смислу 
рационализује увођење система менаџмента 
квалитетом у библиотекама које се одлуче да 
крену овим путем. 

Можда библиотеке Србије тренутно немају 
ни техничког, ни кадровског, па ни финансијског 
потенцијала за увођење и сертификовање 
система менаџмента квалитетом у смислу 
стандарда ИСО 9001: 2000, али то свакако није 
разлог да се не теже бољем – уједначавању 
радних процеса, поштовању утврђених 
процедура, континуираном учењу и сталном 
преиспитивању постигнутих резултата. А то је 
већ управљање квалитетом. И, да се послужимо 
речима Љиљане Ерхартич: „Било би лепо имати 
рефлектор, али ако га немаш, кресни шибицу и 
упали свећу: немој седети у мраку”.5 Потврду 
нашег става налазимо и у речима др Розвите 
Пол6, према којима ни немачке библиотеке још 
нису кренуле у сертификацију свог рада, но то 
не значи да се у оквиру професије не инсистира 
на квалитету пословања. И најзад, судећи према 
интересовању колега и њиховој спремности 
да се придруже Радној групи, односно да дају 
допринос грађењу ове својеврсне мреже знања, 
рекло би се да је акција проистекла из Моцкове 
радионице већ сада наишла на ве-
лики одзив.

1 „Менаџмент тоталног квалитета – обавеза 
уткана у културну политику организације да 
купац мора да буде задовољан, а реализује 
се путем система који чине средства за 
производњу, технике рада и образовање. 
ТQM подразумева непрестано усавршавање 
процеса рада организације, а резултат је 
висок ниво квалитета производа и услуга.”. 
– У: Menadžment / Džejms Stoner, Edvard 
Frimen, Daniel Gilbert. – Beograd : Želnid, 
2002. – р. 119
2 Šta treba da znate o kvalitetu / Lucien Cruchant. 
– Beograd : Poslovna politika, 1995. – p. 7

3 „Као што органиграм графички представља хијерархиј-
ске везе, тако дијаграм тока графички представља 
функционалне везе”. – У: Upravljanje kvalitetom / Jean-
Marie Gogue. – Beograd : Poslovna politika, 1996. – p. 26
4 Чланови Радне групе, која је формирана у НБС 
јануара 2004. године на састанку директора матичних 
библиотека Србије: Милена Матић (Универзитетска 
библиотека „Светозар Марковић“, Београд), Гордана 
Љубановић (Народна библиотека Србије), Милун Васић 
(Народна библиотека „Радослав Никчевић“, Јагодина), 
Весна Петровић (Градска библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица), Милица Кирћански 
(Градска библиотека у Новом Саду), Љиљана Милић 
(Стручна библиотека Електровојводине, Нови Сад) и 
вођа тима, Гордана Стокић (Катедра за библиотекарство 
и информатику Филолошког факултета, Београд). У 
својству консултанта, првим активностима везаним за 
унапређење квалитета услуга у домаћим библиотекама, 
као и првом састанку Радне групе, присуствовао је 
Владислав Пантелић,  машински инжењер са знатним 
искуством на увођењу квалитета, а Љиљана Ерхартич, 
руководилац Центра за квалитет Електровојводине, својим 
стручним знањем и волонтерским ангажовањем увелико 
је допринела стварању основних докумената. Израдом 
Поступка набавке публикација Радној групи прикључила 
се Ивана Игњатов ( Градска библиотека у Новом Саду), 
а у рад су укључене и колеге из Позајмног одељења 
Библиотеке града Београда. 
5 Дипломирани  електроинжењер Љиљана Ерхартич је IRCA 
регистровани оцењивач QMS према стандарду  ИСО 9000 
: 2000, као и проверавач Југословенског акредитационог 
тела (ЈУАТ) за потребе акредитације организација за 
сертификацију процеса, производа и услуга. 
6 Др Розвита Пол је 19. и 20. новембра 2004. у Гете институту 
у Београду одржала српским библиотекарима радионицу 
Мерење успешности рада библиотека и ИСО стандарди.  
Др Розвита Пол је председник поткомисије ИСО за 
стандарде квалитета – статистика и мерење успешности 
у области информација и документације (ISO/TC 46/SC 
8), председник немачке комисије за стандарде у области 
информација и документације (NABD), председник радне 
групе за међународни стандард за библиотечку статистику, 
секретар Секције ИФЛА-e за статистику и евалуацију.
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1.0 ПРЕДМЕТ
1.1  Овим Поступком се утврђује начин 
куповине публикација у Градској библиотеци у 
Новом Саду.

2.0 ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
2.1 Поступак је намењен Градској библиотеци 
у Новом Саду, као обавезна процедура при 
куповини публикација за све огранке Градске 
библиотеке у Новом Саду.
2.2   За доследну примену Поступка одговара 
директор Градске библиотеке у Новом Саду 
и непосредни извршиоци – библиотекари на 
пословима набавке публикација.

3.0 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
3.1 Закон о библиотечкој делатности (Драган 
Бараћ: Коментар закона о библиотечкој 
делатности са пратећим прописима, Београд, 
НБС, 1995. год.)
3.2 Основи библиотекарства (Владимир 
Јокановић и Лепосава Чукић: Основи 
библиотекарства, Београд, НБС, 1991. год.)
3.3 Минимум југословенских стандарда за 
народне библиотеке (Библиотекар часопис 
Друштва библиотекара СР Србије бр. 5-6/73)
3.5  Кодекс библиотекара [Библиотекарство на 
крају века (Четврто саветовање библиотекара 
Србије, Врњачка Бања ‘98.), Библиотекарско 
друштво Србије, Београд, 1999]

4.0 ДЕФИНИЦИЈЕ
4.1 Под појмом „куповина” подразумева се, у 
складу са дефинисаном набавном политиком 
Библиотеке, а ради обезбеђивања адекватних 
извора информација за задовољење потреба 
корисника, куповина монографских и серијских 
публикација, претплата на њих, те куповина 
видео и електронских записа.
4.2 Под појмом „набавна политика” 
подразумевају се планске одлуке усмерене 
на развој фондова, формулисане у складу са 
основном функцијом овог типа библиотеке, 
а које се спроводе у складу са Минимумом 
југословенских стандарда за народне 
библиотеке. Набавна политика је одређена и 

постојећом мрежом библиотечких огранака, 
стањем и структуром њихових фондова, 
бројем и структуром читалаца у огранцима 
и издавачком продукцијом. Куповина 
задовољавајућег броја примерака публикација 
зависи од материјалних средстава које 
Библиотека добија од Оснивача. 
4.3 Под појмом „публикација” подразумева 
се рукописни, штампани или другим путем 
умножени запис текста. 
4.4 Под појмом „листићи са захтевима” 
подразумевају се посебно одштампани листићи 
на којима библиотекар или књижничар исписује 
своје жеље, или жеље корисника,  за куповину 
одређене публикације.  
4.5 Под појмом „сигла” подразумева се ознака 
(шифра) библиотечког огранка која се састоји од 
једне или две нумеричке ознаке. 
4.6 Под појмом „ЕЦК” подразумева се 
Електронски централни каталог у ком се налазе 
подаци о целокупном фонду публикација 
Градске библиотеке у Новом Саду, што 
подразумева и њене огранке.
4.7 Под појмом „фонд каталога издавача” 
подразумева се место на ком се чувају каталози 
издавача, који се ажурирају једном или више 
пута годишње, а критеријум за ажурирање је 
актуелност.
4.8 Под појмом „фонд поклона” подразумева се 
место на ком се чувају пристигли поклони књига 
од дародаваца.
4.9 Под појмом „помоћни добављач” 
подразумева се издавач, књижара или приватно 
лице који набављају публикације које се теже 
проналазе на тржишту публикација.
4.10 Под појмом „колпортер” подразумева се 
особа која посећује радне организације и нуди 
на продају публикације разних издавача. 
4.11 Под појмом „откуп од физичког лица” 
подразумева се откуп публикација од приватног 
лица: аутора – који сам нуди издања својих 
публикација, или особе која продаје књиге из 
личне библиотеке.
4.12 Под појмом „табела уписаних корисника” 
подразумева се табела помоћу које се прати 
прилив корисника у одређеном огранку. Табела 

Ивана Игњатов
Градска библиотека Нови Сад

Поступак за куповину публикација
Интерни стандард квалитета услуга у библиотекама 

БП.301.01
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се ажурира једном месечно.
4.13 Под појмом „акцесорна база података” 
подразумева се база у коју се уносе сви подаци 
о активностима Набавног одељења које се 
извршавају у процесу  куповине  публикација.
4.14 Под појмом „база рачуна” подразумева се 
посебна табела у електронској форми у коју 
библиотекар уноси све податке с одређеног 
рачуна.
4.15 Под појмом „рабат” подразумева се попуст 
који библиотека добија од издавача, антиквара, 
колпортера или књижаре на цену жељене 
публикације.

5.0  ПОСТУПАК
5.1  Преузимање задатка
5.1.1 Преузимање задатка врши се од 
руководиоца Набавног одељења, а подразумева 
захтев да се прегледају: каталози издавача 
(штампани и електронски), штампани каталог 
свих књига које су у продаји издавача, књижара 
и библиотека у Србији и Црној Гори, а излази 
једном годишње, листићи са захтевима, ЕЦК, 
рубрике из културе у дневној штампи, часописи, 
интернет и остали извори информација, а затим 
утврде материјална средства за куповину. 
5.1.2 Преузимање листића са захтевима врши 
се од библиотекара или од књижничара са 
позајмног одељења или из других огранака, који 
стижу циклично, без устаљеног интервала. 
5.1.3 По преузимању листића са захтевима 
консултује се ЕЦК и табела уписаних корисника, 
проверава се да ли је тражена књига заиста 
потребна огранку који је изразио захтев, а у 
складу са планом набавке утврђује се да ли би 
тражену књигу требало купити и за неки други 
огранак који није поднео захтев. 
5.1.4 Провера потребе огранка врши се увидом 
у: структуру корисника у том огранку (који је 
обележен одређеном сиглом), број књига по 
кориснику (минимум једна књига по кориснику), 
структуру фонда одређеног огранка, у складу 
са Минимумом стандарда за величину фонда 
народне библиотеке.
5.1.5 Листићи са захтевима се индексирају 
(уазбучавају) по називима издавача тражене 
публикације и упоређују се са: каталозима 
издавача из постојећег фонда каталога 
издавача, или са штампаним каталогом свих 
књига које су у продаји издавача, књижара и 
библиотека у Србији и Црној Гори.
5.1.6 Подаци о књигама рекламираним у дневној 
штампи, часописима, на телевизији, интернету 
и другим медијима, а за које библиотекар у 
Набавном одељењу процени да би се требале 
наћи у фонду Библиотеке, бележе се у каталоге 
издавача поред наслова или, уколико се не 
налазе у каталогу, на прву слободну страну.

5.1.7 У каталоге издавача уписује се поред 
наслова књиге ознака „x” (пута) уз број 
примерака књиге одређеног наслова који би 
требало купити. 
5.1.8 Означени каталози се одлажу у за то 
предвиђену фасциклу, а листићи са захтевима 
иду уз њих и чувају се до краја процеса 
куповине.
5.1.9 Да би се остварила куповина публикација 
чекају се материјална средства. Уколико 
материјална средства не омогућавају куповину 
жељеног наслова и броја примерака, купује 
се онолико примерака публикација колико 
дозвољавају материјална средства којима 
Библиотека располаже. 
5.1.10 Разлика у броју између купљених 
примерака публикација и планираног броја 
примерака за куповину, бележи се у каталоге 
поред одређеног наслова публикације. 
5.1.11 За преостали број ненабављених 
примерака неког наслова чекају се повољнији 
материјални услови, након чега се поступак 
понавља почев од тачке 5.1.8.
5.2 Обраћање издавачу
5.2.1 Обраћање издавачу врши се преко 
телефона, факсом, електронском поштом или 
директном посетом издавачу: на Салону књига, 
Сајму књига, седишту издавача или на неком 
другом месту.
5.2.2 Ако издавач поседује тражену публикацију, 
приступа се поручивању жељених публикација 
као у тачки  5.3.
5.2.3 Уколико издавач не поседује тражену 
публикацију, библиотекар у Набавном одељењу 
прегледа фонд поклона, према Поступку 
Селекција поклона.
5.2.4 Ако публикација не постоји ни у фонду 
поклона, библиотекар се обраћа антиквару, 
односно помоћном добављачу.
5.2.5 Ако ни један од наведених извора не 
поседује тражену публикацију или Библиотека 
тренутно нема материјалних средстава за 
набавку, библиотекар из Набавног одељења 
се обраћа некој другој библиотеци и ако 
се установи да у њеном фонду постоји 
тражена публикација позајмљује је путем 
међубиблиотечке позајмице, описане у 
Поступку међубиблиотечке позајмице.
5.2.6 Ако тражена публикација не може да се 
позајми путем међубиблиотечке позајмице 
из било ког разлога, о томе се усменим путем 
обавештава заинтересовано лице. 
5.3  Поручивање жељених публикација
5.3.1 Поручивање жељених публикација 
врши се: телефонским путем, преко факса, 
електронском поштом, преко поруџбенице 
књига, преко књижаре или колпортера, од 
приватног лица, или директном посетом 



Pan~eva~ko ~itali{te

31

издавачу на Салону књига, Сајму, седишту 
издавача или на неком другом месту.
5.3.2 Када се поручи одређени наслов у 
жељеном броју примерака очекује се пристизање 
предрачуна или рачуна у договореном року, али 
публикације могу бити достављени и одмах.   
5.3.3 Рокови пристизања предрачуна или 
рачуна за поручене публикације се прате кроз 
акцесорну базу података.
5.4  Интервенисање 
5.4.1 Уколико предрачун или рачун не стигне 
у договореном року понавља се поручивање 
жељене публикације телефоном, факсом или 
електронским путем.
5.4.2 Подаци о интервенцији се уписују у 
акцесорну базу података у слободној форми. 
5.4.3 Дописи и остала документа везана за 
интервенцију чувају се заједно са подацима о 
куповини, а на крају календарске године, одлажу 
се у одговарајуће регистраторе.
5.5  Слање на наплату
5.5.1 По пристизању предрачуна или рачуна од 
добављача, утврђује се њихова исправност – да 
ли је обрачунат поручени број публикација по 
договореним условима (цени са или без рабата).
5.5.2 Када се утврди да је предрачун или рачун 
исправан, копира се и шаље у Рачуноводство на 
наплату.
5.5.3 Копија предрачуна или рачуна остаје у 
Набавном одељењу, а библиотекар податке с 
предрачуна или рачуна уноси у базу рачуна.
5.5.4 У базу рачуна се уносе следећи подаци: 
редни број, датум пристизања предрачуна или 
рачуна, назив издавача или добављача, број 
предрачуна или рачуна, износ са рабатом ако 
га има, пун износ, број примерака наслова и 
укупни број примерака.
5.5.5 По уносу предрачуна или рачуна у базу 
рачуна на копију предрачуна или рачуна уписује 
се редни број под којим је унет у базу рачуна, а 
затим се очекује пристизање публикација, ако 
нису стигле пре или заједно с предрачуном или 
рачуном.
5.6  Праћење прилива
5.6.1 Пристизање плаћених публикација од 
добављача се очекују у року од месец дана, 
ако није другачије договорено, што зависи од 
дана издавања поручене публикације, односно 
претпалте.
5.6.2 Контрола пристиглих публикација се 
врши сравњивањем наслова и броја примерака 
публикација са подацима из рачуна или 
плаћеног предрачуна. 
5.7  Рекламација
5.7.1 Ако поручене и плаћене публикације 
не стигну у очекиваном року, библиотекар 
рекламира непристизање правном или физичком 
лицу од кога су публикације поручене.

5.7.2 Уколико се сравњивањем утврди да број 
плаћених и пристиглих публикација није 
једнак, рекламира се недовољан или већи број 
примерака правном или физичком лицу од кога 
су публикације поручене.
5.7.3 Рекламација се врши усмено у личном 
контакту, преко телефона или писмено, 
електронском поштом, факсом  или дописом.
5.7.4 Подаци о рекламирању уписују се у 
акцесорну базу података у слободној форми.
5.7.5 У случају да рекламација не успе, односно 
нема очекиваног одзива од правног или 
физичког лица од кога су публикације поручене, 
рекламација се понавља још једном као у тачки 
5.7.3.
5.7.6 Ако ни поновљена рекламација не 
да резултате, сва документација везана за 
рекламирану набавку фотокопира се и предаје 
правној служби Библиотеке на даље поступање.
5.8  Подела по огранцима
5.8.1  При подели публикација, библиотекар 
води рачуна о: пристиглим дезидератима из 
одређеног огранка, структури фонда тог огранка, 
броју и структури корисника, минимуму 
прописаних стандарда и плану набавке.
5.8.2 Подела пристиглих публикација врши се 
уписивањем података о расподели по огранцима 
на предрачун, рачун или посебан списак. 
5.8.3 На предрачун или рачун се уз одговарајући 
наслов уписује сигла огранка и број примерака 
тог наслова намењених огранку, а на посебан 
списак се уписује и наслов публикације.
5.8.4 Број примерака за огранак се наводи у 
форми: сигла х n, где је n број примерака. На 
пример: 1 х 2 значи да се у огранак чија је 
сигла „1” шаље укупно два примерка одређеног 
наслова. 
5.9  Слање на обраду
5.9.1 Подељене публикације уз предрачун, рачун 
или посебно направљен списак библиотекар 
односи у Обрадно одељење и предаје првом 
слободном обрађивачу.
5.9.2 Приликом предавања публикација, 
библиотекар из Набавног одељења, који 
предаје публикације, заједно са библиотекаром 
из Обрадног одељења који их преузима, 
контролише број предатих публикација.
5.9.3 Предавање публикација се врши без 
посебне евиденције, у директном контакту 
библиотекара. О примопредаји се не праве 
никакви записи.
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Схема процеса набавке публикација
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Комисија за израду стандарда из области ин-
формација и документације (КС А046) Завода за 
стандардизацију Србије и Црне Горе основана 
је 1988. године и са прекидима делује до да-
нас. Она прати рад Комитета за информације 
и документацију (Technical committee for infor-
mation and documentation, TC46) Међународне 
организације за стандардизацију (ИСО). Овај 
комитет доноси (израђује) стандарде који се 
односе на рад у библиотекама, али и на све оно 
што са тим радом може бити или већ јесте у вези.

Принцип рада у комисијама Завода за стан-
дардизацију подразумева окупљање стручњака 
из одговарајуће области, који тиме постају 
чланови Комисије. Искључиво они доносе 
одлуке о томе који ће се стандарди доносити 
односно преводити на српски језик. То, међутим, 
не подразумева обавезу да донети стандарди 
буду и примењивани, јер примена стандарда 
није законска обавеза већ подразумева принцип 
добровољности. Важно је напоменути да стан-
дарди ипак могу постати и обавезни, али само 
када се на њих позове неки технички пропис 
(што је дефинисано Законом о стандардизацији, 
члан 3, став 3), када се на њих позива нека 
спецификација, или у случају када постану 
предмет неког уговора и тада важе за уговорне 
стране. Друга је ствар што наша потреба да се 
укључујемо у светске токове налаже све већу 
потребу за примењивањем стандарда, нарочито 
када су питању информације, документација и 
њихова размена. Питање размене информација 
уопште и све већа потреба и библиотека да у 
том процесу учествују добија свој пуни смисао 
у ери информационе технологије, Интернета и 
електронских носача података. Комисија је до 
сада објавила бројне националне стандарде, 
израђене на основу међународних, али већина 
њих мора претрпети промене, већ и због тога 
што је један број тих међународних стандарда на 
основу којих су донети домаћи, у међувремену 
прерађен у већој или мањој мери.

Током 2005. године Комисија ће привести 

крају рад на капиталном стандарду из области 
библиотекарства, речнику који садржи неколико 
стотина термина из ове области, тј. стандард 
ИСО 5127:2001, Information and documentation 
– Vocabulary, као и стандард ИСО 2789 (чије се 
објављивање на међународном нивоу очекује 
током ове или наредне године), Information and 
documentation – International library statistics. 
Комисија ће такође преиспитати већ донете 
националне стандарде и у њих унети потребне 
измене или их повући уколико се за то укаже 
потреба.

Чланови Комисије за информације и доку-
ментацију Завода за стандардизацију Србије 
и Црне Горе стручњаци су и експерти из 
Народне библиотеке Србије, Универзитетске 
библиотеке, Библиотеке града Београда, Центра 
за војнонаучну документацију и информације, 
Библиотеке „Милутин Бојић”, као и Катедре за 
библиотекарство и информатику Филолошког 
факултета у Београду. Природа стандарда нови-
јег датума, међутим, у будућности ће налагати 
укључивање у рад Комисије и стручњака из 
других сродних области, што се нарочито односи 
на специјалисте информатичког профила.

ISO TC 46, Информације и документација
Технички комитет 46 дефинисао је у својим 

документима (свом плану рада, тј. ISO/TC 
46 Business Plan) своје поље деловања као 
стандардизацију праксе у библиотекама, доку-
ментационим и информационим центрима, 
службама за индексирање и израду сажетака, 
издаваштву, архивама, са документима у 
музејима, приликом управљања записима и у 
информационој науци.

Организациону структуру TC 46 чине 
Секретаријат и четири поткомитета.

Секретаријат има три радне групе (working 
group – WG):
- WG2, „Coding of country names and related 
entities”;
- WG3, „Conversion of written languages”;

Александра Тендјер
Завод за стандардизацију Србије и Црне Горе

Комисија за информације и документацију
Завода за стандардизацију СЦГ
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- WG4, „Terminology of information and documen-
tation” (којој припада поменути стандард ИСО 
5127:2001).

Први је Поткомитет 4 (subcommittee - SC), 
SC 4, pod nazivom „Technical Interoperability”. 
Његовим радом обухваћена је стандардизација 
протокола, схема итд. одговарајућих модела и 
метаподатака за процесе које користе инфор-
мационе организације и даваоци садржаја, 
укључујући библиотеке, архиве, музеје, издаваче 
и друге ствараоце садржаја . SC 4 има три радне 
групе: 
- WG 7, „Data elements”;
- WG 9, „Reference ontology for data interchange 
of cultural heritage” и
- WG 10, „Holdings information”.

Поткомитет 8 (SC 8), под називом „Quality-
Statistics and performance evaluation”, својим 
радом обухвата стандардизацију праксе која 
се односи на скуп статистичких индикатора 
и индикатора учинка у информационим 
организацијама и код давалаца садржаја, нпр. 
библиотека, архива, музеја и издавача. SC 8 има 
четири радне групе:
- WG 2, „International library statistics”;
- WG 4, „Performance evaluation for statistics”;
- WG 5, „Price idexes – Revision of ISO 9230” и
- WG 6, „Statistics of production and publication of 
books – Revision of ISO 9707”.

Поткомитет 9 (SC 9), под називом 
„Identification and Description”, својим радом 
обухвата стандардизацију информационих 
идентификатора, описа и одговарајућих 
метаподатака и модела за употребу у ин-
формационим организацијама (укључујући 
библиотеке, музеје и архиве) и произвођаче 
садржаја (укључујући издаваче и друге ства-

раоце и даваоце садржаја). SC 9 има четири 
радне групе:
- WG 1, ISAN (International Standard Audiovisual 
Number);
- WG 3, ISTC (International Standard Text Code);
- WG 4, ISBN (International Standard Book Num-
bering) и
- WG 5, ISSN (International Standard Serial Number).

Поткомитет 11 (SC 11), под називом 
„Archives/Record Management”, својим радом 
обухвата стандардизацију принципа за ства-
рање и управљање документима, записима и 
архивском грађом као евиденцијама о њиховој 
употреби и односи се на све медије, укључујући 
и дигиталне мултимедије и оне на папиру. SC 11 
има пет радних група:
- WG 1, „Records Management metadata”;
- WG 2, „Records Management Relationships”;
- WG 3, „Implementation of access rules in Records 
Management”;
- WG 4, „Self assessement guide for ISO 15489” 
- WG 5, „Revision of ISO 15489”.

Због природе предмета и подручја примене, 
организациона структура TC 46 морала је 
обухватити и активно учешће институција, 
организација, тела које спроводе у дело и 
одржавају пројекте предвиђене (дефинисане) 
стандардима. Тако структура Комитета обухвата 
и сервисне агенције и регистрациона тела.

Чувена Конгресна библиотека у Вашингтону 
(Library of Congress) тако води рачуна о примени 
стандарда ИСО 639-2, Codes for presentation of 
names of languages – Part 2: Alpha-3 code и ИСО 
23950,   Information and documentation – Information  
retrieval (Z39.50) – Application  service definition 
and protocol specification. ISSN International 
Center задужен је за праћење примене стандарда 
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ИСО 4, Rules for the abbreviation of title words 
and titles of publication и ИСО 3297, International 
standard serial number (ISSN). ILL Application 
Standards Maintenance Agency and Registration 
authority прати примену стандарда ИСО 10160, 
Interlibrary Loan Application Service Definition, 
ИСО 10161-1 и ИСО 10161-2, Interlibrary 
Loan Application Protocol Specification – Part 1: 
Protocol specification i Part 2: PICS Proforma for 
the three standards here above. International ISBN 
Agency прати примену стандарда ИСО 2108 
(International standard book numbering, ISBN), 
ISWC International Center примену ИСО 15707 
(International Standard Work Code) итд.

Разноврсност свега онога што се под ин-
формацијама и документацијом може подразу-
мевати, налаже TC 46 редовну комуникацију са 
такозваним сарадничким организацијама. 

У оквиру саме ИСО то су технички комитети: 
TC 6, „Paper, board and pulps”, TC 10, „Technical 
product documentation”, TC 37, „Terminology and 
other language resources”, TC 154, „Processes, 
data elements and documents in commerce, 
industy and administration”, TC 171, „Document 
imaging applications”, TC 211, „Geographic 
information/Geomatics” и ISO/IEC JTC 1, 
„Information technology”. Што се сарадничких 
организација ван ИСО-а тиче, списак је дуг, а 
на њему се налазе и UN, UNESCO, UNCTAD, 
WIPO (World Intellectual Property Organization), 
EASE (European Association of Science Editors), 
EC (European Commission), ICA Archives, ICSTI 
(International Council for Scientific and Technical 
Information), IFLA итд.

Своје поље деловања у светском тржишном 
окружењу TC 46 види (како је то у свом 
програму рада дефинисао) као веома важну 

политичку и економску улогу. Та улога од-
носи се на представљање, класификовање, 
сређивање, приказивање, контекстуализацију, 
управљање, чување…и, коначно, коришћење 
информација из свих области интелектуалног 
рада и индустријске призводње. Електронска 
размена података и компатибилност система 
примењених за њу заузимају значајно место 
у планирању пројеката (стандарда) и самој 
организацији Комитета који акценат својих 
активности све више ставља у сферу економије 
и пословања. Било би можда боље избећи код 
нас не тако омиљен термин глобализације, али 
када су информације и документација у питању 
значај информација које морају бити подељене 
на светском нивоу неизбежан је. Тако ће, на 
пример, стандард ИСО 15707, Information and 
documentation – International Standard Musical 
Work Code (ISWC), допринети заштити и на 
међународном нивоу проверивог ауторског 
права у музици.

Ово кратко представљање ИСО Техничког 
комитета 46 и Комисије за информације и 
документацију Завода за стандардизацију 
Србије и Црне Горе пружило је само основне 
информације. И оне су, међутим, довољне 
за закључак да је у области стандардизације 
посао тек започет. Што се наше Комисије тиче, 
захваљујући њеним члановима, воље да тај 
посао буде настављен не недостаје.

Додатак овоме прегледу представљају два 
списка: у првом су дати сви међународни 
стандарди обухваћени радом TC 46, а у другом 
статус домаћих, националних стандарда у 
односу на наведене међународне.
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ISO 4:1997  
Information and documentation - Rules for the 
abbreviation of title words and titles of publications 
ISO 8:1977  
Documentation - Presentation of periodicals 
ISO 9:1995  
Information and documentation - Transliteration of 
Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and 
non-Slavic languages 
ISO 18:1981  
Documentation - Contents list of periodicals 
ISO 214:1976  
Documentation - Abstracts for publications and 
documentation 
ISO 215:1986  
Documentation - Presentation of contributions to 
periodicals and other serials 
ISO 233:1984  
Documentation - Transliteration of Arabic characters 
into Latin characters 
ISO 233-2:1993  
Information and documentation - Transliteration of 
Arabic characters into Latin characters - Part 2: Ara-
bic language - Simplified transliteration 
ISO 233-3:1999  
Information and documentation - Transliteration of 
Arabic characters into Latin characters - Part 3: Per-
sian language - Simplified transliteration 
ISO 259:1984  
Documentation - Transliteration of Hebrew charac-
ters into Latin characters 
ISO 259-2:1994  
Information and documentation - Transliteration of 
Hebrew characters into Latin characters - Part 2: 
Simplified transliteration 
ISO 690:1987  
Documentation - Bibliographic references - Content, 
form and structure 
ISO 690-2:1997  
Information and documentation - Bibliographic 
references - Part 2: Electronic documents or parts 
thereof 
ISO 832:1994  
Information and documentation - Bibliographic 
description and references - Rules for the abbrevia-
tion of bibliographic terms 
ISO 843:1997  
Information and documentation - Conversion of 
Greek characters into Latin characters 
ISO 999:1996  

Information and documentation - Guidelines for the 
content, organization and presentation of indexes 
ISO 1086:1991  
Information and documentation - Title leaves of 
books 
ISO 2108:1992  
Information and documentation - International stan-
dard book numbering (ISBN) 
ISO 2145:1978  
Documentation - Numbering of divisions and subdi-
visions in written documents 
ISO 2146:1988  
Documentation - Directories of libraries, archives, 
information and documentation centres, and their 
data bases 
ISO 2384:1977  
Documentation - Presentation of translations 
ISO 2709:1996  
Information and documentation - Format for Infor-
mation Exchange 
ISO 2788:1986  
Documentation - Guidelines for the establishment 
and development of monolingual thesauri 
ISO 2789:2003  
Information and documentation - International 
library statistics 
ISO 3166-1:1997  
Codes for the representation of names of countries 
and their subdivisions - Part 1: Country codes 
ISO 3166-2:1998  
Codes for the representation of names of countries 
and their subdivisions - Part 2: Country subdivision 
code 
ISO 3166-3:1999  
Codes for the representation of names of countries 
and their subdivisions - Part 3: Code for formerly 
used names of countries 
ISO 3297:1998  
Information and documentation - International stan-
dard serial number (ISSN) 
ISO 3602:1989  
Documentation - Romanization of Japanese (kana 
script) 
ISO 3901:2001  
Information and documentation - Internationale 
Standard Recording Code (ISRC) 
ISO 5122:1979  
Documentation - Abstract sheets in serial publica-
tions 
ISO 5123:1984  

e-Committees
ISO/TC 46 

Information and documentation
Published standards
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Documentation - Headers for microfiche of mono-
graphs and serials 
ISO 5127-1:1983  
Documentation and information - Vocabulary - Part 
1: Basic concepts 
ISO 5127-2:1983  
Documentation and information - Vocabulary - Part 
2: Traditional documents 
ISO 5127-3:1988  
Documentation and information - Vocabulary - Part 
3: Iconic documents 
ISO 5127-6:1983  
Documentation and information - Vocabulary - Part 
6: Documentary languages 
ISO 5127-11:1987  
Documentation and information - Vocabulary - Part 
11: Audio-visual documents 
ISO 5127-3A:1981  
Information and documentation - Vocabulary - Sec-
tion 3a): Acquisition, identification, and analysis of 
documents and data - Part 3A 
ISO 5426:1983  
Extension of the Latin alphabet coded character set 
for bibliographic information interchange 
ISO 5426-2:1996  
Information and documentation - Extension of the 
Latin alphabet coded character set for bibliographic 
information interchange - Part 2: Latin characters 
used in minor European languages and obsolete 
typography 
ISO 5427:1984  
Extension of the Cyrillic alphabet coded character 
set for bibliographic information interchange 
ISO 5428:1984  
Greek alphabet coded character set for bibliographic 
information interchange 
ISO 5963:1985  
Documentation - Methods for examining documents, 
determining their subjects, and selecting indexing 
terms 
ISO 5964:1985  
Documentation - Guidelines for the establishment 
and development of multilingual thesauri 
ISO 5966:1982  
Documentation - Presentation of scientific and tech-
nical reports 
ISO 6357:1985  
Documentation - Spine titles on books and other 
publications 
ISO 6438:1983  
Documentation - African coded character set for 
bibliographic information interchange 
ISO 6630:1986  
Documentation - Bibliographic control characters 
ISO 6861:1996  
Information and documentation - Glagolitic alphabet 
coded character set for bibliographic information 
interchange 

ISO 6862:1996  
Information and documentation - Mathematical 
coded character set for bibliographic information 
interchange 
ISO 7098:1991  
Information and documentation - Romanization of 
Chinese 
ISO 7144:1986  
Documentation - Presentation of theses and similar 
documents 
ISO 7154:1983  
Documentation - Bibliographic filing principles 
ISO 7220:1996  
Information and documentation - Presentation of 
catalogues of standards 
ISO 7275:1985  
Documentation - Presentation of title information of 
series 
ISO/TR 8393:1985  
Documentation - ISO bibliographic filing rules 
(International Standard Bibliographic Filing Rules) 
- Exemplification of Bibliographic filing principles 
in a model set of rules 
ISO 8459-1:1988  
Documentation - Bibliographic data element direc-
tory - Part 1: Interloan applications 
ISO 8459-2:1992  
Information and documentation - Bibliographic data 
element directory - Part 2: Acquisitions applications 
ISO 8459-3:1994  
Information and documentation - Bibliographic data 
element directory - Part 3: Information retrieval 
applications 
ISO 8459-4:1998  
Information and documentation - Bibliographic data 
element directory - Part 4: Circulation applications 
ISO 8459-5:2002 
Information and documentation - Bibliographic date 
element directory - Part 5: Data elements for the 
exchange of cataloguing and metadata
ISO 8777:1993  
Information and documentation - Commands for 
interactive text searching 
ISO 8957:1996  
Information and documentation - Hebrew alphabet 
coded character sets for bibliographic information 
interchange 
ISO 9230:1991  
Information and documentation - Determination of 
price indexes for books and serials purchased by 
libraries 
ISO 9706:1994  
Information and documentation - Paper for docu-
ments - Requirements for permanence 
ISO 9707:1991  
Information and documentation - Statistics on the 
production and distribution of books, newspapers, 
periodicals and electronic publications 
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ISO 9984:1996  
Information and documentation - Transliteration of 
Georgian characters into Latin characters 
ISO 9985:1996  
Information and documentation - Transliteration of 
Armenian characters into Latin characters 
ISO 10160:1997  
Information and documentation - Open Systems 
Interconnection - Interlibrary Loan Application Ser-
vice Definition 
ISO 10160 Damd 1:2002 
Information and documentation - Open systems 
interconnection - Interlibrary loan application ser-
vice definition - Amendment 1 : Addition of annex 
C acknowledging the National Library of Canada as 
the Maintenance Agency for ISO 10160 
ISO 10161-1:1997  
Information and documentation - Open Systems 
Interconnection - Interlibrary Loan Application Pro-
tocol Specification - Part 1: Protocol specification 
ISO 10161-1 Damd 1:2002 
nformation and documentation - Open systems inter-
connection - Interlibrary loan application service 
definition - Part 1: Protocol specification - Amend-
ment 1 : Addition of annex C acknowledging the 
National Library of Canada as the Maintenance 
Agency for ISO 10161-1 
ISO 10161-2:1997  
Information and documentation - Open Systems 
Interconnection - Interlibrary Loan Application Pro-
tocol Specification - Part 2: Protocol implementation 
conformance statement (PICS) proforma 
ISO 10324:1997  
Information and documentation - Holdings state-
ments - Summary level 
ISO 10444:1994  
Information and documentation - International stan-
dard technical report number (ISRN) 
ISO 10585:1996  
Information and documentation - Armenian alphabet 
coded character set for bibliographic information 
interchange 
ISO 10586:1996  
Information and documentation - Georgian alphabet 
coded character set for bibliographic information 
interchange 
ISO 10754:1996  
Information and documentation - Extension of the 
Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic 
languages for bibliographic information interchange 
ISO 10957:1993  
Information and documentation - International stan-
dard music number (ISMN) 
ISO 11108:1996  
Information and documentation - Archival paper 
- Requirements for permanence and durability 
ISO 11620:1998  
Information and documentation - Library perfor-

mance indicators 
ISO 11799:2003  
Information and documentation - Document storage 
requirements for archive and library materials 
ISO 11800:1998  
Information and documentation - Requirements for 
binding materials and methods used in the manufac-
ture of books 
ISO 11822:1996  
Information and documentation - Extension of the 
Arabic alphabet coded character set for bibliograph-
ic information interchange 
ISO 11940:1998  
Information and documentation - Transliteration of 
Thai 
ISO/TR 11941:1996  
Information and documentation - Transliteration of 
Korean script into Latin characters 
ISO 12083:1994  
Information and documentation - Electronic manu-
script preparation and markup (Exists also on disks 
(XL), price code of paper copy together with disks 
XP) 
ISO 14416:2003 
Information and documentation - Requirements 
for binding of books, periodicals, serials and other 
paper documents for archive and library use - Meth-
ods and materials 
ISO 15489-1:2001 
Information and documentation - Records manage-
ment - Part 1 : General 
ISO/TR 15489-2:2001 
Information and documentation - Records manage-
ment - Part 2 : Guidelines 
ISO 15706:2002 
Information and documentation - International Stan-
dard Audiovisual Number (ISAN) 
ISO 15707:2001 
Information and documentation - International Stan-
dard Musical Work Code (ISWC) 
ISO 15511:2003 
Information and documentation - International Stan-
dard Identifier for Libraries and related organiza-
tions 
ISO 15924:2004 
Information and documentation - Codes for the rep-
resentation of names of scripts 
ISO 15836:2003 
Information and documentation - The Dublin Core 
Metadata element set 
ISO 20983:2003 
Information and documentation - Performance indi-
cators for electronic library services 
ISO 23950:1998  
Information and documentation - Information 
retrieval (Z39.50) - Application service definition 
and protocol specification
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ЈУС ИСО стандарди идентични важећим 
ИСО стандардима

1. ЈУС ИСО 9706:1997 
Информације и документација – Папир за 
документа – Захтеви за постојаност
(ISO 9706:1994, Information and documentation 
– Paper for documents – Requirements for perma-
nence)
2. ЈУС ИСО 5963:1994
Документација – Методе за анализирање 
докумената, одређивање њихове садржине и 
одабирање појмова за индексирање
(ISO 5963:1985, Documentation – Methods for 
examining documents, determining their subjects, 
and selecting indexing terms)

ЈУС ИСО стандарди еквивалентни важећим 
ИСО стандардима

1. ЈУС ИСО 2788:1994
Документација – Упутство за састављање и 
развој једнојезичких тезауруса
(ISO 2788:1986, Documentation – Guidelines for 
the establishment and development of monolingual 
thesauri)
2. ЈУС ИСО 5964
Документација – Упутство за састављање и 
развој вишејезичких тезауруса
(ISO 5964:1985, Documentation – Guidelines for 
the establishment and development of multilingual 
thesauri)

ЈУС стандарди еквивалентни важећим ИСО 
стандардима

1. ЈУС А.Ц3.005:1981
Прикази за публикације и документацију
(ISO 214:1976, Documentation – Abstracts for 
publications and documentation)
2. ЈУС А.Ц3.006:1991

Принципи библиографског сређивања
(ISO 7154:1983, Documentation – Bibliographic 
filing principles)
3. ЈУС З.А4.015:1981
Документација – Уобличење превода
(ISO 2384:1977, Documentation – Presentation of 
translations)
4. ЈУС З.А4.020:1981
Документација – Уобличење периодичних 
публикација
(ISO 8:1977, Documentation – Presentation of 
periodicals)

ЈУС стандарди израђени на основу 
претходних (ревидираних) издања ИСО 

стандарда
1. ЈУС А.Ц2.200:1981
Међународни кодекс за скраћивање наслова 
периодичних публикација
(eqv ISO 4:1972 → ISO 4:1997, Information and 
documentation – Rules for abbreviation of title 
words and titles of publications)
2. ЈУС А.Д0.010:1977
Нумерисање одељака и пододељака у писаним 
документима
(eqv ISO 2145:1972 → ISO 2145:1978, Documen-
tation – Numbering of division and subdivision in 
written documents)
3. ЈУС З.А4.021:1968
Документација – Уобличење чланака у 
периодичним публикацијама
(ISO/R 215:1961 → ISO 215:1986, Documenta-
tion – Presentation of contributions to periodicals 
and other serials)
4. ЈУС З.А4.025:1968
Документација – Кратак садржај периодичних 
публикација и других докумената
(neq ISO/R 18-Ι:1956 → ISO 18:1981, Documen-
tation – Contents list of periodicals)
5. ЈУС З.А4.040:1981
Документација – Насловни листови књиге
(eqv ISO 1086:1975 → ISO 1086:1991, Informa-
tion and documentation – Title leaves of books)
6. ЈУС З.А4.060:1981
Документација – Регистар публикације
(eqv ISO 999:1975 → ISO 999:1996, Information 
and documentation – Guidelines for the content, 
organization and presentation of indexes)

Актуелни статус постојећих југословенских 
стандарда из области информација и документације

ТУМАЧ СКРАЋЕНИЦА:
WD – working draft
AWI – approval work item
CD – committee draft
DIS – draft international standard
NA – нацрт стандарда
eqv – еквивалентан
neq – нееквивалентан
idt – идентичан
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ЈУС стандарди израђени на основу 
претходних издања ИСО стандарда, при 

чему су и нова издања тих ИСО стандарда у 
процесу измене

1. ЈУС З.А4.023:1981
Документација – Библиографска цитирања 
– Битни и допунски елементи
(eqv ISO 690:1975 → ISO 690:1987, Documenta-
tion – Bibliographic references – Content, form 
and structure; ISO 690-2, Information and docu-
mentation – Bibliographic references – Part 2: 
Electronic documents or parts thereof → ISO 690 
+ ISO 690-2 = New Project 690 – спајање ова два 
стандарда у један, CD 2005)
2.   ЈУС З.А4.030:1979
Информације и документација – Међународно 
стандардизовано нумерисање књига
(eqv ISO 2108:1972 → ISO 2108:1992, Informa-
tion and documentation – International standard 
book numbering (ISBN) → DIS 2004)
3. ЈУС З.А4.031:1979
Информације и документација – Међународно 
стандардизовано нумерисање серијских 
публикација
(eqv ISO 3297:1975 → ISO 3297:1998, Informa-
tion and documentation – International standard 
serial number (ISSN) → AWI 2004)

ЈУС ИСО стандарди израђени на основу 
претходних издања ИСО стандарда , при 

чему су и нова издања тих ИСО стандарда у 
процесу измене

1. ЈУС ИСО 639:1992
Кодови за представљање назива језика
(ISO 639:1988 → ISO 639-1:2002,Codes for the 
representation of names of languages – Part 1: 
Alpha-2 identifiers; ISO 639-2:1998, Codes for 
the representation of names of languages – Part 
2: Alpha-3 identifiers → спајање ових двају 
стандарда у један и израда нових делова: 3,4,5 и 
6, у оквиру TC 37/SC2)
2. ЈУС ИСО 2789:1994
Информације и документација – Међународна 
библиотечка статистика
(ISO 2789:1991 → ISO 2789:2003, Information 
and documentation – International library statistic 
→ WD 2004)

ЈУС ИСО стандарди који су у процесу 
израде

1. ЈУС ИСО 5127
Информације и документација – Речник
(ISO 5127:2001, Information and documentation 
– Vocabulary)

2. ЈУС ИСО 832
Информације и документација – Опис 
библиографске референце – Правила за 
скраћивање библиографских термина
(ISO 832:1994, Information and documentation 
– Bibliographic description and references – Rules 
for the abbreviation of bibliographic terms)
3. ЈУС ИСО 9/НА
Информације и документација – 
Tранслитерација ћириличних у латиничне 
знакове – словенски и несловенски језици
(ISO 9:1995, Information and documentation 
– Transliteration of Cyrillic characters into Latin 
characters – Slavic and non-Slavic languages)

Посебни стандарди
1. ЈУС ИСО 9707/НА:1996
Информације и документација – Вођење 
статистике о производњи и дистрибуцији 
књига, новина, часописа и електронских 
публикација
(ISO 9707:1991, Information and documentation 
– Statistics on the production and distribution of 
books, newspapers, periodicals and electronic pub-
lications → WD 2004)

Неважећи ЈУС и ЈУС ИСО стандарди
1. ЈУС А.Ц7.200:1981
Водичи кроз библиотеке, информационе и 
документационе центре
(eqv ISO 2146:1972 → ISO 2146:1988, Documen-
tation – Directories of libraries, archives, infor-
mation and documentation centres, and their data 
bases → повучен 1999.)
2. ЈУС З.А4.024:1968
Документација – Библиографска маншета
(neq ISO/R 30:1956, Bibliographical strip → 
повучен 1992.)
3. ЈУС ИСО 5966:1994
Документација – Упутство за састављање и 
развој вишејезичких тезауруса
(idt ISO 5966:1982, Documentation – Presenta-
tion of scientific and technical reports → повучен 
2000.)
4. ЈУС ИСО 9115/НА:1996
Документација – Библиографска 
идентификација (БИБЛИД) прилога у 
серијским публикацијама и књигама
(idt ISO 9115:1987, Documentation – Biblio-
graphic identification (BIBLID) of contributions in 
serials and books → повучен 1996.)
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У београдском Гете институту је 19. и 20. 
новембра прошле године одржано предавање 
госпође Розвите Пол, једног од водећих светских 
стручњака из области менаџмента квалитета, 
статистике и анализе трошкова у библиотекама, 
које је настављено креативном радионицом у којој 
су слушаоци мерили и упоређивали квалитет рада 
својих библиотека. Међу полазницима највећи 
део сачињавали су руководиоци библиотека 
или запослени на матичним пословима, а 
значајно је било присуство предавача Катедре 
за библиотекарство и информатику Филолошког 
факултета у Београду. Обрађиване теме овде су 
дате као поднаслови.

Увод у менаџмент квалитета за библиотеке
Разматрање квалитета увек морамо започети 

одређивањем сврхе или намене производа или 
услуге. Квалитет за једног није исти као за 
другог (најбаналнији пример би био бицикл: 
онај за рекреацију је знатно јефтинији али 
и слабијег квалитета од оног за трке; или у 
универзитетским библиотекама, за студенте је 
једна грађа, а за научнике друга).

У библиотекама би се квалитет могао мерити 
на основу:
- Давања информација;
- Службе за електронско информисање (одређе-
них клијената или групa корисника);
- Поузданости резултата (нпр. на сајту);
- Стандарда;
- Брзине давања информација у обећаном року;
- Прилагођавања објашњења (уместо OPAC - 
електронски каталог и сл);
- Информисаности корисника о начинима како 
се добија информација; 
- Пријатности простора и љубазности особља;
- Добре структурираности сајта (лак за пре-
траживање, ажуран и сл.).

Корисници желе да имају приступ инфор-
мацијама иако су похрањене широм света. Ко-
рисници желе брзу испоруку и добре радне 
могућности унутар саме библиотеке. И поред 

могућности рада на кућном рачунару, у САД 
је евидентирано да корисници желе да оду у 
библиотеку (ово се највише односи на научне 
раднике).

Финансијери процењују како су уложена 
средства утрошена и да ли особље може да врши 
позитиван утицај на кориснике. Библиотека 
на добром гласу доприноси рејтингу/реномеу 
града или универзитета. Запослени желе добре 
услове рада, али је при том неопходно стално, 
систематско образовање и усавршавање.

Закључак: од пресудне важности је шта желе 
корисници, како на библиотеку гледају финан-
сијери и како особље може унапредити свој рад.

Визија и мисија јавних библиотека
Јавне библиотеке су од важности и за 

забаву али и за научни рад (у малом месту, на 
пример, позајмљивањем литературе од веће 
библиотеке).

Подразумевано гесло: библиотеке су отво-
рене и на дохват руке (и да нису превише 
удаљене, а требало би да су у центру насеља, и 
да је особље љубазно и отворено за сва питања и 
да су усмерени и прилагођени за кориснике тог 
подручја). Наравно, неопходно је обезбедити 
све могућности за све кориснике (и старије и 
особе са хендикепом или посебним потребама, 
као и за затворенике, па и особе које не говоре 
језик тог подручја).

Библиотеке су културно-педагошка средишта 
и ангажоване су на активном приближавању 
културе и уметности, као и на продубљивању 
жеље за читањем, рецимо дужих или стручнијих 
текстова, а нарочито код деце.

Дигитализација медија (Интернет) доноси 
и непоузданост информација, те се очекује 
од библиотека да непоуздане информације 
елиминишу за своје кориснике. У ери доживот-
ног учења и сналажења у поплави информација, 
библиотеке су једини центри који филтрирају и 
усмеравају научне или стручне информације. 
Библиотеке оријентишу послове на локалне и 

Златко Ахмић
Библиотека града Београда

Мерење успешности рада библиотека
и ИСО стандарди

Предавање гђе Розвите Пол и радионица у Гете институту
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глобалне нивое (укључивање разних старосних 
и социјалних група), раде економично, ефикасно 
и ефективно.

Статистика и мерење успешности рада
Евалуација рада библиотека врши се по 

следећем алгоритму:
Услуге морају да буду добре и јефтине. Некада 

оно што се чини јефтиним, нпр. ангажовање 
студената, може бити јако скупо ако нпр. дају 
неадекватне информације.

Приликом провере квалитета рада и 
испуњења сврхе морамо наше податке упоре-
ђивати на локалном (рецимо, број посета веб-
страници у поређењу са податком колики про-
ценат становништва поседује рачунар) или 
међународном нивоу. Међународни методи и 
стандарди су: 
- DIN/ISO 11620 из 1999. (индикатор учинка 
библиотеке).
- ISO технички извештај 20983 из 2003. године 
(индикатори рада електронских услуга биб-
лиотеке).
- DIN/ISO 2789 из 2003 препоручује испитивање 
и мерење:
o Да ли је библиотеке свима намењена / дос-
тупна;
o Да ли има књиге које корисници желе;
o Степен искоришћености фондова (мин. обрт 
од једанпут годишње);
o Колико има позајмљивања;
o Брзина стизања из евентуалног магацина;
o Брзина међубиблиотечке позајмице;
o Проценат коректно одговорених упита;
o Број радних места по глави циљне групе;
o Дужина времена од набавке док књига не до-
ђе на полицу (7-30 дана);
o Коректан смештај у регалу;
o Да ли су корисници задовољни грађом или 

услугама;
o Да ли успевамо да дођемо до своје циљне 
групе и у ком проценту;
o Трошкови: колико кошта једно коришћење 
(за два часописа од 200 евра, више се исплати 
онај који ће бити позајмљен 200 од оног који ће 
бити тражен 20 пута);
o Да ли је приступ директан и једноставан (и 
фонду и каталогу и електронским изворима, 
информацијама и рачунарима);
o Колико има рачуна/сати за кориснике (Web 
итд.);
o Број неуспешних захтева за информацијама 
(књига је заузета);
o Коришћење рачунара по кориснику (елект-
ронски фонд - часописи, базе података у пу-
ном тексту и сл.), каталог, сајт, Интернет за 
кориснике у библиотеци, испорука докумената 
у електронској форми и електронско инфор-
мисање, а може и обука на електронским 
медијима). Да ли се евидентира приступ само 
почетној страни сајта или се мери и приступ 
осталим странама.

Најзначајнији индикатори за мерење 
успешности рада јавних библиотека

По немачком пројекту BIX за јавне библиотеке 
индикатори успешности рада библиотека су:
- Испуњење мисије / задатка (актуелни медији 
по становнику, услуге, проценат обнављања 
фондова, мерење процента задовољења захтева 
корисника);
- Усмереност на кориснике / коришћење (повр-
шина / становништво);
- Економичност (бр. рачунара и радних места и 
искоришћеност истих);
- Библиотечки тим – квантитативни показатељи 
(нпр. број сати боловања запослених осликава 
стимулисаност радника за посао) и како се 
развија.

Како се од полазника тражило да донесу 
годишње извештаје о раду својих библиотека, 
другог дана семинара организована је радионица 
у којој су у овај анкетни лист навођени подаци 
појединих библиотека у Србији. Семинар 
се завршио расправом o показатељима рада 
добијених на основу једног анкетног листа  
и упоређивањем истих са BIX индексом 
библиотека у Немачкој. На опште изненађење, 
последњих година смо им све ближи!

дефиниција задатака 
библиотеке

ново планирање

провера 
(статистичка)

средњерочни и
 краткорочни 

циљеви

коришћење ресурса
 (услуга, простора...)
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Циљна област – остваривање мисије
1 Становници
2 Укупни фонд
3 Нове набавке
4 Површина за публику у метрима квадратним
5 Запослени (еквиваленти за раднике с пуним радним временом)
6 Сати рада за рачунаром (начин израчунавања видети у прилогу)

Интернет услуге (приступачне екстерним корисницима)
7 - Приступна страница на Wеb-у да  �          не �
8 - OPAC на Wеb-у да  �          не �
9 - Интерактивне функције да  �          не �
10 - Збирка линкова да  �.         не �
11 - Виртуелни сервис за информације да  �          не �
12 - Виртуелни фондови да  �          не �
13 - Проактивне информационе услуге да  �          не �

Циљ  - Усмереност на корисника
14 Број посета
15 Позајмице
16 Недељни број сати кад је библиотека отворена 
17 Фонд за позајмљивање

Циљ – Економичност
18 Буџет за набавку медија
19 Укупан број радних сати свих запослених
20 Укупан годишњи број сати кад је библиотека отворена
21 Укупни издаци

Циљ -  Усмереност на сараднике
22 Број сати боловања запослених
23 Број сати за стручно усавршавање запослених
24 Укупан број запослених
25 Број запослених који су напустили библиотеку

Анкетни лист за BIX - библиотечки индекс који се примењује у Немачкој:

Крајем прошле године наша Библиотека 
добила је сертификат за Систем менаџмента 
квалитетом (QMS) сагласно стандарду ЈУС 
ИСО 9001:2001 за библиотечко-информациону 
делатност. Заједнички тим СЦГ-Аустријског 
оцењивачког тела „EVROCERT-OLJS” дао је 
позитивну оцену за QMS уз посебне похвале 
за добру библиотечку праксу и статистику која 
се спроводи у овој Библиотеци. Овај пројекат 
реализован је за годину дана и о његовом току 
спровођења писано је у два последња броја 
Панчевачког читалишта. Зато ћемо овом 
приликом само објавити одговоре учесника у 
реализацији овога подухвата на питање „Како 
Ви видите реализацију и користи од овога 
пројекта?”

Владислав Пантелић, дипл. инж, кон-
султант-сарадник:

Задовољство ми је да, пре свега, истакнем 
визионарство Борисава Челиковића, доско-
рашњег директора, енергичност Ирене Васић, 
актуелног директора Библиотеке и залагање 
чланова колектива да се овај пројекат реализује. 
То није крај, успостављени систем се даље 
унапређује и проверава, интерно и екстерно, 
под будним оком сертификационог тела. 
Спровођењем трендова савременог менаџмента 
ова Библиотека је увела QMS у свим својим 
делатностима: позајмици, културно-просветној 
делатности, издаваштву, продаји публикација 
на мало, коришћењу информационог система. 
Посебна корист је што је Библиотека сопственим 

Ирена Васић,
Владислав Пантелић
Библиотека „Браћа Настасијевић”, Горњи Милановац

Прва библиотека на нашим просторима добила
 сертификат за Систем менаџмента квалитетом
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ресурсима, уз испуњење захтева наведених 
стандарда као покретачке снаге, унапредила 
рад и побољшала перформансе процеса. То је 
помогло да буде истакнута у својој друштвеној 
средини, а на макро-плану међу првима у 
својој делатности да свој скромни допринос 
приближавању наше земље европским ин-
теграцијама.

Ирена Васић, в. д. директор Библиотеке:
Руковођење Библиотеком преузела сам 

непосредно пред сертификацију. Потпуна 
дефинисаност процеса Библиотеке, имајући у 
виду прописе, стандарде, документа QMS-а, 
помогла ми је да се брзо уклопим и прихватим 
одговорност за спровођење тога поступка. 
Није било ни једног кутка, нити документа у 
Библиотеци који није преиспитан, иновиран. 
Окосница система је управљање циљевима уз 
подршку модерног пословног плана и праћење 
његовог извршења, записе о активности, 
примену савремених метода, обуке и ангажо-
вање свих запослених, знање и искуство 
стручног консултанта.

Горњи Милановац, познат по бројним 
сертификатима QMS-а у привреди, знао је 
да цени први сертификат у Библиотеци, као 
најпосећенијој установи културе у граду. 
Скупштина општине нам је крајем прошле 
године помогла да купимо библиотеку бившег 
издавачког предузећа „Дечје новине” (5612 
књига и опрему). Добићемо проширење 
простора Библиотеке, а из норвешке донације 
пет комплетних рачунара. Ми ћемо знати то 

да ценимо, настојећи да 
спроведемо нашу визију – да 
будемо међу најуспешнијим 
библиотекама на нашим 
просторима…

Мирјана Мокровчак 
Глишовић, руководилац 
функције QMS-а, Развоја, и 
Завичајног одељења:

Учествовала сам у изради 
свих системских докумената 
QMS-а и дефинисању про-
цеса. Она садржи спој 
између захтева стандарда, 
прописа и добре библиотечке 
праксе. Процедуре, најчешће 
уз примену дијаграма тока, 
садрже – шта, како и ко 
ради. Нема више дилеме шта 

су чији задаци. Иновирани су сви постојећи 
обрасци, библиотечка статистика је добила 
своју сврху, актуелизована су и израђена 
недостајућа нормативна акта. Описане су 
области које до тада нису биле дефинисане 
у документима Библиотеке: развој програма, 
културно- просветне активности, маркетинг, 
издаваштво, продаја на мало. Корисник је 
увек у првом плану, било да су написане све 
обавезе запослених према њима (Правила 
Библиотеке), било да се корисник изјашњава 
преко анкета, или даје идеје за бољи рад (идеје, 
књига утисака), или учествује у раду Савета 
корисника. На Одбору за квалитет разматрају се 
предлози свих запослених, преиспитују узроци 
неусаглашености, осмишљавају корективне 
мере и предлози за унапређење. Сажела бих 
закључак: стандарди квалитета су постали део 
праксе и организатор рада у нашој Библиотеци.

Марија Петровић, дипл. библиотекар-
информатичар, руководилац позајмне делат-
ности:

Нова организација Библиотеке уз потребне 
организационе шеме децентрализовала је 
одговорности и растеретила директора који 
се непосредно питао за све. Процедура о 
управљању неусаглашеностима, која је у 
мојој надлежности, регулише до детаља једну 
од највећих брига библиотекара – поступак 
у случају неажурног враћања позајмљених 
публикација. Спровођењем интерних или 
екстерних провера од стране оцењивачког тела 
не дозвољава се да се систем запусти, већ се 
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подстиче даље решавање недостатака, или 
спровођење унапређења. Ја сам током студија 
на катедри за библиотекарство стекла теоретско 
знање, између осталог и из QMS-а, сада сам у 
пракси то спроводила –  у томе је моје посебно 
задовољство. Ми и даље спроводимо нашу 
мисију: у априлу смо отворили ново издвојено 
одељење у селу Брђанима. То се поклопило са 
обележавањем 190-годишњице Другог српског 
устанка у чијим активностима је учествовала и 
наша Библиотека, с обзиром да је наш град био 
домаћин те прославе. У мају нам је крсна слава 
и тим поводом излази наш годишњак Слово 
Ћирилово…

Драгана Перишић, референт културно-
просветне делатности и маркетинга:

Ставили смо на папир све што се ради из 
области мог реферата (сарадња са другим 
организацијама, манифестације, изложбе, прог-
рамске акције, групни и индивидуални рад са 
корисницима…). Осмислили смо нове обрасце, 
који садрже све фазе спровођења активности 
(планирање, заказивање, обавештавање, план 
и програм, спровођење, анализе, архивирање). 
Маркетинг је за нас био већи проблем. То је 
читава наука, врло широка област, како побећи од 
чисте теорије, без које се није могло, и укључити 
скромне ресурсе и мала искуства Библиотеке у 
тој области? Ми смо обављали неке сегментарне 
активности маркетинга (промоције, емисије, 
рад са корисницима, односи са јавношћу и др). 
Процедура маркетинга сада садржи маркетинг 
стратегију (SWOT ана-
лиза), маркетиг план, 
истраживања, маркетинг-
микс, маркетиншко де-
финисање нове услуге 
(издавачког пројекта, 
промоције, односa с јав-
ношћу). У први план смо 
ставили имиџ Библиотеке, 
завичајну традицију и 
све оно што је стицано и 
остало у 160-годишњем 
веку установе.

Зорица Стојановић, 
руководилац књижаре:

Књижара у овој Биб-
лиотеци постоји већ 
неколико година. Налази 
се у центру града и има у 
понуди добру и актуелну 

књигу. Приходи од ње обезбеђују додатно 
финансирање Библиотеке, па и овога пројекта. 
Обављање продаје на мало регулисано је 
прописима. Пројекат QMS-а унапредио је 
избор и оцењивање испоручиоца (издавача), 
дефинисање процеса књижаре, маркетинг.

Горан Милићевић, информатичар:
Информатичка опрема у нашој библиотеци 

је дотрајала и има скромне могућности. Зато 
нисмо могли унапредити ту област напоредо 
са реализацијом овога пројекта. Наш програм 
је Библио и ми смо информатички обрадили и 
сврстали у посебну базу података све што смо 
створили применом QMS-а. Рачунари које 
ћемо добити из норвешке донације створиће 
могућности за унапређење ове области и 
примену нових достигнућа, али уз велику 
предност  што ће документација QMS-а бити 
подлога и интеграциони фактор за све то.

И на крају, осврнућемо се на речи г. 
Челиковића које је изрекао на почетку рада на 
овом подухвату: „Библиотека, иако је успешно 
пословала, започињањем овога пројекта ушла је 
у за њу нешто непознато, јер се гушила у својим 
хтењима, а није имала идеју како то превазићи”. 
Овај пројекат пружио је ту могућност. Исход 
је познат, Библиотека је тиме много добила, 
поготово што је бити први увек изазов, а успети 
– сатисфакција.
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Дигитално доба и промјене
У ери глобалног информацијског друштва 

посебно се мијења улога јавних библиотека – 
оне постају централни портали кроз које обични 
грађани локалне заједнице могу ући у свијет 
виртуалних информација. Дигитално доба 
суочава све нас, који се бавимо прикупљањем 
и обрадом података те давањем информација 
као услугом, са технолошким промјенама које 
омогућавају трансформацију свих досадашњих 
медија у дигитални облик, те нови начин 
организације и обраде података.

Дигитализација завичајних збирки, онлајн 
изложбе, интерактивни односи између ко-
рисника и библиотекара, е-форуми на којима 
се размјењују лична искуства или договарају 
пројекти  – све ове појаве чине библиотекаре 
свједоцима брзих комуникацијских промјена 
док садржај који обрађују остаје исти.

Умјесто затворених цјеловитих облика 
информација (штампана књига, рјечник, 
енциклопедија), статичних и непромјенљивих, 
дигитално доба нас доводи у додир са отвореним 
електронским изворима података који се стално 
мијењају и на чији облик утичу сами корисници, 
те њихови упити и реалне потребе. 

На примјерима и искуству из праксе 
Библиотеке града Сарајева и њене Службе за 
завичајну збирку и библиографију, покушат 
ћемо одговорити на питање како да у ери 
глобализације и дигитализације обезбједимо 
опстанак завичајне збирке у БиХ. Или, 
прецизније, како уз мала финансијска улагања 
и примјену нове технологије од постојећих 
завичајних фондова створити, њиховом диги-
тализацијом и креирањем властитих база 
података централно мјесто у локалној заједници 
и тако скренути пажњу локалне власти и 
јавности на ново вредновање завичајне збирке 
као нужног чувара колективног сјећања локалне 
заједнице и њеног културног идентитета у ери 
глобализације?! 

Кратка хисторија Завичајне збирке
Библиотеке града Сарајева

Формирање завичајних збирки је законска 
обавеза свих јавних библиотека у БиХ. Завичајна 
збирка Библиотеке града Сарајева је њена 
законска обавеза као насљедника завичајне 
збирке Народне библиотеке  „Хасан Кикић“, 
која је 1990. године ушла у интеграцију са друге 
двије јавне библиотеке: „Влатко Фохт“ и „Бранко 
Ћопић“. Према одредби статута библиотеке 
„Хасан Кикић”, која се односи на завичајни 
фонд, дефиниција је гласила: „Библиотека 
прикупља све књиге и публикације од значаја 
за културну историју Сарајева и публикације 
аутора који живе у Сарајеву.”1 

И поред дугогодишње праксе, тек од 
1991. године Завичајна збирка добива првог 
библиотекара са сталним рјешењем на то 
радно мјесто, да би рат 1992. године прекинуо 
рад ове службе која је, због малог буџета, опет 
оформљена након 9 година – 2001. године.2 
Да би одговорили на питање грађана шта је то 
Завичајна збирка града Сарајева и шта они имају 
од ње, организовали смо 2002. године семинар 
на тему завичајне збирке, на јубилеј 55 година 
рада Библиотеке. Али интерес локалних власти 
и грађана био је занемарљив, изузев самих 
библиотекара и по којег културног радника. 

Тако је настала свијест да завичајна збирка 
није само задатак једног библиотекара и биб-
лиотеке те да без пажње и интересовања грађана 
и других институција она неминовно постаје 
изолована, без потпоре друштвене заједнице. 
Нерегулисано питање обавезног примјерка, 
недовољност буџета за систематско праћење 
издавачке продукције града Сарајева, а тиме 
и систематског прикупљања и комплетирања 
завичајне збирке, промјене у друштвеним 
односима и тешка економска ситуација која 
културу маргинализује и доводи у питање њен 
опстанак, све то је био низ проблема који су 
захтијевали да што прије нађемо  рјешења.

Васка Сотиров-Ђукић
Библиотека града Сарајева

Завичајне збирке у дигиталном добу
Досадашња искуства у вођењу завичајне збирке

Библиотеке града Сарајева
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Очито је да је нужна промјена у досадашњем 
раду завичајних збирки и да ново доба захтијева 
нове дефиниције и стратегије како би завичајни 
фондови опет постали дио локалне заједнице и 
управе.

Ове промјене се не односе само на јавне 
библиотеке већ и на све остале културне 
институције уколико желе да поново постану 
културни центри. Удруженим снагама сви они 
морају радити интензивно на стварању културе 
која охрабрује размјену података и искуства, 
те креирати нове облике знања примјењујући 
савремену технологију и пратећи реалне пот-
ребе и захтјеве својих корисника. Иначе ће 
потпуно изумрети или се претворити у мале 
заборављене јавне службе без корисника и тиме 
сврхе постојања. 

Дигитална збирка „Хасан Кикић“
Креирање властите виртуалне збирке је био 

наш први подухват у покушају да одговоримо на 
изазове дигиталног доба и да поново скренемо 
пажњу локалне јавности на наш завичајни 
фонд. Тако је настао пројекат дигиталне збирке 
рукописа Хасана Кикића под називом „Доброта 
бивања: Кикић самим собом”. Овај пројекат је 
остварен у сарадњи са јавном библиотеком из 
Градачца „Алија Исаковић“ и представља прву 
дигиталну збирку у Босни и Херцеговини.

Први циљ пројекта био је да скренемо пажњу 
јавности на завичајне збирке и њихову културно-
хисторијску вриједност ради финансијске 
подршке владајућих структура и друштвених 
институција у рестаурацији старих рукописа и 
споменичке грађе, али, на жалост, акција није 
уродила очекиваним резултатима. Заједнички 
рад са завичајном збирком библиотеке из 
родног мјеста писца (Градачац), с друге стране, 
потврдио је нужност сарадње ради стварања 
комплетније и потпуније дигиталне збирке 
којима би се објединила одређена тематска 
грађа те јавности омогућио цјеловитији увид у 
културни и хисторијски развој одређене регије 
или уже локалне заједнице. 

Жељели смо да на једном мјесту окупимо 
што више грађе о Хасану Кикићу и да дамо нову 
димензију цијеломе пројекту тако што ћемо поред 
дигитализованих рукописа и библиографије, 
испричати цјеловиту причу о једном писцу 
обједињујући све фондове о њему који постоје у 
БиХ. Покушали смо да проширимо сарадњу и са 
другим институцијама које имају грађу о истом 
писцу, истичући да је завичајним фондовима 

једино рјешење креирање мултимедијалних 
презентација постојећих збирки ради стварања 
цјеловите заједничке културне баштине, њене 
популаризације и привлачења веће пажње 
финансијера и спонзора.

Нажалост, очекивана реакција или барем 
заинтересованост других институција за овакве 
пројекте је изостала те смо пројекат завршили у 
облику у којем је сада. Па ипак, недавна вијест 
даје наду да свијест о важности оваквих пројеката 
постаје стварност и у БиХ – Државна комисија 
БиХ за сурадњу са УНЕСКО-ом одабрала је 
дванаест пројеката из цијеле БиХ које би у 
2004/2005. години УНЕСКО требао уврстити 
у свој програм финансирања, а међу њима и 
пројекат виртуалног представљања културног 
насљеђа у БиХ, чији предлагач је Комисија за 
очување националних споменика у БиХ.3 

Улога локалних власти
И поред промјена које је дигитално доба 

донијело са собом, у већини културних 
институција у БиХ постоји став да су они 
неовисни од корисника и његових захтјева, 
не схватајући да без корисника/публике 
нема ни умјетности ни културе. Промјене 
су неизбјежне, али тренутно стање доводи 
до незаинтересованости локалне власти за 
њихово финансирање иако, према Европским 
смјерницама, локална влада, поред финансија, 
мора да обезбиједи и „интерактивни приступ 
културним садржајима уз помоћ савремених, 
мултимедијалних дигиталних ресурса који 
документују локалну историју, књижевност, 
умјетност, музику и заједничке интересе, 
упаковане у форму образовних ресурса“ те да 
развију „ефикасно партнерство између сектора 
локалног културног насљеђа и осталих кључних 
економских и друштвених сектора како би се 
олакшало преструктурисање сектора локалних 
јавних услуга.“4

Умјесто пасивне улоге владајућих структура, 
Европа тражи од локалне власти да постане 
активни партнер јавној библиотеци (и осталим 
културним институцијама) у изградњи њених 
збирки и давању услуга грађанима те у обавези 
да дјелатност библиотеке повеже са другим 
ресурсима заједнице, а све у циљу развоја јавних 
услуга и повезивања разних сектора друштва. 

С друге стране, управо кроз завичајне збирке 
локална власт може да обезбиједи себи службу 
која ће развијати културне разноликости унутар 
регије, која ће „охрабривати осјећај припадности 
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локалном окружењу, породичној хисторији 
и средини у овом све више глобализованом 
свијету тако што би помогле да се створе, учине 
доступним и сачувају за будуће генерације 
сви они дигитални садржаји који се чувају у 
локалним јавним библиотекама, музејима и 
архивима“.5

Значај завичајних фондова у ширењу свијести 
о локалном поријеклу и хисторији грађана, 
добија изузетно мјесто у ери глобализације 
која са собом доноси нестајање малих култура, 
језика и традиција, тако да завичајне збирке 
постају чувари „етничке, културне, језичке и 
вјерске различитости, културни идентитет и 
друштвену интеграцију, нарочито тако што би се 
локално становништво о друштвене групације 
укључивале у формирање колективног памћења 
дигитализованог у ресурсе доступне свима.“6

Култура добро вођена и управљана од стране 
власти и за то задужених институција може 
донијети новац локалној привреди, а најбољи 
примјер је за то појава културног туризма 
– људи троше новац да би видјели занимљиву 
културу и традицију, другачију од њихове. Зар 
завичајне збирке не би требале да буду управо 
то? Културни производ кроз који се пропагира 
цијела локална заједница и који не само да ствара 
свијест о свом поријеклу и идентитету унутар 
заједнице, већ популарише њене особености 
далеко ван ње. 

Улога локалне заједнице
Изражена потреба за информисањем и 

комуникацијом унутар локалне заједнице довела 
је до настајања онлајн форума: „са пратећим 
веб-странама које се односе на информације 
о заједници, чиниће онлајн заједнице које 
људима пружају системе за информисање 
и комуникацију потребне за унапређење 
друштвених, економских услова и животне 
средине њихових заједница.“7 

Колико је то снажна и реална потреба у БиХ,  
увјерили смо се у току рада на пројекту дигиталне 
изложбе фотографија Хаџића. Посљедице рата 
1992-1995. у БиХ довеле су до снажне потребе 
преживјелих да истражују и прикупљају податке 
о себи, свом поријеклу, породици и хисторији 
своје локалне заједнице. Опћина Хаџићи је једна 
од девет опћина Кантона Сарајево, међутим, 
прије реинтеграције 1996. године, Хаџићи су 
били опљачкани и опустошени до темеља тако 
да је живот и повратак грађана у њега отежан 
изразито тешком економском ситуацијом. На 

почетку рата, већина људи је бјежала из кућа 
носећи само најосновније, тако да су уништени 
породични албуми и лични документи те архиви 
локалних власти и институција. 

Цијели пројекат је кренуо случајно – био је 
подстакнут личним интересом једне раднице 
Библиотеке која је, поријеклом из Хаџића, у 
аутобусу случајно чула старог Албанца Јахира 
Бехрама како се хвали да посједује фотографије 
Хаџића до 1992. године. Ријеткост да неко 
уопште има сачуване фотографије довела 
је до замисли да направимо малу изложбу 
прикупљених фотографија на Дан опћине 
Хаџићи. Чим је Опћина чула за то, одмах нам 
је понудила свој простор, док је Туристичка 
заједница Хаџићи показала интерес и жељу да 
се укључи. Изложба је заинтересовала и групу 
младих људи који одржавају веб-портал Хаџића 
због ријеткости фотографија као и занимања 
дијаспоре.

Схватање важности оваквог пројекта је 
дошло спонтано, људи су егзистенцијално 
угрожени уколико немају властити идентитет 
или хисторију, а након рушилачких посљедица 
рата, потреба за очувањем културе и традиције 
је изразито јака а њен значај још више појачан 
и великом расељеношћу људи из БиХ у свијету, 
тако да завичај у овим временима у Босни добија 
посебну димензију, а наша улога водитеља 
завичајних фондова додатну одговорност. 
Управо путем дигиталних збирки и веб-страница 
можемо брзо и јефтино омогућити свим људима, 
гдје год се налазили у свијету, да буду у додиру 
са својим завичајем. Посебно треба размислити 
о новим видовима услуга који би задовољили 
глад за завичајем изразито присутан код наше 
дијаспоре.

Нове услуге
Како изгледа савремена завичајна збирка? 

Један од одговора можете наћи уколико 
посјетите веб-страну The New York Public 
Library и погледате њихову збирку од 30.000 
дигитализованих слика из књига, магазина 
и новина као и оригиналних фотографија, 
разгледница и ефемерне грађе, углавном 
направљених прије 1923. године.8 Могућности 
претраживања збирке помоћу предметница те 
увезивањем релевантних података даје изузетно 
интересатне резултате претраживања свих 
могућих сегмената живота и рада Њујорка као 
града и регије. 

Визија неке будуће дигитализоване Завичајне 
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збирке града Сарајева нашла је своје надахнуће 
на овој веб-страници. 

Међутим, да би одговорила захтјевима 
дигиталног доба и новим потребама локалне 
заједнице, поред дигиталних збирки, завичајне 
збирке морају осмислити нове садржаје и 
услуге. 

Тако имамо, поред понуде традиционалних 
штампаних публикација о завичају, те скупљању 
грађе о хисторијским значајним раздобљима 
и личностима регије које се кроз дигиталне 
збирке и изложбе презентују јавности на веб-
страницама умрежених  јавних библиотека 
одређене регије,9 ту су и услуге формирања 
обавезних хемеротека – збирки новинских 
чланака о завичају и личностима, збирки 
разгледница, фотографија и ефемерне грађе. 

Завичајне збирке укључују у себе све 
облике грађе (штампане, рукописе, ефемерне, 
електронске и др.), на свим језицима везујући 
их за неку одређену тему. Оне су физички 
и библиографски одвојене од општег фонда 
библиотеке и односе се на одређену област, 
личност, хисторијски период те обавезно имају 
своје називе као и тематске подзбирке. 

Завичајне збирке развијају интерне базе 
података које садрже: адресаре свих институција 
и организација, податке о штампарима и 
издавачима, адресаре веб-страница на којима 
се могу наћи подаци о регији, те низ других 
пропратних референсних садржаја и база 
података за све врсте корисника и грађана. 

Поред слободног приступа подацима, све 
веће јавне библиотеке треба да стварају и онлине 
форуме помоћу којих грађани комуницирају 
директно са библиотекарима, међусобно али 
и са другим јавним службама локалне власти 
које им могу помоћи у реализацији њихових 
захтјева. 

Нови пројекти
У октобру је изашао нови мултимедијални 

ЦД под називом „Зовем се пјесник“, који је  
посвећен једном сарајевском неафирмисаном 
младом пјеснику, Александру Мрњевици. 
Он је погинуо 1993. године за својим столом 
док је писао пјесме, приликом гранатирања 
града. Као млади пјесник није објавио ни једну 
збирку пјесама, али ни једну пјесму уопште. 
Рукописе пјесама (њих 78) и неколико личних 
докумената које смо добили, потакли су нас 
на идеју да покушамо да реконструишемо 
његов живот кроз усмена сјећања пријатеља и 

познаника који су имали прилику да га сретну. 
Тим поводом организовали смо књижевно вече 
на којем су пријатељи говорили о њему, читали 
његове пјесме те приказали документарни филм 
о њему. Цијело вече смо снимили дигиталном 
камером и то нам је био главни материјал за овај 
пројекат.

С обзиром да је Ацо један од многих 
Сарајлија које су погинуле у току ратне опсаде 
града 1992-1995. године, циљ нам је био да 
анимирамо и друге грађане у прикупљању 
докумената, усмених сјећања или свједочења 
о појединим личностима, ради оформљавање 
базе података из тог битног периода хисторије 
града која би садржавала колективно сјећање 
нас који смо преживјели. Сви подаци би били 
обрађени дигитално и презентирани у облику 
мултимедијалног ЦД-а, као што је то урађено 
на овом пројекту.

Као пратећи дио овог пројекта су организација 
поетске вечери „Зовем се пјесник” како би 
омогућили простор гдје ће сви неафирмисани 
пјесници града Сарајева имати прилику да 
читају своје пјесме пред публиком, а најбољем 
од њих бит ће објављена прва збирка пјесама у 
едицији „Александар Мрњевица“.

На овај начин смо постали не само издавачи и 
креатори већ и активни учесници у прикупљању 
и стварању завичајних фондова.

1 Popović-Trtak, Jelka. Neka iskustva u formiranju i radu 
zavičajkne zbirke Sarajeva do 1992. godine // Seminar o 
zavičajnim zbirkama, Sarajevo, 21-22. novembar 2002. 
godine
2 О стању збирке до тог периода те низу проблема с 
којима се је суочавала у свом раду до рата и послије њега, 
најбоље је описала гђа Јелка Поповић-Тртак у свом раду 
који је презентован на Семинару о завичајним збиркама 
2002. године.
3 Za finansiranje izabrano dvanaest projekata // http://www.
nezavisne.com/dnevne/kultura/kul09182004-01.php 
4 PULMAN plan za e-Evropu. Manifest iz Oeirasa // http://
www.pulmanweb.org/documents/manifesto/Manifesto-
Croatian-version.doc.
5 Ibid
6 Ibid
7 Nacrt manifesta za lokalne onlajn zajednice // http://www.
bbnet.org.yu/blnet/yug/uspesni/manifest.htm 
8 The New York Public Library // http://www.nypl.org/digital/  
9 Michigan Libraries With Local History Online // http://
www.deckervillelibrary.com/michigan_libraries_with_local_
hi.htm
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Чланом 7 Закона о библиотечкој делат-
ности дефинисан је законски основ за 
вршење матичних функција у библиотечко-
информационој делатности, а обим и врста 
послова које извршавају библиотекари матичних 
служби библиотека одређених за обављање 
ових функција ближе су одређени чланом 26 
истог закона. С обзиром да Закон егзистира већ 
десет година, његова регулатива у овом важном 
сегменту библиотечког рада није свеобухватна, 
не обезбеђује квалитетно пословање и захтева 
корекције. Експанзија науке и технологије, нагле 
друштвене, економске и политичке промене и 
изражене диспропорције између могућности и 
потреба код нас, уз присуство реално добрих 
људских потенцијала, створиле су прилично 
хаотичну ситуацију. Непостојање децидираних 
прописа, застареле систематизације рада у 
библиотекама, некомплетни описи послова 
и недореченост задатака појединих служби 
неминовно повезаних у систему пословања, 
негативно утичу на квалитет рада и развој 
библиотека.

У БИС-у Србије, матичне библиотеке 
(а посебно јавне) имају специфичну улогу 
и широко поље деловања. Уз непрестано 
залагање за решавање адекватног простора, 
обезбеђивање материјалних средстава за рад 
и планску набавку, аутоматизацију пословања 
и технолошку опрему, ове библиотеке морају 
да се фокусирају на бројне захтеве различитих 
категорија корисника, унапређују и координи-
рају рад мреже својих огранака и библиотеке 
у целини и комуницирају са јавношћу и 
представницима власти у својој средини. 
Функцију матичне делатности библиотеке 
обављају са високом компетенцијом својих 
стручњака и изразито ниским ингеренцијама, 
што резултује неспровођењем потребних 
поступака и оглушавање на захтеве за уклањање 
пропуста, од стране оснивача. Оваква ситуација 
библиотекарима ствара утисак „узалудног пос-

ла“, а матичност своди на ниво формалног 
деловања, без позитивног ефекта. 

Рад матичних служби данас далеко 
премашује обим и врсту послова описаних 
у Закону  о библиотечкој делатности. Домен 
и домети рада могу се условно поделити на 
обављање матичних функција на територији 
одређеног округа и деловање које је усмерено 
на побољшање квалитета пословања матичне 
библиотеке.  

У Србији вршење матичних функција по 
надлежности као да губи на значају, а надзор 
над радом библиотека, уочавање и отклањање 
неправилности, праћење потреба, залагање 
за усавршавањем кадрова и утицај на развој 
струке за сада су остварљиви само на овај 
начин. Матичним библиотекама бисмо морали 
проширити овлашћења, прецизирати их и 
учврстити законском регулативом. Народне, 
школске и специјалне библиотеке у окрузима 
раде у тешким условима због недовољне 
бриге оснивача. Матичне библиотеке немају 
довољно могућности да утичу на промену 
овакве ситуације иако благовремено указују 
и реагују на присутне проблеме. Оно што 
могу и што савесно раде су редовни контакти, 
пружање стручне помоћи и проналажење 
каквог-таквог решења на основу искустава, 
у постојећим условима. Међусобна сарадња 
матичних библиотека је драгоцена, управо због 
проналажења, усвајања и примене модела рада 
најуспешнијих. Нажалост, Заједница матичних 
библиотека је угашена па се контакти остварују 
на личну иницијативу заинтересованих биб-
лиотекара и појединих библиотека и на 
повременим стручним скуповима. Евидентно 
је да су исти или слични проблеми, у већој 
или мањој мери, присутни свуда: недовољна 
материјална средства за одржавање објеката, 
планску набавку, аутоматизацију пословања и 
програмске активности народних библиотека; 
гашење специјалних библиотека и развлачење 

Милица Кирћански
Градска библиотека у Новом Саду

Рад матичних служби
у српском библиотекарству
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њихових фондова престанком рада или 
приватизацијом правних субјеката-оснивача 
и лоше стање школских библиотека. Кад су у 
питању најбројније, школске библиотеке, треба 
указати на пропусте, издвојити кључне проблеме 
и потражити решења. Ако знамо да школске 
библиотеке имају одређену, специфичну функ-
цију у образовно-васпитном процесу и да је 
млада популација циљна група корисника 
већини библиотека, недопустиво је да оне не 
испуњавају своју улогу. Стари, неактуелни 
фондови са недовољним бројем примерака који 
понекад немају ниједан наслов периодичне 
публикације за ученике; оскудни приручни 
фондови и фондови стручне литературе; 
скучен простор углавном без издвојене 
читаонице; неадекватан кадар који се често 
смењује; изостанак координације и сарадње 
библиотекара и наставних актива; занемарен 
рад на програмским, културним активностима, 
редовном и актуелном информисању, и многи 
други фактори утицали су на то да школске 
библиотеке нису у могућности да 
испуњавају своје задатке и заузму 
место које им припада. Уколико желимо 
да закорачимо у реформу образовног 
система, најпре морамо да посветимо 
дужну пажњу школским библиотекама 
које би, у складу са својом функцијом, 
биле један од значајних извршиоца 
промена и важан чинилац спровођења 
активне наставе, едукације ученика и 
пружања помоћи у трагању за знањем. 
Тада позиција и успешан рад ових 
библиотека не би зависили од воље 
или разумевања руководства школе. 
Тренутно можемо издвојити мали број 
школских библиотека које се могу 
подичити квалитетом рада, активним 
учешћем у процесу наставе и заслуженим 
резултатима – и тада су то, по правилу, 
школе чији директори имају исправан став 
о значају библиотеке као неопходног, живог, 
фреквентног и радо коришћеног места, у које су 
спремни да улажу. Подршка раду библиотекара, 
богаћење књижних фондова, едукација кадрова 
и адекватни простор и опрема, претпоставка су 
опстанка школских библиотека. Померање са 
садашње мртве тачке, уз непрестано залагање 
матичних библиотека за проналажењем решења, 
немогуће је реализовати без ангажовања 
свих друштвених структура: министарстава, 
образовних институција и установа, библиотека, 

просветних радника и родитеља.  Последњи 
је моменат да се актуализује проблем и да се 
јединственим деловањем питање рада школских 
библиотека постави као проблем од ширег 
душтвеног значаја. 

Матична служба
Градске библиотеке у Новом Саду

Организација рада савремених библиотека 
матичним службама проширује врсту и обим 
послова. С обзиром да је то служба за развој 
и унапређење библиотечке делатности –  а 
савремено библиотекарство поставља високе 
захтеве и бројне задатке – за реализацију 
постављених циљева су неопходани систе-
матизован рад, координирано деловање и стална 
анализа остварених резултата. Свеобухватним 
сагледавањем пословања сваке службе и одељења 
понаособ, свих огранака у граду и приградским 
насељима и библиотеке у целини, матичне службе 
обједињују рад и имају широко поље деловања. 
Као конкретан пример функционисања матичних 

служби у пракси могу послужити врста, број 
послова и резултати Матичне службе Градске 
библиотеке у Новом Саду.

У овој библиотеци Матична служба има 
статус кључне службе, од које све почиње и 
у којој се сумирају завршни резултати. Она 
предњачи у креирању пословне политике 
Библиотеке и, с обзиром да има увид у комплетан 
рад установе, иницира активности и утиче на 
њихову реализацију, правовремено реагује 
на  пропусте, прати динамичан развој струке 
и залаже се за практичну примену позитивних 
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искустава, чак и у оквиру објективно лоших 
услова рада. Матичној служби оваква позиција 
намеће, пре свега, велику одговорност, али 
и умножава врсту послова који се ланчано 
надовезују и не могу се једноставно издвојити 
по приоритету. Могу се побројати они који су 
сложени и најважнији:
- израда годишњих планова и програма рада 
и, у оквиру тога, оперативни планови који 
потврђују флексибилност Библиотеке. Од 
великог су значаја недељни састанци стручног 
колегијума;
- извештаји о раду (Библиотеке, Матичне 
службе, о извршеном надзору итд.) који се из-
рађују неколико пута годишње и све их је више;
- израда финансијског плана програмских 
активности, по захтеву оснивача (након 
месечних, достављају се тромесечни планови);
- осмишљавање и усвајање програма нових 
садржаја у циљу побољшања квалитета рада, 
повећања броја корисника и, нарочито, акти-
вирања рада мреже библиотечких огранака;
- израда бројних пројеката приликом учешћа на 
конкурсима за наменску доделу средстава; 
- припрема садржаја, организација и 
одржавање тематских стручних семинара, 
посебно за народне, школске и специјалне 
библиотеке;
- састављање свих званичних дописа;
савесна, континуирана едукација библиотекара 
Матичне службе, праћење нових достигнућа 
у области библиотекарства, редовно 
информисање о стручној литератури;
- присуство и учешће на стручним скуповима;
- објављивање стручних радова;
пружање доприноса развоју струке активним 
укључивањем у процесе који доносе позитивне 
помаке библиотекарству код нас (ангажовање 
на изради стандарда, измени и допуни законске 
регулативе, изради упутстава значајним за 
квалитет услуга итд.);
- остваривање сарадње и контаката са многим 
библиотекама, институцијама и установама, 
домаћим и страним стручним сарадницима;
- уређивање стручног библиотечког инфор-
мативног гласила Мозаик;
- покретање и уређивање стручног часописа за 
децу Библиотечки путоказ, са преузимањем 
комплетних активности око промовисања, 
евиденције претплатника и дистрибуције; 
- координирање рада информатичара, уз 
тренутно изражено ангажовање око решавања 
свих захтева за потребе библиотечког 

пословања у програму БИСИС и његове 
постепене имплементације;
- активно учешће у кадровској политици и 
адекватном ангажовању људских ресурса;
- спровођење истраживања међу одраслим 
корисницима и децом – почетком сваке 
календарске године методама анкетирања и 
интервјуисања испитује се квалитет услуга, 
проверава задовољство корисника, прикупљају 
примедбе, захтеви и сугестије, након чега се 
врши анализа и отклањају недостаци;
- промовисање Библиотеке (креирање про-
пагандног материјала – штампаног, аудио 
визуелног, електронског; наступи у медијима, 
стручна сарадња и контакти итд.);
- креирање сајта Градске библиотеке и редовно 
ажурирање података (из техничких разлога, 
сајт и база података су били доступни само 
у локалној мрежи, у централном објекту 
ГБНС; приступ академској мрежи отклања 
досадашње проблеме и сајт ускоро треба да 
буде доступан).

Приметно је да неке од активности, по 
опису послова, припадају раду других служби 
у Библиотеци и може изгледати да Матична 
служба задире и меша се у њихов делокруг 
рада. Међутим, пракса је показала да се ефекти 
постижу само уколико се посао испрати од 
почетка до краја. Расподела рада на више 
сегмената у којима учествује више служби 
и људи често доводи до тога да се посао 
расплине и да за то нико није одговоран. То 
доводи у питање квалитет обављеног посла и 
проузрокује прекорачење рокова. Компетенције 
библиотекара треба да су велике, да обухватају 
широко знање и добро познавање свих процеса 
рада у библиотеци. Код нас није била пракса да 
специјализујемо библиотекаре само за одређену 
врсту посла, већ смо кадровске потенцијале, 
који су у потпуности савладали библиотечко 
пословање, распоређивали на радна места на 
којима могу пружити максимум. Све више је 
изражена потреба за квалитетним тимским 
радом и правилним коришћењем знања, 
иновативних способности и креативности 
људских ресурса. Службе за развој и унапређење 
библиотечке делатности свакако би требале 
оформити добре тимове који ће квалитетно и 
синхронизовано деловати и бити покретачи 
рада у библиотекама.
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Сваки одлазак у библиотеку зарад узимања 
књиге је уједно и тражење информације. 
Тражење информације је друштвени феномен. 
Улога  коју библиотекар има у овом процесу 
превазилази ниво размене информација. 

Улога библиотекара је од одлучујућег 
значаја за интересовање, развој личности, 
интелектуалности, за дубину и сазнајни 
ниво који корисник може да досегне. За 
савременог библиотекара је неопходно да 
буде добар познавалац библиотечког фонда, 
да буде информисан о најновијим збивањима 
у свету књиге, да буде брз, вешт и стручан, 
али није и довољно. То је само предуслов за 
успешно обављање посла. За библиотекара је 
од  примарног значаја да буде предусретљив, 
љубазан и подстицајан. 

Последњих деценија све се више важности 
поклања самој личности библиотекара. 
Мокрос1 је 1995. истраживао интеракцију 
између библиотекара и ученика. Користио је 
видео записе и утврдио да од квалитета првог 
сусрета са библиотекаром зависи читав низ 
активности које следе. У најранијем детињству 
овај сусрет има моћ да заувек пробуди или 
угуши радозналост за књигу и истраживачки 
дух младог бића.

Напредни учитељи на најранијем узрасту 
остварују сусрете ученика и библиотекара. 
Поједини учитељи унапред планирају сусрет, 
одаберу одређену библиотеку и 
одређеног библиотекара зато што 
су свесни значаја овог сусрета, те 
кад једном успоставе везу, они је 
одржавају и негују.

У развијеним земљама, а и у 
већим градовима у нашој земљи, 
школе имају своју библиотеку и 
важност библиотеке као и личност 
самог  школског библиотекара су од 
непроцењивог значаја. Сама личност 
библиотекара, иако је то један од 
најважнијих аспеката библиотечког 
позива, није била предуслов да би 
неко радио овај посао. Дешавало 

се, а то је и данас случај, да се библиотечким 
послом баве људи без одговарајућег образовања 
и без особина неопходних за успешан рад. 
Данас је личност библиотекара све више у 
жижи проучавања јер је чињеница да „ученици 
можда неће запамтити да ли сте им пружили 
информацију коју су тражили у библиотеци, али 
никада неће заборавити како сте се опходили 
према њима.“2

Улога библиотекара је интерактивна и може 
имати пресудан значај у повезивању корисника 
и књиге, корисника међусобно, корисника и 
њихових наставника, а такође и корисника, 
наставника и библиотекара. Добар библиотекар 
успоставља поверење и схвата вредност 
међусобних односа ученика, свих запослених у 
школи, па чак и родитеља и чланова друштва. 
Библиотекар може бити и организатор  културних 
манифестација те може имати и значајну улогу 
у повезивању љубитеља и аутора писане речи, а 
и у културном животу  заједнице. 

Библиотекар по природи мора да буде 
радознао и да прати сва збивања, као и да се 
усавршава. Савремени библиотекар овладао 
је и коришћењем савремених средстава за 
електронско уношење и чување података. У 
данашње време било би неопходно да сваки 
библиотекар буде обучен да са лакоћом упути 
кориснике у тајне коришћења фонда. Иако нико 
не пориче централни значај који библиотекар 

Алиса Матејић

Важност личности библиотекара



Pan~eva~ko ~itali{te

54

има као специјалиста за пружење информација, 
од степена његове предусретљивости и спрем-
ности да информацију пренесе тј. од саме 
личности библиотекара зависи до које мере 
ће корисник бити оспособљен да самостално 
користи библиотечки фонд, да самостално 
приступи информационом систему.

Стога је потребно организовати посебне 
семинаре и едукативне радионице за даље 
развијање комуникативних вештина код људи 
који се баве овим важним послом. 

У новије време подстичу се такви програми 
који указују библиотекару да је у центру пажње 
корисник, а не библиотекар или информација. 
Ако се корисници, а овде се првенствено мисли на 
ђаке и студенте, оспособе да самостално користе 
електронску базу података, онда наставници  
могу да креирају компликованије задатке, а 
студенти могу брже и лакше да стичу нова знања, 
како научна, тако и она функционална, потребна 
за свакодневни живот. Они који нису упућени 
у то како да користе библиотечки фонд, имају 
страх од библиотеке, губе самопоуздање и вољу 
за сазнањем. Истраживања су показала да они 
престају да буду корисници библиотека, а путеви 
истраживања и сазнања се за њих затварају.

 Била би неправда писати о личности 
библиотекара, а не напоменути Бети Мартин3 
која је дала велики допринос на овом пољу. 
Вредновати сваку особу, познавати специфичне 
вредности и интересовања корисника, прих-
ватати их и разумети, помоћи им да развију 
самопоуздање јесу, по Бети Мартин, основне 
стратегије које би библиотекар требало да 
користи да би се читаоци осетили добродошлим 
у библиотеку. Библиотекар треба да избегава 
могућност да прекине или посрами корисника. 
Командовање, моралисање, расправљање, 
критиковање или  држање предавања кориснику 
су недопустиви. Бети Мартин је још 1992. 
скренула пажњу јавности на различите 
паралингвистичке појаве важне за библиотекара 
као нпр. тон којим говори, гласовну модулацију, 
брзину говора, као и на невербална понашања 
као што су гестикулација, израз лица, поза, 
одстојање и начин облачења. Све ово има 
утицаја и може бити чак моћније средство у 
комуникацији од вербалног изражавања. Начин 
на који се опходимо према кориснику је важан 
колико и информација коју му пружамо.

Бети Мартин је чак истицала да библиотекар 
треба да поседује способност да комуницира 
са топлином, да има осећај бриге за другог и 
сензибилност за осећања других. Заиста, ово су  

основне карактеристике и од фундаменталног 
значаја за пружање неопходне подршке 
кориснику, а уједно и неопходне за успоставља-
ње контекста за тражење информације. 

Једно од важних имена у пољу библио-
текарства је и Радфорд који је 1996. вршио 
истраживња у три средње сколе.4 Радфорд је 
покушао да дефинише препреке и подстреке 
који утичу на коришћење библиотеке. Закључио 
је да то у највећем броју случајева понашање 
библиотекара према кориснику. Негативан 
однос карактерише библиотекара који а) нема 
времена; б) не жели да помогне; ц) није га брига; 
д) мрзовољан је;  е) одсечан је; ф) нестрпљив. 
Ученици средњих школа су изјавили да многи 
библиотекари одговарају само на конкретна 
питања, а да имају обичај да омаловажавају 
неке ученике и питања која им они постављају, 
па се ученици најчешће осећају као да су глупи. 
Ученици су као позитивне особине у првом реду 
издвојили: а) уме да саслуша; б) љубазност; ц) 
срдачност и д) предусретљивост.

У нашој Градској библиотеци у Београду 
постоји потреба за још већим простором како 
за књиге, тако и за кориснике који уче из оних 
примерака књига које се не могу износити, 
за средствима која би омогућила куповину 
већег броја како књига, тако и компјутера. 
Добри услови су предуслов да се запослени, а 
самим тим и корисници, осећају добро и да се 
са љубазношћу опходе једни према другима. 
Упркос наведеним сметњама, библиотека града 
Београда има важну улогу у граду  и центар 
је многих културних догађања захваљујући 
особљу које је предусретљиво и спремно да 
отвори врата љубитељима писане речи.

За мене су библиотека и књиге у њој као 
пучина у којој од вештине библиотекара зависи 
на који начин ће се отиснути чамац у коме 
пловимо. Вешт библиотекар није онај који све 
време управља нашим бродом. Вешт библиоте-
кар је онај који нас обучава како да држимо 
кормило, тако да сами можемо да истражујемо. 
Љубазност, предусретљивост, тј. личност биб-
лиотекара су од пресудног значаја да се одлучимо 
да ли ћемо уопште ући у тај чамац.

(аутор је студент Филолошког факултета на 
Одсеку за библиотекарство и информатику)

1 Pickering Thomas, Nancy  (1999. Englewood, Colorado ), 
Information Literacy and Information Skills Instruction
2 Ibid, str.153
3 Ibid
4 Ibid
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У Србији и Црној Гори, бити библиотекар, по 
мишљењу многих, није уопште интересантан, 
креативан и привлачан посао. Али, претпо-
стављам да то мисле они који никада нису, или 
су врло ретко, посећивали библиотеке.

На Универзитету у Београду постоји смер 
Библиотекарство и информатика. Већина људи 
занемарује значај речи информатика, и чује само 
библиотекар. Само библиотекарство је старија 
дисциплина од информатике, међутим, од самог 
почетка она иде ка томе да се усаврши.

Библиотекарство и информатика, као смер на 
Филолошком факултету, није још увек толико 
популаран међу свршеним средњошколцима. 
Разлог зашто је већина мојих колега уписала 
овај смер јесте тај што желе да допринесу 
модернизацији библиотичке делатности. Ми на 
другачији начин доживљавамо библиотеке. Ми 
волимо рад са корисницима, ми волимо књиге 
и уредност, исто тако волимо да помажемо у 
пружању адекватних информација свима који-
ма је то потребно и који такве услуге траже. Ми 
нашу будућу професију, и библиотеке уопште, 
доживљавамо као места где ћемо потпуно 
остварити себе као интелектуалце.

Библиотеке треба да поседују добар стручни 
кадар са високообразованим лицем на челу 
библиотеке који ће се залагати за целокупну 
радну организацију, а све у циљу доброг функ-
ционисања библиотеке. У Србији постоје 
овакве библиотеке, и из године у годину све их 
је више. Библиотекари не могу створити навику 
за посећивање библиотека ( јер се то стиче у 
детињству и директно зависи од саме средине у 
којој дете расте и развија се ), али библиотекари 
могу пуно учинити на самој популаризацији 
библиотека, тако што ће бити љубазни према 
корисницима и што ће се трудити у потпуности 
да задовоље њихове потребе. То никако не 
значи да је библиотекар подређен кориснику. 
Он само мора имати стручни ауторитет који 
стиче сталним допуњавањем и освежавањем већ 
стеченог знања. С тим у вези, сам библиотекар 
треба да буде отворен за нове изазове које 
пружа модерно доба не доживљавајући као пре-
преку већ као подстрек за бољи и квалитетнији 
рад. Не сме се заборавити да је почетком XX 
века владало убеђење да ће нестати сав писани 
материјал због микрофилма који је у то време 
био доста популаран носилац информације. Иако 

се све више ишло на то да 
се све насними, књиге се 
нису престале штампати, а 
библиотеке су и даље имале 
попуњене фондове. Тако 
и да са  појавом рачунара, 
ЦД-а, или Интернета, неће 
нестати књиге, већ ће се 
само на  другачији начин 
њима приступати. Узевши 
у обзир да је Интернет 
једна стихијски попуњена 
сфера, библиотекар би ту 
био најквалификованији 
за налажење тражених 
података. Под претпо-
ставком да је у питању 
стручњак и образовани 
библиотекар, њему би било 
поверено претраживање 

Оливера Чубрило

Библиотекарство из угла студената
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Интернета јер оно не повлачи за собом 
само претрагу, већ и ризик од тога да је сајт 
застарео, без новијих информација, или да је 
адреса промењена. Исто тако, могуће је и да су 
нетачне информације пласиране јавности, без 
могућности провере извора податка. Лаику би 
се вероватно учинило као унапред изгубљен рат, 
па би библиотекар са те стране преузео на себе 
одговорност да врши претрагу и нађе жељену 
информацију.

Библиотека без зидова
Саме библиотеке више нису тихе и повучене. 

Оне постају агресивније, бучније и продорније. 
Уместо да спокојно чекају да неко уђе у њу, 
сада се тежи и очекује од ње да нађе чланове. 
Уместо да седи „скрштених руку”, она се 
окреће спољнем свету. „Руше” се зидови између 
књига и спољашњег света. Од библиотекара се 
више не очекује да седи и даје информације на 
постављено питање. Сад је он тај који прилази 
људима и ступа у комуникацију. На њему је 
сад да пита, тражи и истражује. Он је тај који 
„књигу” пласира јавности, а не библиотека. 
Његов приступ је далеко отворенији, а да 
би у томе успело, не треба искључивати 
значај информатике, и са њом незаобилазног 
Интернета. Као корисна страна Интернета, не 
сме се заборавити e-mail где библиотекар може 
брзо, лако и ефикасно комуницирати са својим 
корисницима и са другим библиотекама. На 
конкретном примеру приказано, библиотекар 
би обавештавао о изменама и новинама у раду, 
саслушао потребе својих чланова, и на тај начин 
сазнао њихове  потребе .

Такође, од модерног библиотекара се очекује 
и да обавља послове PR-а. Односно, он је заду-
жен за појављивање у јавности, репрезентовање 
библиотеке, организовање различитих скупова, 
рад са странкама итд. 

Представљање библиотеке и њених 
услуга, специфичности које њу разликују 
од других, на Интернет сајту је свакако 
нужан и користан. Само тако ће велики 
проценат људи бити упознат са радом 
њихове библиотеке. Приликом израде 
веб-презентације, мора се водити рачуна 
о свему. Као што се сматра нормалним 
да зграда библиотеке буде добро сређена, 
окречена, са новим намештајем и добрим 
фондом, тако се и од сајта очекује да 
задовољава све критеријуме. Он треба 
да пружи све потребне информације које 

корисник тражи, а да опет пружи и нешто ново, 
занимљиво. Све што изађе на екран, на видело 
корисника, мора да завреди пажњу. Сваки детаљ 
од прве до последње стране мора да има бар 
једног радозналог претраживача. Целокупан сајт 
треба да буде урађен тако да изазива „долазим 
опет ефекат“1, односно да кориснику  по 
претраживању веб-презентације и проналаску 
одређене информације треба да остане жеља 
за поновним „доласком” на сајт . Корисник 
треба да буде заинтригиран сајтом, изненађен 
могућностима које му он пружа, и на крају да 
пробуди и жељу за доласком у библиотеку. Ипак, 
колико год да сви теже потпуној модернизацији, 
у смислу стварања ткз. виртуалне библиотеке, 
не смемо заборавити и све чари које се јаве код 
корисника приликом прелиставања књиге, у 
облику кодекса. Тако да читајући Мирослављево 
јеванђеље, као најстарији српски ћирилични 
споменик и дело од непроцењиве вредности за 
српски народ, на читаоца ће много већу импре-
сију оставити директан контакт са оригиналним 
делом из XIII века, него што би то учинио приказ 
на видео екрану.

Једно је сигурно, библиотеке као стециште 
културе неће нестати, само ће њихова 
организација доживети извесне промене у циљу 
побољшања рада, а ми као библиотекари ћемо 
све те промене испратити, прихватити и активно 
учествовати у њиховом спровођењу.

(аутор је студент Филолошког Факултета на Одсеку 
за библиотекарство и информатику)

1 Biblioteka futura: praktikum za modernu biblioteku / Mirko 
S. Marković. - Beograd : Čigoja štampa, 2002, 32-41 str.
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Интернета јер оно не повлачи за собом 
само претрагу, већ и ризик од тога да је сајт 
застарео, без новијих информација, или да је 
адреса промењена. Исто тако, могуће је и да су 
нетачне информације пласиране јавности, без 
могућности провере извора податка. Лаику би 
се вероватно учинило као унапред изгубљен рат, 
па би библиотекар са те стране преузео на себе 
одговорност да врши претрагу и нађе жељену 
информацију.

Библиотека без зидова
Саме библиотеке више нису тихе и повучене. 

Оне постају агресивније, бучније и продорније. 
Уместо да спокојно чекају да неко уђе у њу, 
сада се тежи и очекује од ње да нађе чланове. 
Уместо да седи „скрштених руку”, она се 
окреће спољнем свету. „Руше” се зидови између 
књига и спољашњег света. Од библиотекара се 
више не очекује да седи и даје информације на 
постављено питање. Сад је он тај који прилази 
људима и ступа у комуникацију. На њему је 
сад да пита, тражи и истражује. Он је тај који 
„књигу” пласира јавности, а не библиотека. 
Његов приступ је далеко отворенији, а да 
би у томе успело, не треба искључивати 
значај информатике, и са њом незаобилазног 
Интернета. Као корисна страна Интернета, не 
сме се заборавити e-mail где библиотекар може 
брзо, лако и ефикасно комуницирати са својим 
корисницима и са другим библиотекама. На 
конкретном примеру приказано, библиотекар 
би обавештавао о изменама и новинама у раду, 
саслушао потребе својих чланова, и на тај начин 
сазнао њихове  потребе .

Такође, од модерног библиотекара се очекује 
и да обавља послове PR-а. Односно, он је заду-
жен за појављивање у јавности, репрезентовање 
библиотеке, организовање различитих скупова, 
рад са странкама итд. 

Представљање библиотеке и њених 
услуга, специфичности које њу разликују 
од других, на Интернет сајту је свакако 
нужан и користан. Само тако ће велики 
проценат људи бити упознат са радом 
њихове библиотеке. Приликом израде 
веб-презентације, мора се водити рачуна 
о свему. Као што се сматра нормалним 
да зграда библиотеке буде добро сређена, 
окречена, са новим намештајем и добрим 
фондом, тако се и од сајта очекује да 
задовољава све критеријуме. Он треба 
да пружи све потребне информације које 

корисник тражи, а да опет пружи и нешто ново, 
занимљиво. Све што изађе на екран, на видело 
корисника, мора да завреди пажњу. Сваки детаљ 
од прве до последње стране мора да има бар 
једног радозналог претраживача. Целокупан сајт 
треба да буде урађен тако да изазива „долазим 
опет ефекат“1, односно да кориснику  по 
претраживању веб-презентације и проналаску 
одређене информације треба да остане жеља 
за поновним „доласком” на сајт . Корисник 
треба да буде заинтригиран сајтом, изненађен 
могућностима које му он пружа, и на крају да 
пробуди и жељу за доласком у библиотеку. Ипак, 
колико год да сви теже потпуној модернизацији, 
у смислу стварања ткз. виртуалне библиотеке, 
не смемо заборавити и све чари које се јаве код 
корисника приликом прелиставања књиге, у 
облику кодекса. Тако да читајући Мирослављево 
јеванђеље, као најстарији српски ћирилични 
споменик и дело од непроцењиве вредности за 
српски народ, на читаоца ће много већу импре-
сију оставити директан контакт са оригиналним 
делом из XIII века, него што би то учинио приказ 
на видео екрану.

Једно је сигурно, библиотеке као стециште 
културе неће нестати, само ће њихова 
организација доживети извесне промене у циљу 
побољшања рада, а ми као библиотекари ћемо 
све те промене испратити, прихватити и активно 
учествовати у њиховом спровођењу.

(аутор је студент Филолошког Факултета на Одсеку 
за библиотекарство и информатику)

1 Biblioteka futura: praktikum za modernu biblioteku / Mirko 
S. Marković. - Beograd : Čigoja štampa, 2002, 32-41 str.

BIBLIOTEKE

Највећа и најстарија црквено-школска биб-
лиотека Централнe Европe, данас се налази у 
љупком градићу Кежмароку, на североистоку 
Словачке Републике. Богати фонд библиотеке 
некадашњег Евангелистичког лицеја данас 
чини око 200000 свезака, углавном раритетних 
публикација, бесплатно доступних свим ис-
траживачима. Као образовни центар, Кежмарок 
је током XIX века имао изузетно значајно место 
и у нашој културној историји, а чини се да су 
отуд потекле и многе иницијативе за развој наше 
савремене библиографије и библиотекарства. 
Стога би прича о Лицејској библиотеци у 
Кежмароку могла бити занимљива оним 
библиотекарима који се интересују за корене 
струке.

На евангелистичком Лицеју у Кежмароку, 
који је, поред понуђеног енциклопедијског 
образовања, остао запамћен и по високом нивоу 
верске и националне толеранције, студирали су 
многи српски студенти, који су каснијим радом, 
већином обележили своје време. Као место за 
наставак њиховог школовања, Кежмарок је био 
посебно значајан у првој  половини XIX века. 
Многобројни учени „доњоземни” угарски Срби 
овде су завршили „философију” или права, да би 
потом постали значајни политичари, адвокати, 
професори, лекари, инжењери или свештеници, 
али и књижевници, покретачи првих новина и 
часописа, библиографи и слично. На овом Ли-
цеју своја широка знања стицали су наши први 
комедиографи и драматичари Лазар Лазаревић 
и Јован Стерија Поповић, први библиографи 
и утемељивачи периодике Антоније Арнот, 
Георгије Лазаревић и Димитрије Давидовић,  
па и често оспоравани Милoван Видаковић. 
Нажалост, о школовању наших ђака на овом 
Лицеју до сада су писали само Едмунд Хлеба, 
Живан Милисавац и Ристо Ковијанић1, па су 
ти подаци махом познати само историчарима 
књижевности и научницима који се баве сасвим 
уским темама.

У првим деценијама XIX века, са истог 
Лицеја за професоре и директоре српских 

гимназија у наше крајеве дошли су Словаци 
Карло Руми, Андрија Волни и Павел Јозеф 
Шафарик, чувени слависта, историчар српске 
књижевности, библиограф и утемељивач прве 
школске библиотеке у Новом Саду. Несумњиво 
је да су и они били ти који су усмеравали 
своје ђаке на Лицеј, чувен, између осталог, и 
по својој библиотеци. О значају библиотеке 
сведочи и једно писмо Јана Халупке упућено 
школском инспектору 1824. године. Говорећи о 
начину на који је Лицеј организован, професор 
и комедиограф Халупка, између осталог, каже 
да у Лицеју има много ђака који улажу напоре 
да што више науче „чему значајно доприноси 
наша библиотека”2. 

Мада је Лицејска библиотека своје данашње 
место нашла у школској згради тек 1775. године, 
њена историја почиње упоредо са оснивањем 
„фарске школе”, односно богословије, која ће 
касније прерасти у Лицеј. Језгро Библиотеке 
створено је  још  далеке 1484. године, када је 
кежмарочки „књигокупац”  Амброз почео 
са откупом књига које су локални трговци и 
занатлије доносили са својих „заграничних” 
путовања.Тај фонд је од почетка био намењен 
професорима и студентима, али и осталим 
грађанима Кежмарока – углавном занатлијама. 
Даљем допуњавању Библиотеке значајно 
су допринели професори и студенти. Сваки 
ученик је имао обавезу да, по повратку са 
„вакација” (распуста), из свог краја донесе по 
једну књигу. Када је Библиотека имала нешто 
преко 400 књига, 1601. године, добила је и 
прве просторије. Пресељењем школе у нову 
зграду, 1775. године, створили  су се услови и 
за бољи смештај књига, али и више могућности 
за њихово коришћење. Библиотека је била 
отворена три пута недељно за кориснике и, пре 
свега, доступна студентима.3 

Пред крај XIX века, у Кежмароку је саг-
рађена нова зграда Лицеја (данас Гимназија), 
па је од 1893. године стара школска зграда 
остала само Библиотеци. Тако је овај богат и 
изузетно атрактиван фонд до данас смештен у 

Љиљана Милић
Стручна библиотека Електровојводине Нови Сад

Лицејска библиотека у Кежмароку
прилог за историју библиотекарства
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аутентичном простору. Свако ко једном уђе у 
ове засвођене и тајновите одаје, мора осетити 
страхопоштовање према књизи и знању 
уопште. Судећи према широком образовању 
по коме су остали запамћени у својој културној 
историји, рекло би се да су и наши студенти из 
прве половине XIX  века, често свраћали у ову 
чудесну библиотеку.

Данас Лицеална књижница припада Сло-
вачкој евангелистичкој цркви, а са својих 150000 
раритетних књига, има статус националног 
културног споменика. У књижном фонду при-
купљаном стотинама година, налази се, поред 
600 рукописних књига, збирка од преко 3000 
инкунабула: њих 50 настало је између 1470. и 
1500. године, а 3000 књига штампано је касније: 
између 1501. и 1600. године. Чак 32 од тих 
наслова, не могу се нигде више наћи. Међу 
њима су Ars dicendi, Publius Vergilius, Maro 
Bucolica, Macer Floridus: De viribus Herbarium 
(О лековитом дејству биља) итд. Од писаца 
ових дела, вредно је споменути Амброзијуса, 
Аугустина Аурелијуса, Јеронима Стидониесиса, 
Квинтија Хорација Флака, Карла IV, Алберта 
Магнуса... Ту се налазе и прва издања Еразма 
Ротердамског, Меланхтона, Лутера и Јана Хуса. 
Око 30000 књига из фонда Лицејске библиотеке 
објављено је између 1601. и 1800. године. 

У фонду периодике налази се и 1400 наслова 
новина и часописа објављиваних од XVII до . 
века. Обимну некњижну грађу чини збирка од 
око 600 рукописних нотних записа, али и збирке 
географских карата, хералдичких мапа, родо-
слова и слично. У Лицејском архиву чува се и око 
2000 рукописа. Ту се могу видети пергаментна 
писма од XV до XIX  века, али и матрикуле и 
протоколи у којима је забележена историја 
Лицеја, па и део наше културне историје. Чак 
трећина публикација у Лицеалној библиотеци 
односи на световне теме: философију, историју, 
медицину, астрономију, књижевност, природне 
науке, па и на алхемију. Најстарије од тих књига 
потичу из 1470. године. Поред латинских, не-
мачких, француских, енглеских, мађарских, 
старословенских и старочешких књига, у овој 
библиотеци се могу наћи јеврејске, арапске и 
јапанске књиге, од којих су неке рукописне. 

Ова импозантна, богата и некад одлично 
уређена библиотека служила је и студентима 
и професорима. Обиље атласа, хербаријума, 
родослова и осталих школских помагала све-
доче о ширини знања која су овде стицана, 
али и о немерљивом значају библиотеке. 
Стога ни не чуди да су баш ђаци овог Лицеја 

били ти који су код Срба поставили темеље 
савременом библиотекарству и библиографији, 
имајући свакако за узор Лицејску библиотеку у 
Кежмароку.

Данас библиотека заузима двоспратно здање 
бившег Лицеја, које је адаптирано 1906. године. 
Књиге се и даље чувају у старој библиотеци и 
у некадашњим професорским кабинетима, а 
смештене су  на аутентичним полицама, које се 
у пењу до високих лучних таваница. У свакој 
просторији налази се и музејска поставка 
– ту су изложена, пре свега, највреднија 
и  најзанимљивија издања, али и употребни 
предмети и намештај из старе библиотеке. 

У једној од три бивше учионице налазе 
се каталози и простор за библиотекара, док 
су преостале две учионице спојене у велику 
читаоницу, где се чува периодика и референсна 
збирка. Читаоница је опремљена новим, 
савременим  намештајем и рачунаром који 
је намењен корисницима. Вештим избором 
намештаја, асоцирајући на некадашње скамије,  
у читаоници је сачуван дух старих времена. 

За свог дугог века, Библиотека је преживела 
многе ратове, али је највише страдала у новије 
време. Када је 1945. године ослободилачка 
војска умарширала у Кежмарок, тада претежно 
насељен немачким живљем, неки острашћени 
совјетски војници упали су у ово црквено здање, 
побацали све књиге са полица, а затим, заједно 
са библиотечким каталозима, спалили и све 
наслове  на којима је писало „Фирер”, не знајући 
да је то било често презиме, а не титула. Фонд су 
од пропадања заштитили свештеници, долазећи 
у Библиотеку кришом и ноћу, а временом се 
кренуло и са успостављањем новог лисног 
именског каталога, на материјалу који је био 
доступан. За време совјетске интервенције 1968. 
године, прича се поновила када су неки неуки 
и бахати војници, на своју руку, побацали сву 
библиотечку и архивску граћу у подрум Лицеја. 
Фонд су свештеници поново вратили у полице, 
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али су се тек пре осам година стекли услови 
за успостављање новог библиотечког система. 
За библиотечко пословање обезбеђена су два 
рачунара са ISIS-ом као програмском подршком. 
Мада је у ISIS-у урађено око 35000 кратких 
библиографских записа (који су доступни 
преко Интернета са званичног сајта Народне 
библиотеке Словачке Републике), с обзиром 
на обим фонда, може се рећи да је, до сада, у 
потпуности обрађен само мањи део материјала. 
Да би се обезбедила боља претраживост 
необрађеног дела фонда, приручно се користе 
и Ексел табеле, које попуњавају ученици-
волонтери и средњошколци на пракси. Наиме, у 
Лицејској библиотеци ради само једно стручно 
лице - библиотекарка Катарина Славичкова, а 
Библиотека, као самостална црквена установа,  
није укључена у национални библиотечки 
систем. Ово је и тренутак да се укаже на 
задивљујући стил рада колегинице Славичкове, 
који заслужује поштовање стручне јавности.

У протеклих осам година, Катарина Сла-
вичкова је својом преданошћу успела да 
превазиђе проблеме који би се сваком другом 
библиотекару чинили нерешивим. Са пуно 
љубави и свести о благу које јој је поверено, 
она пажљиво обрађује сваку библиотечку 
јединицу, као да јој је једина и најдрагоценија. 
За оштећенe публикацијe настоји да обезбеди 
средства за конзервацију, а када у томе успе, 
поносно излаже рестаурирану књигу у „својој” 
музејској поставци. Онима који у ову сврху 
донирају новац свакако импонује што ова 
млада библиотекарка дуго размишља пре него 
што ће пристати да фотокопира или скенира и 
један рукописни лист. Фотографисање и севање 
блицева у фонду, наравно, није дозвољено, 
али то не значи да су посетиоци ускраћени за 
успомену са овог необичног места: Библиотека 
је издала неколико информативних и богато 
илустрованих публикација које се могу купити 
као сувенири. Није потребно помињати да 

књиге у овој библиотеци  нису прашњаве, а 
да архивска документа изгледају као да су тек 
недавно написана и, обавијена лаком омотницом, 
брижљиво одложена на сеновито место.

Колегиница Славичкова кориснике дочекује 
са припремљеном референсном литературом, 
пре свега са одговарајућим речницима. Уколико 
је посета најављена, корисника ће сачекати и 
резултати већ извршених претрага. Треба рећи 
и да ова библиотекарка одлично говори четири 
језика: енглески, немачки, руски и – латински. 
Како латински не спада у распрострањене 
језике, а већина докумената који се налазе у 
овој библиотеци писана је баш на том језику, 
госпођа Славичкова на лицу места преводи 
краће текстове за своје кориснике. И још један, 
заиста јединствен и неочекиван детаљ чини ову 
библиотекарку сасвим посебном:  када заврши 
посао са корисницима, госпођа Славичкова 
узима кофу и остали прибор за чишћење и 
почиње да спрема, не само читаоницу и свој 
фонд, него и читав Лицеј. Такав однос према 
послу свакако проистиче из њене свести да ради 
за Бога и за себе, али и из истинске љубави за 
Библиотеку. Сваки покушај захвалности за своје 
ангажовање колегиница Славичкова одбија 
речима да је све то урадила Библиотека. 

* * *
Поред утицаја на развој савременог библио-

текарства код суседних народа, Лицејска 
библиотека је очигледно утицала и на житеље 
Кежмарока, па овај град данас има изузетно 
јаку библиотечку традицију. У Градској 
књижници, смештеној у атрактивној згради 
некадашње Редуте – балске дворане, запажа се 
велика посвећеност књизи, било да се ради о 
корисницима, или о запосленима у библиотеци. 
Директорка Књижнице, госпођа Алжбета 
Дудашова, заједно са још три библиотекарке, 
одржава савршен ред у фонду, али и у раду 
са корисницима. Својом инвентивношћу, 
услужношћу и знањем оне успевају да 
привуку велики број корисника, а по дневној 
фреквенцији, рекло би се да сви Кежмарочани 
непрекидно читају. У овом живописном градићу, 
који неодољиво подсећа на оне мултимедијалне 
интернет новогодишње честитке, данас живи 
око 17,5 хиљада становника и скоро су сви 
учлањени у Градску библиотеку. Кежмарок 
представља један од културних „резервата” 
Словачке, па се његови житељи и понашају у 
складу са статусом свог града. Њихови домови, 
смештени уз сам дворац грофа Инмриха Те-
келије, споља пре личе на музеје него на урбана 
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станишта, мада су опремљени свим тековинама 
савремене цивилизације, од подног грејања 
до Интернета. Кежмарочани посвећују пуно 
пажње свом граду и својим гостима, њихова 
предусретљивост неодољиво подсећа на Ме-
моаре Јаше Игњатовића, па се може стећи 
утисак да би сви они заправо радије живели 
у времену када је Кежмарок био заиста важан 
културни и образовни центар.

У пола десет увече, најављен боктерским 
рогом, у Кежмароку почиње „ноћни мир”. Пос-
ле тог сата, затварају се сви локали, а мештани 
се повлаче у тишину својих домова, поштујући 
потребу суседа за одмором. А у миру и тишини 
најлепше се чита. Знање и вештина наших 
колегиница из Градске књижнице тада долазе 
до пуног изражаја. Али, ова чаролија се не 
може описати укратко, па је причу овде боље 
завршити. Необичан град Кежмарок вреди 
посетити и као споменик библиотекарству и као 
својеврсну школу за све библиотекаре. 
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Наташа Малешевић
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево

Још једна библиотека
У Роћевићима, код Краљева, 17. фебруара 

ове године, Одлуком савета Месне заједнице, 
поново је почела да ради месна библиотека под 
називом „Свети Сава”.

Средином прошлог века постојао је у 
Роћевићима огранак Народне библиотеке Кра-
љево, који се с временом угасио. Књижни 
фонд огранка премештен је тада у школску 
библиотеку која је регистрована јула 1996. 
године. Како због малог броја ученика и лоше 
материјалне ситуације школа није могла да  
обезбеди библиотечког радника, библиотека 
престаје са радом.

Данашња библиотека, „Свети Сава”, смеш-
тена је у сеоском дому, у скромном простору 
од 15 м2. Књижни фонд који броји око 3 000 
монографских публикација, сачињен је од фонда 
школске библиотеке и некадашњег огранка 
Народне библиотеке Краљево, као и књига које 
су прикупили мештани.

Од техничке опреме Библиотека има комп-
јутер пентијум 2 и у току је један пионирски 
покушај аутоматизоване обраде библиотечких 
података у Екселу. У зачетку је и завичајна 
збирка, јер из Роћевића потиче неколико 
књижевника.

Приликом отварања, Народна библиотека 
„Стефан Првовенчани” Краљево поклонила је 
библиотеци 395 монографских публикација. 
Међутим, и даље је изражена потреба за 
насловима из савремене књижевности као и из 
пољопривреде, јер Роћевићи слове за воћарски 
крај. Матична библиотека ће наставити интен-
зивну сарадњу са новоотвореном библиотеком, 
како на пољу стручног усавршавања, тако и на 
богаћењу књижног фонда, а све на корист књиге 
и читања.
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Снежана Бојовић
Универзитетска библиотека „Никола Тесла”, Ниш

Ризница духовног блага
Годину дана рада Библитеке „Свети Владика Николај” у Нишу

У Нишу је почетком 2002. године основан 
Центар за црквене студије, једина институција 
овакве врсте у Србији. Циљ оснивања Центра 
је проучавање православне духовности, 
са посебним освртом на следеће области: 
историја Српске православне цркве, историја 
ликовне црквене уметности, историја црквене 
књижевности, теологија и философија светих 
отаца, византијска естетика, однос византијске 
и српске црквене културе, међусобни односи 
националних православних култура и друга 
компаративна истраживања. 

За непуне три године Центар је остварио 
изванредне резултате, као што су: рад Духовног 
семинара, објављивање значајних научних 
остварења, рад на научно-истраживачким про-
јектима, покретање иницијативе за оснивање 
постдипломских црквених студија на Уни-
верзитету у Нишу, организовање научних 
скупова, додела националне награде „Старац 
Исаија” (за најбољи дипломски рад из области 
црквених студија одбрањен на универзитетима 
у Србији, Црној Гори и Републици Српској), 
покретање међународног часописа „Црквене 
студије” и друго. 

Међу значајним резултатима спада свакако 
и оснивање библиотеке Центра за црквене 
студије. Идеја о њеном оснивању стара је 
колико и сам Центар за црквене студије, али 
је, због недостатка простора, реализована тек 
пре годину дана. Библиотека је отворена 20. 
фебруара 2004. године и добила је име Светог 
Владике Николаја.

Ова специјалистичка библиотека је започела 
рад са око 1000 наслова из различитих области:  
историја, историја Цркве, археологија и историја 
уметности, црквена књижевност, ста-
рословенски језик и палеографија, 
теологија, патристика, догматика, ли-
тургика, савремено богословље, исто-
рија медицине итд. Тај број је данас 
увећан за око 500 књига и часописа. 
Највећи број књига је набављен путем 
поклона или размене. Дародавци су 
издавачи, библиотеке, научне и културне 
институције, епархије, манастири, као и 
појединци.

У фонду Библиотеке „Свети Владика 
Николај” налазе се и вредни наслови 
који припадају  рукописној, старој и 

реткој књизи. Наводимо само неколико наслова: 
Минеј за октобар, 14. век, пергамент, један 
лист српске редакције; Минеј општи, Москва 
1818; Песме о Светом Алексију Божјем човеку 
и Светој великомученици Варвари, српско 
издање, штампано пре 1859. године (не садржи 
прве листове, најстарији запис на књизи је из 
1859); Кратки црквени устав,  Београд 1860; 
Месецослов, Карловци 1871; Митрополит Ми-
хаил, Одбрана истине, Београд 1871; Филарет 
Петровић, Двије ријечи по штудији Хекеловој о 
постању свјета и човјека, Ниш 1882; Епископ 
жички Сава Дечанац, Владалац и народ, Београд 
1897. итд. Међу часописима, по старини се 
истичу београдски Хришћански весник (1880) и 
лесковачки Црквени гласник (1887).

Центар  за  црквене студије и његова Библ-
иотека „Свети Владика Николај” остварили 
су сарадњу са најзначајнијим српским биб-
лиотекама: Библиотеком САНУ, Библиотеком 
Матице Српске, Народном библиотеком Србије, 
Универзитетском библиотеком „Светозар Мар-
ковић” у Београду, Универзитетском библио-
теком „Никола Тесла” у Нишу. Међу иностраним 
библиотекама, сарадња је остварена са Биб-
лиотеком Бугарске академије наука, Архивским 
центром за истраживање словенског средњо-
вековља (Колумбус, САД) и др. 

Библиотека ради сваког радног дана од 11 до 
16 часова. До недавно се налазила на Кеју Мике 
Палигорића бр. 16, а од краја фебруара почиње 
са радом у Обреновићевој улици. У Библиотеци 
волонтирају студенти Студијске групе за српски 
језик и књижевност Филозофског факултета у 
Нишу.
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Милоје Радовић
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево

Ново дечје одељење краљевачке 
библиотеке

Прошле године Народна библиотека „Стефан Првовенчани” у Краљеву отворила је ново Дечје 
одељење. У изузетно функционалном, зналачки осмишљеном и библиотечки заокруженом простору 
(преко 320 квадрата) смештени су: књижни фонд у отвореном приступу, референсна збирка (знатно 
обогаћена новим насловима  и стручно обрађена), мали депо, чајна кухиња, интернет клуб, читаоница 
и веома атрактиван простор за програмске делатности.

Тако су се, после вишегодишњих напора, стекли сви неопходни услови за садржајнији и 
креативнији рад са најмлађим корисницима. За библиотекаре, то је био стваралачки изазов, 
а резултати нису изостали. Постојеће програмске акције добиле су на интензитету и квалитету, 
а осмишљене су и нове, знантно атрактивније и привлачније за децу. Тежећи да се приближи 
корисницима, али и да придобије нове чланове, Библиотека је програмски изашла из свог простора, 
ушла у школе и у вртиће, а свој простор претворила у место за учење, креативно играње, дружење 
са књигама и писцима.

На крају године сумирани су резултати. Приказујемо их табеларно.

Назив програма Број 
програма Број посетилаца Број учесника

у програму
1. Библиотека у школи

- школа  у библиотеци 22 1449 56
2. Програми за предшколце 18 540 36
3. Књижевни програм:

Песник и деца 6 610 18
4. Часови лектире 11 273 13
5. Посебни програми 6 510 20
6. Тематска предавања 5 350 9
7. Промоције: књига, часописа 3 330 8
8. Изложбе: тематске, повреме.

продајне, промотивне 13 - -
9. Конференције за штампу 2 - -

УКУПНО 86 4.062 160

Значајан помак у стваралачком раду са децом представљају наше креативне радионице. Позитивна 
искуства у оваквом начину рада имали смо и раније. Формирали смо креативни тим  Библиотеке, 
састављен од библиотекара, педагога, здравствених и просветних радника, васпитача и писаца, који 
је осмислио и испланирао рад једанаест креативних радионица.

Свака радионица има водитеља, сопствени програм и метод рада, динамику одржавања и 
оптималан број деце. Пре почетка рада, припремљени су информативни и пријавни листићи, као 
један од начина да се деца непосредно код свог библиотекара информишу и пријаве за учешће 
у  радионицама. Матична служба је на стручном семинару упознала школске библиотекаре са 
садржајем рада креативних радионица и позвала их да анимирају децу по школама. У припремној 
фази одржана је и конференција за новинаре, уз учешће свих водитеља креативних радионица. 
Тиме је заокружена припрема, а радионице су, према усвојеној динамици, почеле са радом у Дечјој 
недељи (прва недеља у октобру), као допринос Библиотеке обележавању светског Дана детета.  

Креативни рад са родитељима, васпитачима и просветним радницима (Саветовалиште за децу и 
одрасле, Мала школа здравља) представља ново, веома  позитивно искуство у нашем библиотечком 
послу и заслужује посебне стручне анализе. 

Саветовалиште има педагошки карактер, намењено је даровитој деци, а подразумева стручни 
рад: колективни (тематско предавање) и индивидуални (тестирање детета и разговор са родитељем). 
Мала школа здравља покрива веома актуелне теме: болести зависности, алкохол, дрога, дуван, здрава 
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исхрана, сида… Осмишљена 
је тако да, поред стручњака 
из Завода за заштиту здравља 
Краљево, предавачи буду деца, 
за сваку тему посебно едукова-
на у Црвеном крсту (програм 
Вршњаци за вршњаке). После 
креативног рада у Библиотеци, 
са педагозима, на часовима 
разредне наставе они држе 
предавања своме разреду, од-
носно едукују вршњаке. А 
библиотекари, на исту тему, 
приређују тематску изложбу 
књига из фондова Библиотеке.
У сарадњи са Предшколском 
установом „Олга Јовичић  Ри-
та”, у оквиру креативне ра-

дионице Бајкотека, према унапред договореном распореду,  деца из  свих 36 предшколских група 
имају мали час библиотекарства, друже се са библиотекарима, научним радницима, уметницима, 
спортистима, привредницима који су, учећи у овој Библиотеци, постигли запажене резултате у 
својој струци. Они их, кроз игру, разговор, читање бајки,  уводе у свет књиге и воде их у бајколику 
земљу (земљу из које потиче бајка коју им читају). Деца, при томе, активно учествују - допричавају 
и илуструју  бајку, препознају добре и лоше примере. Под називом Бајколики свет, за Дан 
библиотекара, приређена је изложба дечјих ликовних радова, а у холу Библиотеке постављен је 
пано, на којем се редовно излажу нови, најуспелији радови инспирисани књигама.

У прошлој години остварили смо сарадњу са невладином организацијом „Искра”, коју води 
песник Дејан Алексић. У оквиру програма МСП – швајцарска развојна организација, са „Искром” 
смо добили опрему и средства за пројекат креативних радионица у удаљеним сеоским школама. 
Трајање овог пројекта је шест месеци, уз могућност да се продужи за још две године. У заједничком 
програму су: књижевна, преводилачка, еколошка, информатичка и мобилна (покретна) радионица, 
намењена деци удаљених, малих четвороразредних школа у Гледићу, Каменици и Закути. По 
завршетку овогодишњег радионичког циклуса предвиђена је заједничка презентација у Библиотеци 
под називом: Мој град на мапи света. 

Сумирајући једногодишња искуства најзначајнијим ипак сматрамо повећано интересовање  
младих, њихових наставника,  васпитача и родитеља за коришћење Библиотеке и њене програмске 
отворености за све који желе да уче и шире своја знања.

Креативна радионица Водитељ Бр. полаз-
ника

Интервал
одржавања

Број часова

1. Бајкотека Милоје Радовић 30 недељно 1
2. Књижевна радионица Гордана Тимотијевић 12 недељно 2
3.  Студио лепог казивања Марина Панић 12 недељно 2
4. Православни појмовник Ивка Костић 6 недељно 2
5. Библиотечка радионица Радисав Радосављевић 18 недељно 2
6. Мала школа здравља др Драгана Милићевић, 

Снежана Апостоловић 80 једном 
месечно

3 у Библ.,
1 у школи

7. Саветовалиште за децу 
и одрасле др Велизар Недовић 60 повремено 6

8. Еколошка радионица мр Живко Славковић 15 недељно 2
9. Преводилачка 

радионица Ана Авић 25 недељно 2

10. Информатичка 
радионица Марко Дуканац 54 недељно 2

11. Мобилна радионица Милоје Радовић 30 недељно 4

ук. 11 11 342
8 недељно,
1 месечно,
1 повремено

72 часа
месечно 
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Мирјана Црнчевић
Библиотека Института за штитасту жлезду и метаболизам

Чигота на интернету
Библиотека Института за штитасту жлезду и 

метаболизам на Златибору основана је пре више 
од двадесет година, а од пре неколико година 
регистрована је као специјална библиотека 
и ушла је у библиотечки систем Србије. 
Основни фонд библиотеке чини медицинска 
стручна литература, првенствено из области 
тиродологије, а и осталих сродних медицинских 
грана, као и књиге из белетристике намењене 
гостима Института. Библиотека располаже са око 
3000 библиотечких јединица. Основни и највећи 
део фонда чине штампане публикације (радови 
са симпозијума и научних скупова). Обрада 
комплетне грађе врши се по међународним 
библиотечким стандардима. Библиотека користи 
мрезу рачунара са стандардном опремом за 
електронску комуникацију. Медицинском особ-
љу и другим заинтересованим радницима Инсти-
тута омогућено је коришћење базе пуног текста 
стране стручне периодике преко сервиса КоБСОН 
(Конзорцијум библиотека Србије за обједињену 
набавку) Народне библиотеке Србије. Тренутно 
је електронски  доступно 12886 часописа.

 Корисници библиотеке су углавном лекари, 
стручни сарадници, гости, али и велики број 
мештана. Фонд библиотеке се попуњава купо-
вином, разменом, поклоном и сопственом изда-
вачком делатношћу.

Аутоматска обрада података,  која је у свету 
почела 60-их година, унела је много промена и 
у рад ове библиотеке. Осавремењивањем библио-
теке скратило се време обраде фонда, читаонички 

простор замењује рачунарска мрежа, добија 
се комплетнија информација за краће време, 
поштују се универзални, светски стандарди 
(ISBD, ISO, UNIMARC) који омогућавају контакт 
са најновијим информацијама из целог света.

Поред могућности коришћења сопственог 
фонда, корисници библиотеке могу да користе 
библиотеку Медицинског факултета и у оквиру 
ове информације Центра за биомедицинску 
научну информатику Србије, као и  Народне 
библиотеке Србије. Библиотека Института  чини 
поуздан темељ развоја специјалних библиотека 
у Србији. Библиотека је отворена за кориснике  
шест дана у недељи. 

Будући развој библиотеке подразумеваће 
праћење нових трендова у библиотекарству, 
нарочито електронских записа помоћу којих ће 
се претраживати светске базе података.

У оквиру рада библиотеке је и издавање 
стручног часописа Гласник, формирање сав-
ременог компјутерског информационог центра, 
организовање књижевних вечери и брига за 
културни живот Института.

Са гледишта стручне и научне активности 
Института, врло значајан моменат је покретање 
часописа Гласник за штитасту жлезду и мета-
болизам. Часопис излази већ седам година. У 
часопису сарађују наши истакнути стручњаци 
са Медицинског факултета из Беграда, а објав-
љују се најновија сазнања, истраживачки резул-
тати и анализе из области ендокринологије 
или у вези са ендокринологијом, ендокрине 
хирургије и најактуелнији проблеми из других 
дисциплина интерне медицине. Претежно се 
објављују оригинални радови, мање саопштења. 
Чланци су под строгом рецензијском контролом 
и представљају врло квалитетне текстове. 
Квалитет часописа је такав да је користан за 
сваког ендокринолога, чак и сваког интерни-
сту било које субдисциплине. Часопис се од 
ове године појављује у електронској форми, 
пратећи светске трендове у области издаваштва. 
Наш сајт www.cigota.co.yu је активан и сада је у 
форми динамичке базе података на интернету, 
презентације са системом за логовање, раз-
личитим нивоима приступа, системом архи-
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„Дечје новине”, основане 1956. године 
као школски лист, биле су једна од највећих 
издавачких кућа некадашње Југославије. На 
многим пољима издаваштва „Дечје новине” 
биле су пионир. Meђу таквим подухватима 
поменућемо издавање рукописних књига, 
Крмчије Светог Саве, читаве колекције стрипова, 
Дизнијевих издања на српском језику. Тиражи 
школских листова износили су и до 50000 
примерака по једном броју. Богата издавачка 
делатност била је подељена по библиотекама. 
Ево неких: Бели јелен и Дечја књига (намењене 
деци), затим библиотеке Езотерија, Несврстани 
свет, Спортска библиотека, Литера, Легенде, 
Стручна књига (са изузетно вредним издањима 
из разних области науке, нарочито медицине), 
Педагошка библиотека и Венчева школска 
библиотека, које и данас имају широку примену 
у раду школа, библиотека Научна мисао и 
посебно интересантна библиотека Том.

Нажалост, ,,Дечје новине” више не постоје. 
Међутим, идејом Борисава Челиковића, бившег 
директора Библиотеке ,,Браћа Настасијевић”, а 
уз финансијску подршку Скупштине Општине, 
наша Библиотека је купила око 5000 књига, 
чиме је употпунила фонд завичајног одељења, 
где се као посебан део чува издавачка делатност 
Дечјих новина. Свој позамни фонд обогатила 
је ретким и значајним издањима разних изда-
вачких кућа, као што су ,,Отокар Кершовани” 

из Ријеке, ,,Младост” из Загреба или ,,Вук 
Караџић” из Београда. Међу најзначајнијим 
издањима налазе се: Музеји света - едиција 
посвећена свим значајним светским музејима, 
затим Атлас свјетске повијести, Атлас 
свијета, различити лексикони, као што је  
Лексикон филозофа, изузетно вредне књиге 
из области уметности попут едиције Како 
препознати уметност, едиција Уметност на 
тлу Југославије, Историја револуције 20. века 
у четири тома, војне енциклопедије и војни 
лексикон, за љубитеље стрипа издања посвећена 
стриповима, као и сами стрипови.

Преко 1000 књига је на страном језику. 
Већином су то књиге из уметности, етнологије, 
сликарства... Најважнији део књига на страном 
језику чине енциклопедије и то Британика 
(Britannica), Британика за децу, Американа, 
комплет опште енциклопедије на руском језику, 
речници француског, немачког, арапског, пољског 
језика, итд. Значајан део заузима белетристика 
на страним језицима, чиме Библиотека ,,Браћа 
Настасијевић” има довољан фонд за отварање 
одељења стране књиге.

Као закључак, желимо да изразимо своје 
жаљење због нестанка овако значајне издавачке 
куће, али и да наведемо да нам је драго да 
можемо да докажемо да једино праве вредности 
опстају, и то тиме што смо успели да сачувамо 
богатство Библиотеке ,,Дечјих новина”. 

Мирјана Глишовић
Библиотека „Браћа Настасијевић”, Горњи Милановац

Сачувана библиотека „Дечјих новина”

 У протеклој години Институт је прославио 
четрдесет година постојања. Тим поводом издата 
је монографија Од Лечилишта до Института. 
То је прича о развоју ове установе, од скромног 
лечилишта до данашњег лепог и врло угледног 
Института.

Једна од делатности библиотеке су и књи-
жевни разговори са актуелним писцима. Гости 
Института и Златибора упознају се са најновијим 
књижевним делима. Приступ је слободан за све 
поклонике писане речи.

вирања података, аутоматизованим слањем 
мејлова, базом линкова (тренутно се на сајту 
налази преко 1000 линкова из области медицине) 
са тематски повезаном документацијом, страним 
сајтовима, системом за преузимање фајлова, 
дискусијом, анкетама...

У делу сајта који се назива електронске пуб-
ликације, постављени су радови претходних 
бројева часописа Гласник. Електронско издање 
часописа  је наш нови корак и наставак традиције 
коју Институт на Златибору пажљиво негује.
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У погледу техничке опремљености, Народна 
библиотека „Радислав Никчевић” у Јагодини је 
током  прошле године учинила одлучан корак у 
информатичком опремању и уз помоћ USAID-
a успела да умрежи сва радна места и повеже 
их са интернетом. Сада је, уз стару мрежу која 
подржава оперативни систем Библио, присутна 
мрежа од 17 рачунара последње генерације која 
чини хардверску основу за имплементирање 
оперативног програма COBISS. Уз 2003. го-
дине формирану мини-мрежу за кориснике на 
Дечијем одељењу и ове године инсталирани 
електронски каталог за кориснике, почетком ове 
године библиотека у Јагодини представља праву 
библиотеку 21. века: три независне рачунарске 
мреже са укупно 27 рачунара, девет штампача 

и три скенера, све то у служби и на услузи 
становницима Јагодине и Поморавског округа.

Кроз пројекат „Играоница маштаоница” 
у библиотеци је створен кутак за играње 
класичних едукативних игрица и игрица на 
компјутеру. Током прошле године око 200 чла-
нова је користило класичне едукативне игрице, 
а преко 550 компјутерске едукативне садржаје. 

Сви библиотечки радници прошли су кроз 
основни курс рада на рачунару: Windows 
окружење, MS Word, Internet Explorer и Outlook 
Express. Ова обука значајна је и због стварања 
могућности да се корисницима брзо пруже 
услуге, информације и пре свега прелиставају 
базе података посредством Интернета. Народ-

на библиотека као матична библиотека у 
наредном периоду ангажоваће свог систем-
администратора за обуку библиотечких радника 
и у другим поморавским библиотекама.

У протеклом периоду организовани су 
стручни састанци са директорима и библио-
течким радницима из општинских народних 
библиотека, и разматране су следеће теме: 
аутоматизација пословања поморавских биб-
лиотека; техничка опремљеност (локална ра-
чунарска опрема); интернет у библиотекама 
- сателитски приступ; перманентни приступ 
Интернету; софтверска платформа - COBISS или 
нешто друго; кадровска припремљеност и обука 
радника за рад у систему; финансијска страна 
аутоматизације; динамика уласка поморавских 
библиотека у систем ВБС; имплементација 
Cobiss платформе...

Библиотека у Јагодини је за потребе одр-
жавања семинара, стручних састанака и обав-
љања едукативне функције, купила видео-бим 
са платном, уз помоћ средстава Министарства 
културе, која су намењена за обављање ма-
тичних послова. Да се стручном усавршавању 
поклања изузетна пажња сведочи податак да су 
јагодински библиотекари учествовали у раду 
више радионица и стручних скупова, а да су 
инструктивном семинару у Љигу присуствовала 
чак четири библиотекара Поморавског округа.

Током прошле године, сајт Народне библио-
теке у Јагодини наставио је успешан рад, који 
му је 2003. године и донео титулу најбољег 
библиотечког сајта у Србији. Редовно ажуриран 
- најмање једном до два пута недељно, а у 
децембру и скоро свакодневно - сајт www.
jabooka.org.yu постао је незамењиви извор 
информација о културним дешавањима у По-
моравском округу. Такође, захваљујући ква-
литетно одабраним линковима, сајт је и редовна 
помоћ ученицима и студентима у њиховим 
свакодневним активностима. Сајт бележи 
50.000 посета у прошлој години или просечно 
200 посета дневно.

Народна библиотека „Радислав Никчевић”, Јагодина
Виртуелна јабука

Горан Траиловић
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Поводом 200 година од рођења Ханса 
Кристијана Андерсена, библиотека „Ђорђе 
Јовановић” на Старом граду у Београду у са-
радњи са Програмом за младе Радио-Београда 
и Дечјим одељењем Библиотеке града Београда 
организовала је низ пригодних програма. У 
четири дана, од 30. марта до 2. априла, била су 
представљена ликовна и радиофонска остварења 
инспирисана Андерсеновим стваралаштвом, 
одржан округли сто на тему „Свет бајки”, дечји 
квиз „Бајкање” и реализоване двe радио емисије. 

После свечаног отварања које је програмски 
објединило отварање изложбе књига Х. К. 
Андерсена из фонда библиотека у Старом 
граду, уследило је емитовање радиофонске 
приче „Принцеза на зрну грашка” и уживо 
цртање илустрације бајки које је из пера мр 
Драгана Боснића пратило причу у етру. Истог 
дана је уследила је смотра ликовних радова 
деце „Нови живот бајке”, коју је оплеменио 
ликовном беседом Миомир Томић. Оно што 
је било посебно интересантно за овај сегмент 
обележавања јубилеја јесте начин представља-
ња изложбе јер је по мотиву бајке „Царево ново 
одело” све много личило на модну ревију. Сваки 
аутор је носио своју илустрацију на писти између 
столица и показивао радозналој публици. Овако 
динамичан приступ представљања ликовних 
радова изазвао је велико интересовање међу 
малим ствараоцима који су тумачењем својих 
илустрација и окретањем према светлу, 
публици, књигама – давали свему нову 
димензију и крајње активан приступ.

Последњег дана марта одржан је округли 
сто „Андерсенијанум”. Том приликом су о 
животу, раду и поетици Ханса Кристијана 
Андерсена говорили др Слободан Ж. Мар-
ковић, мр Јован Љуштановић, Душан Поп 
Ђурђев, Гроздана Олујић, Лаза Лазић, Гордана 
Малетић, Весна Ћоровић-Бутрић, Милутин 
Ђуричковић, Слободан Станишић, Мирко С. 
Марковић, уз присуство неуобичајено великог 
броја стваралаца за децу. Куриозитет је било 
то да је модератор, проф. др Слободан Ж. 

Марковић, уз Душка Радовића, носилац медаље 
Ханс Кристијан Андерсен, највећег признања 
за допринос књижевности за децу. 

На округлом столу је у целодневном раду 
указано на интересантне аутобиграфске реми-
нсценције, затим преплитање мотива Андер-
сеновог окружења и словенске митолошке 
подлоге. Јован Љуштановић је разложио компо-
зицију Андерсеновог дела на нивое које су често 
заборављани и који нас упознају са Андерсеном 
као мајстором композиције књижевног дела. 
Импресивно је било казивање Гроздане Олујић 
о до сада непознатим детаљима из биографије 
Андерсенове, мада је најупечатљивији утисак 
оставила хронологија живота и рада Ханса 
Кристијана Андерсена, коју је изложио Душан 
Поп Ђурђев, а дело је Документационог центра 
Змајевих дечјих игара.

Квиз „Бајкање“ на дечјем одељењу БГБ, који 
је осмислила Александра Вићентијевић, својим 
такмичарским жаром дао је животну димензију 
детињства целој манифестацији.

Програмске активности Андерсеновог ју-
билеја је током марта пратило свакодневно 
емитовање Андерсенових бајки у емисији 
„Добро јутро, децо“ и  две једночасовне блок 
емисије Првог програма Радио-Београда, од 
којих је она на његов рођендан, 2. априла, била 
круна свих дешавања.

Олга Калоперовић
Библиотека града Београда

Бајкање у „Андерсенијануму”
Један од начина обележавање јубилеја у библиотеци
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Ресавска библиотека у Свилајнцу је крајем 
прошле године објавила сет старих разгледница 
Свилајнца. Од неколико десетина разгледница 
старих скоро читав век, које се чувају у 
Завичајном фонду Ресавске библиотеке, за 
поновно објављивање одабрано је шеснаест, 
упакованих у пригодан сет.

Разгледнице потичу с почетка 20. века, 
а мотиви су прве варошке улице и тргови 
Свилајнца, који до дана данашњег урбанистички 
постоје, али не и као амбијенталне целине. 
Изглед Праве чаршије или Ресавске улице, 
данашње улице Светога Саве, затим Криве 
Чаршије или Кнез Михаилове улице, данашње 
Синђелићеве, Ресавског трга, данашњег Лазиног 
трга и Трга Маре Ресавкиње претрпео је значајне 
измене, а најдрастичнија пример нестајања 
старог Свилајнца је Господска улица, 
данашња Устаничка, у којој не постоји ни 
један објекат старији од тридесет година. 
Због тога ове разгледнице имају значајну 
документарну вредност.

Иако је замишљено да то буде репринт 
издање, није се могло до краја истрајати 
на томе, јер њихова савремена практична 
намена захтева измену у односу на оригинал, 
нарочито када је у питању простор за 
објашњење штампаног мотива, које је дато 
на српском и на енглеском језику.

За појаву првих разгледница Свилајнца 
пре нешто више од једног века најзаслужни-

ји је Жика Д. Костић, први ресавски штампар 
и књижар, заслужан и за објављивање многих 
књига и новина , а као човек од иницијативе 
био је врло значајна фигура у друштвеном 
животу Свилајнца тога времена. Ове особине 
су красиле и свилајначке издаваче разгледница 
из 20-тих и 30-тих година XX века – Жарка М. 
Тодоровића, дворског библиотекара, власника 
књижаре Браће М. Тодоровића, као и Илију Ц. 
Ненковића, Стевана М. Николића и Илију М. 
Милошевића, који су имали посебно место у 
грађанском миљеу до 1940. године.

Овај издавачки подухват Ресавске библио-
теке промовисан је фебруара ове године, када 
су угледни Свилајнчани, лекар Предраг Тоскић 
и новинар Радомир Угрнић, својим сећањима, 
уз пројекцију на видео-биму, подстакли све 
присутне да се врате у време Велике ваге, 
Ресавске штедионице, кафане „Зора“, Ветине 
воденице и многих других обележја старог 
Свилајнца.

Било да се посматрају само као документ 
или као сећање на драгу прошлост, било да су 
примамљиве као сувенир или потребне као 
дописна карта, интересовање за разгледнице 
старог Свилајнца је велико. Зато Ресавска 
библиотека припрема објављивање нове серије 
старих разгледница, настављајући тако своју 
мисију разоткривања вредности завичајне 
баштине.

Ружица Сибиновић-Рајковић
Ресавска библиотека, Свилајнац

Стара разгледница Свилајнца
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Народна библиотека у Тителу непрекидно  ра-
ди шездесет година, а традиција читања овде је 
много дужа. Иако није забележено, прву писме-
ност у Тителу морали су имати Римљани. Морало 
је бити и писмених Дачана. Византинци су овде 
имали цркве и уз њих, сасвим сигурно, књиге и 
школе. Христијанизујући Мађаре Византинци су 
их учили читању, писању и појању.

По повратку из мисије у Моравској овуда су 
морали пролазити ученици Ћирила и Методија. 
Тешко је и поверовати да су заобилазили 
Тител, пошто је у оно време био важан град 
у Панонији. Свратили су, макар, и на конак. 
Документи преписивани у скрипторији тителског 
августинског манастира (XI век) потврђују да 
је у њему било и литургијских књига и аката, 
што је и несумњиво сведочанство о постојању 
библиотеке и архиве.

Познати хуманистички песник Јанус Пано-
нијус, док је 1458. био препозит тителског кап-
тола, читао је и писао. И где би другде него у 
библиотеци. У време турске управе у XVII веку, 
Евлија Челебија је затекао у Тителу четири 
основне школе и три медресе. Морало је у њима 
бити молитвених књига, уџбеника, књига из 
науке и књижевности. Дакако, у библиотекама.

Већ пола миленијума у Тителу постоји српска 
православна црква. У њу су доспевале рукописне 
и штампане књиге. Крајем XVIII века тителски 
трговци, официри и свештеници куповали су и 
читали календаре, новине и књиге.

Са организованим читањем у Тителу почиње 
се 1861. оснивањем Тителске читаонице. 1871.  
на челу joj je био Михајло Миша Крестић, 
трговац са завршеном Политехником у Бечу. 
Тителска читаоница, коју су основали Срби, 
није имала печат посебне националности, упр-
кос томе што су њени најбројнији чланови. 
Читаоница је држала исто онолико мађарских и 
немачких новина колико и српских. Почетком XX 
века у Тителу раде српска, мађарска и немачка 
читаоница. Између два светска рата постојале 
су школске и библиотека Соколског друштва. 
Тителско занатлијско удружење имало је књига, 
али не знамо да ли су имали и библиотеку. На 
почетку рата, 1941, из школских библиотека 
однете су у Пешту све српске књиге објављене 
од 1918. до 1941. године. Реституцијом су ове 
књиге враћене у ондашњу Југославију, али не 

и у Тител. Библиотека Соколског друштва, је-
дина отворена за грађанство, однета је цела 
у Мађарску и никада није враћена. После 
Другог светског рата у Тителу се почело ни 
из чега. Са нешто књига, које је поклонила 
ондашња учитељица Јулка Медурић, у Тителу 
је 29. јула 1945. основана Народна читаоница 
и библиотека Месног народноослободилачког 
одбора. Акцију оснивања подржали су и други 
грађани поклонима од око 200 књига. Књижница 
је 1949. имала око хиљаду наслова и била је 
смештена у згради Народног фронта. Створене 
су и две покретне књижнице са по сто књига. 
Број чланова са шездесет у 1948. порастао 
је следеће године на триста, а 1951. било је 
четристо чланова. Те 1951. године Књижница је 
имала 1600 књига, уређену картотеку, опрему и 
полице за књиге. У извештају за 1956. пише да 
је имала три хиљаде књига за одрасле и више од 
триста наслова за децу.

Књижница је једно време била смештена 
у згради која се налазила у Главној улици, на 
месту где је данас зграда Општинског суда. У 
статистичком извештају од 5. јуна 1956. пише 
да је Народна књижница и читаоница „Васа 
Стајић“ смештена у згради бивше општине. 
Шeздесетих година прошлог века Библиотека 
је пресељена у зграду некадашње „мађарске 
школе“ (данас Делта банка). Коначно Библиотека 
је добила своје просторије у Варошкој кући. Од 
оснивања до данас Библиотека је више пута 
мењала називе и статус: Народна читаоница 
и библиотека (1945) променила је, најкасније 
децембра 1948, назив у Народна књижница 
и читаоница Тител. Већ 3. фебруара 1949. на 
записнику о примопредаји књига стоји печат са 
новим именом Народна књижница и читаоница 
„Васа Стајић“.

Библиотека је била матична или општинска, са 
огранцима у општинским насељима, па у саставу 
Народног универзитета са радио станицом, 
биоскопом и многим другим делатностима. 
Осамдесетих година прошлог века настала 
је Спомен-збирка сликара Стојана Трумића. 
Једно време је све то пословало као Културно-
информативни центар „Стојан Трумић“. А 
онда, 1994, од доношења Закона о библиотечкој 
делатности, традицију читања у Тителу негује 
Народна библиотека „Стојан Трумић“.

Драган Колак
Народна библиотека „Стојан Трумић“, Тител

Шездесет година библиотеке у Тителу
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Скупштина Библиотекарског друштва Србије 
одржана је 15. априла ове године у Народној 
библиотеци Србије. Седници су присуствовали 
делегати подружница БДС-а, представници НБС 
и БМС, представници Министарства културе и 
медија, као и гости.

Било је око стотину делегата, што се може 
проценити као јако добар одзив. Библиотекари 
су, изгледа, поново заинтересовани за рад у 
својој организацији која је у дужем периоду 
била запостављена и од њих самих. Нова управа 
БДС-а, која је била одабрана на претходној 
седници, у међувремену је од подружница 
примила предлоге за измену статута, добро 
припремила материјале за скупштину и дала 
предлог новог статута који је, уз амандмане, 
усвојен на седници. Већи број амандмана 
поднела је подружница НБС и њих Управа 
није прихватила. Исти образложени предлози 
поднети су и на самој седници али су, углавном, 
били поново одбијени. 

Ишло се појединачно по члановима, па 
су измене биле предложене почев од првог 
члана који се односи на саму дефиницију 
Друштва. Расправљало се такође и о томе да 
ли Друштво треба имати и више од једног 
потпредседника и у којим ситуацијама он за-
мењује председника Друштва. Дошло је и до 
промене у статусу секретара Друштва, који 
више није орган друштва, већ ће ту функцију 
обављати професионално лице које ће за то 
бити плаћено.

Велика расправа се повела око предлога да 
се председник Друштва бира гласањем деле-
гата на скупштини, а не гласањем чланова 
Управног одбора. Свако је са своје стране 
образложио предности свога предлога, па су 
тако представници НБС навели да се и пред-
седник ИФЛЕ бира јавним гласањем делегата 
(на седници којој присуствује око две хиљаде 
делегата), али овај предлог није био прихваћен. 
Сами чланови Управног одбора су такође 
изнели своје мишљење поводом овог предлога 
НБС, уз коментар да је Председник само „први 

међу једнакима”, а сви знамо колико је било 
тешко пронаћи људе који би се у овај посао 
укључили. Утврђен је и мандат од четири 
године за чланове Управног одбора, а новина ће 
бити та што ће се делегати подружница бирати 
као стални представници подружница, такође 
на период од четири године. На овај начин ће и 
функционисање подружница бити олакшано, а 
и сами чланови подружница ће знати коме да се 
обрате за предлоге и информације.

У оквиру Друштва ће радити више комисија 
и секција које ће остваривати циљеве и задатке 
Друштва. Ово ће свакако допринети бољем раду, 
а резултати који ће уследити биће плод рада 
библиотекара који ће се укључити у рад комисија 
и секција и тиме допринети развоју струке.

Оно што свакако охрабрује јесте спремност 
председника и чланова Управног одбора да се 
ухвате у коштац са свим проблемима који су се 
током претходних година нагомилали, како би 
ово Друштво повратило стари сјај који је имало 
у ранијим годинама. 

Колеге из појединих подружница су повеле 
расправу о броју библиотека које чине одређене 
подружнице, па су у вези са тим дале одређене 
предлоге. Било је чак и предлога да се број 
подружница на одређеним подручјима повећа, 
али се тиме поставило и питање како би те 
подружнице функционисале због могућих 
проблема у међусобној комуникацији између 
библиотека и управе подружница. Један од 
предлога који је био усвојен јесте и предлог да 
се број по подружницама увећава према броју 
чланова подружнице. Усвојени су и Извештај о 
раду Управног одбора, Програм рада Друштва за 
ову годину и Правилник о додељивању награде 
„Стојан Новаковић”. 

Управа заслужује све похвале за добру 
припрему и вођење седнице, а посебно пред-
седник Александра Вранеш и колегиница 
Радмила Дабановић из Централне библиотеке 
Правног факултета у Новом Саду. Наредна 
Скупштина Друштва биће одржана у наредна 
два месеца.

Иван Стојановић
Градска библиотека Вршац

НБС против остатка Друштва
Скупштина Библиотекарског друштва Србије



Pan~eva~ko ~itali{te

71

9. март 2005.
Пети инструктивни семинар Прве виртуелне 

библиотечке мреже Србије „Библиотеке нашег 
окружења“ под називом „Сви путеви воде у Рим 
– а библиотеке у бољу будућност“ одржан је од 
9. до 11. марта ове године у Љигу. Окупљање је 
заказано у 14 часова у хотелу „Љиг“. На табли су 
означени пристигли из Лазаревца, Шапца, Титела, 
Бора, Инђије, Јагодине, Пожаревца, Краљева, 
Ужица, Гаџиног Хана, Панчева, Новог Сада, 
Старе Пазове, Кикинде, Деспотовца, Сремске 
Митровице, Неготина, Крагујевца, Зрењанина, 
Сомбора, Чајетине, Ћуприје, Београда и, нарав-
но, из Љига. Сви учесници добили су радни 
материјал у папирном и електронском облику. 
Почело је говором председника општине Љиг, 
господина Мирослава Максимовића, a наставило 
се коктелом.

Рад је почео у 16:30 часова предавањем на те-
му „Библиотеке и унапређење квалитета живота 
локалне заједнице“. Присутне је поздравила др 
Александра Вранеш, професор Филолошког 
факултета и председник Библиотекарског друшт-
ва Србије, која је представила госта са Empire 
State University Kansas господина Херберта 
Ахлајтнера. Овим предавањем стекли смо увид о 
великом значају и утицају библиoтекара на живот 
локалне заједнице. Дискусија је настављена 
излагањем представника локалних заједница 
Љига и Београда, председника Општине Љиг 
и председника Општине Стари град, госпође 
Мирјане Божидаревић. Поред учесника, првог 
дана семинара биле су присутнe и колеге из 
Народне библиотеке Србије на челу са директо-
ром Сретеном Угричићем. Вече је настављено 
представљањем монографије Драгише Васића, о 
којој су говорили библиотекари Ратко Чолаковић 
и Мирко Марковић, а одломке из дела читала је 
Снежана Лађиновић.

10. март 2005.
У преподневној радионици „Модели и потребе 

издавачке политике библиотека“ учествовале су 
Јасмина Нинков директор Библиотеке „Милутин 
Бојић“, Аделе Мацола, уредник геополитичког 
часописа Лимес плус, Зорица Стабловић-Булајић, 

уредник Адижес института за југоистoчну Европу, 
Драгана Сабовљев, директор Градске библиотеке 
из Зрењанина, која је са својим сарадницима 
говорила о дугогодишњој издавачкој делатности 
Библиотеке у Зрењанину и Милица Кирћански 
из Градске библиотеке Новог Сада која је 
промовисала нови часопис за децу Библиотечки 
путоказ. Послеподневну радионицу „Могућности 
сарадње са организацијама цивилног друштва 
у заједничком наступу код донатора и државних 
фондова“ водили су представници Грађанске 
читаонице „Пиргос“ из Пирота. Ово излагање 
било је веома информативно и корисно за оне 
који до сада нису имали прилике да на тај начин 
прикупљају средства за своју библиотеку. Колеге 
које су већ сарађивале са невладиним сектором 
поделиле су своја, углавном позитивна искуства са 
присутнима. Дан је завршен излетом у манастир 
Боговађа и промоцијом антологије Расцветани 
цветник коју је приредио Мирко С. Марковић.  

11. март 2005.
У петак је била организована посета 

електронској учионици Интернет клуба у Љигу 
где смо се упознали са предностима и замкама 
PHP окружења. Последњу радионицу на тему 
„Како се прате донаторски конкурси и како 
конкурисати код државних фондова“ водио је 
Милун Васић, директор Библиотеке у Јагодини.

Овогодишњи, Пети инструктивни семинар 
организован је под покровитељством Библиоте-
карског друштва Србије, Министарства културе 
и медија Републике Србије и СО Љиг.

Наташа Тркуља
Миљана Ђукић
Библиотека града Београда

Дневник из Љига
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Од 14. до 19. априла ове године на Но-
восадском сајму одржан је 11. међународни 
салон књига, 10. међународна изложба умет-
ности Art Expo и 3. међународна изложба школ-
ске и канцеларијске опреме School & Office 
Expo. На овим приредбама наступило је око 180 
излагача из земље и иностранства.

И ове године, као и ранијих, Градска 
библиотека у Новом Саду имала је свој штанд 
на коме је представљена издавачка делатност 
како новосадске Градске библиотеке и других 
библиотека издавача из Републике Србије. 
Ове године своја издања су, поред Градске 
библиотеке у Новом Саду, изложиле и колеге 
из Народне библиотеке Србије, Библиотеке 
Матице српске, Градске народне библиотеке 
у Зрењанину, Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ у Краљеву, Народне библиотеке 
„Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци, Народне 
библиотеке у Ужицу, Градске библиотеке у 
Панчеву, Народне библиотеке у Бору, Српског 
друштва „Др Јован Рашковић“ из Београда и 
други.

Градска библиотека у Новом Саду је током 
Салона књига, поред својих издања, промовисала 
и први број часописа Библиотечки путоказ, 
намењен деци, библиотекарима и наставницима. 
На штанду новосадске Градске библиотеке про-
мовисана су и најновија издања објављена 
прошле и ове године: збирка поезије Станислава 
Препрека Пред тминама, приче Ђорђа Рандеља 
Село моје мало, песме Јована Јовановића Змаја 
Славујанке у избору Лазе Костића, збирка 
књижевних есеја Мирјане Анђелковић Духовни 
отисци, роман Стевана Пешића Књига о 
Шанчанима и друга вредна издања. Посебну 
пажњу публике и ове године привукао је компакт 
диск Новосадски триптих са музиком Исидора 
Бајића, Станислава Препрека и Тибора Хартига.

На овогодишњем Салону књига, у односу 
на претходне, уочљив је већи број издавача 
литературе за децу и знатно већи број нових 
наслова дечјих књига и дадактичких средстава. 
На свим штандовима књиге су продаване са 
попустом од 20 до 50 посто.

Жири за доделу Награде „Лаза Костић“ за 
издавачки подухват и 
специјалних награда 11. 
Међународног салона 
књига у Новом Саду 
донео је одлуку да 
овогодишња признања 
припадну следећим 
појединцима: за поезију 
– Драгомир Брајковић, 
Троглас (Графички атеље 
Богдановић, Београд); за 
приповедну прозу – Миро 
Вуксановић, Семољ зем-
ља (Филип Вишњић, 
Београд); мемоарско-
публицистичко дело 
– Павле Угринов, Старо 
сајмиште (Народна 
књига-Алфа); есејистика 
и наука о књижевности 
– Мило Ломпар, Аполо-

Александар Јокановић
Градска библиотека Нови Сад

11. међународни салон књига
у Новом Саду
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нови путокази (Службени 
лист СЦГ, Београд) и фило-
зофија – Никола Кајтез Ци-
вилизација у служби зла 
(ауторско издање, Нови Сад).

За издавачки подухват 
године признање је добио 
Завод за уџбенике и наставна 
средства из Београда за иза-
брана дела Милана Кашанина. 
Специјалне награде припале 
су Матици српској за први 
том Српског биографског реч-
ника, ИП Клио из Београда 
за издавачки пројекат Исто-
рија приватног живота, 
ИП Бесједи из Бања Луке за 
фототипско издање Крфског 
забавника и новосадском 
Прометеју за антологије светске поезије у избору и преводу Драгослава Андрића.

Горан Траиловић

Библиографија
у електронском окружењу

14. Сусрети библиографа у Инђији

Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ 
у Инђији је, почетком новембра прошле 
године, по четрнаести пут организовала 
„Сусрете библиографа у спомен на др Георгија 
Михаиловића“.

О Види Зеремски, добитници „Митровданске 
повеље“ 14. Сусрета библиографа, говорила 
је Марија Јованцаи, а прилоге посвећене 
двестагодишњици Првог српског устанка 
имали су: Радован Мићић, Јелена Слагало, 
Марија Јованцаи, др Борјанка Трајковић и 
мр Хивзо Голош. Др Александра Вранеш и 
академик Душан Мартиновић, иако најављени 
у програму, нису присуствовали скупу, као ни 
Лазар Чурчић, др Добривоје Младеновић и Вера 
Црљић, али ћемо њихове радове имати прилике 
да прочитамо у зборнику сусрета који ће бити 
објављен ове године.

Прилоге из савремене библиографске 
теорије и праксе дали су Боривој Чалић, Татјана 
Живковић, Марија Орбовић, Сузана Симић и 

Бојана Јевтић, Добрило Аранитовић, академик 
Војислав Максимовић, др Жељко Вучковић, 
мр Милена Максимовић, Бранка Јовић и др 
Шефкет Крцић.

У завршном делу др Светлана Мирчов 
и мр Душица Грбић представиле су нова 
библиографска издања Народне библиотеке 
Србије и шабачке библиотеке, а Горан 
Траиловић рад новоформираног Одељења за 
израду библиографија и издавачку делатност 
Градске библиотеке Панчево. Још један врсни 
библиограф, мр Здравка Радуловић, била је 
спречен да присуствује Сусретима, тако да ћемо 
и њен приказ новоизашлих библиографија у 
издању НБС моћи да прочитамо тек у зборнику 
Сусрета, који са нестрпљењем очекујемо.
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Оживљавање рада Друштва библиотекара Србије подстакло је и организовање стручних скупова, 
ескурзија и сличних програма намењених нашем окупљању, стручном усавршавању и размени 
идеја и искустава. Дајемо вам селективан преглед програма који су представљени на априлској 
Скупштини Друштва или су стигли на електронску адресу редакције Читалишта.  

22. – 24. 4. 2005. Сарајево. Први међународни сусрет библиотекара слависта
Како нас виде други, односно Балкан виђен извана била је централна тема Првог међународног 
сусрета библиотекара слависта у Сарајеву. Скуп су, од 22. до 24. априла ове године, у склопу 
програма XVII Међународног сајма књига и учила и VIII Бијенала књиге, организовали издавачка 
кућа University press, Асоцијација за унапређење информацијских наука Infohous и Друштво 
библиотекара Босне и Херцеговине (Сарајево), у сарадњи са Центром за људска права Универзитета 
у Сарајеву, књижаром и издавачком кућом „Шахимпашић“ и Сарајевским сајмом - КСЦ Скендерија, 
уз спонзорство ProHelvetiе и Владе Кантона Сарајево.

30. – 31. 5. 2005. Јахорина. Библиотеке данас: путокази и препреке развоју 
Друштво библиотекара Републике Српске и Народна и универзитетска библиотека Републике 
Српске организују стручни скуп под називом Библиотеке данас: путокази и препреке развоју. Скуп 
ће се одржати на Јахорини у хотелу Бистрица.

30. 5. – 1. 6. 2005. Златибор. Савремене библиотеке као кориснички сервиси
Народна библиотека Ужице, Подружница библиотекара Златиборског округа и Друштво 
библиотекара Србије организују тродневно саветовање на Златибору од 30. маја до 1. јуна 2005. 
године у хотелу „Чигота“. Тема саветовања је Савремене библиотеке као кориснички сервиси. Током 
саветовања предвиђена је посета библиотеци у Филмском селу у Мокрој Гори као и дружење са 
писцима и културним посленицима. Покровитељ саветовања је Министарство културе Србије.
Детаљне информације на веб-сајту www.biblioteka-uzice.org.yu.

2. – 3. 6. 2005. Београд. Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине
Четврти научно-стручни скуп Нове технологије и стандарди: дигитализација националне 
баштине, одржаће се 2. и 3. јуна на Математичком факултету у Београду. Дефинисане су две 
теме: прва, разматрање елемената за формулисање националне стратегије дигитализације научне 
и културне баштине и друга, презентација актуелних пројеката дигитализације као и стандарда за 
дигитализацију и додирне области. Погледајте wеб страницу конференције: http://www.ncd.matf.
bg.ac.yu/?page=news&lang=sr&file=PrviPozivNovi.html .

11. – 14. 9. 2005. Охрид. Дигитално (ре)откривање културе
Национални центар за дигитализацију појавиће се као суорганизатор још једног скупа. Реч је о 
првој SEEDI (South-Eastern European Digitization Initiative – Југоисточно-европска иницијатива за 
дигитализацију) конференцији са темом Дигитално (ре-)откривање културе, која ће се одржати 
од 11. до 14. септембра у Охриду. Теме су концентрисане око поновног откривања игре, музике 
и едукативне забаве у дигиталној димензији, као и око дигитализације рукописа, са акцентом на 
метаподатке. Погледајте http://www.ncd.matf.bg.ac.yu/seedi/index.html . 

Посета Лицејској библиотеци у Кежмароку, Словачка
Петодневна ескурзија у словачки градић Кежмарок познат по некадашњем евангелистичком 
Лицеју, на коме су студирали и Антоније Арнот, Георгије Лазаревић, Павле Јозеф Шафарик, Лаза 
Лазаревић, Стерија, Димитрије Давидовић и други. Данас је у згради Лицеја смештена необично 
богата историјско-научно-црквено-школска библиотека која чува око 200.000 углавном раритетних 
публикација, од чега је само 3.000 инкунабула. По обиму и значају свог фонда, ова библиотека се 

Стручни скупови и путовања
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сматра највећом библиотеком овог типа у средњој Европи.
Термин није утврђен, аранжман би коштао око 135 евра, а особа за контакт и „кривац“ за овај 
програм је Љиљана Милић из Стручне библиотеке Електровојводине у Новом Саду (Ljiljana.
Milic@ev.co.yu).

Грчка – Спортски сусрети радника у култури Балкана
За септембар ове године планира се учешће на Спортским сусретима радника у култури Балкана у 
Грчкој. Цена аранжмана је веома повољна, а детаљније информације можете добити од Милорада 
Грбовића из Народне библиотеке у Неготину (bibnegotin@ptt.yu).

Љиг – идуће године
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Књига Лајонела Касона Libraries in the Ancient 
World објављена је 2001. на универзитету Јејл, а 
после три године у преводу Гордане Љубановић 
појавила се у оквиру библиотеке Б+, коју је 
покренула издавачка кућa CLIO. Прва ствар 
на коју желим да укажем говорећи о њој – та 
књига је добар пример који унеколико ублажава 
наше културно стање а оно је такво да се, бар у 
области тзв. хуманистичких дисциплина, преводи 
(и преведено је) јако мало, а и то што се преводи, 
углавном је већ старо или релативно застарело. 

Лајонел Касон је, пак, заљубљеник баш у 
стари свет и старе дане, о чему говоре наслови 

других његових књига (Travel in the Ancient World, 
The Ancient Mariners, Everyday Life in Ancient 
Egypt, Everyday Life in Ancient Rome и др) а уз то, 
употребићу једну од симптоматичних синтагми 
често коришћених у Библиотекама старог 
света, „врло вероватно” у свему томе роб једне 
занимљиве страсти, страсти реконструкције. 
Чедо те реконструкције у овом случају јесте 
лишено напора приповедање једне од могућих 
историја библиотека старих дана. Међутим, у 
том приповедању ја пре свега видим Касонову 
жудњу за историјом као сликом и жудњу за њеним 
конституисањем, и то што тачнијим, а тек потом за 

интерпретацијом те историје и тумачењем 
слике у односу на модерно стање, и 
поред тога што појаве и односе везане 
за тадашње библиотеке он тумачи путем 
позивања, тачније свођења на рецентну 
појмовну скупину типа: библиотечка 
позајмица, коришћење библиографских 
извора, набавка, корисничке навике, 
могућности коришћења итд. Ова књига, 
наравно, представља сасвим фину и 
детаљима богату причу која почиње од 
Алепа и збирке из Ебле, па преко бројних 
незаобилазних топоса историје библиотека 
(које сада нећу посебно помињати и 
надам се да се подразумева да је то због 
простора предвиђеног за приказ) долази 
до Касиодора и Виваријума, и као таква 
препоручује се сама по себи. Касонова 
реконструкција обављена је на основу 
бројних списа, докумената, књига, анализа, 
и реализована је у једној доследној 
причи, повремено протканој анегдотама 
и досеткама, па је слика за којом је 
жудео могла заиста да пред нашим очима 
оживи. То је слика развоја, усложавања и 
богаћења света писма, књига у најширем 
смислу, и самих библиотека. Морам да 
приметим да је природа историјских 
слика за којима је аутор мукотрпно трагао 
кроз време и текстове таква да је њихово 
претежно обележје нека врста логичке и 
позитивистичке истинитости или, како 

Горан Миленковић

О библиотекама старог света
Biblioteke starog sveta / Lajonel Kason. – Beograd : Clio, 2004.
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би се закључило из других његових наслова 
– истине коју рађа свакодневица. Касон се није 
много преко тога трудио око стила, који опет јесте 
нека истинитост или може то да буде. Слика за 
којом он трага и коју коначно даје, у том смислу 
трпи на квалитету. Треба видети текстуални опис 
и фотографију Целзове библиотеке у Ефесу, па 
увидети колико опису недостаје монументалност 
која из фотографије извире. А те монументалности 
данас нема, она је у ишчезнућу или је ту око 
нас само неки њен привид. Дакле, природно је 
да је треба нагласити, јер се тако истиче срж 
дистинктивности другог времена. Касон, дакле, и 
није неки стилист, а повремене реконструктивне 
спекулације и гола апстраховања услед тога 
недостатка губе на убедљивости. Тако нам 
преостаје да сами повезујемо и за сопствену ползу 
наглашавамо важност неких феномена из старог 
времена, нпр: како се једна нијанса поменуте 
монументалности, ученост, везана за оне који су 
чинили водеће особље библиотека, почиње да губи 
пред грубим сталешки условљеним каријеризмом 
у администрацији, за време Веспазијана (звучи 
познато); затим, да останем у истом тематском 
простору – како је врли Птоломеј III подвалио 
Атињанима, и купио жељене службене верзије 
Софокла, Есхила и Еврипида за суму која се може 

најбоље схватити ако је преведемо у неколико 
милиона данашњих долара; па и то како је калиф 
Омар 642. године коначно уништио библиотеку 
Серапеума, из разлога такорећи блиских Богу. 
Ето великих и подстицајних тема за размишљање, 
које могу да расветле и наша засенчења, ето 
прилике да се присетимо наших дана,  утврдимо 
сличности и разлике, и будемо срећни, сетни или 
меланхолични.. Уместо инсистирања на таквим 
местима, Лајонел Касон је као општу утврдио 
нужну везу између библиотека и друштва које 
се креће и развија. Стиче се готово јасна визија 
библиотека као жига које је утискивало неко 
друштво у пергамент времена, својом снагом и 
својим замахом, и можда једино што се у корист 
саможивости библиотека дешава у то време јесте 
величанствен идеализам надахнутог појединца. 
Али, можда.

У предговору овој књизи аутор је нагласио да 
је ово прва свеобухватна студија о библиотекама 
у антици. Као такву, треба је препоручити 
библиотекарима, али и ширем кругу интелектуалног 
света. Она, наравно, није ни могла бити написана 
а да сав тај стари свет макар делом не засветли из 
своје пунине. То ће, извесно је, бити довољно да 
се успостави трајно поверење између ове књиге и 
њених читалаца. 

Милица Матијевић

Прва књига о библиотекарству
Основи библиотекарства / Биљана Билбија. - Бања Лука . Глас српски – Графика, 2004.

У библиотеци „Стручна књига”, Глас српски 
је крајем прошле године објавио прву књигу у 
Републици Српској која се бави библиотекарством. 
Реч је о књизи Основи библиотекарства чији је 
аутор Биљана Билбија, библиотекар Народне и 
универзитетске библиотеке Републике Српске.

Ево књиге која се код нас дуго чекала. На 
оскудном домаћем тржишту уџбеничке и научне 
литературе о библиотекарству она ће, верујем, 
бити значајан приручних свим библиотекарима 
који се нису школовали у струци, а такође и свима 
који, настојећи да одрже квалитет свог рада, 
консултују сву нову литературу.

Основи библиотекарства представљаjу обим-
ну и тематски разноврсну књигу која на скоро три 
стотине страна у 14 поглавља обухвата теме које 

покривају есенцијално у струци, али и гранична 
подручја науке о библиотекарству.

У уводном поглављу Биљана Билбија да-
је кратку историју развоја библиотека и де-
финише појмове библиотеке, архива и музеја. 
Систематичност којом је приступила изради овог 
приручника нарочито је видљива у исцрпном 
приказу типологије библиотека.

Средишњи део књиге обрађује појмове који 
чине језгро библиотечке професије. Из поглавља 
у поглавље, аутор обрађује појмове библиотечке 
колекције, библиографске обраде, смештаја 
и контроле. Посебно поглавље посвећено је 
каталозима као самој суштини библиотека 
и неопходној претпоставци за доступност 
одговарајућег знања, где деценијско искуство 
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у раду са Интернетом доноси нове методе 
у представљању библиотечке грађе. У 
поглављу о заштити  библиотечког материја 
аутор поред традиционалних облика заштите 
представља и нове облике који омогућава 
развој информатичког друштва.

Једно од поглавља посвећено је простору 
у који су библиотке смештене и могућем 
изгледу савремених библиотечких зграда. 
Посебна пажња посвећена је особинама, 
квалитету и типологији библиотечких 
радника, њиховом образовању и удруживању. 
И, мада занимање библиотекара није 
наследно као у старом Египту и ни приближно 
вредновано, професионална етика подстиче 
библиотечке раднике да штите и унапређују 
углед своје професије. Облици сарадње међу 
библиотекама, домаћа и међународна правна 
регулатива, статистика као мера успешности 
пословања и маркетиншке активности 
библиотека, теме су завршног дела ове књиге – 
све исказано прецизно, јасно, информативно. 
Посебна вредност ове књиге је што се сви 
њени делови могу читати као самосталне 
јединице. Захваљујући исцрпном индексу 
појмова, веома једноставно се може доћи до 
значења свих термина. Списак литературе 
консултован у току израде књиге осим што 
даје увид у систематичност поступка којим 
је приручник израђен, представља и драгоцену 
литературу за свако евентуално даље проучавање. 
Озбиљна стратегија и добра методологија 
резултирале су квалитетним документом о 
делатности којом се бавимо. Циљна група којој је 

ова књига намењена јесу библиотекари и будући 
библиотекари и надам се да ће пут до њих наћи 
брзо и лако пошто нас вредности које поседује 
обавезују да јој посветимо део свог времена.

Војислав Војо Вујотић

Живот испуњен радом
Аутобиографија / Душан Ј. Мартиновић. -  Ужице : Графичар, 2004.

Ево још једне књиге (педесет друге, рачунајући 
и 5-6 приређених издања) из плодне продукције 
академика Душана Ј. Мартиновића. Овога пута, то 
је Аутобиографија. Појавила се, заправо недавно, 
ова занимљива животна прича др Душана Ј. 
Мартиновића, човјека који је осјетио многе 
преломне догађаје минулог 20. вијека – Други 
свјетски рат и збивања, превирања и друштвене 
пертурбације. Аутобиографија је аутентично 
свједочанство о животу овог познатог и признатог 

црногорског научника. Писана популарно, јасним 
и лијепим стилом – чита се у једном даху, попут 
занимљивог романа. Да ли ће ову књигу историчари 
књижевности уврстити у одговарајући књижевни 
жанр – не знамо, али чини се да она то заслужује. 
Знамо, међутим, да ће ова књига остати у домену 
персоналне библиографије црногорских аутора и 
то на видном мјесту. Јер, једно поглавље садржи 
његову библиографију и библиографију дјела 
која су други о њему написали: „Библиографија“ 
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садржи  четрдесет  седам књига и четири приређена 
дјела, 797 студија, чланака и прилога у периодици, 
док „Библиографија о др Душапу Ј. Мартиновићу“ 
има 359 библиографских јединица, претежно 
из пера академика, професора универзитета, 
доктора наука и, нешто мање, новинара. Многи 
се тако богатом Мартиновићевом стваралаштву, с 
разлогом, диве и упоређују га с институтом.

Аутобиографија др Мартиновића садржи и 
његове необјављене говоре и бесједе које је држао 
у разним приликама, првенствено о књизи и 
поводом ње (изложбе) – у земљи и иностранству. 
Бесједа и говора има деветнаест и они представ-
љају интересантно и значајно поглавље. Неке су 
држане у Црној Гори (Цетиње, Подгорица, Бар, 
Улцињ, Петровац/М), друге у иностранству на 
међународним скуповима (Праг, Ростов на Дону).

Аутобиографија садржи ауторову генеалогију, 
којој се он често враћа. Наводи да његови преци 
потичу из Ужичке нахије и да су се првобитно око 
1350. године населили у Чарађе у Херцеговини, 
а одатле се раселили у разне крајеве Старе Црне 
Горе (Катунске нахије, Комане, Кривошије), неки 
су се исламизирали (потурчили) и од њих воде 
поријекло Ченгићи, Османагићи итд. За његовог 
далеког претка Тудора Ненојева Иванова везан 
је и први помен Цетиња – 1440. године, према 
которским нотарским списима – забиљежио је 
др Мартиновић. Цијела Аутобпографија казује о 
истинском нивоу свог аутора. О људском нивоу 
људском и ријечју и дјелом. То је основна нит која 
се протеже од прве до посљедње странице. Како 
у погледу интенција, тако и у погледу остварења. 
У свим поглављима се види потврда аутора и као 
личности и као ствараоца. И онда када пише о 
школовању, о професионалној каријери, о дру-
штвено-политичком раду, о научној дјелатности 
– види се човјек чудесне виталности, неисцрпне 
радне енергије, и предузимљивости која је била 
неуморна. Отуда епитети да је радио као један 
институт. Стога његово име и дјело остаје да живи 
за културу и науку.

Једно поглавље, у којему пише о тешкоћама 
и перипетијама током стваралачког рада у мјесту 
живљења, насловљено је „Између Скиле и 
Харибде“, тј. између чудовишта која су га нападала 
у жутој и булеварској штампи потписујући се 
каткад и туђим именима и презименима, да би 
прикрили свој „јад” и биједу. То траје све до наших 
дана. Критикују га, подмећу му, инсинуирају му, 
иако знају да је оболио. Али, такви су његови 
опоненти, бескрупулозни, љубоморни. По оној 
народној: „Бога се не боје – људи се не стиде!“ 
Он не хоће да полемише са њима да не би 

срозао свој ниво. Каже (и у Аутобиографији је 
записао): „Пси лају - караван пролази!“ Обећао 
је противницима да са њима неће полемисати 
и у томе је био досљедан. Као и сваки озбиљни 
научник и велики човјек, на неистине неће да 
одговара, да се од њих брани, вјерује да ће на тај 
начин потпуно дисквалификовасти противнике... 
Неће ни да дангуби. Свака част. Иако везан за 
постељу, „привезан“ је и за компјутер. Пише, 
неуморно пише и објављује. Мало је часописа 
у Црној Гори у којима тренутно не сарађује – 
публикује чланке и расправе увијек са свјежом, 
релевантном тематиком и научно новим подацима. 
Приводи крају и неколико рукописа за нове 
књиге... Резултати његовог стваралачког чина су 
за дивљење и поштовање. Само за посљедње три-
четири године написао је неколико опсежних и 
луксузних књига, може се, 6ез претјеривања, рећи 
– од капиталног значаја (Његошеви јубилеји и 
Његошеви споменици, Цетиње, 2001, 309 стр.; Др 
Јован Стефановић Баљевић, или Шћепан Мали, 
Подгорица, 2002, 240 стр.; 160 година Државне 
библиотеке Црне Горе – у двије књиге, Подгорица, 
2002, 586 +145 стр.; Генерали  из Црне Горе у Руској 
војсци,Подгорица, 2002, 326 стр.; Портрети VIII, 
Цетиње, 2003, 332 стр.; Цетиње – бунтовно и 
револуционарно, 2003, 324 стр). Питамо се не би 
ли и ово било довољно за један читави плодни 
стваралачки радни вијек. Одговор је потврдан, 
сасвим довољно за један читави плодни живот! И 
да се каже: био је плодан научник, поготову када 
се томе дода да тренутно ради на још четири-пет 
интересантних рукописа: на Портретима IX и 
X, на Културно-умјетничким друштвима у Црној 
Гори, на тестаментима знаменитих црногорских 
личности, на књижарству у Црној Гори – онда се 
мора пожељети овом изузетно плодном аутору да 
поживи и доврши започета дјела која превазилазе 
стваралачки капацитет једне личности и улазе у 
домен једног, одиста, плодног института... Право 
је што ЦАНУ припрема њему у част, поводом 
седамдесетогодишњице живота, зборник радова 
сачињен од разних аутора који добро познају 
животну стазу и стваралаштво овог ријетко 
плодног научника који је задужио Црну Гору, њену 
науку и културу.

Књига о којој је ријеч – Мартиновићева 
Аутобиографија – богато је илустрована 
фотографијама из породичног албума, копијама 
признања и одликовања, диплома, повеља и 
плакета из земље и иностранства.
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Поводом значајног јубилеја, 125-годишњице 
од зачетака јавног библиотекарства у Нишу,  проф. 
др Александра Вранеш из Београда сачинила 
је веома драгоцену  монографску студију,  под 
насловом Нишка народна библиотека – документ 
и   свакодневница, пружајући  пажљивом читаоцу 
обиље веома значајних и занимљивих  докумената. 
Ауторка тиме, у контексту рада ове установе, ус-
поставља и континуитет развоја библиотекарства 
и културе уопште у читавом региону Јужне Србије 
у последњем столећу.

Књига је хронолошки конципирана. Поред 
предговора, сачињавају је поглавља тематски 
груписана у две целине: историјски развој 
библиотечке делатности у Нишу од краја 19. 
века до друге половине 20. века, са посебним 
тематским поглављима која обрађују задужбину 
епископа Јеронима, утемељивача данашње 
нишке народне библиотеке, посебне фондове 
(завештану библиотеку Стевана Сремца – по 
коме данас библиотека носи име), стару и ретку 
књигу, одељење периодике, дечије одељење, као и 
мултикултурални приступ у савременим условима 
осмишљен кроз последње поглавље „Библиотека 
у културном миљеу Ниша и Србије“. 

Други део књиге састоји се од прилога: списка 
свих запослених у библиотеци од оснивања 
до данас, занимљивог прилога „Из бележнице 
библиотекара”, као и резимеа на српском и 
енглеском језику.

Књига је снабдевена ретким и драгоценим 
факсимилима докумената, као и одабраним 
фотографијама које веома сугестивно осликавају 
епохе кроз које је библиотека у свом настајању и 
развоју пролазила.

 
Читаоница у Јевремовој улици

Најзначајнији истраживачки напор свакако 
је садржан у првом делу књиге, где је на основу 
писаних докумената успостављена хронологија 
рада библиотеке за културни развој југа Србије 
након ослобођења од турске власти 1878. године.

У сажетом и интегралном пресеку историје 
културе у Србији од устанка 1804. и успостављања 

државности, до ослобођења јужних српских 
крајева од вишевековне турске власти, ауторка 
успоставља и прве зачетке библиотекарства 
у Нишу, међу којима у његову предисторију 
убраја библиотеку нишког валије Митхат-паше, 
смештену у самој нишкој тврђави. 

Корене данашњој библиотеци, међутим, тре-
ба тражити у оснивању Читаонице у Нишу, у 
згради Велике гимназије у Јевремовој улици, а 
на иницијативу нишких професора (међу њима 
и Стевана Сремца), па се и година оснивања 
Читаонице са библиотеком, 1879, узима за стваран 
почетак успостављања нишког библиотекарства. 

Пратећи сачувану документацију (мноштво 
драгоцене архивске грађе страдало је у оба светска 
рата, као и знатан део књижног фонда), ауторка 
реконструише снажан културни полет и живу 
културну активност развијану око Читаонице 
(оснивање омладинских друштава, претплата 
на готово сву српску периодику тога времена, 
претплата на листове из иностранства и сл). 

Посебно је значајно то што је уз имена 
најзначајнијих и не само првих библиотекара 
нишке Читаонице и библиотеке проф. Вранеш 
у фуснотама дала, где год је то било могуће, и 
њихову кратку биографију, чиме је отргла од 
заборава многе наше, често анонимне, прегаоце 
на пољу ширења националне културе. 

Међутим, уз мање позната имена, први нишки 
библиотекари били су и веома значајни научни и 
културни радници са почетка 20. века, попут Павла 
Софрића Нишевљанина (1857-1924), Душана 
Милачића између два рата и других.

Задужбина епископа Јеронима
Једно од најзанимљивијих  поглавља књиге 

је свакако „Задужбина епископа Јеронима”, на-
ционалног и културног ствараоца, стварног уте-
мељивача данашње Народне библиотеке у Нишу. 
Реконструишући његов живот и рад, доносећи 
и факсимил тестамента, др А. Вранеш подсећа 
на племенитог завештаоца епископа Јеронима, 
чији би светао пример (остављање импозантног 

Весна Црногорац

Завичај у библиотеци
Нишка Народна библиотека : документ и свакодневица : 1879-2004. / Александра Вранеш. - Ниш : 
Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2004.
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материјалног богатства „на ползу” народа, између 
осталог, и прве зграде у којима је започела рад 
библиотека) могао и данас да буде подстицајан.

Пратећи даљу историју нишке библиотеке, 
ауторка предочава низ докумената и реалних 
тешкоћа око успостављања њеног рада у периоду 
до Балканских и Првог светског рата (под 
насловом „Јавна библиотека у првој половини 
20. века”), сарадњу са сродним националним 
институцијама, питање обавезног примерка, као 
и повраћај вредног библиотечког фонда однетог 
током бугарске окупације из Софије у Ниш. 

Нарочита пажња  посвећена је и периоду оку-
пације током Другог светског рата, када је биб-
лиотека (због потреба немачке војске) више пута 
мењала локацију, изгубивши 2800 библиотечких 
јединица по првом поратном извештају.

Међутим, у посебном поглављу под насловом 
„Завичај у библиотеци”  ауторка се враћа и 
на проблем Јеронимове задужбине, првог „ро-
дитељског дома” нишке библиотеке, који је 
библиотеци одузет национализацијом 1949. го-
дине, са мукотрпним процесом повраћаја ове вред-
не имовине и културно-историјског споменика 
матичној кући тек у данашње време.

Прерастањем у истински културни и уни-
верзитетски центар, град Ниш све више исказује 
потребу и за оснивањем једног посебног, За-
вичајног одељења (или Музеја књижевности), 
где би Јеронимова задужбина имала своју нај-
природнију намену (са поставкама-легатима 
значајних писаца, житеља града Ниша, попут 
Стевана Сремца, Бранка Миљковића,  и других). 
У овом поглављу обрађен је и фонд старих и 
ретких књига, у којем по попису из 1996. у нишкој 
библиотеци има око 2000 наслова. 

Сремчево завештање
Посебно занимљиво поглавље представља и 

„Библиотека Стевана Сремца”, писца чије име 
данас ова установа носи. Доносећи нове, па и 
непознате податке, као и документа о значајном пе-
риоду живота овог великог српског писца у Нишу, 
ауторка прати и целокупан процес примопредаје 
Сремчеве заоставштине библиотеци, као поклона 
његовог брата Јована. Наведена су и имена аутора 
које је Сремац поседовао у личној библиотеци 
(770 наслова), чиме се изближе може упознати и 
позадина „пишчеве радионице”.

У склопу развоја нишке библиотеке, ауторка, 
такође, скреће читалачку пажњу и на  проблеме 
периодике, библиографије, као и дечје књиге 
у склопу засебних поглавља. Интегришући 
своја богата знања и искуства из домена библио-

графије, као и савремених комуникацијских 
(информатичких) система у библиотечком 
пословању, ауторка потпуно компетентно и 
добронамерно доноси и занимљиве предлоге и 
сугестије за побољшање стручног пословања у 
нишкој народној библиотеци.

Библиотека и захтеви данашњице
Овај део књиге богато је илустрован доку-

ментарним материјалом, који одражава жив и 
актуелан културни живот, интеракцију библиотеке 
и читалаца, како одраслих, тако и најмлађих 
чланова.

Најзад, у завршном поглављу „Библиотека у 
културном миљеу Ниша и Србије” дат је преглед 
готово свих  културних активности Библиотеке, 
у којој је у периоду 1953-1979 одржано 479 
књижевних вечери, на којима су учествовали 
еминентни српски и југословенски ствараоци, а тај 
тренд се у следећим деценијама само појачавао.

Бележећи и све друге пратеће културне 
садржаје (попут оснивања Нишког културног 
центра, Сајма књига), проф. Вранеш сумира рад 
Народне библиотеке у Нишу афирмативном оце-
ном (Библиотека данас поседује укупно 450.315 
јединица), алудирајући на већу међубиблиотечку 
сарадњу, стандардизацију квалитета услуга, као и 
објављивање једне посебне Библиографије нишке 
књиге и штампе. 

Уз закључак и занимљив прилог: списак свих 
званично запослених радника библиотеке од 
1912. до данас, као и текст Милице Кирћански о 
стандардизацији. Ауторка, као прави шлагворт 
на целокупан научни садржај ове књиге доноси 
и прилог Снежане Миленковић (из њеног више-
годишњег рада са читаоцима), заснован на чита-
лачким лапсусима, који на начин животнији од било 
каквог научног прегледа говори добронамерно о 
нама и нашим наравима, са акцентом на оно чега 
је увек најмање у савременом животу код нас – на 
смех и шалу. 

 
Информациони центар

„Захтеви данашњице преобразиће нишку јавну 
библиотеку, ако буде добре воље грађана који су 
јој увек помагали, и одговорности библиотекара, 
у коју не би требало сумњати , у библиотечко 
информациони центар региона”, сматра про-
фесорка Вранеш у сажетку ове, можемо рећи, 
надахнуте и изузетно драгоцене књиге, коју нам је 
ауторка оставила као прави дар поводом значајног 
јубилеја народне библиотеке у Нишу.
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Каталог нишке периодике представља публи-
кације које живе властитим, готово аутономним 
животом. Њима је век трајнији са изазовом вре-
мена, те оне у новим, променљивим приликама 
остају приљубљене уз традицију и народ којих 
је део. Свака публикација из Каталога догађа се 
непрестано, у сваком читаоцу поново, у сваком 
времену изнова: време их не троши, него своја 
богатства таложи на њима. Наша се свест окупља 
око њих и чини их све садржајнијима. И када 
нестану околности које су их уветовале, на којима 
су се изградиле, остају оне као знак да је ту био и 
ту прошао човек. У проучавању Каталога буди се 
осећај да су све те публикације увек спремне да 
нам открију нашу прошлост, увек способне да нам 
сугерирају будућност.

Каталог нишке периодике, у основи предвиђен 
за научно истраживачки рад, представља солидну 
грађу за допуну Српске ретроспективне и текуће 
библиографије.  Примарна функција овог каталога 
ипак је практична, јер обавештава љубитеље за-
вичајне периодике, као и стручњаке, које се перио-
дичне публикације налазе у Одељењу завичајних 
и посебних фондова Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ у Нишу. Врлина Каталога нишке перио-
дике је у томе што је то до данас најпотпунији и 
„најсистематскији” каталог нишких периодичних 
публикација у штампаној форми. У Каталогу је 
представљен 451 наслов, укључујући и наслове 
некомплетних годишта, за период од 1888. до 
2004 године. Најзначајнији часописи, којима 
се Одељење завичајних и посебних фондова са 
разлогом поноси, јесу: Ђаче (1888-1893), Градина 
(1900-1901), Слава (1896), Моравски археолошки 
гласник (1936) и Глас нишке епархије (1900).

Библиографски опис, рађен по ИСБД(С) стан-
дарду, обухвата потпуни опис наслова серијских 
публикација, сигнатуру која упућује на место 
публикације у фонду Библиотеке, као и назнаку о 
конкретним годиштима која Библиотека поседује у 
свом фонду. Опис је израђен у складу са писмом 
публикације, али с обзиром на званично писмо 
Библиотеке, одреднице су израђене ћирилицом, 
а наслови поређани по азбучном реду. Фонетска 

транскрипција и транслитерација су урађене 
код свих публикација које имају наслове на 
страним језицима. Обрада ових библиотечких 
јединица рађена је de visu, уз коришћење додатних 
информација које пружају електронске базе пода-
така других библиотека, ретроспективне и текуће 
библиографије. Уз сваки опис налази се редни број 
публикације у Каталогу, како би било могуће што 
лакше пронаћи конкретну библиографску јединицу 
у регистрима датим у другом делу књиге. Сваки 
каталошки опис поседује Залихе које казују која 
годишта је могуће наћи у Одељењу завичајних и 
посебних фондова Библиотеке, као и НИБИС ИД, тј. 
идентификациони број публикације у електронској 
бази података Народне библиотеке у Нишу. 

Свакако би било ваљано истаћи детаљну и 
исцрпну израду напомена. Уложено је много тру-
да и ангажовања, уз консултовање адекватних 
локалних уредника, издавача и штампара како 
би се о многим публикацијама што потпуније 
дале информације о почетним и завршним годи-
нама излажења, о прекидима у излажењу, свим 
променама уредника, наслова, поднаслова, изда-
вача, штампара, формата итд.  

Периодичне публикације у овом каталогу 
могу се врло лако наћи захваљујући регистрима. 
Регистар уредника чине азбучно постављена 
имена свих оних који су уређивали публикације, 
док стручни регистар омогућава претраживост 
сваке публикације по стручној групи којој припада. 
Опис Каталога нишке периодике налази се и у 
електронској бази података Библиотеке Матице 
српске, као и Народне библиотеке Србије.

Каталог је слика завичајне периодике, која 
се налази у фонду Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ и истина о људском бивању у одређеном 
времену и простору.  Откривајући још недовољно 
позната сазнања и појединости, представља дра-
гоцену ризницу информација о периодичним 
публикацијама Ниша од краја 19. века до данас. 
Аутори Каталога, руковођени практичним и 
корисним побудама, пружили су допринос  очувању 
традиције и културне баштине овог краја.

Александра Аџић Илић

Каталог нишке периодике
Каталог нишке периодике : 1888-2004 / [каталошка обрада Марија Чупић, Ивана Петковић, Снежана 
Пешић]. - Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац”, 2004.
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Писати данас о Сремцу с временским размаком 
од једног века значи бити у положају објективнијег 
прилажења његовом делу. Писац и професор, 
члан српске Краљевске академије наука, и сам 
у процепу жељеног и могућег, испреплетен 
мрежом разноразних интересовања, створиће 
личну библиотеку специфичну и непоновљиву, 

занимљиву по своме развојном ходу, по раз-
новрсности и квалитету. 

Народна библиотека у Нишу је библиотеком 
Стевана Сремца, у виду легата, заслугом пишчевог 
брата Јована, своју већ богату ризницу културног 
стваралаштва обогатила 6. августа 1906. године. Та-
дашња Сремчева библиотека бројала је седамсто 
седамдесет књига и хиљаду двеста деведесет и 
четири свеске. Већина књига носи својеручан 
потпис „Сремац“, док се на многим књигама налазе 
срдачне посвете његових савременика. Свака 
књига ове библиотеке има и свој особит разлог 
због ког се нашла у тој јединственој збирци.

У личној библиотеци писца не налази се нити 
једно његово самостално објављено дело, али 
се зато налазе оригинална дела аутора српског, 
хрватског, немачког, руског, чешког, мађарског, 
латинског, француског и бугарског порекла.

Живећи свој живот како је морала, кроз 
времена лошија и боља, Сремчева је библиотека 
доживела разне промене. У Народни музеј Ниша, 
из ондашње Народне библиотеке, пренета је 1954. 
године. Од читаве библиотеке остало је четиристо 
четрдесет и седам публикација које су прошле 
године, а по давнашњој идеји, библиографски 
обрађене о стодвадесетпетогодишњици Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“.

Каталог Библиотеке Стевана Сремца је детаљ-
но и стручно обрађена преостала збирка књига 
приватне библиотеке овог знаменитог писца. Како 
је сваки запис унет у библиотечко-информациони 
систем НИБИС као посебни Фонд библиотеке 

Александра Аџић Илић

Додир трајања
Библиотека Стевана Сремца / [каталошка обрада Маја Новаковић ; аутор регистара Александра Аџић]. 
- Ниш : Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2004.

„Када би широка књижевна публика наша имала у једном плебисциту да каже кога сматра за највећег 
српског приповедача и чије су књиге њено најдраже штиво, несумњиво је да би највећи број гласова 

добио Стеван Сремац. Ретко је ко у нашој књижевности тако брзо стигао до тако великог гласа, и 
последњих година нико код нас није више и радије читан...

Јер, у нашој приповеци имамо писаца са више склада и уметности, као што је Лаза К. Лазаревић;      
са више словенске нежности и песничке топлине, као Јанко Веселиновић; са више мере, видика, 
памети и књижевне културе, као што је Сима Матавуљ; са више страсти и душевне дубине, као 

Борисав Станковић; са више идеја, снаге и интелигенције у сатири, као Радоје Домановић – али од 
писаца који представљају нашу данашњу књижевност, нико више од Сремца није имао толико обиља 

и интензивности живота, и ничије дело не даје тако јаку илузију стварности.“
Јован Скерлић, 1909.
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Стевана Сремца, те је апсолутно претражив по 
готово свим критеријумима,  уз каталошки опис 
сваке публикације у књизи стоји и НИБИС ИД, који 
означава број записа у бази података библиотечко-
информационог система НИБИС. Свака публикација 
обрађена је de visu, захваљујући предусретљивости 
радника Народног музеја Ниша. Књиге на српском 
језику и књиге на страним језицима представљене 
су у Каталогу Библиотеке Стевана Сремца као 
посебне целине. Књиге на српском језику прате 
азбучни редослед, док је одредница исписана 
ћирилицом занемарујући сазнање да у оквиру 
књига на српском језику постоје књиге писане 
и ћириличним и латиничним писмом, као и 
славеносрпским језиком, рускословенском и 
руском грађанском ћирилицом. Сам каталошки 
опис свих публикација урађен је уз поштовање 
писма и правописа публикације. У описима су ка-
рактеристичне напомене које исцрпно и концизно 
дају увид у библиографске изворе, привезе, печате, 

посвете, повез и раније инвентарне бројеве. Свака 
каталошки обрађена публикација претражива је 
у другом делу књиге у коме се налазе регистри и 
то: ауторски регистар (ћирилични и латинични), 
регистар наслова и стручни регистар. Од значаја 
су и илустрације које представљају прилоге из 
појединих књига описаних у Каталогу, а које се 
налазе на самом крају књиге.

Каталог Библиотеке Стевана Сремца, заједно 
са Каталогом нишке периодике и монографијом 
Нишка народна библиотека – документ и свако-
дневица, три су публикације које је Народна 
библиотека „Стеван Сремац“ као издавач пре-
зентирала на централној прослави значајног 
јубилеја, сто двадесет пет година од зачетка 
јавне библиотеке у Нишу, одржаној 13. новембра 
прошле године у сали Дома војске. Том приликом 
отворена је и изложба „Сремчеви дани“ у чијој је 
припреми кључну улогу имало Завичајно одељење 
Народне библиотеке „Стеван Сремац“.

Марија Јованцаи

Библиографија једне културне установе
Библиографија Галерије Матице српске : 1896-2002 / саставила Вида Зеремски. – Нови Сад : Галерија 
Матице српске, 2004.

Поводом обележавања 150-годишњице посто-
јања и рада Галерије Матице српске, приређена 
је њена библиографија и објављена крајем 
прошле године. Аутор библиографије је Вида 
Зеремски, библиотечки саветник, врсни и познати 
библиограф, која је за своју библиографску 
делатност добила више престижних награда. 
Библиографија Галерије Матице српске јесте још 
једна у низу библиографија коју је Вида Зеремски 
урадила на већ познати начин, систематично, 
прегледно, исцрпно, са бројним регистрима. На 
513 страна описано је 4.306 јединица. Текст је 
штампан двостубачно, на хартији формата 31x24 
cm, у брошираном повезу. Издавач је Галерија 
Матице српске, главни уредник мр Бранка Кулић 
а рецензенти су библиотечки савeтник Лазар 
Чурчић и музејски саветник Олга Микић.

После уводне речи главног уредника, следи 
предговор аутора. Из предговора сазнајемо да 
је иницијатор израде ове Библиографије била 
мр Лепосава Шелмић, управник Галерије, која 
нажалост није доживела њено објављивање. 

Даље сазнајемо да је рад на прикупљању грађе 
почео 1999. године и да је праћен многобројним 
тешкоћама као и недоумицама при уједначавању 
описа. Нaведени су и принципи израде библио-
графије и начин распореда грађе.

Библиографску грађу чине два поглавља од 
којих прво садржи опис издања Галерије, а друго 
литературу о Галерији. У трећем поглављу су 
регистри. Библиографским описом обухваћен је 
период од 1896. до 2002. године. У првом поглављу 
описана су издања Галерије Матице српске, а то 
су монографије, студије, каталози, именослови, 
плакати, позивнице и информативни материјал. 
Распоред јединица је хронолошки, у оквиру исте 
године према именској одредници азбучно, а у 
оквиру исте одреднице азбучним редом наслова. 
Опис јединица је исцрпан према стандардима. 
Уз већину јединица исписан је садржај који 
обилује подацима за регистре. Код каталога 
изложби пописани су и наслови уметничких дела 
и аутора, као и наслови дела са репродукција. 
Ово поглавље завршава се регистром имена 
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са плаката и позивница. Друго поглавље носи 
наслов „Литература о Галерији Матице српске“. 
Ту су описани прилози објављени у серијским 
публикацијама и монографијама који доносе 
информације о активностима Галерије као и 
активностима других установа које су се одвијале 
у њеним просторијама. То су текстови о из-
ложбама, објављеним публикацијама, појединим 
сликарима, разним јубилејима, концертима и 
друго. Велики број ових прилога штампаних у 
дневним листовима није потписан па су описи 
тих прилога добијали одредницу Аноним. У овом 
поглављу распоред је хронолошки, у оквиру исте 
године према презимену аутора прилога, а јединице 
са одредницом Аноним стављане су испред свих 
јединица. Опис је углавном рађен de visu док је 
опис једног броја јединица преузет из других 
извора. Треће поглавље садржи девет регистара 
који доприносе информативној вредности Библио-
графије. Регистри су следећи: именски регистар – 
ћирилица, именски регистар – латиница, регистар 

разрешених иницијала и псеудонима, регистар 
наслова уметничких радова са именом аутора, 
регистар наслова репродукција са именом аутора 
– у колору, регистар наслова репродукција са 
именом аутора – црно-белих, регистар географских 
назива, регистар периодичних публикација са 
местом издања – на јужнословенским језицима 
и регистар периодичних публикација са местом 
издања – на страним језицима. Регистри заузимају 
више од 200 страна ове Библиографије.

Библиографија има и осам страна с таблама на 
којима су снимљене насловне стране појединих 
издања Галерије, монографија, каталога изложби 
и позивница.

Обиљем података, начином презентације грађе 
и регистрима, ова Библиографија, на најбољи 
начин, даје увид у рад једне културне установе 
израсле из чувене Матице српске, која се више 
од једног века бави систематским проучавањем 
српске уметности.

Каменко Бертић 

Књига о сеоској библиотеци
Читалиште у Сивцу : 1892-2002 : прилози за монографију / Радован Мићић. – Кула : Народна 
библиотека, 2002

Свака библиотека на свету има своју историју, 
било да је основана „недавно” или да је њезино 
трајање много дуже од оних који мисле да свет 
почиње од њих.

Има ли свака библиотека „написмено” ту 
историју? За библиотеке из Европе не треба 
сумњати да су „укоричиле” своје трајање, 
можете ли замислити издања књига из историје 
библиотека Кракова, Лиона, Минхена, Брна, 
Манчестера? Oне засигурно превазилазе оквире 
завичајних збирки и добијају националне 
димензије. Верујем да ни, условно речено, мале 
библиотеке не заостају у томе.

А каква је ситуација код нас? У земљи 
„опорезованог издаваштва” и „тржишних 
утакмица” (додуше, без правих тимова), дубоко 
увреженог термина „културна провинција” 
(да не кажем: забит) издавати књигу о сеоској 
библиотеци потез је врхунског ентузијазма и 
заљубљеништва. Своју књигу Читалиште у 
Сивцу 1892-2002. Радован Мићић започиње 
историјом Сивца и наставља прегледом 

културних прилика у XVIII и IX веку, да би нас 
довео до самог оснивања читаонице. У књизи се 
налазе изводи из дописа Заставе, Гусала, Бранка 
и Бачванина о оснивању Српске читаонице у 
Старом Сивцу. Она прати активности читао-
нице, гостовања Певачког друштва из Сомбора 
и приказује значај читаонице за Србе у Аустро-
Угарској монархији после укидања црквено-
школске аутономије 1912. Мићић даље прати 
рад читаонице у XX веку, њезино гашење 1931. 
и поновно оснивање 1938. и период после 
другог светског рата од 1946. На крају књиге, 
аутор доноси „Летопис културних дешавања“ у 
сивачкој библиотеци од 1960. до 2001. године, 
који обухвата књижевне вечери, гостовања 
писаца, ликовне и друге изложбе, смотре, акцију 
„Месец књиге“.

Ова  наизглед  мала књига даје необориве 
доказе о постојању старе културне инсти-
туције и изван престолног града, изван (квази)-
елитистичких кругова о којима би и Данте могао 
написати понешто.
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Scandinavian Public Library Quarterly. Volume 38, № 1, 2005.

Scandinavian Public Library Quarterly 
издају удружене нордијске јавне библиотеке 
Финске, Норвешке, Шведске и Данске. 
Први број је изашао из штампе 1968. 
године, од 2002. седиште редакције је у 
Копенхагену (мења се сваке пете године), а 
главни уредник је Jonna Holmgaard Larsen. 
Намера издавача је да иностраној стручној 
јавности представи тенденције и стратегију 
развоја скандинавског библиотекарства и 
буде форум за занимљив и конструктиван 
дијалог и зато се одлучио да своје гласило 
штампа на енглеском . Од ове године 
бројеви су више тематски конципирани 
и SPLQ је доступан бесплатно у штампаној и 
електронској верзији (www.splq.info).

Тема броја 1 за 2005. годину је – етика. Jens 
Thorhauge, генерални директор Друштва библио-
текара Данске, пише о сарадњи библиотека, 
музеја и архива на пројектима дигитализације и 
презентовања културног наслеђе локалних зајед-
ница и региона, преносећи битне моменте и 
дилеме са овогодишње Calimera конференције у 
Копенхагену посвећене новим приступима.

Hannele Koivunen, саветник у финском Мини-
старству образовања, науке и културе, пише о 
владајућој етици белог човека као о етици тржиш-
не економије и максимализације профита, о 
постмодерном канибализму, комерцијализацији 
људске патње у медијима и њиховом утицају на 
глобалне етичке кодове и поставља питање улоге 
библиотека у том процесу. 

У рубрици Viewpoint (гледиште) дечији писац, 
Arne Svingen, у тексту Лепота прохибиције пише 
о феномену забрањених књига.

Barbro Borg, директор библиотеке у Солни 
(Шведска), у  тексту  Етичка дилема  разматра  
спремност библиотека да удовоље захтевима 
корисника за слободним приступом инфор-
мацијама без цензуре и ограничења етичке 
природе и објективна ограничења које пракса 
доноси. Пажњу нам је привукао податак у тексту 
да око 69% становника Солне користи библиотеку 
и њене сервисе.

Per Nyeng из NNCommunication разматра про-
блематику слободног приступа информацијама на-
чине и могућности „блокирања“ садржаја као што 
су порнографија и расизам. Наводећи мишљења 

истакнутих библиотекара и других стручњака  он 
указује на одређене законске одредбе, проблем 
чувања приватних података и дилеме везане за ар-
битражу негативних, илегалних садржаја – нешто 
што спада у делатност полиције и правосуђа, 
како истиче један од саговорника. У тексту је 
истакнут и један аспект проблема који често 
занемарујемо, слободан приступ информацијама 
важи и за грађане са посебним потребама тако 
да се приликом развијања библиотечких сервиса 
мора мислити и на ове групе корисника. 

Robert Vaagan, професор Oslo University Colle-
ge-а, прилази проблему из инфоетичке перспективе 
и истиче четири битна момента која библиотекари 
и информатичари морају да имају у виду како би 
што спемније прихватили изазове информатичког 
доба и економије знања: приватност, тачност, 
својину и приступ (The LIS infoetical survival kit).

Asbjørn Langeland, директор Nordbok-а, пише о 
данском Председништву Нордијског савета мини-
стара 2005. и програму под називом Нордијске 
земље у новој ери: знање, динамика и сарадња, 
који је припремила данска влада и односи се на 
нордијски одговор глобализацији.

Marit Vestlie, пројектни директор, IFLA-е 2005, 
Секретаријата у Ослу, најављује предстојећу авгу-
стовску Конференцију и пратеће програме (видети 
официјелни сајт www.ifla.org/IV/ifla71/index.htm).

И завршне рубрике Актуелна дешавања у библ-
иотекарству и Скандинавске пречице, доносе из-
воде из штампе посвећене библиотекарству, обра-
зовању, културној политици и новим пројектима у 
овим земљама.

Горан Траиловић.
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Прича о Јутарњем библиотекару почела је 
негдје пред крај 2003. године - група надобудних 
дипломираних библиотекара сједила је често и 
кукала како нико ову професију не схвата озбиљно, 
како сви замишљају библиотекаре као огорчене 
Годзиле које немају разумијевања за кориснике, 
или неке прашњаве људе који скидају паучину са 
књига без воље за животом и сл. 

Дошли смо до закључка да, у ствари, у Босни 
и Херцеговини ријетки схватају да је данас 
информација највриједније средство плаћања. И да 
су управо библиотекари, те наводно огорчене Год-
зиле, обучени да буду изврсни информацијски ист-
раживачи, те да у развијенијим земљама библиотеке 
и библиотекари зарађују грдне новце управо на 
истраживању и достављању информација. И, што 
је најгоре од свега, претпостављали смо да ни 
већина наших библиотекара није тога свјесна. 

И тако смо ми кукали једни другима док нисмо 
закључили да је вријеме да нешто подузмемо. 
Са ријечи смо прешли на дјело и у децембру 
2003. основали смо невладину организацију 
Асоцијација за унапређење информацијских 
наука INFOHOUSE. Поставили смо себи циљ 
да помогнемо развоју босанскохерцеговачког 
цивилног друштва и унапређењу коришћења 
информација, информацијских наука и технологија 
кроз пружање подршке информацијским специ-
јалистима, организацијама и појединцима. 

Као први задатак написали смо пројекат за 
финансирање Јутарњег библиотекара, првог 
босанскохерцеговачког електронског newsletter-а/
билтена за библиотекаре и друге информацијске 
истраживаче. Имали смо среће па је Swiss Cultural 
Programme Pro Helvetia препознала овај пројекат 
као занимљив, те нам одобрили донацију с ко-
јом смо могли почети креирати и производити 
newsletter. Први број је изашао у мају 2004. го-
дине и од тада је сваког 24-ог у мјесецу на www.
infohouse.ba.

Још један од разлога због којег смо покренули 
Јутарњи је борба против предрасуда и стереотипа. 
Библиотекар се данас доживљава као мрзовољни 
нељубазни лик који сједи иза пулта и говори: 
„НЕМА!” Библиотекар је доживљен као адми-
нистративац који печата и заводи књиге те их реда 
по полицама. Желимо то покушати промијенити 
и струку представити на другачији начин. Питали 
смо се зашто је више cool бити форензичар или 

патолог, који су главни ликови веома популарних 
тв серија, него особа која је посредник ка знању 
похрањеном у књигама. Никад нам није била 
намјера потцијењивати нити једну струку, већ 
само указати на љепоту и корисност наше – 
библиотекарства. На ову борбу смо наведени и 
изјавама наших корисника који су у току једног 
истраживања потреба читалаца рекли да су 
копирнице корисније од библиотека јер се тамо 
добије оно што се жели без мољакања. Посебно 
поразна је била једна изјава у којој је један 
корисник библиотеку успоредио са црном рупом. 
Зато Јутарњи библиотекар представља покушај 
приближавања зараћених страна корисника и 
библиотекара.

Занимљив је податак да је Јутарњи први 
електронски часопис намијењен библиотекарима 
и другим информацијским истраживачима у 
Босни и Херцеговини, али и колико знамо не 
постоји сличан пројекат у овом региону. Важно 
је напоменути да смо захваљујући донацијама већ 
другу годину успјели остварити да претплата на 
овај newsletter буде бесплатна. Претплату је врло 
лако извршити - довољно је послати своје име и e-
mail адресу на jutarnjibibliotekar@infohouse.ba или 
отићи на наш сајт www.infohouse.ba  и уписати се 
у листу прималаца. Такођер смо отворени за све 
приједлоге или евентуалне прилоге Јутарњем.

У БиХ је изражена потреба за часописима из 
области  библиотекарства.  Босанскохерцеговачки 
библиотекари имају свој часопис већ 50-ак година, 
али тај часопис нуди изворне научне чланке и 
излази само једном годишње. У односу на њега ми 
покушавамо наћи баланс између струке и забаве 
и излазити чешће. Исто тако циљ овог часописа 
је покушати створити „библиотечко јавно мнење“ 
које сада не постоји. Све се дешава у кулоарима, 
малим кружоцима и не постоји простор за јавну 
дебату у којој би се претресале горуће ствари у 
струци. И посебно нас нервира то што се већина 
људи које познајемо слажу са нашим бројним 
ставовима, али неће или се боје директора 
да би јавно изнијели своје мишљење нпр. у 
Јутарњем о проблемима у бх. библиотекарству 
и информацијском друштву.  У неколико наврата 
смо у Јутарњем покретали полемике које су на 
прилично оштар начин дијагностицирале про-
блеме струке, односа са корисницима, и сл. Али 
до данас нисмо добили нити један одговор на 

Јутарњи библиотекар : први бх. електронски билтен за библиотекаре 
и остале информацијске истраживаче. - www.infohouse.ba
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полемику, осим „усмених примједби у четири ока”. 
Ако ми сами не унаприједимо рад, не почнемо 
радити на нашем имиџу и имиџу библиотека, 
млади, потенцијални корисници окретаће се 
све више интернету и холивудским филмовима 
као изворима информација а самим тим постаће 
рањивији за манипулисање. 

Садржај је оно на шта смо, поред редакције, 
највише поносни. Редакција, иако је бројчано 
мала, заслужује све похвале због оригиналности, 
флексибилности, радозналости и способности да 
одржи ведар дух кад уредништво редакције почне 
шизити јер је deadline ту, а пола текстова није 
завршено или сл. Маја Каљанац, Армела Брадарић, 
Аријана Камарић и  Ведран Бејатовић имају још 
један велики плус, а то је да због својих година 
и духа представљају баланс нешто старијим и 
искуснијим члановима главног уредништва, те 
не дају да се претјерује са „тешким” темама које 
би свијету требале показати како смо ми један 
озбиљан newsletter, нити да текстове обојимо 
оним тоном који може бити занимљив само неиз-
љечивим бирократама.   

Садржај је микс струке и забаве. У стручним 
текстовима покушавамо библиотекарима прени-
јети искуства из богатих и развијених библиотека, 
у интервјуима представити иновативне колеге или 
наше кориснике. Посебно нам је драг интервју са 
др Ентони Легетом, добитником Нобелове награде 
за физику 2003, којег смо објавили у јулу 2004. 
године. Нико у редакцији није вјеровао да ће једна 
мала библиотечка е-новина добити тај разговор. 
Кад оно, један дан стигло писамце са одговорима 
на наша питања. 

Из досадашњих бројева истакли бисмо не-
колико занимљивих разговора, рецимо интервју 

са Теом Грујић, некадашњом предсједницом 
Друштва библиотекара Истре, која је напустила 
библиотекарство и сада ради у Алгоритму, а која 
је између осталог и добитник фине суме новца на 
чувеном квизу ХРТ-а Тко жели бити милијунаш, 
дакле живи доказ да се и библиотекар може 
обогатити захваљујући свом знању! Дакле желимо 
спојити струку, забаву, занимљивости и савјете 
и једног дана постати прва библиотечка дневна 
новина на свијету! Или интервју са једним од нај-
признатијих стручњака у сфери информационих 
наука, професором Тефком Сарачевићем са Rut-
gers Универзитета у Калифорнији. 

Вриједно је истаћи и  неколико наших рубрика 
а то су „Библиотекарка и Провинција” у којој се 
наша сарадница под псеудонимом Spamela Ly 
Brary на типично женски начин, дакле супериорно 
и ингениозно обрачунава са стереотипима, као и 
„Драгу тетку Сафију”, нашу сарадницу која на не-
чувен начин измишља гатке и враџбине, те плаши 
људе. Наравно, постоје рубрике које на озбиљнији 
начин третирају проблеме информацијског свијета 
па препоручујемо „Џаба.ба” у којој описујемо 
бесплатне web ресурсе који су од велике користи 
свим истраживачима, па „Bibliothecarius Ante 
Portas”, у којој представљамо све вриједне поду-
хвате наших колега (и конкуренције), почевши 
од Библиотеке за слијепа и слабовидна лица итд, 
„Achtung Achtung”, који нуди податке о најновијој 
литератури, па „Ко се боји миша још” која нуди 
кратак курс из коришћења Интернета...

За један од наших успјеха (без лажне 
скромности) сматрамо чињеницу да нас је Ин-
ститут „Руђер Бошковић” из Загреба ставио на по-
пис библиотечких електронских новина, те да се 
налазимо у друштву еминентних свјетских имена 
из свијета библиотечког новинарства, као што су 
рецимо IFLA Journal или Biblio Tech Review. 

И за крај нашег представљања, поента цијелог 
овог пројекта може се у неколико реченица сажети 
као: а) показати да се може уз врло мало напора и 
новца учинити лијепа и корисна ствар, да се може 
послати „вани” свој глас, став, мишљење о нечему 
умјесто да учахурени проводимо дане ишчекујући 
да корисници - будући и садашњи - сами од себе 
промијене мишљење о услугама које библиотеке 
нуде; б) показати и образовати све информацијске 
истраживаче шта нове технологије, попут Ин-
тернета, нуде, те показати најбоље начине како их 
користити за рад.

Џенана Алађуз
Саша Мадацки
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Рубрика Јубилеј у првом прошлогодишњем 
броју посвећена је петстогодишњици Октоиха 
Ђурђа Црнојевића, о чему пишу др Душан Мар-
тиновић, Митар Пешикан, Сретен Петковић, а 
Лазар Чурчић о штампару Макарију и штампању 
румунских књига од 1508. до 1512. године.

Војислав Д. Никчевић прати траг архива 
дукљанско-превалитанског архиепископа Анд-
рије, мр Младен Вукчевић разматра службена 
гласила као специфичне правне библиотеке, др 
Миле Бакић говори о Андријевачкој читаоници, 
једној од првих у Црној Гори, а др Душан Мар-
тиновић о Бајичкој читаоници, најстаријој сеоској 
библиотеци у Црној Гори.

Ружа Даниловић нам представља пројекат 
Централног каталога поморства Црне Горе, Дуб-
равка Одаловић факултетске библиотеке у ЦГ, а 
Весна Ињац и Бранко Станковић женевски самит 
Библиотеке у срцу информационог друштва 
(новембар 2003).

Информатичка цивилизација – каква јесте 
и каква ће бити је наслов преведеног текста 
Константина Константиновича Кољина, мр Здрав-
ка Радуловић објављује приказ библиографије 
Црмнице, Милорада Миловића, а број се завршава 
Пулмановим Манифестом из Оеираса и вестима о 
раду библиотека у Црној Гори.

У броју два др Душан Мартиновић и Лазар 
Чурчић пишу о нашим најранијим штампарима у 
Бугарској историографији, мр Босиљка Цицмил 

о високошколским библиотекама на почетку 21. 
века, Ружа Даниловић о библиотечком комплексу 
Универзитета у Блумингтону (Индијана, САД), 
Весна Вучковић о идентификацији серијских 
публикација помоћу ISSN броја у контексту 
нових форми издаваштва, др Здравко Вукчевић 
о информативној структури Његошева језика 
(ентропији), а Дубравка Одаловић о факултетским 
библиотекама и Интернету.

Др Душан Мартиновић представља бањанско-
вучедолско читаоницу у Велимљу (Бањани), Мила 
Растодер Народну библиотеку и читаоницу у 
Бару, мр Здравка Радуловић нове књиге Радомана 
Станковића из филигранологије и српска издања 
приручника за UNIMARC и ISBD(M) стандарда, 
а др Душан Мартиновић разматра развој библио-
лошке науке у ЦГ, с посебним освртом на ново-
покренути Библиолошки гласник. На крају је 
објављен извештај о раду Удружења библиотекара 
Црне Горе од 2002. до 2004. године, записник 
са Скупштине Удружења у Улцињу, одржане у 
новембру прошле године, Закључци који су донети, 
као и образложење награде Др Нико Симов Марти-
новић и биобиблиографске белешке награђених: 
вишег библиотекара Радосава Милића (Народна 
библиотека, Подгорицa) и вишег библиотекара 
и библиографа Милорада Милића (Централна 
народна библиотека ЦГ).

Горан Траиловић

Библиолошки гласник, часопис за библиотечку теорију и праксу, 
Подгорица 2004, Година 2, број 1 и број 2. Удружење библиотекара Црне Горе, 
главни и одговорни уредник др Здравко Вукчевић

Глас библиотеке, стручни часопис за биб-
лиотекарство у издању Градске библиотеке 
„Владислав Петковић Дис” из Чачка, у једанаестом 
броју из 2004. године успешно представља 
савремена дешавања у библиотекарству, али нас 
и подсећа како су изгледали почеци библиотека и 
библиотекарства у старом веку.

Рубрика „Мрежа“ читаоцима нуди текст 
др Стеле Филипи Матутиновић „Библиотечки 
системи и проблем њиховог повезивања у 
Србији”, у којем се говори о аутоматизацији 
пословања, као и повезивању библиотека у 

мреже као незаобилазној нужности савременог 
библиотекарства. У истој рубрици се може 
прочитати чланак Биљане Косановић „Приступ 
страним научним информацијама у Србији”, који 
приказује КоБСОН као један савремен облик 
организовања библиотека.

У оквиру рубрике „Угао“ проф. др Десанка 
Стаматовић исцрпно представља „Методско 
упuтство за формирање и вођење завичајних 
фондова у општинским народним библиотекама”. 
Др Гордана Стокић у тексту “Библиотеке и 
управљање укупним квалитетом” интерпретира 

Глас библиотеке : часопис за библиотекарство, година 10, брoj 11, 
2004, Библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак, главни и одговорни 
уредник Даница Оташевић
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основне принципе управљања укупним квали-
тетом (TQM), као и проблеме са којима се суоча-
вају библиотеке приликом његове примене. Како 
заинтересовати и привући најмлађе читаоце књизи 
и библиотекама говори нам Весна Петровић, кроз 
рад Дечијег одељења Библиотеке „Григорије Воза-
ревић” у Сремској Митровици у тексту „Увођење 
најмлађих у свет књиге и библиотеке”. Рубрика се 
завршава текстом „Покушај оснивања библиотеке 
у Чачку 1909. године” Радивоја Бојовића.

Маријана Матовић, кроз рубрику „Наслеђе“, 
оживљава сећање на Доброслава М. Ружића у 
истоименом тексту. Рад је употпуњен персоналном 

библиографијом Доброслава Ружића.
Рубрика „Погледи“ читаоцима представља 

два рада. Први је текст Бојане Вукотић под 
називом „Бранка Булатовић, библиотекар и поз-
навалац српске штампе”, који је пропраћен и 
библиографијом Бранке Булатовић, а други рад 
јесте приказ књиге Библиотекe старог света 
Лајонела Касона у тексту Оливере Недељковић 
„Кроз историју библиотека старог света”.

Последњи сегмент часописа носи наслов 
„Чачанска библиографија” за 2001, 2002. и 2003. 
годину Марије Орбовић.

Јасмина Трифунац 

Бележница, лист Народне библиотеке Бор, већ 
шест година излази у континуитету. Са једанае-
стим бројем (јесен/зима 2004), који се појавио 
почетком фебруара са малим закашњењем, 
континуитет се наставља. По свом изгледу, 
текстовима који тематски попуњавају сталне 
рубрике, као и ауторима чија се имена појављују 
од првог броја, Бележница постаје препознатљива 
читаоцима.

Нови, једанаести број почиње приказом књиге 
Библиографија борског књижевног стваралаштва 
у 20. веку, која је изашла крајем 2004. у издању 
Народне библиотеке Бор. Књигу представља 
аутор, Весна Тешовић. За Боране је појављивање 
ове књиге веома значајно, јер она представља 
„златни пресек” завичајног стваралаштва, како 
истиче проф. др Александра Вранеш у тексту 
„Борски празник”.  

„Теорија библиотекарства, економија смисла, 
досезање бездана” је наслов рада са којим је аутор, 
Горан Миленковић, учествовао на Међународном 
скупу “Економска улога библиотека у савременом 
друштву”, одржаном у октобру прошле године у 
Народној библиотеци Србије. 

Поводом Фестивала хумора за децу који се 
традиционално сваке године одржава у Лазаревцу, 
Весна Тешовић је написала врло исцрпан и надах-
нут текст „Библиотека – место сусрета  и разговора 
– слављење маштовитости и преданог рада”. Она 
је у рубрици „Шта се дешава” забележила и веома 
занимљив разговор са академиком Драгославом 
Михаиловићем приликом његовог гостовања у 
Бору. У истој рубрици објављене су и три кратке 
приче које су награђене на овогодишњем конкурсу 

Народне библиотеке Бор: „Орао” ауторке Едите 
Евгеније Цоловић, „Провинцијска љубав” Ненада 
Максимовића и „Садржај” Немање Савића.

Једанаести број Бележнице више од двадесет 
страница посвећује завичајним темама, које 
попуњавају рубрику „На нашој стази”. Текст 
„Заборављени Румуни”, аутора Радомира Д. 
Ракића написан је поводом допуњеног (овога 
пута) двојезичног репринт-издања путописа 
Кроз наше Румуне Тихомира Р. Ђорђевића. У 
истој рубрици значајан је и текст Весне Тешовић 
“Хронологија књижевног живота у Бору током 20. 
века”, као и подсећања на књижевника Миклоша 
Раднотија и сликара Ђорђа Андрејевића Куна који 
су својевремено боравили у Бору и, сваки на свој 
начин, оставили неизбрисиви траг.

У последњој рубрици „Прикази, читања, 
расветљења” појавио се занимљив текст Милорада 
Грбовића о првој књизи штампаној у Неготину, 
под називом Вила Равијојла. 

Једанаести број листа Народне библиотеке Бор 
завршава се „Библиографијом Бележнице” у којој 
су обухваћени текстови и аутори из претходних 
десет бројева. Библиографију је израдила Драгица 
Радетић. Иако са доста грешака, које су углавном 
техничке природе, а које се на жалост нису могле от-
клонити, јер је Бележница већ изашла из штампе, 
Библиографија са пописом текстова и имена 
аутора и регистрима као помоћном апаратуром, 
може бити од користи свима које интересује чиме 
се Бележница бавила протеклих шест година, 
колико је прошло од појављивања првог броја.

Драгица Радетић

Бележница: лист Народне библиотеке Бор, година 7, број 11, јесен/
зима 2004, главни и одговорни уредник Ана Јанковић
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Маја 2004. године,  неколико дана пред крсну 
славу Библиотеке , Св. Ћирила и Методија, изашао 
је први број нашег годишњака, Слово Ћирилово. 
Представљен је у Панчевачком читалишту 
уз најаву, или наду, да то неће бити крај. Нови 
број Слова Ћириловог излази у мају. Поштована 
је замисао о изгледу и садржају првог броја 
годишњака. Формат је остао исти, као и идејно 
ликовно-графичко решење. Слово Ћирилово по-
чиње поздравном речју кума нашег годишњака 
о библиотеци као „храму слова Божјег и слова 
људског”. Целине су углавном поштоване, па тако 
следи историјат издвојених одељења Библиотеке 
„Браћа Настасијевић”, а одмах затим дат је програм 
културних збивања у протеклој и овој години.

Јавност смо већ обавестили о нашем једно-
годишњем раду на увођењу стандарда ЈУС 
ИСО 9001 : 2001, као и добијању сертификата 
за Систем менаџмента квалитетом, па смо и део 
овогодишњег броја годишњака посветили том 
делу рада наше Библиотеке. Неки текстови су 

посвећени стодвадесетогодишњици од рођења и 
шездесетогодишњици од смрти Драгише Васића. 
Поводом куповине библиотеке „Дечјих новина” 
из Горњег Милановца, у поглављу „Чланци“ дат је 
осврт на рад и значај ове издавачке куће. Описано 
је и шта све Дечје одељење наше Библиотеке чини 
у циљу популарисања књиге и читања код деце. 
Текстови о неким књигама које је наша Библиотека 
издала претходне године су у „Приказима“: о 
споменику Зебрњак, о књизи путописа и репор-
тажа из нашег краја тројице милановачких нови-
нара, подсећање на краткотрајно постојање пољо-
привредне школе у Горњем Милановцу, итд. 
Новину у односу на први број годишњака чине 
„Осврти“, прикази дела наших завичајних писаца, 
без обзира на издавача.

Драгоцен додатак и овог броја Слова Ћириловог 
јесте завичајна библиографија, која наставља 
прошлогодишњу библиографију Завичајног оде-
љења наше библиотеке.

Марија Петровић

Слово Ћирилово: годишњак Библиотеке „Браћа Настасијевић”, Горњи 
Милановац. Година 2, број 2, 2005.

Савремена библиотека је часопис Народне 
библиотеке Крушевац. У рубрици „Савремени 
токови” број доноси текст Милуна Васића из 
јагодинске библиотеке о друштвеној одговорности 
јавних библиотека у изградњи слободног 
демократског цивилног окружења. Од Александре  
Аџић сазнајемо на који начин нишка библиотека 
одржава корак с временом. Веома занимљив 
прилог о личној библиотеци Николе Тесле, 
тачније о његовим књигама с посветом изложеним 
у Музеју Николе Тесле поводом 50 година од 
оснивања, написале су Ивана Милутиновић и 
Ивана Стефановић. Од Данице Радовановић, 
дописника из Америке, стигао је информативан 
текст о Централној јавној библиотеци града 
Њујорка. Рубрику затварају извештаји о семинару 
о Библиотечким информационим системима, 
C@limera – пројекту културе Европске комисије, 
јавној расправи „Какво Библиотекарско друштво 
Србије желимо”, одржаној у Панчеву. У рубрици 
„Кроз библиотеке” читаоци Савремене библиоте-
ке упознаће школске библиотеке у Расинском 
округу, библиотеку ОШ „Вук Караџић” у Кру-
шевцу и мултимедијалне публикације које су у њој 

доступне, као и специјалне библиотеке Расинског 
округа. Представљени су нам и нови наслови: 
Библиографија крушевачке периодике Слободана 
Симоновића, Јавни наслови Марије Илић-Агапове, 
Serbia sacra Звездана Јовића, као и допуњено 
издање књиге Десет писаца – десет разговора 
Бранимира Ћосића. Слободан Симоновић из 
Народне библиотеке Крушевац представља две 
крушевачке књижевне критичарке из тридесетих 
година прошлог века, Десанку Рајић и Милицу 
Лазаревић. На крушевачке јубилеје читаоце под-
сећа рубрика „Прилози историји културе града”. 
У Савременој библиотеци налазимо и поезију 
Верољуба Вукашиновића, као и прозу Мирјане 
Ч. Живковић. Најактивнији читалац Одељења 
стручне књиге у крушевачкој библиотеци за 2004. 
годину, Милијана Марковић написала је занимљив 
есеј о библиотеци, а мр Снежана Ненезић је под 
насловом „Пут у Млетке” дала опсежну анализу 
сарадње библиотека и музеја од средине 19. века. 
Број је илустровао Горан Радомировић, а уреднице 
су Соња Вељковић и Милица Стевановић.

Јелена Николић

Савремена библиотека, година 16, број 21, 2004, Народна библио-
тека Крушевац, главни уредник Соња Вељковић 
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Народна библиотека „Вук Караџић” у Крагу-
јевцу припремила је и објавила двадесети 
број својих новина Крагујевачко читалиште. 
Уводни текст посвећен је изузетно занимљивој 
теми слике библиотеке у уметничкој књижев-
ности. Аутор прилога, Михаил Јуријевич 
Матвејев, бави се стереотипима који важе 
када је реч о библиотекама, а које књижевна 
дела подробно анализирају, али и формирају. 
Читаоци Читалишта моћи ће да се подсете 
и неких јубилеја у 2004. години, везаних 
углавном за крагујевачку  културну историју. 
Зорка Караклајић представила је нови легат 
у крагујевачкој библиотеци. Реч је о фонду 
професорке Маре Исаиловић. О звучним књи-

гама,  то  јест  књигама  у  аудио  формату   до-
ступним путем Интернета, писао је Богдан 
Трифуновић из чачанске библиотеке. Прилог који 
ће бити интересантан и читаоцима Панчевачког 
читалишта носи наслов „Издаваштво у 
провинцији не мора бити провинцијално”, а 
написао га је Мирко Демић. Фељтон Гордане 
Вучковић говори о антропогеографским и 
етнолошким истраживањима као полазишту 
сваке завичајне збирке. Нови број Крагујевачког 
читалишта затварају предлози за читање, 
утисци са сајма књига и вести из Народне 
библиотеке „Вук Караџић”.

Јелена Николић

Крагујевачко читалиште : лист Народне библиотеке „Вук 
Караџић” у Крагујевцу, година 10, број 20, април 2005, уредник др Мила 
Стефановић

Библиотечки путоказ : часопис за децу Градске библиотеке у 
Новом Саду. - Година 1, број 1, 2004, уредник Милица Кирћански

Децембра минуле године Градска библиотека 
у Новом Саду објавила је први број часописа за 
децу (и оне који су то били) Библиотечки путоказ. 
Овај тромесечник намењен најмлађим читаоцима, 
не само Дечјег одељења библиотеке вароши 
новосадске, већ много шире, као и њиховим 
учитељицама, наставницима и родитељима, 
својеврстан је бедекер кроз измаштане светове 
дечје литературе. Листајући га, упознаћете, поред 
старих, добро познатих, и нове литерарне јунаке 
вазда спремне да вас поведу како у већ проверене, 
тако и у нове пустоловине. Часопис је највећим 
делом информатор о новим књигама из наше 
текуће продукције које су већ нашле место у фун-
дусу библиотеке, било да је реч о белетристици, 
књигама из психологије, филозофије, педагогије, 
историје. Визуелни идентитет сваког издања (у 
пуном колору) пропраћен је основним подацима, 
кратком белешком о делу, узрасту коме је књига 
намењена и слично. Уз већ поменута домаћа 
штампана издања, у понуди је и страна књига, 
јер библиотека располаже фондом од око 12.000 
наслова на енглеском језику, али и известан број  
електронских публикација, енциклопедијског 
типа, на ЦД-има.

Уз топ-листу најчитанијих књига, место на 
страницама Библиотечког путоказа добили су 
наши савремени писци, делом и ликом, они који ће 

то можда једног дана постати, само делом, текстови 
о нашој прошлости, нешто едукативног штива (уз 
тумачење мање познатих појмова) за децу, али и 
наставнике, те приказ дечјих библиотека у свету. 

Све у свему, довољно за један дечји часопис, 
који уз то има одређену намену. Оваквих и 
сличних часописа има у свету, али њих углавном 
издају удружења издавача, јер је то у њиховом 
економском интересу. Пошто код нас, као ваљда 
у свим земљама у транзицији, издаваштво никако 
да стане на своје ноге, за сваку је похвалу то 
што се овог мисионарског посла латила једна 
библиотека, уверена да је то у њеном интересу 
(економском свакако не). Не треба никог да чуди 
што је то баш Градска библиотека из Новог Сада 
јер, захваљујући Змајевом делу, његов родни град 
се сматра завичајем дечје литературе, а опет, 
захваљујући Змајевим дечјим играма − малом, 
дечјом  културном престоницом. 

Користећи се једном нама добро познатом син-
тагмом, из арсенала дипломатских еуфемизама, 
могло би се рећи да је Библиотечки путоказ 
идеално решење за све оне који се одлуче, још од 
малих ногу, на − корак у добром правцу; и то онај 
од седам миља, Гарфилда у чизмама.

Поп Д. Ђурђев
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Вести : гласило Библиотеке Матице српске, година 13 и 14, број 50, 51 и 
52, 2004-2005, главни уредник Миро Вуксановић.

У овом броју Панчевачког читалишта пред-
стављамо вам три последња броја Вести, гласила 
Библиотеке Матице српске. Октобарски број 
представља на насловној страни библиофилско 
издање песме „Santa Maria della Salute”. Песма 
се појављује уз преводе на десет језика, а све је 
осликано тематским циклусом Оље Ивањицки. 
Уз књигу иде и CD. Читаоци могу сазнати и основ-
не информације о националном AGRIS/CARIS 
центру у БМС, као и о вредном поклону који је 
ова библиотека недавно добила – библиотеци 
Бошка Петровића. Поред вести, ту су и преводи из 
страних часописа, као и списак књига које ће бити 
објављене, на основу каталогизације нових књига.

Јануарско издање Вести упознаје нас најпре 
са програмом рада БМС у овој години, као и ре-
зултатима из 2004. Читаоци могу пронаћи и 

извештај са Конференције COBISS 2004, резултате 
истраживања цитираности научних радника 
Војводине, вести о библиотекарским сусретима, 
симпозијумима, стручним скуповима, изложбама. 
По обичају, број затвара превод из страних 
часописа и списак књига у припреми.

Нановији, априлски број Вести БМС у први 
план истиче текст о награди „Сретен Марић”, 
коју су Општина Косјерић и Библиотека Матице 
српске ове године доделиле Бориславу Радовићу 
за књигу есеја Читајући Вергилија. Представљене 
су и изложбе у БМС, посвећене владици Николају 
Велимировићу, Стевану Сремцу и Живојину 
Мишићу. У рубрици „Портрет” представљена је 
Ксенија Шуловић, библиотекар БМС.

Јелена Николић

Лудус у библиотекама
Савез драмских уметника Србије je библиотекама 
у Србији недавно послао допис у којем представља 
своју издавачку делатност -  Лудус (једине 
позоришне новине на Балкану) и монографије 
посвећене драмским уметницима, добитницима 
глумачке Награде за животно дело Добричин 
прстен:
МИХАИЛО ЈАНКЕТИЋ, приредио Вељко Радовић
СТЕВАН ШАЛАЈИЋ (преминуо), приредио Петар 
Марјановић
МАТА МИЛОШЕВИЋ (преминуо), приредиле мр 
Ксенија Шуљевић-Марковић и Олга Савић
ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ, приредио Феликс Пашић
ВЛАСТИМИР ЂУЗА СТОЈИЉКОВИЋ, приредио 
Зоран Т. Јовановић
РАДЕ МАРКОВИЋ, приредио Зоран Т. Јовановић
ЉИЉАНА КРСТИЋ (преминула), приредила 
Огњенка Милићевић
МАРИЈА ЦРНОБОРИ, приредио Александар 
Милосављевић
СТЕВО ЖИГОН, приредио Зоран Т. Јовановић
МИРА БАЊАЦ, приредио Зоран Максимовић
ПЕТАР КРАЉ, приредила Огњенка Милићевић
Цена једне књиге је 500 динара колико износи и 
годишња претплата на позоришне новине Лудус.
Издавач нуди библиотекама и могућност промоције 
монографија и јавног читања и представљања 
Лудуса. 
Особа за контакт је Дарко Јевремовић, продуцент 
(063/810-12-07), а детаљније информације на сајту 
СДУС-а: www.sdus.org.yu.

Молба за помоћ
Нашој колегиници Васки Сотиров-Ђукић из 
сарајевске Градске библиотеке потребна је 
помоћ у прикупљању података о периодици 
која излази на подручју бивше Југославије из 
области медицине, природних и техничких 
наука, друштвених наука, као и о академским 
часописима свих врста. Приоритет је следећи: 
БиХ, Хрватска, Словенија, Македонија, Србија 
и Црна Гора. Колегиница Васка је од стране 
једног америчког издавача задужена за набавку 
(куповину) ове врсте периодике.
Највише је интересовања за часописе из 
медицине и природних и техничких наука. 
Можете се јавити на e-mail: dukic@bih.net.ba  

Б  е  р  з  а

Исправка
У прошлом броју Читалишта грешком је 
испуштено име преводиоца Душице Крстић, 
која је превела са енглеског језика текст Важна 
систематизација и актуелан пример, приказ 
књиге наше сараднице Добринке Стојкове 
Обслужване на деца и ученици в немски 
училищни и публични библиотеки (Софија, 2000), 
који је аутор приказа Евгенија Русинова послала 
Читалишту.
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Периодика – према нашем Речнику књижевних 
термина – означава сва издања која се појављују 
редовно у одређеним временеким размацима: 
дневне новине, часописи, анали, ревије, годиш-
њаци. У библиотекама је подела на књиге и 
периодику често основни припцип поделе, с 
тим што се периодиком сматра и само један 
број издања са само једним прилогом. Границе 
су мање видљиве са појавом серијских издања 
књига, издања у наставцима и сл. Али оно што 
непогрешиво одваја периодику јесу временске 
ознаке (дан, место, годишње доба, година).

Часописи су – према истом Речнику књижевних 
термина – периодичне публикације (седмичне, пет-
наестодневне, месечне, двомесечне, тромесечне, 
четворомесечне, полугодишње, годишње, годишње 
или повремене) – књижевног, забавног, политичког, 
стручног, научног, привредног и другог карактера. 
Најбројнији су књижевни часописи који битно 
утичу па развој литературе. Од осталих врста 
значајни су друштвено-политички, омладински, 
просветни, педагошки, филолошки, лингвистички 
и други специјализовани научни, пољопривредни, 
фолклорни, војни, ратни, шаљиви и сатирични, за 
децу, за жене, верски и други.

Издавачи часописа сходно поменутим врстама 
су сродне установе, предузећа, научне и просветне 
установе, иннституције, издавачке куће, уметничка 
удружења, групе грађана, појединци који су ре-
шењем Министарства културе Републике Србије, 
а на основу Закона о министарствима и Закона о 
јавном информисању, уписани у Регистар јавних 
гласила који се води у Министарству културе.

Према списку Народне библиотеке Србије, биб-
лиотеке у Србији издају укупно 42 периодичне 
публикације, од којих у Београду излази 10, у 
Новом Саду 8, у српским библиотекама ван центра 
22. Најмногобројнији су часописи за књижевност 
– 16. Њима свакако треба додати и неколико еле-
ктронских публикација (Гласник Народне биб-
лиотеке Србије, Легат Народне библиотеке 
„Радоје Домановић“, Лесковац):
1. Анализа рада високошколских библиотека,  
Библиотека Матице српске (Нови Сад)
2. Археографски прилози, Народна библиотека 
Србије (Београд)

3. Бележница, Народна библиотека Бор
4. Библи, Градска библиотека Панчево
5. Библиографија књига у Војводини, Библиотека 
Матице српске (Нови Сад)
6. Библиографија Србије. Званичне публикације, 
Народна библиотека Србије (Београд)
7. Библиографија Србије. Монографске публика-
ције, Народна библиотека Србије (Београд)
8. Библиографија Србије. Некњижна грађа, 
Народна библиотека Србије (Београд)
9. Библиографија Србије. Преводи, Народна 
библиотека Србије (Београд)
10. Библиографија Србије. Серијске публикације, 
Народна библиотека Србије (Београд)
11. Библиотечки билтен, Градска библиотека 
Вршац
12. Билтен нових књига, Библиотека филозофског 
факултета у Новом Саду
13. Билтен приновљених књига насетраним 
језицима, Библиотека Матице српске (Нови Сад)
14. Билтен приновљених публикација, Градска 
библиотека у Новом Саду
15. Вести, Библиотека Матице српске (Нови Сад)
16. Високошколске  библиотеке. Заједница  
библиотека универзитета у Србији (Београд)
17. Глас библиотеке, Библиотека „Владислав 
Петковић“ Дис (Чачак)
18. Глас Лапова, Општинска библиотека Слово 
(Лапово)
19. Гласник Народне библиотеке Србије, Народна 
библиотека Србије (Београд)
20. Годишњак библиотека Срема, Библиотека 
„Глигорије Возаревић“ (Сремска Митровица)
21. Годишњак библиотеке Матице српске, 
Библиотека Матице српске (Нови Сад)
22. Гороцвет, Народна библиотека Јагодина
23. Градиштански алманах, Народна библиотека 
„Вук Караџић“ (Велико Градиште)
24. Дисово пролеће, Градска библиотека 
„Владислав Петковић Дис“ (Чачак)
25. Домети, Градска библиотека Карло Бјелицки 
(Сомбор)
26. Извештај о раду, Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић“ (Веоград)
27. Инфотека, Заједница библиотека 
универзитета у Србији (Београд)

Драган Мрдаковић
Народна библиотека Смедерево

О периодичним публикацијама у издању 
библиотека Србије

IZDAVA[TVO
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28. Јефимија, Народна библиотека Јефимија 
(Трстеник)
29. Крагујевачко читалиште, Народна 
библиотека „Вук Караџић“ (Крагујевац)
30. Међај, Народна библиотека (Ужице)
31. Мозаик, Градска библиотека у Новом Саду
32. Mons Aureus, Народна библиотека Смедерево
33. Наша библиотека, Градска библиотека 
„Жарко Зрењанин“ (Зрењанин)
34. Панчевачко читалиште, Градска библиотека 
Панчево
35. Пиротски зборник, Народна библиотека 
Пирот
36. Повеља, Народна библиотека „Радослав 
Веснић“ (Краљево)
37. Подгорац, Народна библиотека (Осечина)
38. Пожешки годишњак, Народна библиотека 
Пожега
39. Савремена библиотека, Народна библиотека 
Крушевац
40. Сусрети  библиографа у спомен на  др 
Георгија Михаиловића, Народна библиотека „Др 
Ђорђе Натошевић“ (Инђија)
41. Улазница, Градска библиотека „Жарко 
Зрењанин“ (Зрењанин)
42. Хекеида, Народна библиотека „Јован 
Поповић“ (Кикинда)

Овим списак ни издалека није закључен, 
поготову ако узмемо у обзир листове за децу и 
периодику која је раније излазила. Овде бих наг-
ласио императивну потребу за покретањем уга-
шеног часописа Библиотекар: часопис за теорију и 
праксу библиотекарства (издавач Библиотекарско 
друштво Србије).

Међу наведеним часописима већина су књи-
жевног карактера, тематски обично проширени на 
културу, уметност и друштвена питања.

Основни циљ књижевних часописа је доно-
шење прилога којима повремено упознају ширу 
читалачку публику са савременим књижевним 
токовима, новим појавама у њој, као и са достиг-
нућима у сродним областима уметности уопште. 
Својом основном функцијом, дакле, часописи 
несумњиво битно утичу на развој савремене књи-
жевности у својој средини, али и целокупног 
српског књижевног стваралаштва.

Посебан задатак, особито новопокренутих ча-
сописа, јесте и на пољу преиспитивања књижевне 
прошлости, истраживања књижевне баштине, 
подсећања на заборављене, обично неправедно 
скрајнуте књижевне личности и њихова дела.

Примера намерног кратког памћења у нас има 
напретек и на то није потребно посебно трошити 
речи, али зато је утолико потребније бавити се 

плански, систематски, студиозно дубоком, више-
слојном књижевном археологијом. Пријатна изне-
нађења су готово извесна!

Српска књижевност се може с правом поносити 
да има најстарији живи књижевни часопис не 
само на Балкану, већ и у југоисточној Европи 
– Летопис Матице српске, покренут још 1825. 
године, што ће рећи пре 180 година, која ће бити 
свечано обележена наредне године.

У бројној породици књижевних часописа које 
издају библиотеке ван Београда и Новог Сада, 
новим књижевним гласилима ваља наћи своје 
особено, самосвојно, препознатљиво место, речју 
– постићи уметничку и друштвену персоналност.

Концепцијски, часопис може бити тематски 
регионалан, а поруком универзалан. Подсећања 
ради, издвојимо још једном неколико имена књи-
жевних гласила из ближег и даљег окружења  
Београда и Новог Сада: борска Бележница, ла-
повски Глас Лапова, јагодински Гороцвет, Гра-
диштански алманах, чачанско Дисово пролеће, 
сомборски Домети, трстеничка Јефимија, ужички 
Међај, Пиротски зборник, краљевачка Повеља, 
осечински Подгорац, Пожешки годишњак, зрења-
нинска Улазница, кикиндска Хекеида...

У том богатом сазвежђу на књижевном небу 
Србије однедавно се у Смедереву појавио часопис 
за књижевност, уметност и друштвена питања  
Mons Aureus (Златно брдо). Часопис издаје Народ-
на библиотека Смедерево. Име је добио по првом 
забележеном насељу (Орешац) у 3. веку старе 
ере. Најстарије античко предање забележио је 
Аполоније који каже да су још грчки морепловци 
– Аргонаути – и њихови гонитељи –  Колхиђани 
– пловећи Црним морем, Дунавом (Istros) око 
ушћа Мораве и у Аureus Mons-у тражили златно 
руно. Према томе, Смедерево има летопис од 
митских предхомеровских времена. Aureus, поред 
основног значења, има још два: као придев се 
преводи као красан, мио, а именичко значење му 
је златник. Било би лепо да нови смедеревски 
књижевни часопис, овако лепог и звучног имена 
одиста постане вредан као – златник!.

И на крају једна напомена. С обзиром на 
ситуацију у којој се данас налази култура, читај 
библиотека (драстично смањење средстава за 
нормално функционирање установа културе) 
и примена фамозног ПДВ (порез на додатну 
вредност) на књигу – не може се очекивати сигурна 
и извесна будућност за опстанак периодичних 
публикација у издању библиотека Србије.

(изговорено на Дан библиотекара Србије
14. 12. 2004. у Народиој библиотеци Србије)



Pan~eva~ko ~itali{teIZDAVA[TVO

96

Издаваштво и библиотекарство су дјелатности 
од посебног друштвеног интереса. Они активно 
и равноправно учествују у стварању и ширењу 
наше културе и језика у оквиру европских и 
свјетских култура. Такође заједно учествују у 
осигуравању слободног приступа информацијама 
и знању. Библиотеке су све чешће и саме издавачи 
и носиоци пројеката дигитализације вриједне и 
ријетке грађе коју посједују у својим фондовима. 

Сарадња издавача и библиотека остварује се 
у оквиру разних националних програма, зајед-
ничким учешћем у развијању система за обиље-
жавање и идентификацију публикација, заједно 
утичу на промјену законодавства у циљу по-
бољшања обје дјелатности, усклађују међусобне 
односе, реализују заједничке пројекте (издавачки 
подухвати, манифестације, организација сајмова 
књига), побољшавају услове продаје књига, 
промовишу издавачку дјелатност и читање. 
Библиотекари се упознају са појединостима 
везаним за сам издавачки поступак, а издавачи 
се упознају са важношћу и основним елементима 
библиографских записа.

Најважнији вид сарадње издавача и библиотека 
одвија се у оквиру разних програма чији је главни 
носилац Народна и универзитетска библиотека 
Републике Српске: учешћем у међународном 
ISBN/ISMN систему путем ISBN/ISMN Агенције 
Републике Српске, CIP програму и програму 
обавезног примјерка. 

На овај начин издавачи осигуравају укључивање 
информација о објављеним публикацијама у на-
ционалну библиографију (Библиографија Репуб-
лике Српске: књиге брошуре и музикалије), као и 
чување за будућност депозитних копија које су 
смјештене у одговарајућем простору библиотеке. 
Библиографија се доставља библиотекама, разним 
институцијама и значајнијим библиографским 
центрима у земљи и окружењу.  

Издавањем Информативног билтена ISBN/
ISMN Агенције Републике Српске, израдом CIP 
базе података и базе података о издавачима 
промовише се рад  сваког појединог издавача. 
Билтен се доставља издавачима, библиотекама и 
књижарима бесплатно.

Иако библиотеке и издавачи заврјеђују посебан 
став друштвене заједнице због своје улоге у 
стварању и очувању културног насљеђа, они ни-

су адекватно потпомогнути од стране државе. 
Рад издавача је посебно отежан и недостацима 
у недавно објављеном Закону о издавачкој дје-
латности, као и осиромашењем средњег слоја ста-
новништва који је представљао значајног купца. 
Ријетко који издавач може да од продаје властитих 
издања финансира своју дјелатност. Томе треба 
додати и смањен тржишни простор некадашње 
државе и бројне царинске и платне  препреке.

За увођење и примјену нових технологија и 
библиотекама и издавачима је потребна адекватна 
помоћ државе. На тржишту се већ уочава велики 
утицај ових технологија на квалитет израде штам-
паних и електронских публикација. 

У Републици Српској постоје значајни и 
квалитетни професионални издавачи. До краја 
2004. године у ISBN/ISMN Агенцији Републике 
Српске регистровано је око 200 издавача, што 
представља 90% од њиховог укупног броја. Већину 
чине издавачи са мањом годишњом продукцијом 
и они који издавачку дјелатност имају као другу 
основну дјелатност. 

Велики издавачи (Глас Српски – Графика; За-
вод за уџбенике и наставна средства Источно 
Сарајево), који уједно имају затворен круг произ-
водње књиге (своју штампарију, кадар и јако 
уредништво) и даље имају значајну годишњу 
продукцију са јасно профилисаним едицијама. 
Издаваштво ових реномираних и професионалних 
издавачких кућа, упркос свим тешкоћама, 
задржало је висок ниво уредничког, садржинског 
и естетског. У поређену са издавачима са запада, 
који функционишу искључиво на принципу 
комерцијалног тржишта, хитова и бестселера, 
код њих се не осјећа  значајнији пад продукције 
некомерцијалних издања. Годишњи просјек 
објављених нових наслова у Републици Српској у 
периоду од 2000. до 2004. године је око 500.

Већа структурално тематска помјерања ка 
афирмисаним ауторима, бестселерима и хитовима 
уочавају се код малих издавача. Наставља се 
растући тренд у издавању уџбеника, са посебним 
нагласком на основне и средње школе. Уочава се 
пораст у издавању научне и стручне литературе. 
Растућа потреба за библиографијама је присутна 
на цијелом тржишту, а понуда је више него 
скромна. 

Биљана Билбија 
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске

Издавачи и библиотеке у процесу 
стварања и промовисања културе
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SERVIS

2004.
Новембар
11. 11. Представљена је књига протојереја Сава Б. Јовића Христов светосавац Михајло Пупин. О књизи 
говорио протојереј Драгомир Сандо и проф. др Слободан Бранковић, историчар. Одломке читао глумац 
Милован Богуновић Пепи.
24. 11. Организовано је предавање проф. др Милоша Арсенијевића  на тему Време и времена у оквиру 
серијала Наука на   почетку 21. века.  За књигу са истим насловом Арсенијевић је добио награде „Књига 
године“ Радио Београда 2 и „Лаза Костић“ Матице српске.

Децембар
3. 12. Чувари бенгалске ватре Теофила Панчића.  О књизи су говорили Светлана Лукић, Ненад Живковић 
и аутор. 
15. 12. У оквиру серијала Наука на почетку 21.века одржано је предавање Нова метафизика проф. др 
Велимира Абрамовића. 
21. 12. Представљена је монографија Свети град Јерусалим и Византија у Светој земљи Хаџи Зорана 
М. Вукашиновића. О монографији су говорили ђакон Игор Димитријевић, археолог Дејан Радовановић 
и аутор.
23. 12. Одржана је 3. смотра уметничког стварања ученика Баната.

2005.
Јануар 
25. 1. Представљен путопис На пропутовању кроз живот Олгице Герстнер. О књизи говорио Васа 
Павковић.

Фебруар
1. 2. Представљен је часопис за децу Светосавско звонце Српске православне цркве. О часопису је 
говорила Радмила Мишев, главни и одговорни уредник. У програму учествовао Хор Музичке школе 
„Јован Бандур“.
2. 2. Проф. др Драгољуб Живковић, главни и одговорни уредник и проф. Михајло Мицић, заменог 
главног и одговорног уредника, представили су зборник радова Истина са научног скупа „Истраживање 
истине о догађајима у Војводини током другог светског рата“.
9. 2. Представљена је збирка изабраних песама Матије Бећковића Тако је говорио Матија (1-3). О 
песмама је говорио Селимир Радуловић.
16. 2. Вино и романсе. Гости вечери: енолог професор Слободан Јовић и музичар Зоран Живојиновић.
23. 2. Представљена нова књига Еве Рас Са Евом у рај. О књизи говорила библиотекарка Радмила 
Кунчар.

Март
2. 3. Представљена књига Ђерђ Лазара Ђавоља посла. 
16. 3. Представљање трећег броја уметничког магазина Квартал. О часопису говорили чланови Удружења 
књижевника и књижевних преводилаца Панчева.
23. 3. Књижевни сусрет са проф. др Владетом Јеротићем.
30. 3. Представљена збирка Изабраних и нових песама Божидара Васиљевића. О поезији говорио песник 
Братислав Милановић.

Април
1. 4. Представљена књига Атентат на Зорана аутора Милоша Васића, у присуству више од 200 
посетилаца. Опширнији текст можете прочитати на страницама листа Панчевац (www.pancevac.co.yu).
7. 4. Представљена је књига Чедомира Антића Кратка историја Србије. О књизи је говорио књижевни 
критичар Гојко Божовић.
14. 4. Представљена књига Политичка беседа модерне Србије Дејана Милића. О књизи говорили проф. 
др Јовица Тркуља, др Бранко Надовеза и књижевник Иван Ивановић.
20. 4. 2005. Представљена књига др Драгише Ђорђевића Историја панчевачке медицине. О књизи 
говорила проф. др Милена Протић.

Хронологија



Pan~eva~ko ~itali{te

98

Стручни испити

Милица Ђурђев, Градска библиотека Панчево
Гордана Гајић, Градска библиотека Панчево
Данило Егеља, Општински суд Панчево
Снежана Божић Гавриловић, Музичка школа 
„Јован Бандур”, Панчево
Ружица Николић, Музичка школа „Јован 
Бандур”, Панчево
Светлана Додић, Дом културе „Младост”, Глогоњ
Данијела Глигорин, Дом културе „3.октобар”, 
Банатско Ново Село
Ана Куља, Основна школа „Маршал Тито”, 
Падина

Весна Топић, Градска библиотека Вршац

Олгица Дадић, Општинска библиотека „Вук 
Караџић”, Алибунар
Мариора Мунћан, огранак Локве
Дорина Попа, огранак Селеуш
Ковиљка Максимовић, огранак Владимировац
Аурика Герга, огранак Николинци
Милана Имамовић, огранак Иланџа
Надица Арсић, огранак Банатски Карловац
Биљана Кремић, Основна школа „Душан 
Јерковић”, Банатски Карловац 

Честитамо. Резултат је, као што видите 16 : 1, за библиотекарке.

Стручни испит 2004. године положили су:

За сву стручну помоћ библиотекари из свих типова библиотека у јужнобанатском региону могу 
се обратити вишем библиотекару Ђурђевки Јарић или библиотекару Весни Салапури које раде 
на Одељењу матичних послова Градске библиотеке Панчево. Број телефона Библиотеке је 013 
513-755, локал 15, а e-mail адреса paknjiga@biblioteka-pancevo.org.yu.

Матична служба

„Словачки сликари наиве Ковачице и Падине у завичајној збирци Општинске библиотеке 
Ковачица”, наслов је недавно одбрањеног магистарског рада Слободана Стевановског, који 
садржи и обимну библиографију монографских публикација о сликарима.
Ментор колеги Стевановском из библиотеке у Ковачици, свршеном постдипломцу на Катедри за 
библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, била је проф. др Александра 
Вранеш.
Ово је први рад ове врсте који на једном месту даје податке о чак седамдесетак наивних сликара 
у Ковачици и „систематски и поступно открива скоро наивно идиличан свет самоуких сликара, од 
најранијих времена, с посебним освртом на настанак наивне уметности на тлу бивше Југославије 
и Србије, на наивну уметност Ковачице и Падине” (из образложења Комисије).
Детаљније информације се могу добити на адреси biblkvc@panet.co.yu. Библиотека у Ковачици 
ће ускоро објавити студију, а у припреми је сајт на коме ће бити и резултати истраживања 
Слободана Стевановског, првог магистра библиотечких наука у региону.

Наивни магистар

Подружница 
Председник јужнобанатске подружнице Библиотекарског друштва Србије је Немања Ротар из 
Градске библиотеке Панчево (paknjiga@biblioteka-pancevo.org.yu), а секретар Иван Стојановић 
из Градске библиотеке Вршац (biblioteka@hemo.net).

SERVIS



Pan~eva~ko ~itali{te

99

У завичајном одељењу Градске библиотеке Панчево чувају се сва издања панчевачких писаца 
и издавача, као и литература о Панчеву. Оно је део памћења нашег града. Да би то памћење 
било што потпуније, неопходно је ангажовање свих нас. Намера нам је да прикупимо што 
више аутентичног књижевног и другог културно-уметничког материјала од свих аутора који су 
објављивали дела у Панчеву, о Панчеву, и тако стекли статус завичајног ствараоца.
Ваше публикације и други документациони материјал можете донети сваког радног дана од 
9 до 13 часова и у том периоду можете користити услуге Завичајног одељења. За додатне 
информације можете се обратити библиотекару-саветнику Ветурији Пушичић на телефон 013 
513-755, локал 15 (е-mail адреса је: paknjiga@biblioteka-pancevo.org.yu).

Завичајно одељење

Новине (српски језик)
1. Библи
2. Глогоњске новости
3. Доловачке новине
4. Живот села
5. Инфо Петрохемија
6. Лествичник
7. Наше новине
8. Панчевац
9. Панчевачке новине
10. Рафинерац
11. Старт 013
12. Службени лист општине 
Панчево
13. Старчевачке новине
14. Споменак
15. Омољчанин
16. Shock

Новине (румунски језик)
1. Familia
2. Libertatea
3. Tibiscus
Часописи (српски језик)
1. Астрологос
2. Декадент
3. Јутеф
4. Квартал
5. Moda in
6. Панчевачко читалиште
7. Пупин
8. Свеске
9. Taboo
Часописи (румунски језик)
1. Bucuria copiilor 
2. Lumina
3. Tineretea

Попис наслова новина и 
часописа Завичајног одељења 

у 2004. години
НИС Рафинерија нафте Панчево
ХИП Петрохемија
Азотара
Привредна банка Панчево
Дунав група – Дунав осигурање
ДДОР Нови Сад, Филијала Панчево
ЈКП Водовод и канализација
Лука Дунав Панчево
РЈ ЈП ПТТ Панчево
Пројектни биро „Банер”
Дом омладине Панчево
Завод за заштиту споменика
Дом за незбринуту децу „Споменак”
Историјски архив Панчево
Народни музеј Панчево
„Панчевац”
РТВ Панчево
ЈКП Младост
JKП Хигијена
ЈП Војводина шуме
СО Панчево, Одељење друштвених 
делатности
Заједница књижевника Панчево
Удружење књижевника и књижевних 
преводилаца Панчево
СТКР „Мозаик”, Панчево 

Колективни 
чланови Градске 

библиотеке

Радно време Библиотеке
Радним даном: 8 - 20 сати.
Суботом: 8 - 14 сати.

Годишња чланарина
Редовна: 400 динара
Повлашћене категорије (ђаци, студенти, војници, 
пензионери): 300 динара

Радно време интернет-читаонице
Радним даном: 11 - 19 сати.
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GALERIJA

Мехмед Слезовић
У уметности је важна вера, бескрајна вера и 

поистовећење са оним што се ради, а то се осећа у 
слици. Без тога, ради се само о пуком формализму, без 
снаге, без вере, без жара, без топлине, без разлога за 
својим постојањем. Учврстити своје веровање, или са 
убеђењем изразити све своје сумње у уметноисти је, 
заправо, једно те исто.

Мехмед Слезовић

Аутор ликовних прилога у овом броју Мехмед 
Слезовић (1960) рођен је у Новом Пазару. Дипломирао 
је на Факултету ликовних уметности у Београду 
1985. године, одсек сликарства, код проф. Раденка 
Мишчевића. Постдипломске студије сликарства 
завршио је 1987. године код проф. Моме Антоновића, 
а постдипломске студије графике 1990. године код 
проф. Емира Драгуља на истом факултету. До сада 
је приредио 21 самосталну изложбу и учествовао 
на више од 120 колективних изложби. Добитник 
је више запажених домаћих и станих награда и 
признања. Члан је УЛУС-а и Међународног удружења 
Краковског тријенала. Члан је Графичког колектива 
и УЛУС-а од 1987. године. Живи у Новом Пазару. 
Адреса: Метохијска 11, 36300 Нови Пазар.
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Претплатници у 2005. години:
Библиотека Културног центра АРИЉЕ; Библиотеке чији је оснивач град БЕОГРАД: Библиотека града 
Београда; Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац; Библиотека „Милутин Бојић”, Београд; Библиотека 
„Влада Аксентијевић”, Обреновац; Библиотека Центра за војнонаучну документацију и информације, Београд; 
Библиотека „Вељко Петровић”, БАЧКА ПАЛАНКА; Библиотека Културног центра БЕОЧИН; Библиотека Културно 
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