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Када је, пре двадесетак година, на Новом 
Београду успостављен трамвајски саобраћај 
градске власти су славиле, а критизери су 
смислили ону фамозну крилатицу Трамвајем 
у 21. век. Ретки су слутили да долазе године у 
којима ћемо свако превозно средство сматрати 
идеалним само због тога што ради! Ипак, ево нас 
у 21. веку, у коме опет трамвајем покушавамо да 
стигнемо некуда. 

Дакле, у дане београдског Сајма књига 
2005. промовисан је нови маркетиншки потез 
Библиотеке града Београда – трамвај 13 Б. Вози 
са Дорћола до Господарске механе, симболично 
– до Сајма. Леп, дупли, чист, укусно, мада 
помало неупадљиво, обележен, са прељубазним 
возачем у наранџастој одећи, примерцима 
штампе који висе са рукохвата, кутијом са 
купонима за учлањење у Библиотеку и музичком 
завесом. У четвртак, у 10 сати, пун веселих 
првака са учитељицама: почиње радионица у 
којој се прави огрлица од лепих речи, а мајстор 
је Јасмина Петровић, писац. Након јутарњих 
радионица, трамвај се укључује у редовни 
саобраћај, те Београђани, током увек заморних 
градских вожњи, имају прилику да се суоче са 
новином. Не крију да су пријатно изненађени. 
Релевантни чиниоци радили су оно што и 
треба да раде, а учинили много да допринесу 
угледу највеће градске библиотеке у Србији. 
Но, и најбоља идеја и најиздашнија помоћ нису 
довољни да прикрију наше нарави... Погледајте, 
са врата трамваја виче особа запослена у 
одељењу за односе с јавношћу Библиотеке, а 
њен гнев усмерен је ка неколицини студената 
библиотекарства и њиховој професорки који су 
позвани да подрже акцију. Није да се не познају 
и није да се не воле, само што неко мисли да на 
односе с јавношћу има тапију, а неко други му, 
опет, није пренео да ће ти и ти доћи, те се први 
изненадио, а у таквим приликама, наравно, није 
могуће реаговати пристојно.

А на Сајму – све умивено: од подземног 
пролаза, преко хале, до библиотечких штандова. 
Истина, овај сајам књига није педесети, јер је 
таква манифестација организована у Београду и 
између два светска рата, али ко је још спреман 
да толико броји уназад, а да не полаже право 
на повраћај имовине? Импонује то што је 
библиотекарима омогућен бесплатан улаз, а 
књига стручних више него иначе. Импонује и 

предузимљивост Љубице Пупезин, PR менаџера 
овогодишњег Сајма књига, која је гостовала на 
Катедри за библиотекарство и информатику, па 
студентима прве године омогућила бесплатан 
улаз. Позвала их и на форум библиотекара и 
издавача... И таман вам се учини да библиотечки 
трамвај почиње уједначено (читај усклађено) 
да клопара, када вас са телевизије изненади 
информација о оснивању Института за књигу 
у Народној библиотеци Србије. Обично ажурна 
НБС није о томе донела вест на своме сајту ни 
четири дана касније, а некмоли да га је огласила 
унапред. У земљи у којој је све мање читалаца 
можда и треба такве институције оснивати 
тајно, како се десило и пре две године, када је 
основано једно друштво сличне оријентације.

И док се сва српска јавност ускомешала 
око Сајма књига, Заједница високошколских 
библиотека Србије, управо у време одржавања 
поменутог форума библиотекара и издавача, 
заказала своју скупштину. Шта ће, уосталом, 
библиотекари високошколских библиотека на 
Сајму књига? Или, зар да бринемо о колегама 
из унутрашњости који, због овог преклапања, 
треба да траже два дана одсуства са посла у истој 
недељи! Уместо тога, дођите на Скупштину 
да видите како умемо да је водимо траљаво и 
како ћемо својим непоштовањем процедуре 
све одлуке скупштинске довести у питање. 
Међутим, у наставку слушамо добре стручне 
радове и ваљане предлоге, те ово друго потире 
оно прво.

Напослетку, све ово беху цртице за кратку 
причу о комуникацији. Трамвај нам се у тој 
причи чини као симбол жеље за повезивањем 
и потребе за осећањем заједништва. Можемо 
га сматрати анахроним техничким решењем, 
али нам се никако не сме чинити анахроном 
потреба која га покреће. Њу не спори нико у 
српском библиотекарству, али о њој не говоре 
наша дела, уљудна међусобна комуникација, 
поштовање сопствене професије и свих актера 
у њој, вредновање професионалних интереса 
изнад личних и општих изнад појединачних. 
Таквим колосеком чак и трамвајем се може у 21. 
век, без њега нам неће помоћи сва технологија 
овога света.

Гордана Стокић
Катедра за библиотекарство и информатику

Филолошког факултета у Београду

Трамвај звани жеља
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У Фонду старе и ретке књиге Градске 
библиотеке Панчево налази се збирка старих 
штампаних и других ретких књига из 16, 17, 18. 
и 19. века. Данас ова збирка, обогаћена књигама 
из свих области људског знања на више језика, 
поседује 635 обрађених књига, од којих су око 
200 на српском језику. Чува се у магацину за 
раритете, уз завичајну збирку.

Иницијатива за формирање ове збирке по-
текла је од старих панчевачких библиофила и 
библиотекара, када је и почело издвајање књига 
из библиотечких фондова. Језгро данашње 
старе и ретке збирке чине управо ти издвојени 
примерци из магацинског фонда (њихова сигна-
тура садржи ознаку за реткост – Р). Збирка 
ће се даље комплетирати куповином књига 
у антикварницама и од приватних лица, као и 
поклонима.

Збирка старих књига законом проглашених 
за споменике културе обухвата публикације 
објављене до 1867. године, када је у Србији 
званично усвојен Вуков правопис и писмо. 
Српске књиге су штампане ћирилицом, па 
и старом црквеном ћирилицом, са понеким 
упоредним текстом на латинском, односно ру-
мунском и немачком језику, у Београду, Новом 
Саду, Бечу, Пешти, Сремским Карловцима и 
у другим местима. Поред фонда на српском 
језику, најбројније су књиге на немачком и ма-
ђарском. Књиге на немачком језику штампане 
су углавном готицом.

Најстарија књига у фонду је дело Марка 
Тулија Цицерона De officius libri tres (О дуж-
ностима) из 1560. године. Она је реткост и кад 
је у питању  опремa. Повез је кожни, са лепим 
кожним копчама, окованим сребром. 

Као веома значајна и лепа књига посебно 
се чува Опис Дунава Луиђија Фердинанда Мар-
сиља, дело у три тома, на француском језику, 
(друго издање) из 1744. године. Ова књига  
је великог формата и представља врхунац 
графичке вештине оног времена. Неопходно 
је навести Дантеову Божанствену комедију 
на италијанском језику, штампану у Венецији 

1757, као и Библију Мартина Лутера из 1629. 
године, издате у Линебургу. Драгоценост 
ове књиге је у њеној изванредној графичкој 
и уметничкој опреми. Штампана је готицом, 
бо гато илустрована, у кожном повезу, добро 
очувана. Овим књигама треба додати: Geschichte 
des Kaiser-königliche Deutschbanater 12. Grenz-
Regiments из 1767, Versuch einer politischen und 
natülichen Geschichte des Тemesvarer Banats 
in Briefen an Standespersonen und Gelehrte из 

1780, Франца Гриселинија, Commentar über 
das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch,  из 1812, 
Триод, штампан у Римнику 1782, Часослов из 
1844. и друга ретка дела.

Међу књигама на српском језику најстарија 
је Граматика Мелетија Смотрицког, из 1755, 
а следе Псалтир, из 1764, Описание свјатаго 

Фонд старе и ретке књиге панчевачке библиотеке

Душа и достојанство града
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Божија града Јерусалима (дело је објавио 
Симеон, архимандрит јерусалимски, а резао 
Христифор Жефаровић), Повест во кратцје 
списанаја о опшчежитељном монастирје Вој-
ло вицје (1801) Јоаникија Миљковића и друга 
Орфелинова, Рајићева, Доситејева и Вукова 
значајна дела.

Ретке су и вредне публикације из колекције 
„Народна библиотека” браће Јовановић. У овој 
колекцији изашло је укупно 216 свезака, које су 
доживеле више издања. Штампане су у џепном 
формату и представљају претечу данашње џеп-
не књиге.

Градска библиотека у Панчеву чува и два 
посебно издвојена фонда. То су: Фонд Биб-
лиотеке Руске колоније, формиране 1920. го-
дине, са око 1.200 обрађених публикација, као и 
Фонд Библиотеке немачког граничарског пука 
(Deutschbanater  Grenz Regiments Bibliothek), са око 
2.000 необрађених, а ретких књига, углавном на 
немачком језику и засад недоступних јав ности.

Последњих година се популаризацији старе 
књиге поклања више пажње. Поред изложби, 
које организује Библиотека, истраживачи и 
заинтересовани библиотекари објављују при -
ка зе старих и ретких издања у локалном лис-

ту Панчевац и у Панчевачком читалишту. 
Презентујући вредна и помало заборављена 
дела из наше књижевне прошлости, скрећемо 
пажњу јавности и апелујемо на њихово поновно 
ишчитавање и вредновање. Навешћу само 
неке књиге о којима су објављени прикази: 
Причте Јована Мушкатировића, Искусни под-
румар Захарија Орфелина, У Фрушкој гори 
Ми ли це Стојадоновић Српкиње, Љубезна сце-
на у веселом двору Иве Загорице Милована 
Видаковића, Јестествословије архимандрита 
Павла Кенгелца. 

Користимо и сваку прилику, значајнију посету 
Библиотеци и слично, да прикажемо вредне и 
ретке примерке књига којима се поносимо, јер 
су оне „душа и достојанство једног града”.

Истраживање и проучавање наше баштине 
треба да буде и обавеза и задовољство. Фор-
мирањем електронског каталога богатство 
наших фондова учинили бисмо доступним и 
преко интернета, а књиге из ове збирке могу 
бити приказане широј публици и у штампаном 
облику.

Ветурија Пушичић
Градска библиотека Панчево
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У Завичајном фонду Градске библиотеке у 
Панчеву однедавно се налази вредан рукопис, 
Аутобиографија Владимира Алексејевича Мо-
ши на, научника који припада руској емиграцији 
с почетка двадесетог века. Рођен у Санкт 
Петербургу 1894, палеограф, византолог, сла-
виста, студирао је у Петрограду, Тифлису 
и Кијеву. Емигрирао је у Краљевину СХС 
1920. године, дипломирао на Загребачком 
универзитету и предавао византологију на 
универзитету у Београду и на Филозофском 
факултету у Скопљу, био је директор архива 
Југословенске академије знаности и умјетности 
у Загребу. Аутор је многих научних студија, 
коментатор и издавач споменика словенске 
писмености на Балкану. Његов научни рад 
протеже се нa готово цеo бивши југословенски 
простор, а у једном периоду живота и рада (од 

1931. до 1939), у време када је сарађивао са 
поз натим именима у науци – византолозима 
на Београдском универзитету, Острогорским и 
Соловјовим, живео је и радио у Панчеву.

Познато је да о овом рукопису Ауто-
биографији (Мемоарима) В. А. Мошина пише 
Рима Вла  ди мировна Булатова у тексту „Оснивач 
југословенске палеографске науке – В. А. 
Мошинa” . Рад је објављен у Москви 1996. годи-
не у зборнику Руска емиграција у Југославији. У 
једној од фуснота она пише: „При писању овог 
текста користила сам необјављене `Мемоaре` 
В. А. Мошина (куцано на машини, 223 стране). 
`Мемоари` обухватају Мошинов живот од де-
тињства до 1980. године. Он их је писао више 
година. Владимир Алексејевич их је диктирао 
пре свега својој сестри Галини Алексејевној и 
другим блиским пријатељима. И ја сам имала 
срећу да будем `писац` ових `Мемоара` у марту 
1979. године у Москви. Године 1984. добила сам 
на поклон од Владимира Алексејевича један 
примерак (од постојећа четири) са десетином 
његових писама мени, као драго сведочанство 
о његовом присуству у мојој судбини и зајед-
ничком дружењу.'' Аутобиографија В. А. Моши-
на, која је коришћена за писање овог приказа, 
пронађена је у заоставштини Сергеја Тројицког, 
и вероватно је један од четири примерка о 
којима пише Рима Владимировна Булатова, 
имајући у виду да је В. Мошин био близак 
пријатељ С. Тројицког. Она се сада налази  у 
приватној збирци колекционара старих књига и 
докумената Љубомира Бошкова из Баваништа, а 
фотокопија истог рукописа у Завичајном фонду 
Градске библиотеке у Панчеву. 

У првом поглављу „Семейные портреты” 
(„Породични портрети”), којим Аутобиографи-
ја почиње, Мошин пише о потресном првом 
сусрету са мајком после много  година проведе-
них у еми грацији, затим описује своје детињство 
у Санкт Петербургу, даје портрет свога оца 
Алексеја Николајевича који је био у служби 
личног секретара једног од врло утицајних љу-

Руско наслеђе у српској култури

Аутобиографија
Владимира Мошина

Биста Владимира Мошина у Струги
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ди последњих година владавине императора 
Александра III, али који је свом својом душом 
припадао друштву руских уметника, био је 
близак са Чеховим, Толстојем, водио је преписку 
са Сјенкјевичем, добро је познавао Куприна. 
Његова мајка такође је у потпуности припадала 
том друштву уметника, а ту је и Мошин стекао 
своја прва искуства о уметности и животу. 
Децу је у породици, по старој руској традицији, 
васпитала бабушка, захваљујући којој је Мошин 
рано научио црквенословенски језик. Њему су 
црквене књиге постале блиске и драге колико и 
руска литература. Мошин је 1904. уписао Прву 
гимназију у Санкт Петербургу (ниже школовање 
у Русији није било обавезно; већина деце одмах 
се уписивала у први разред средње школе). 
Те прве године његовог школовања за Русију 
су биле године великих потреса: у зиму 1904. 
почео је рат са Јапаном, 1905. револуција... 

Школовање на универзитету Мошин је за-
почео на Историјском одељењу Филолошког 
факултета у Санкт Петербургу 1913. године. 
Састав професора универзитета био је, како он 
сам каже, у буквалном смислу речи блистав. 
Слушао је предавања С. Ф. Платонова, А. А. 
Васиљева, А. Е. Преснјакова, А. И. Веденског... 
Што се тиче друштвене и политичке ситуације, 
од 1914. године (после Сарајевског атентата), 
цело руско друштво захватио је порив братско-
словенске солидарности. Антигерманске де-
монстрације слободно су се одржавале у Москви 
и Петербургу. Петербург је тешко преживљавао 
вести о поразу руског корпуса у источној 
Пруској, где је страшне губитке доживела петер-
буршка гардијска коњица. У таквој општој 
ситуацији добровољачки порив захватио је 
и Мошина, па се он нашао у униформи, међу 
добровољцима, и, благословљен од родбине, 
упућен је у Брусиловску армију која је тада 
ратовала у Галицији. „Довели су нас до Љвова 
и одатле покренули смо се на север, кроз 
Јарослављ, где је наша дивизија ступила у бој 
са Аустријанцима. За учешће у тим биткама 
награђен сам Георгијевском медаљом. У то 
време мој отац је служио у штабу Кијевског 
војног округа и 1915. године моја породица 
се преселила у Кијев... ја сам ступио у Прву 
кијевску школу заставника (прапоршчика). 
Након завршетка школе добио сам прекоманду 
за резервни батаљон који се тада налазио у 
Полтави. Крајем октобра био сам прекомандован 
на кавкаски фронт.”2 За подвиге на кавкаском 
бојишту Мошин је одликован орденом Свете 
Ане четвртог степена и Светог Станислава 

тре ћег степена. Касније, по посебном указу 
командира пука, место ордена Светог Георгија 
добио је орден Светог Владимира четвртог 
степена с мачевима. Искуство у борбама које 
су однеле много младих живота, за Мошина је 
имало посебан унутрашњи смисао о коме је он 
писао: „Присуство смрти и потпуна зависност 
од простог случаја створило је код мене осећање 
бесмисла и моје личне немоћи да спасим људски 
живот. Ја о томе нисам никоме говорио, али 
идући на челу чете у бој нисам потезао оружје. 
Патио сам када сам видео убијене и своје и 
противнике, жалио сам рањене и Русе и Турке.”

Политички догађаји у Русији у току зиме 
1917/1918. године одвијали су се брзином сти-
хије. У процесу распада руске државе оформљена 
је Украјинска држава, са бившим каваљеријским 
официром, хетманом Скоропадским на челу, под 
политичким протекторатом Немачке. Мошин се 
1918. године, као и многи Руси који су бежали 
од револуције, нашао у Кијеву. Град је живео 
животом дореволуционарне Русије, ту су нашли 
уточиште многи петроградски научници. Са 
обнављањем семестра на Историјском одељењу 
Историјско-филолошког факултета Мошин се 
уписао и на, у то време тек основан, Кијевски 
археолошки институт, тако да је успоставио 
сарадњу са значајним кијевским историчарима, 
филозофима и археолозима. Ту је стекао прво 
искуство у методици каталогизације рукописа 
и старих и ретких књига (старопечатних), као 
и знање из археологије и палеогарфије радећи 
са познатим именима, а на археолошким 
ископавањима под руководством Наталије Дми-
тријевне Полонске. У јануару 1919. Црвена 
армија је заузела Кијев и у граду је успостављена 
совјетска власт, а већ у августу исте године у 
Кијев је ушао генерал Бредов са Добровољачком 
армијом. Након мобилизације бивших официра, 
Мошин је доспео у редове тек основане Телесне 
гарде. О добровољачком покрету тада је изрекао 
суд: „Видео сам одсуство јасне политичке идеје у 
руководству, политичку неписменост код већине 
официрског кадра и унутрашњу несигурност 
организма армије уз потпуну равнодушност 
а чешће и непријатељски однос сеоског ста-
новништва према контрареволуционарној вој-
сци.”3 Добровољачки фронт је почетком 1920. 
године пробијен и почела је тешка евакуација. 
Мошин је успео да се са женом Ољом укрца на 
теретни брод „Аскольд”. „За неколико дана смо 
стигли до Константинопоља, гледајући са места 
на коме смо били усидрени на светла источне 
престонице и тражећи у тами контуре наше 
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на пуштене домовине, тешко проживљавајући 
суд бински моменат растанка са отаџбином 
пос  тављали смо себи питања... Да ли ћемо се 
вратити?.. Када?.. Куда идемо?.. Зашто?.. Оља 
је плакала. Млади су бодро стремили новој 
будућности, весело тврдећи 'за годину дана би-
ћемо поново код куће' а ја сам знао да нећемо. 
Можда чак никада. Може бити за пет година, 
нови живот нас чека, но ипак вероватно много 
касније.”

Нове 1921. године, 3. јануара, Мошин је 
са супругом возом стигао до Копривнице, а 
већ у августу добио је посао у Гимназији, где 
је предавао историју и географију. У то време 
Мошин се повезао са руским академским 
организацијама у Југославији, са Београдским 
друштвом руских научника, чији је председник 
тада био Јевгениј Васиљевич Спекторски (пре 
одласка у емиграцију био је ректор Кијевског 
универзитета). У оквиру пружања помоћи рус-
кој универзитетској омладини, која није успела 
због избијања рата и потом револуције, да 
заврши школовање у Русији, руска академска 
организација у Југославији (улазила у састав 
општег савеза руских научника у иностранству) 
израдила је општа правила о полагању 
државних испита по закону и статуту бивших 
руских универзитета. Већ 1922. године Мошин 
је положио тај испит. Захваљујући подршци 
Александра Љвовича Погодина, појавили су 
се његови први штампани радови, а уследио 
је и излазак на међународну научну сцену 
присуством на Другом међународном скупу у 
Београду 1927. године. Овај скуп је окупио око 
300 учесника из скоро свих европских држава – 
из Београда 13 руских научника који су живели у 
Југославији. Мошин је 1928. године учествовао 
на четвртом заседању руских академских ор-
ганизација, одржаном у исто време када и 
конгрес руских писаца у Београду. Исте године у 
пролеће Мошин је на Загребачком универзитету 
одбранио докторску дисертацију (О норманској 
колонизацији на Црном мору), а 1929. је почела 
његова сарадња са Семинаром И. П. Кондакова 
у Прагу, са византолозима и историчарима 
уметности Н. П. Тољем, Н. С. Окуњевим, Д. 
А. Расовским и Г. А. Острогорским. Следећа, 
1930. година, може се сматрати прекретницом 
у Мошиновом научном раду. До тада се науком 
бавио, како сам каже, из знатижеље и научне 
љубопитљивости, а те године, учешћем на 
Тре ћем византолошком симпозијуму у Атини, 
представио се радом о Кембриџком хазарском 
документу. Његова универзитетска каријера по-

чела је 1931. године, када је на универзитету 
у Скопљу добио место предавача историје 
Византије и Рима.

Четири године немачке окупације Мошин 
је провео у Београду на месту професора ис-
торије у Руској мушкој гимназији у Београду. 
У то време је Руски дом (са великом руском 
библиотеком и вредним руским издањима 
и скоро свом емигрантском литературом ко-
ја је излазила у целом свету) са научним и 
друштвеним организацијама, Руским научним 
институтом, двема руским гимназијама 
(мушком и женском), добио улогу главног 
центра окупљања руске емиграције. Други 
центар руског духовног живота у годинама 
окупације постала је београдска Руска црква, 
саздана првих дана боравка руске емиграције 
у Београду. У складу са потребама и тежњама 
руског становништва ка цркви, уз благослов 
митрополита Антонија, Руска црква у Београду 
је ради популаризације знања догматског 
богословља, историје Руске цркве и канонског 
права организовала богословске курсеве. По 
завршеном богословском курсу, Мошин је 
рукоположен у ђакона.

После рата, у лето 1947. године, када 
је обновљен рад научних институција које 
су улазиле у састав Академије наука, В. А. 
Мошину је понуђено место научног сарадника 
у Историјском институту, али је он тада већ 
успоставио и везе са Загребачком академијом 
наука (преко професора Хенриха Барића 
и академика-слависте Стјепана Ившића), 
која је управо била обновљена под називом 
Југославенска академија знаности и умјетности. 
Већ у јесен Мошин се нашао на овом месту. 
У марту 1948. године породица Мошин се 
преселила у Загреб.

Архив Академије у Загребу, за чијег је 
директора постављен, био је у саставу Ин-
сти тута историје. Развијање Института у 
првих двадесет година, организација, његов 
персонални састав и програм рада текао је на 
основу Архива, под непосредним руководством 
Мошина, по његовим плановима и сталним 
консултацијама. Ступајући на дужност у Архив, 
први и основни задатак за Мошина била је 
систематизација и детаљно описивање свог 
материјала у Архиву и подела на два основна 
сектора: збирку словенских рукописа и збирку 
рукописа и других правних аката који су 
написани на латинском језику. Тај огроман број 
старих докумената сакупљен је у току последње 
трећине 19. и првих десет година 20. века из 



Pan~eva~ko ~itali{te

7

приватних архива хрватских аристократских 
породица, које нису хтеле да уступе своје архиве 
тадашњем Државном архиву који се налазио 
под мађарском државном управом (своје архиве 
предали су Југословенској академији наука). 
Детаљна каталогизација овог материјала зах-
тевала је посебан стручни кадар, образоване 
научнике за опис колекција ћирилских и 
глагољских рукописа и образоване историчаре 
и правнике који су морали да познају латински 
језик и помоћне историјске дисциплине. Првих 
година после рата у новој Југославији било 
је веома тешко наћи такве стручњаке. Рад на 
словенским ћирилским рукописима Мошин 
је преузео на себе, са обавезом да лично 
филолошки обучи своје ближе сараднике, док 
је за глагољски сектор руководство Академије 
позвало слависту Вјекослава Штефанића. Што 
се тиче класичног латинског сектора, Мошин 
је успео да организује групу стручњака под 
непосредним руководством Антона Мајера. 
У то време основан је и нови Институт 
старословенског језика и глагољске писмености 
на чијем је челу био Светозар Ритиг. У рад овог 

института укључио се и Мошин, а већ 1952. 
године излазе истовремено два гласила Слово и 
Радови старословенског института, у којима 
је Мошин редовно објављивао своје радове.

Чак и заслуга за оснивање научне библиотеке 
при Историјском институту с правом се може 
приписати В. А. Мошину. У оквиру ангажовања 
на формирању и раду библиотеке Мошин 
је успео да организује рад књиговезнице, 
конзервацију ретких старих књига, а касније 
конзервацију и рестаурацију старих рукописа. 
Тај посао се тако развио да је довео до оснивања 
једне специјалне лабораторије за рестаурацију 
и конзервацију рукописа.

На вест о проналаску нове машине за рес-
таурацију трулог папира пу тем ламинације, 
Мошин је успео да преко професора Крајчино-
вића добије из Америке проспект америчког 
апарата и затим да са руским инжењерима из 
загребачке фабрике папира Владимиром Пав-
ловичем и Иваном Рибкином направи нову, 
савременију машину (апарат) коју је касније 
произвела загребачка фабрика „Елек тротехна”. 
На тај начин је загребачка лабораторија за 
конзервацију и рестаурацију старих руко-
писа  В. А. Мошина постала позната и из-
ван граница Југославије.  У то време је, на 
Мошинову иницијативу, покренута научна 
едиција под насловом Зборник Института 
историје Југословенске академије знаности и 
умјетности. У првом броју Зборника, који је 
изашао 1954. године, Мошин је објавио свој 
рад „Филигранологија као помоћна научна 
дисциплина”, који је изазвао праву сензацију 
у круговима југословенских историчара за које 
је ова млада наука, настала радом Швајцарца 
Шарла Брика и Руса Николаја Лихачова (првих 
година 20. века), била потпуно непозната.

Један значајан Мошинов рад односи се на 
систематску регистрацију других рукописних 
зборника у Хрватској, а затим и у другим 
републикама, посебно у Историјском архиву 
Дубровника, Загребу, Котору и градовима на 
далматинској обали. Тај обиман материјал који 
је Мошин прикупио штампан је 1957. године 
у раду Филиграни XII-XIV век са француским 
текстом, а као резултат вишегодишњег рада 
у Дубровачком архиву настао је рад „Водени 
знаци Дубровачког архива”, објављен у Зборнику 
Јарослава Шидака у Загребу. У овом периоду 
Мошин је урадио и каталошки опис личног 
архива Валтазара Богишића, теоретичара и 
историчара права (који је једно време предавао 
право на универзитету у Одеси).
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Успостављање значајне сарадње са ма-
кедонским филолозима почело је 1952. године, 
онда када је Мошин објавио Албум рукописа 
Југословенске академије, у коме је веома смело 
руски термин македонског одељка бугарских 
текстова заменио термином македонске ре-
цензије. То је довело до сусрета В. А. Мошина 
са првим председником Македонске академије 
наука Блажом Конеским, после чега је Мошин 
урадио фототипско издање старог македонског 
текста Јеванђеље попа Јована, са уводним фи-
лолошким текстом, а као прву књигу из серије 
„Стари текстови македонског језика”. То издање, 
штампано 1954. године, имало је огроман значај 
за македонску науку. Као резултат даље сарадње 
и рада у Македонији 1961. године, поводом 
међународног византолошког симпозијума, 
нас тао је његов рад Охридски зборник грчких 
рукописа, а изложба грчких рукописа са науч-
ним коментарима, која је том приликом била 
припремљена, изазвала је дивљење светски поз-
натих имена, Марсела Ишара и Франсоа Алка.

Када су са Русијом (СССР) нормализовани 
односи после кризе у време ИБ-а, Мошин је у 
неколико наврата путовао у Москву и Ле њин -
град. Године 1957. је радио истраживање зборни-
ка јужнословенских рукописа и копирања 
во дених знакова за албум на коме је радио. 
На таквом једном путовању Мошин је био и 
1958. године. Успостављене везе и сарадња 
са руском науком омогућиле су му сарадњу у 
руској научној периодици и већ 1958. године у 
московском часопису Словени штампан је његов 
рад „Уз историју односа руске и јужнословенске 
писмености”, а 1950-1960 године у часопису 
Византијски временик објављен је његов велики 
рад „Српска редакција Синодика у недељу 
православља”.

Једним значајним периодом живота и рада 
В. А. Мошина може се сматрати његов рад 
у Народној библиотеци у Београду, који је 
почео 1961. године. У прво време његовог 
преласка у Београд била је при Министарству 
културе основана археографска комисија, са  
задатком да се организује систематски рад на 
опису словенских рукописа у Србији и другим 
републикама. Но, главни задатак Комисије 
било је организовање научног археографског 
центра, што је и остварено 1961. године 
оснивањем посебног Археографског одељења 
у оквиру Народне библиотеке који је у почетку 
носио назив Одељење за опис и регистрацију 
словенских рукописа. Од првог дана рада 
Одељења почео је опис колекција рукописа 

који су били на располагању. При опису сваког 
рукописа, написаном на папиру, рађено је 
детаљно копирање свих пронађених водених 
знакова и њихово разврставање и тумачење по 
албумима. Поред овог дела посла, Мошин је 
повремено организовао курсеве и предавања 
из палеографије. Значај филигранологије за 
датирање рукописа писаних на папиру био је 
повод да се тај материјал издвоји у посебан 
сектор. Поред формирања посебне колекције 
копија које су прецртане са оригинала у одељењу 
Народне библиотеке, захваљујући сталној вези 
са Загребом, Мошин је за Народну библиотеку 
копирао целокупан материјал који је прикупио 
за 12 година управљања Архивом, као и целу 
припремљену колекцију знакова 15. века, чак 
и знакове из каснијих серија разних архива, 
почев од Дубровника и Задра. Сви ови знакови 

систематизовани су у картотеци одвојених 
копија са посебним таблицама по одвојеним 
типовима и по хронолошком реду. На тај начин 
је филигранолошка колекција Београдског 
археографског одељења у то време имала око 
30.000 копија и тиме доспела у стручну научну 
литературу.
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У време научног рада и истраживања у 
Народној библиотеци у Београду покренут је 
још један значајан пројекат – рад на речнику 
средњовековног српског језика на научно-
етимолошкој основи и примерима текста на 
основу познатог старог Речника Ђуре Даничића 
из половине 19. века. За пет година рада главни 
материјал у првој редакцији био је већ обрађен 
у више од 30.000 картица. Рад на овом пројекту 
прекинут је Мошиновим одласком из Народне 
библиотеке и пресељењем у Скопље. 

Мошин је прихватио предлог Државног 
архива у Скопљу и отишао тамо ради оснивања 
Археографског одељења и систематске реги-
страције и описа словенских рукописа који су 
сачувани на територији Македоније. Прве три 
године одељење је имало само археографски 
задатак. Упоредо са описом рукописа, рађено је и 
на прикупљању споменика македонског порекла 
које су почетком 19. века разни колекционари 
однели у Русију и западну Европу и чувају 
се по разним збиркама музеја и библиотека. 
Наредних година, почев од 1968, Мошин је 
сваке године путовао у Москву и Лењинград да 
би  у Московском историјском музеју, Народној 
библиотеци В. И. Лењина, Лењинградској на-
родној библиотеци и Библиотеци Академије 
наука истраживао ове теме. Захваљујући то-
ме, скопски архив је добио велики број микро-
филмова. Веома значајан рад за историју ма-
кедонског народа представљају идеје В. А. 
Мошина изнете у предговору за први том 
Македонског дипломатског кодекса (1975), под 
насловом „Споменици средњовековне новије 
историје Македоније”. Издање Македонског 
дипломатског кодекса је колекција старих руко-
писа и других споменика писмености из исто-
рије македонског народа у условима сложене 
спољне и унутрашње политичке стварности, у 
оквиру постојања под суверенитетом суседних 
моћних држава – Византије, Бугарске, Србије и 
Турске. 

Рад В. А. Мошина на опису споменика сло-
венске писмености протеже се на готово цели 
бивши југословенски простор. Он је радио у 
Загребу, Београду Скопљу, а 1978. године га је 
позвала Црногорска академија наука, урадио 
је каталогизацију једне збирке старих књига и 
рукописа која је захтевала посебан опис. Ради 
се о збирци коју је Академија добила на поклон 
од дипломате А. Милаковића.

Завршавајући Аутобиографију у октобру 
1980. године у Лењинграду (где се налазио, како 
сам каже, у домовини, у гостима код сестре), 

Мошин даје списак незавршених радова и 
даљих могућих планова: 1. Речник старосрпског 
језика; 2. Јужнословенска палеографија; 3. Хро-
нологија српске историје средњег века, изра-
жавајући наду да ће можда његови ученици и 
следбеници успети да заврше његово дело у 
југословенској науци. Констатује да је његов 
живот научника био не само интересантан него 
и радостан, захваљујући томе што је протекао 
у сталној духовној сарадњи са младим људима 
који су стремили к знању и у живој стваралачкој 
сарадњи постајали његови искрени пријатељи. 
На крају, Мошин се сећа своје драге супруге 
Олге, сталне сараднице и незамењљивог 
по моћника у његовом раду, практично при 
описивању рукописа, прецртавању водених 
знакова, преводу његових радова на стране 
језике, а која се истовремено стваралачки живо 
интересовала за сваку нову тему, улазећи у 
суштину проблематике, дајући своје мишљење 
и значајне примедбе. 

Познато је да за Аутобиографију В. А. Мо-
шина постоји велико интересовање код да-
нашњих издавача у Русији и да је овај рукопис 
већ био готово припремљен за штампу уз 
коментаре В. М. Загребина.4 Извесно је да је 
Загребин изненада преминуо и није успео да 
објави материјал, а није познато где се он сада 
налази. 

Градска библиотека у Панчеву, где се В. А. 
Мошин води као завичајни писац, не осврћући 
се на догађаје око рукописа у Русији, у оквиру 
плана рада Одељења за израду библиографија и 
издавачку делатност за следећу годину припрема 
објављивљивање превода Аутобиографије у 
целости и са потребним коментарима.

1 Аутобиографија. – стр. 31.
2 Исто. – стр. 43.
3 Исто. – стр. 64.
4 М. Загребина Мошин помиње у Аутобиографији 
поводом истраживања у Државној народној библиотеци у 
Лењинграду године 1979. и заједничког рада на копирању 
водених знакова из рукописа Тресковачког поменика. 

Несиба Палибрк-Сукић
Градска библиотека Панчево
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Међународна федерација библиотечких 
асо   цијација и институција (ИФЛА), са 1.736 
чланова, укључујући 164 асоцијације, 1.113 
институција и 410 студентских и грађанских 
удружења у 150 земаља, водеће је међународно 
тело које заступа интересе библиотечко-ин-
фор матичке професије у свету. Сваке године 
се под њеним окриљем организују генералне 
конференције у циљу перманентног праћења 
стања професије и одређивања према непре-
станим технолошким променама у свету. Кад 
су у питању циљеви овако великих скупова, не 
могу се занемарити ни непосредни контакти  и 
идејна, културна и свака друга размена међу 
људима са различитих меридијана, различитих 
технолошких нивоа развоја, различитих кул-
турних, друштвених и цивилизацијских миљеа. 
Идеја о равномерној заступљености свих делова 
света очитава се и у избору места одржавања 
конференција. Сваке године се библиотекарска 
Мека премешта с континента на континент: 
прошле године је била у Латинској Америци, 
ове у Европи, а у наредне две смениће се Ази-
ја и црни континент. Грандиозност оваквих 
скупова и атрактивност места на којима се 
одржавају чине да годишње конференције Ифле 
представљају професионални изазов и сан свих 
библиотекара света.

Овогодишњи планетарни скуп библиотекара, 
71. од оснивања Ифле, одржан је у Ослу од 
14. до 18. августа. Норвешка престоница је 
још двапут била домаћин генералне Ифлине 
конференције (ове године преименоване у 
Светски библиотечко-информатички конгрес 
WLIC): 1947. и 1975. године. Чињеница да је 
овај, трећи пут, пао на стогодишњицу независно-
сти Норвешке, као и то да се у овој земљи придаје 
изузетан значај библиотечко-информатичкој 
професији (о чему сведочи и податак да су две 
норвешке асоцијације и чак 30 институција 
чланице ИФЛЕ)1,  унапред су давали гаранције 
за успех овогодишњег конгреса. Импресиван је 
био већ и број његових учесника, који се, заједно 
са посетиоцима претконференцијског програма 
(почео три дана пре званичног) кретала око 5.000! 

Листа учесника (штампана у 
виду дебље свеске формата А-
4) извор је драгоцених података 
о заступљености појединих 
земаља у Ифли, о њиховој економској моћи, али 
и о њиховој бризи за библиотечку делатност 
у сопственим земљама.Тако нам, на пример, 
листа открива да су амерички билиотекари, са 
више од 350  представника, направили праву 
инвазију на норвешку престоницу. Од осталих 
учесника бројношћу су се истицале и Канада, 
Русија, Велика Британија и домаћин следеће 
конференције – Северна Кореја. Били су ту и 
представници минијатурних држава као што je 
Луксембург (чак четири представника), као и у 
нашој свести негде заметнутих светова, попут 
Фиџија, Буркине Фасо или Фарских Острва. Од 
земаља у нашем окружењу навешћемо пример 
Хрватске која је упутила 24 своја библиотекара, 
и то не само из Загреба, већ и из Пуле, Сплита, 
Карловца, Дубровника... За разлику од прошле 
године, када je Србија имала само ЈЕДНОГ 
пред ставника на конференцији у Аргетини 
(СЦГ укупно шест представника), сада се и ми 
можемо похвалити бројем од десетак учесника 
и то из: Библиотеке Матице српске, Народне 
библиотеке Србије, Библиотеке града Београда, 
библиотека „Милутин Бојић” и „Ђорђе Јова-
новић” из Београда, Централне народне биб-
лиотеке ЦГ „Ђурђе Црнојевић” са Цетиња и 
Народне библиотеке Крушевац2. Представник 
ове последње нашао се у нашој  делегацији 
као један од 80 библиотекара из целог света 
чији су пут и боравак финансирале норвешке 
асоцијације – NORAD (пре свих, KOPINOR, 
друштво за остваривање репрографских права) 
што је, изгледа, досад највећи број учесника, од 
Ифлиног оснивања, које је финансирала земља 
домаћин конференције.3 

Тема, боље рећи крилатица, овогодишњег кон-
греса Библиотеке – путовање ка открићу имала 
је пандан  и у визуелном знаку овог догађаја, 
сти лизованом прамцу викиншког брода. Тиме 
је успешно повучена паралела између  историје 
старих Нормана који су на својим дракарима, 

Светски библиотечко-информатички конгрес 2005.

Ифла у земљи Викинга
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дугачким бродовима, неустрашиво јуришали на 
најсеверније и најсуровије пределе старог кон-
тинента и библиотека, без којих је навигација 
кроз непознате и неистражене светове људског 
духа немогућа.

Почетак Конгреса обележен је церемонијом 
отварања у Осло Спектрум здању, које може да 
прими око 15.000 посетилаца. О значају који су 
овом догађају придали сами домаћини најбоље 
сведоче присуство норвешког краља Харолда V 
и констатација градоначелника Осла да је WLIC 
2005. највећи скуп икад одржан у овом граду. 
Церемонија отварања је уједно била једина 
прилика кад су се сви учесници конгреса нашли 
заједно на једном месту (и то је заиста била 
импресивна слика живог Вавилона!). Програм 
који се одвијао у наредна четири дана распршио је 
библиотекаре, вођене личним професионалним 
преокупацијама и склоностима, по различитим 
конференцијским местима. У раду је, као и 
иначе на годишњим конференцијама, била 
укључена целокупна Ифлина машинерија: оба 
управљачка тела, 48 секција (организованих у 
осам одсека: за специјалне, општеистраживачке 
и библиотеке општег типа, за библиографску 
контролу, колекције и сервисе, менаџмент 
и технологију, образовање и истраживање и 
регионалне ак тивности) и четири средишње 
активности (у које, на пример, спада и Комитет 
за слободан приступ информацијама и слободу 
изражавања FAIFE/IFLA). Програм је, тако, 
покривао све типове библиотека, и све сег мен-
те библиотечко-информатичког универзума. 
Одр  жа но је више од 200 предавања, око 80 
пос тер презентација (међу њима и  постер 
пре зен та ција троје наших библиотекара из 
Универзитетске библиотеке, који, нажалост, 

ни су били у могућности да дођу и 
лично презентују свој рад!) и још 
мноштво сесија различитог карактера. 
У оквиру конгреса  је организован и 
Сајам библиотечке опреме и нових 
технологија, при чему су апсолутну 
доминацију имали електронска издања 
и базе података креиране за различите 
циљне групе корисника.

Из тог обиља, издвојићемо само 
неколико импресија. На пример, било 
је занимљиво чути како се амерички 
библиотекари боре за приватност 
сво  јих корис ника са Федералним ист-
ражним бироом након доношења анти-
терористичког Патриотског зако на, како 
се Конзорцијум библиотека Бар селоне 

довија да привуче што више младих корисника, 
или како данске библиотеке обезбеђују бесплатно 
даунлодовање музике својим члано вима. Од постер 
презентација издвојићемо ону која предочава 
размере стра дања библиотека на подручју 
погођеном цуна мијем, а истинским от кри ћем 
сматрамо рад „Биб лиографски опис Караманлике” 
– књижног корпуса православних Турака (написан 
на турском језику али грчким писмом!). Завршна 
пленарна сесија имала је симболи чан назив You 
never walk alone. Под тим називом је позната 
норвешка списатељица Лин (не Лив!) Улман 
имала више него инспиративно излагање, 
у коме се интелигентно и храбро дотицала 
многих горућих тема савременог света, између 
осталих и питања „превентивног” рата у Ираку 
и убиства недужног бразилског електричара 
у Лондону. У радни део програма конгреса мо-
жемо сврстати и стручне посете библиотекама 
у Ослу. Програмом су били обухваћени не 
само сви типови библиотека, од националне, 
јавних, специјалних и школских, него и сродне 
установе које имају информативни карактер 
јавних сервиса. Учесници конгреса су се за те 
посете углавном одлучивали према томе у ком 
типу библиотеке су запослени. Потписник ових 
редова се определио за обилазак Deichmanske 
bibliotek – централне јавне библиотеке Осла. 
Као интересантне податке о овој библиотеци  
наводимо: смештена у Ул. Хенрика Ибзена, 
основана 1785. године, поседује око 1,5 милион 
јединица, на више од 40 језика (укључујући 
босника-кроатика-сербика колекцију), њено Му-
зичко одељење има, између осталог, више од 
20.000 CD-а и око 12.000 LP-а, њене фондове 
(укључујући и 13 огранака) користи око 50 
одсто грађана Осла. 

Теферич са краљем

фото Мирко С. Марковић
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Делегати конгреса су имали и јединствену 
прилику да присуствују свечаном отварању 
ре новиране Националне библиотеке. Због 
број ности учесника, читав догађај је, заправо, 
праћен из оближњег парка, преко видео-бима. 
И овај догађај је обележило краљево присуство, 
које је за посматраче из парка било само 
виртуелно. Зато је са концерта, који је уследио, 
био омогућен директан увид у његове актере, 
без посредоване слике.

Годишње скупове Ифле карактеришу и 
пратећи програми чији је основни циљ про-
мовисање културне и природне баштине земље 
домаћина. Главни догађај у том делу био је 
организован обилазак Музеја културне историје 
Норвешке. У овом музеју под отвореним небом 
посетиоци су имали прилике да се упознају 
са аутентичним градитељством Норвежана 
(155 типова грађевина из свих делова земље), 
њиховом народном музиком и плесом, тради-
ционалним вештинама и занатима. У оквиру 
пратећег дела конгреса одржаване су и кул-
турне вечери под називом IFLA Nightspot, на 
Стратосу, једанаестоспратници са које се пружа 
ванредан поглед на Осло фјорд и већи део 
града. На овим вечерима су била представљена 
тренутно најважнија имена из књижевног, 
публицистичког и музичког живота Норвешке. 
Међу њима, као најупечатљивије, истичемо 
наступе нашој публици добро познатог писца 
Јустејна Гордера и, у скандиваским размерама 
популарног, џез састава „Source”, са певачем 
Ларсом Клевстрандом.

Делегати Конгреса су имали прилику да 
систематизују и употпуне своја знања и о 
најзначајнијим именима норвешке културе 
прошлог века. Уз чаробан мотив из Григовог 
Пер Гинта, који се као рефрен оглашавао на 
свим главним догађајима, посетиоци су могли 
да се увере у магију Мункове кичице (Munch 
Museum) и раскошност скулпторског генија 
Густава Вигеланда (Vigeland museum). Контуре 
историје ове земље могле су донекле да се 
сагледају преко „Саге о норвешким краљевима 
– од средњег века до данашњих дана”, изложбе 
која је била постављена у Универзитетској 
библиотеци, а атмосферу њених најстаријих 
времена најубедљивије су дочаравали експонати 
Музеја викиншких бродова.

Шири програм обухватио је и обиласке 
града и околине. Из тог програма издвајамо 
целодневну туру (намењену библио текарима са 
дубљим џепом, а таквих у свету изгледа има!) 
до Лилехамера, за који се везују имена чак два 

норвешка нобеловца: Б. Бјернсона и С. Унсет. 
Боравак у Ослу је за нашу деле гацију завр-

шен на најлепши начин – пријемом у амбасади 
СЦГ: са челним људима српског (Сретен Уг-
ри чић), црногорског (Јелена Ђуро вић) и ре-
публичкосрпског (Ранко Рисојевић – Народна и 
универзитетска библиотека РС, Бања лука) биб-
лиотекарства, са гостима из Словачке, Сло ве није 
и Хрватске, са драгим призором кулинарских 
вештина са наших простора, а уз биране речи 
добродошлице и подршке мисији библиотекара, 
Виде Огњеновић, прве даме наше амбасаде.

1 Поређења ради, из наше земље (а имамо око 3.000.000 
становника више од Норвешке, без КиМ) чланице ИФЛЕ 
су једна асоцијација (ЗБУС – Заједница универзитетских 
библиотека Србије) и две установе (Народна библиотека 
Србије и Библиотека Матице српске).
2 Ваља рећи да се на списку учесника конгреса из 
Србије и Црне Горе нашао и један представник из јужног 
дела Косовске Митровице, са којим, нажалост,  наша 
библиотечка енклава није имала прилике да се сретне. 
Такође, познато је да су и приштински библиотекари 
имали своје представнике на Конгресу, али званично нису 
били уврштени ни у једну делегацију.
3 О величини норвешке дарежљивости говори и податак 
из Фактопедије: За помоћ земљама у развоју Норвешка 
годишње издваја чак 1,17 одсто свог брутонационалног 
дохотка, што је највиши проценат који нека држава даје у 
те сврхе

Милица Стевановић
Народна библиотека Крушевац

фото Мирко С. Марковић
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Oд 5. до 8. октобра ове године, у „Сава 
центру”, одржан је међународни научни скуп 
„Деца и библиотеке”. Организатори су били: 
Филолошки факултет Универзитета у Београду 
(Катедра за библиоте карство и информатику), 
Библиотекарско друштво Србије, Институт 
за књижевност и уметност, Институт за 
експерименталну фонетику и патологију говора, 
Народна библиотека Србије, Библиотека Матице 
српске,  Библиотека града Београда, Градска 
библиотека у Новом Саду, Факултет за менаџмент 
Универзитета „Браћа Карић” и Национална 
библиотека Црне Горе. 

Скуп је одржан уз подршку Министарства за 
науку и заштиту животне средине, Министар ства 
за просвету и спорт, Министарства за културу, 
Министарства за националне мањине, Градског 
секретаријата за културу и Скупштине града 
Београда, Амбасаде САД, Руског центра 
за културу и информисање, Института 
„Сервантес” и А банке. Председник Ор-
ганизационог одбора била је проф. др 
Александра Вранеш, председник Биб-
лиотекарског друштва Србије. 

Поред централног програма, тј. излагања 
радова учесника, скуп је пратио и врло 
занимљив, разноврстан и добро осмишљен 
и организован пратећи програм. У Руском 
центру за науку и културу у Београду, 4. 
октобра, одржана је промоција књиге руског 
писца за децу Виктора Кротова Мрвице, у 
издању зрењанинске Народне библиотеке. 
На промоцији су учествовали аутор књиге 
Виктор Кротов, преводилац Александар 
Шево, критичар Мирко Марковић, уредник 
издања Александра Вранеш, издавач Дра-
гана Сабовљев, уредник програма Свет лана 
Љубичић и ученици Руске школе у Београду.

Од 5. до 8. октобра одржан је централни 
програм. Сви учесници скупа су се уписали 
у књигу учесника, која је касније претворена 
и у књигу утисака. Све информације о скупу, 
током сва три дана, давале су студенткиње са 
Катедре за библиотекарство и информатику 

Филолошког факултета у Београду. Осим ин-
формација о скупу и програму, код њих је сваки 
учесник могао да добије и пратећи материјал 
који је био врло лепо осмишљен и за све веома 
користан. Шерил Кроу, уважена гошћа из 
Америке, на веома занимљив начин је поделила  
примерке своје књиге. Приликом пријављивања 
учесника скупа, она je у кутију стављала њихова 
имена, да би пре свог излагања извукла, као на 
томболи, имена добитника њене књиге.

 Било је планирано да скуп отвори наша 
уважена књижевница Гроздана Олујић, али 
како је, због болести, била спречена да се лично 
обрати библиотекарима, њену поздравну реч је 
прочитала Милица Кирћански. 

После поздравних говора представника 
ор ганизатора и преподневне сесије, делегате 

Међународни научни скуп „Деца и библиотеке”

Луткарска азбука
и захтевни читаоци

Председник Организационог одбора проф. др Александра Вранеш

фото Мирко С. Марковић
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конференције је примио Предраг Марковић, 
пред седник Скупштине Србије. Главна тема 
њи ховог разговора односила се на значај улоге 
коју књиге и библиотеке имају у животу сваког 
детета.

За три дана је на тему „Деца и библиотеке” 
представљено скоро седамдесет радова. Kва-
литет овог семинара је  у разноврсности, штo 
je показалo колико је ова тема широка, а самим 
тим и важна у пракси. Радови су обухватили 
различита виђења улоге библиотека у развоју 
деце. Највише их је било на тему мотивације и 
развоја читалачких навика код деце новог доба, 
па су се у тим радовима могле чути и добре и лоше 
стране нових технологија, колико оне помажу 
деци 21. века, а колико их одвлаче из библиотека. 
Било је и радова који су нудили решења како 
превазићи те проблеме и искористити нове 
технологије да би се деца привукла да поново 
стекну навику да читају. Поред оваквих радова, 
који су били најуже везани за главну тему 
семинара, могла су се чути и излагања о томе 
колико је развој читалачких способности везан 
за здрав психолошки развој детета. Истицан је 
и значај познавања језика и учења страних 
језика, као и улога библиотека у томе, а било 
је речи и о стратегији коју библиотеке, али и 
сами библиотекари, морају  да примене како 
би подстакли креативност код младих и да 
их кроз различите радионице мотивишу за 
интелектуални рад.

Посебно су значајна она излагања која 
су презентовала конкретне резултате. 
Ка да од колеге чујете да је покренуо 
ини цијативу, да је у томе успео, и то са 
веома мало новца, али много ентузијазма 
и личног напора, и када вам се на крају 
изложе крајње позитивни резултати таквог 
пројекта, то у вама покрене мисао да све те 
идеје и нису само сувопарно теоретисање, 
већ нешто што стварно може и у нашој 
средини да успе. Наравно, не умањује се 
значај теоретских излагања, јер су се могла 
чути мишљења стручњака из различитих 
установа, а драгоцено је било и излагање 
колега из иностранства. Уосталом, то и 
јесте циљ међународних научних скупова: 
комуникација са људима који имају исти 
циљ, који раде у различитим срединама, 
са различитим средствима и идејама. 
Поред ове едукативне улоге скупа, он има 
и другу улогу: лепо је с времена на време 
видети се са колегама, упознати нове људе, 

разменити искуства, направити контакте, јер се 
тако побољшава библиотечка пракса.

Управо из тог разлога овај скуп је завршен 
манифестацијом у Кнез-Михаиловој улици у 
Београду под називом „Путујућа библиотека”. 
Деца из целе Србије су анимирала пролазнике 
фолклорним тачкама, игроказима и цитирањем 
делова из њима омиљених књига. Све је 
завршено недељним излетом у Сремске Кар-
ловце. Организатор првог дешавања била је 
Снежана Лађиновић из сремскомитровачке биб-
лиотеке, а излета Милица Кирћански из Градске 
библиотеке у Новом Саду. 

Тако је завршен семинар који је био више од 
тога. Могло се чути много поучних и корисних 
савета колега, а било је места и за лепо дружење 
и опуштање. Колико ћемо бити вредни и колико 
ћемо послушати све ове савете, како бисмо 
унапредили наше библиотечко пословање и 
привукли што више младих корисника, сада 
зависи искључиво од нас.

Јелена Ангеловски
Панчево
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5. ОКТОБАР 2005.
Весна Алексић: Припрема деце кроз читање за улазак у свет одраслих 
Слободан Ж. Марковић: Књига за децу данас
Шерил Кроу: Информациона писменост деце: заједнички задатак породице, школе, библиотеке и друштва
Мила Стефановић: Феномен читања – од колективног до индивидуалног чина
Тихомир Петровић: Дете као читалац
Александра Вранеш: Интелектуална слобода деце у библиотекама 
Љиљана Марковић: Видови организације знања и управљања информацијама за потребе деце
Николета Стевовић, Вера Ковачевић:  Књига – дечји пратилац у образовању
Пер Олав Калдестад, Бенте Бинг Клиева: Сликовнице у библиотекама 
Мирјана Совиљ, Јелена Стевановић, Силвана Пунишић: Значај књиге у развијању језичке културе деце 
млађег школског узраста
Гордана Љубановић: IFLA/UNESCO смернице за библиотеке намењене деци и младима: библиотеке за децу, 
библиотеке за младе и школске библиотеке
Биљана Билбија: Рука библиотекара дјеци друштва у транзицији
Зорка Чекићевска: Коришћење књига за децу и доба транзиције у Македонији
Донатела Ломбело: Развој читалачких навика код деце предшколског, основношколског и средњошколског 
узраста у Италији
Радован Мићић: Рад са децом и школском омладином и едукација библиотекара
Евгенија Куљикова, Светлана Љубичић: Стање и путеви развоја дечјих библиотека у Руској федерацији
Невенка Митровић, Биљана Ивановић: Рад са дјецом у ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови и 
едукација библиотекара у оквиру Пројекта сарадње са Библиотеком града Вореала (Француска)
Мирјана Теодосијевић: Развој читалачких интересовања деце и омладине у Турској 
Владимир Шекуларац: Дечја одељења народних библиотека Републике Србије у 2004. години
Зорица Јовановић, Кристина Шуловић-Петковић: Мотивација ученика млађег основношколског узраста за 
читање књижевних дела
Милица Кирћански: Значај мотивације за коришћење библиотека код деце предшколског и школског 
узраста

6. ОКТОБАР 2005.
Жељко Вучковић: Улога библиотека у развоју система вредности деце и омладине
Јене Хајнал: „Изазовима ветра дрво одговара снагом свог корена”: Очување аутентичности језика и 
фолклорног наслеђа деце, припадника мађарске националне мањине
Невенка Башић-Палковић: Очување језичког, културног и фолклорног наслеђа деце, припадника 
буњевачке националне мањине 
Елизабета Георгиева: Креативно осмишљавање слободног времена младих читалаца
Драга Драгашевић: Очување дететовог наслеђа путем превода, матерњег језика, мултимедијалних и 
виртуелних извора
Светла Ангелова Шапкалова-Катурска: Толеранција кроз религиозно образовање библиотекара
Весна Црногорац: Значај читања библијских прича у духовном образовању деце 

Организатори скупа: Филолошки факултет Универзитета 
у Београду (Катедра за библиотекарство и информатику), 
Библиотекарско друштво Србије, Институт за књижевност 
и уметност, Институт за експерименталну фонетику 
и патологију говора, Народна библиотека Србије, 
Библиотека Матице српске,  Библиотека града Београда, 
Градска библиотека у Новом Саду, Факултет за менаџмент 
Универзитета „Браћа Карић” и Национална библиотека Црне 
Горе. Скуп је одржан уз подршку Министарства за науку и 
заштиту животне средине, Министарства за просвету и спорт, 
Министарства за културу, Министарства за националне 
мањине, Градског секретаријата за културу и Скупштине 
града Београда.

Mеђународни научни скуп ДЕЦА И БИБЛИОТЕКЕДЕЦА И БИБЛИОТЕКЕ
од 5. до 8. октобра 2005. године
Сава центар, Београд

ПРОГРАМ :
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Радмила Булатовић: Фестивал хумора за децу у циљу промоције читања и толеранције
Весна Петровић: Забележено у летопису дечјег одељења библиотеке „Глигорије Возаревић“ у Сремској 
Митровици
Љиљана Мацура: Улог у будућност
Милоје Радовић: Модели интерсекторске сарадње – практична искуства из рада дечјег одељења 
краљевачке библиотеке
Зоран Здравковић: Нова концепција библиотеке
Славица Јурић: Традиционалне вредности пред изазовима технократског доба: проблеми и могућности 
превазилажења супротности кроз рад школске библиотеке
Александар Димчев, Пламен Милтенов: Књиге, библиотеке, медији и нове информационе технологије: 
успостављање равнотеже – нове информационе технологије (НИТ) и ризици за генерације које долазе
Наташа Чабаркапа, Силвана Пушић, Мишко Суботић: Дужина реченице као предиктор говорно 
језичке развијености деце предшколског узраста
Снежана Лађиновић: Професионална одговорност библиотекара у припреми деце за улазак у свет 
стручне литературе
Биљана Ивановић: Унапређивање опште и компјутерске писмености деце: сналажење у обиљу 
информација
Марта Сељак, Бреда Емершич, Сречко Бенчец: Образовање омладине и деце за коришћење сервиса 
COBISS
Мирко С. Марковић: Е-књига за децу
Добринка Стојкова, Кристина Варбанова Денчева: Место књиге у новој интернет стварности у 
бугарским библиотекама за децу 
Кристина Варбанова Денчева, Добринка Стојкова: Место COMtools у бугарским библиотекама за 
децу 
Жана Гњатовић: Интернет и његово коришћење у дечјем одељењу Градске библиотеке „Карло 
Бијелицки” у Сомбору
Сања Антонић: Увођење младих у свет научних информација
Зорана Ерцеговац: Шта студенти кажу да знају, осећају и чине у вези са сајбер плагијаторством и 
академским непоштењем: студија случаја
Миодраг Мићић: Отвореност ради комплементарности: сарадња библиотека и мултимедијалних 
издавача на популарисању знања као заборављене вредности

7. ОКТОБАР 2005.
Шерил Кроу: Ослобађање енергије: осмишљавање програма информационе писмености у основној и 
средњој школи
Милица Матијевић: Дружељубиви библиотекар у библиотеци за захтевне кориснике
Ана Миловановић: Луткарска азбука у функцији буђења интересовања и развијања љубави према 
читању код деце предшколског узраста
Драгана Милуновић: Хендикепирана деца као корисници библиотечких услуга
Славица Пантелић: Рачунар, хабилитација и образовање особа оштећеног слуха
Бранка Станковић: Мултимедије и образовање
Александра Вићентијевић: Могућности програмског рада са децом у дечјим библиотекама
Вера Ковачевић-Гавриловић, Николета Стевовић: Место књиге у језичком развоју деце млађег 
школског узраста 
Маријана Митић: Развој фонолошке свесности код деце предшколског узраста у циљу превенције 
поремећаја читања
Јулијана Вучо: Савремене тенденције у настави страних језика – улога библиотека
Даниела Скоковић: Нове активности у раду дечјег одељења Народне библиотеке у Пожеги
Тијана Обрадовић: Савремена дечја књижевност и жанровске традиције европске књижевности
Бојан Ђорђевић: Књижевност за децу у ратним и окупационим временима: 1941-1944.
Бојана Вукотић: Дечји листови за забаву и поуку
Весна Ињац: Српска дигитална библиотека за децу: нов медиј за читање и едукацију младих 
Цветана Крстев, Сандра Гуцул: Ка дечјем речнику – аутоматска обрада дечје литературе
Милун Васић: Треба хтети, треба смети!
Виктор Кротов: Методе вођења књижевног студија у библиотеци
Драгана Типсаревић: Радионица у којој расту писци
Биљана Данић-Грбић: Улога библиотека као агенса социјализације деце и омладине са посебним 
потребама
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едавно одржаном Ме    ђу-
народном стру ч  ном ску-
пу „Де ца и библиотеке” 

у  Бео граду при суствовала је 
и Шерил Р. Кроу, еду катор за 
библиотечке технологије у Мид-
ленд међу народној основ ној 
шко ли у Колорадо Спрингсу. 
Она пре даје књижевност за де-
цу и омладину и информацио-
ну писменост на Емпорија 
држав ном универзитету и на Ко-
лорадо универзитету у Денверу, 
као професор по позиву. Радила 
је и у неколико школских и 
јав них библиотека на одеље-
њима за децу, одрасле и у референсним и 
медијским службама. Тренутно је докторант на 
Библиотечком и информационом менаџменту 
Емпорија државног универзитета. Прошле 
године је проглашена за библиотекара године у 
Колораду. 

Панчевачко читалиште: Реците нам 
нешто о своме послу едукатора за библиотечке 
технологије и школи у којој радите. Ког су 
узраста деца са којом радите и која су њихова 
интересовања?

Шерил Кроу: Ја сам едукатор за библиотечке 
технологије, што је други назив за школског 
библиотекара. У школи у којој радим одговорна 
сам и за библиотечке услуге и за услуге из домена 
технологије. Сматрам да је то најбољи начин 
организовања, јер тако интегрисане службе воде 
истом циљу – подучавању деце у информационој 
писмености. Midland International Elementary 
School  је петогодишња међународна основна 
школа на нивоу бакалауреата. Прилично је 
мала за америчке појмове, има око 170 ученика. 
У раду са њима помаже ми стално запослени 
асистент.

Панчевачко читалиште: Како оцењујете 
улогу и позицију школских библиотека у САД, 
нарочито имајући у виду активност дечјих 
одељења јавних библиотека?

Шерил Кроу: Рад школских библиотека 
уређен је законима појединих држава, тако да 
се, од државе до државе, он веома разликују. Ја 
сам радила у школским библиотекама Илиноиса 
и Колорада и о њима могу да говорим. Улога 
школске библиотеке није само да децу научи 
како да претражују и користе информације, 
него и да их мотивише и омогући им читање 
у слободно време. Разлика у односу на улогу 

јавне библиотеке је у наставној 
компоненти. Најбоље је, међутим, 
када школска и јавна библиотека 
раде заједно: школска – нарочито 

мотивишући децу да читају и преко распуста, 
а јавна – допуњујући и обогаћујући много 
скромније збирке школских библиотека.

Панчевачко читалиште:  Како оцењујете 
савремену књижевност за децу у Сједињеним 
Америчким Државама?

Шерил Кроу: Књижевност за децу у 
Сједињеним Државама постаје уносан бизнис! 
Деведесетих година 20. века повећани су 
школски буџети за књиге опште намене (због 
помака са уџбеничке литературе на књиге 
намењене широком тржишту), а све бољим 
квалитетом се  почела издвајати функционална 
литература, те нам је данас на располагању све 
више добрих књига за децу. Издавачи су, поводом 
Хари Потер лудила, схватили да књижевност 
за децу доноси велике профите. Други правац 
развоја је мултимедијална књига, нарочито 
књига на CD-у. У тренду су и књиге које пишу 
славне личности, понекад добро написане, а  
понекад баш и не. Верујем, такође, да општа 
експлозија информација, проузрокована све 
ширим коришћењем и доступношћу интернета, 
ствара  код деце жељу за  све већим бројем 
информација у свим облицима, укључујући и 
књигу. И тренд снимања филмова на основу 
књижевних текстова утиче на жељу деце да 
прочитају и саму књигу.

Панчевачко читалиште: Више пута 
сте награђивани за своја професионална 
достигнића. Какав је ваш став према про-
фесионалним наградама? Шта оне значе 
америчким библиотекарима, а шта њиховим 
надређенима? Која вам је од награда које сте 
добили најдража?

Шерил Кроу: Сматрам да је добро одати 
признање за доппринос у раду професионал-
цима у било којој струци. У библиотекарству 

Интервју са
Шерил Р. Кроу

Вештина 
доживотног 

учења

Н
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она не до носе повишицу или напредовање у 
струци, али свакако пружају одређену личну 
сатисфакцију. Најдража ми је од свих награда 
за библиотекара године у држави Колорадо, 
јер она укључује библиотекаре свих типова 
библиотека. Заиста сам поносна што је њоме 
награђен библиотекар „ниже”, основне школе.

Панчевачко читалиште: Каква је, по ва-
шем мишљењу, улога стручњака за медије у 
школској библиотеци? Ко је он заправо: какво 
му је образовање, а која  одговорност? Како он 
доприноси концепту доживотног учења?

Шерил Кроу: Библиотечки медијски спе-
цијалиста треба да буде укључен у наставне 
програме на свим нивоима, да буде наставник, 
да се бави мотивацијом читалаца и подстиче на 
читање у слободно време, да буде лидер у својој 
школи. Он би требало да буде извор знања и 
могућности како за професоре тако и за ученике. 
У Сjeдињени Државама његово образовање се 
разликује од државе до државе, али се најчешће 
захтева звање наставника, са посебним цер-
тификатом из области библиотечке науке. 
Када је о доживотном учењу реч, мислим да 
специјалиста за медије у школској библиотеци 
има јединствен положај већ и због тога што током 
низа година виђа сву децу у школи и са њима може 
да успостави дуготрајне односе. Осим тога, он 
обично не даје оцене. Он је судија много мање 
од других запослених у школи, а библиотека 
је скровито место на које деца долазе зато 
што желе да  истражују одређене идеје и теме, 
растерећени бојазни од евалуације. Доживотно 
учење има три катрактеристике: окренутост 
себи, метакогнитивна свест и  склоност ка 
доживотном учењу, односно мотивација. Ту 
унутрашњу жељу за учењем библиотека може 
подстицати свеукупним окружењем, а одговоран 
библиотекар помажући детету и потхрањујући 
његову природну потребу за учењем.

Панчевачко читалиште: Колики про-
це нат становника Сједињених Држава прих-
вата концепт доживотног учења? Какво је 
њихово социјално, национално, културно и 
расно порекло? Шта се добија доживотним 
учењем? Како оно доприноси благостању 
становништва?

Шерил Кроу: Сјајна питања! Није ми познато 
да постоје такви подаци. Што се добробити од 
доживотног учења тиче, дозволите ми да то 
илуструјем примером из Велике Британије. Они 
су искусили кризу неучења када је деведесетих 
година 20. века савремена технологија проме-
нила радно окружење. Старији радници, чи-

ји су фабрички послови  угашени, нису се 
могли „употребити” у време технолошких 
промена. Парламент је основао Министарство 
за доживотно учење, које је убрзо заузело став 
да технике доживотног учења треба предавати 
већ школском узрасту, уколико желите да 
људе оспособите за самостално учење у 
зрелом добу. Мисија формалног образовања, 
основног и средњошкилског, модификована 
је тако да  укључи наставу везану за вештине 
доживотног учења и подстицање мотивације 
за учење код деце. У променљивом окружењу 
нашег савременог света доживотно учење је од 
суштинског значаја како за благостање друштва, 
тако и за благостање појединца.

Панчевачко читалиште: Какво ви лично 
доживљавате доживотно учење и каква је ваша 
мотивација?

Шерил Кроу: На шта личи дан током кога 
ништа не прочитате или не сазнате? Изгледало 
би то као да покушавате да живите а да не 
једете. Верујем да спадам у оне срећнике који 
имају унутрашњу мотивацију да уче јер због 
тога осећају задовољство и у томе уживају. То је 
појава коју желим да изучавам да бих могла да 
схватим како треба подстицати ту љубав према 
учењу код деце – код све наше деце.

Панчевачко читалиште: Реците нам нешто 
о вашој тек објављеној књизи Информациона 
писменост: водич за медијске стручњаке у 
библиотекама.

Шерил Кроу: Информациона писменост 
има три основне компоненте: приступ, евалуа-
цију и коришћење. Те три компоненте су про-
цеси за које се надамо да их деца усвајају и 
савладавају кроз наставне садржаје у школама. 
Школски библиотекари раде са професорима на 
интеграцији ових процеса са садржајима које 
деца слушају у учионици,  учећи их истовремено 
са предметима које похађају у школи. Моја 
недавно објављена књига написана је са циљем 
да помогне библиотекарима у тој улози.

Панчевачко читалиште: Најзад, какве 
утиске носите из Београда и са међународног 
научног скупа „Деца и библиотеке”?

Шерил Кроу: Било ми је предивно у 
Београду! Конференција је била високо про-
фесионално организована, а учесници веома 
компетентни. Сматрам изузетном привилегијом 
то што сам присуствовала скупу и што сам на 
њему говорила.

Разговор водила Гордана Стокић
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Противно је мојој жељи да дајем непрекидно 
исте исцрпне приказе манифестације чијом 
се организацијом већ годинама бавим, али 
принуђена сам на то хитним писмом уредника, 
тако да, ево, још једном пишем о Фестивалу 
хумора за децу у Лазаревцу. 

Недавно завршени 17. фестивал, у орга-
низацији библиотеке „Димитрије Туцовић”, 
окупио је још једном велики број деце, ства-
ралаца за децу и библиотекара из јавних 
библиотека широм СЦГ.

„Поштовани пријатељи, кад се погасе 
светлости позорнице, слегну утисци и све 
врати у нормалу, остаје нам само сећање на 
један леп сусрет, можда покоја нова анегдота 
и понеки трач. Вама остаје, уз све то, и гомила 
неизмирених рачуна. Ништа ново. Доиста, ја 
не могу све и да хоћу заборавити овогодишњи 
фестивал...”

Издвајам почетне реченице писма које је 
овогодишњи добитник „Златног Гашиног пера” 
Душан Поп Ђурђев упутио организаторима 
по завршетку фестивала, јер ми је намера да 
скренем пажњу свих креативних људи на добри 
дух овог фестивала.

Из године у годину Организациони одбор и 
Уметнички савет саставља избор тема и учес-
ника са највећом пажњом, настојећи да својим 
избором подстакну позитивне вредности. И 
овогодишњи програм фестивала је резултат  
промишљеног одабира, а тема његовог студиј с-
ког дела подржава племениту намеру организато-
ра да улаже у оне који улажу у децу. Одрастање 
је нешто што се одвија у локалној заједници, но 
на њега утичу многи глобални чиниоци. Већина 
тих чинилаца били су већ тема досадашњих 
фестивала. Овогодишњи Округли сто био је 
посвећен часописима за децу као улазници у 
свет књига. Феномен дечјих часописа покушали 
су да разјасне уредници и чланови редакција 
часописа различитих концепција и садржаја 
из целе Србије. Анализирано је тренутно 
стање, недостаци, правци развоја, проблеми 
финансирања и дистрибуције.

Душан Поп Ђурђев представио је часопис 
Детињство из Новог Сада. Детињство је наме-
њено пре свега педагозима и писцима. Часопис 
опстаје већ  тридесет година, што представља 
дугу традицију. Као доминантан проблем Душан 
Поп Ђурђев не истиче недостатак финансијских 

средстава, већ недостатак ква-
литетних текстова који завре-
ђују пажњу да буду објављени. 
Ово становиште се поклапа са 
тенденцијом опадања нових 
наслова у домаћој продукцији 
књига за децу и  помањкањем 
књижевне критике за децу.

Панчевачки часопис Биб-
ли представио је уредник Ми-
лован Лукић. И поред сво је ин-
тересантне концепције (де ца–
деци) није успео да опстане пре 
свега због незаинтересованости 
педагога и људи у школама 
који би, по природи ствари, 
требало да буду сарадници у 
дистрибуцији овог часописа. За 
успешан пласман и дуг живот 

17. фестивал хумора за децу у Лазаревцу

Песници, писци
и скупљачи перја

фото Милован Лукић
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дечјег часописа потребно је више од једног 
заинтересованог човека.

Горчину тешког пласмана часописа Библи 
дели и Гороцвет из Јагодине. Гороцвет је при-
мер часописа који добрим пословним пла ном 
успева да релативно лако дође до финансијских 
средстава, али и до квалитетних текстова, а за-
живео је и у електронској форми.  И поред свега, 
Мирјана Моравчевић признаје да је најтежи део 
на путу до читаоца пласман часописа.

Прави хит међу библиотекарима у дечјим 
одељењима јавних библиотека и школским 
библиотекама је Библиотечки путоказ, часопис 
који издаје Градска библиотека Нови Сад. 
Информативан, занимљив, из броја у број 
све боље илустрован, ослоњен на сопствене 
капацитете, Путоказ је часопис који тек долази. 
Нажалост, квалитет који поседује не задовољава 
стандарде великих дистрибутера, па је пропао 
покушај предузимљиве уреднице Милице 
Кирћански да га дистрибуира преко киоска 
„Штампе”.

Апсурд представља чињеница да је једини 
часопис који нема проблема са финансирањем и 
дистрибуцијом дечји часопис Бијела пчела који 
излази у Ријеци као гласило српске националне 
мањине, а финансира га Министарство за 
националне мањине Републике Хрватске. Рад-
мила Кунчар представила је укратко садржај 
часописа и упутила позив свим заинтересованим 
за сарадњу.

Нишки часопис Ђак је кренуо у сусрет својим 
читаоцима. Поред озбиљних страна посвећених 
књижевности и ликовном стваралаштву, Ђак, 
поштујући жеље својих читалаца, прати и неке 
лакше теме. Присутне је са часописом 
упознао Дејан Дабић.

На самом крају представио се и замр-
ли домаћин – Лењи Гаша. О његовом крат-
котрајном животу, племенитом и богатом 
саржају и борби да се одржи говорио је 
уредник Слободан Станишић.

Закључак је био прилично стереотипан: 
незаинтересовано друштво, без утемељених 
вредности, главни је кривац за тежак по-
ложај часописа за децу. Помињани су и 
учмала публика, недовољно добрих писаца, 
Министарство за културу. 

Моја намера, пак, била је да укажем да 
је на овом Округлом столу, осим изузетне 
концентрације енергије учесника, постојала 
иста таква концентрација енергије и међу 
публиком коју су чинили претежно писци 

за децу, некадашњи уредници и сарадници 
неких замрлих дечјих часописа и, наравно, 
библиотекара. Нажалост, за време Округлог 
стола до размене тих енергија није дошло, али се 
искрено надам да су бивши и садашњи уредници 
и сарадници дечјих часописа имали времена 
да касније размене знање и своја специфична 
искуства, јер је свима нама првенствени интрес 
да деци олакшамо приступ књигама и знању.

Програм фестивала је и ове године обиловао 
квалитетним изложбама, пре свега изложбом 
Сашењке Мељников-Ивановић Лица која тра-
же писца. „Златно Гашино перо”, награда 
за укупан допринос ведром духу детињства, 
ове године је додељена Душану Поп Ђурђеву. 
(Не)успела шала, нова књига Градимира 
Стојковића, добила је „Сребрно Гашино перо”, 
награду за најбољу књигу објављену између 
два фестивала. Невена Стошић, ученица из 
Бањалуке, за своју збирку Баш ми прија бројна 
фамилија добила је „Гашино перо”.

Затим, Панчевачко позориште, Театар из 
Сарајева, кликеријада, маскенбал, ревија дечјих 
драмских група, „Златни цекин на наш начин”, 
мађионичари, плесачи, колеге из целе Србије 
које су камповале у Лазаревцу два-три дана 
– све ово потврђује, надам се, да овај фестивал 
никако није претенциозна, дречава, шупља 
манифестација каквим обилују наши градови. 
Не, то никако. То је племенита, корисна и добра 
фешта. Стога је и опстала толике године уз 
малу помоћ својих пријатеља и свих страсних 
скупљача перја.

Милица Матијевић
Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац

фото Милован Лукић
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Организација саветовања, семинара, конгре-
са и свих видова окупљања подразумева ук-
ључивање више људи у реализацију неке теме. 
Контакти те врсте успостављају дугорочну 
сарадњу.

У организацији Народне библиотеке Ужице, 
Подружнице библиотекара Златиборског округа 
и Друштва библиотекара Србије, у Институту за 
штитасту жлезду и метаболизам Златибор, од 30. 
маја до 1. јуна ове године, одржано је Саветовање 
библиотекара Србије на тему „Савремене биб-
лиотеке као кориснички сервиси”.

Ова тема је обухватила подтеме: Могућ-
ности сарадње библиотека и привреде, Ми-
сија библиотеке у савременим условима, 
Електронски кориснички сервиси савремене 
библиотеке, Специјалне библиотеке у функцији 
корисничког сервиса, Проблеми и начини 
ревизије фондова у библиотекама, Едукативна 
CD издања у функцији повећања корисника. 
Специјални гост саветовања био је Институт 
„Сервантес” из Београда.

Изузетан одзив учесника, 37 библиотека, 
јавних, специјалних и школских, поред изу-
зетних предавача по позиву, указује да је 

овакво комуницирање потребно, и то како међу 
библиотекарима тако и са људима из других 
струка који могу бити од велике користи у 
раду библиотека. Лични контакти су прва и 
најважнија степеница у реализацији идеја. 
Императив савремене библиотеке је: добро 
осмишљени пројекти који максимално укључују 
потребе корисника, спремност библиотекара 
да се непрекидно едукују и доступност свих 
ресурса библиотечке грађе.

„Подстицане религиозним, едукативним, 
про светитељским, културолошким и хуманис-
тич ким концептом, библиотеке су поступно 
него вале националну препознатљивост, а потом 
и свесрдну укљученост у глобални проток 
инфор мација и знања, подржан технолошким 
развојем” – део је излагања проф. др Александре 
Вранеш.

„Како се привреда може укључити у културна 
дешавања, а да при том нађе свој интерес у 
томе, дугорочан је процес који подразумева 
прво промену начина размишљања, а потом 
начина рада... Владавина економских закона 
први је услов за то” – истакао је мр Драган 
Вујадиновић, економско-правни консултант 

из сфере макроекономске 
политике.

Часопис за децу Биб-
лиотечки путоказ, у издању 
Градске библиотеке у Новом 
Саду, био је запажен и 
пропраћен је позитивним 
оценама. О циљевима, моти-
вима, тешкоћама и сарадњи 
са привредом говорила је 
Милица Кирћански, уред-
ница, библиотекар Градске 
библиотеке.

Ревизија фондова је 
један од проблема са којим 
се сусрећу све библиотеке. 
Обимност посла и нео-
длучност у отуђивању старих 
и оштећених публикација, 

Саветовање библиотекара на Златибору

Савремене библиотеке као 
кориснички сервиси

Савремена библиотека на првом месту
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првенствено због недовољног прилива нових, 
постаје баласт, а то утиче на низак обрт 
књижног фонда. О томе су говорили Владимир 
Шекуларац из Народне библиотеке Србије и 
Јован Радуловић из Библиотеке града Београда.

Специјалне библиотеке заузимају посебно 
место у мрежи библиотека Србије. О њиховој 
улози, значају и перспективама излагале су 
мр Драгана Милуновић, Народна библиотека 
Србије, Мирјана Црнчевић, библиотекар 
Института за штитасту жлезду и метаболизам 
Златибор, и Ивана Илић, библиотекар Српског 
народног позоришта у Новом Саду.

Специјални гости саветовања били су Мариа 
Магарињос Касал и Марија Радић, библиотека-
ри Института „Сервантес” из Београда. Оне 
су представиле јавне библиотеке Шпаније и 
њихов систем рада, као и библиотеку њиховог 
института. Нека искуства се 
могу применити и код нас.

„Електронски кориснички 
сер виси библиотека умного ме 
су одређени типом библиотеке, 
степеном дигитализације за-
писа у самом фонду, бројем 
дигиталних записа, као и 
IT ресурсима у реалном ок-
ружењу. Специфичности и 
разлике између специјалних, 
школских и јавних библио-
тека се превазилазе обје ди-
њавањем ресурса на гло балној 
мрежи” – закључак је Мирка Књига природе

Марковића, руководиоца Библиотеке „Ђорђе 
Јовановић” из Београда.

Едукативне компакт дискове, у издању 
„Мултисофта” из Ужица, представио је 
Миодраг Мићић, један од власника. Тако смо 
се вратили на почетак ове приче – сарадња 

привреде и библиотека. 
Ужичка библиотека даје на 
коришћење своје фондове, 
а за узврат добија обавезне 
примерке едукативних 
ком п акт дискова који се ко-
ристе на дечјем одељењу и 
одељењу стручне књиге.

Посете специјалној 
биб  лиотеци у Дрвенграду 
на Мећавнику у Мокрој 
Го ри, као и Народној 
биб лиотеци „Љубиша Р. 
Ђенић” у Чајетини, једној 

од најлепших општинских библиотека у Србији, 
дело вале су инспиративно на библиотекаре.

Сва излагања предавача са овог саветовања 
биће штампана у стручном часопису Биб-
лиотекар. 

Општи утисак учесника и организатора да је 
саветовање било успешно потврђује жеља да се 
поново састанемо, разменимо искуства и нова 
сазнања. На истом или неком другом месту, 
свеједно. Савремена библиотека на првом 
месту.

Анђа Бјелић,
Народна библиотека Ужице

Уредник Читалишта и шабачки вебмастер код Кустурице
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Сваки стручни скуп је за библиоте-
каре Србије вишеструко користан 
јер пред ставља могућност да се 

сазна шта је актуелно и савремено у овој 
делатности. То је прилика да се резимира и 
сагледа позиција српског библиотекарства, 
конкре тизују проблеми и истакну успеси, 
добију нове информације о степену и правцима 
развоја библиотека из нашег окружења и у свету 
и размене различита искуства, као и успешни 
модели рада и изналажења појединих решења. 
Тродневно саветовање на тему „Савремене 
биб лиотеке као кориснички сервиси” одржано 
на Златибору, од 30. маја до 1. јуна ове године, 
обухватило је неке од наведених сегмената. 

Радни део програма тематски је био подељен 
на три целине: 
– Могућност сарадње библиотека и привреде; 
– Специјална библиотека у функцији 
корисничког сервиса;
– Библиотека као електронски кориснички 
сервис.

Излагање проф. др Александре Вранеш на 
тему „Мисија библиотеке – од спиритуалног до 
комерцијалног концепта” било је прво. Докторка 
Вранеш је, кроз временску димензију, дала 
ретроспективу развоја библиотека и њиховог 
трагања за сопственим одређењем, указујући 
на свевременски значај мисије библиотека, с 
једне, и на њихово непрестано прилагођавање 
променама и актуелном времену, с друге 
стране. 

Првог дана саветовања је било речи о кон-
кретним облицима сарадње библиотека и при-
вреде. Другог дана је представљен рад не колико 
специјалних библиотека, након чега је уследило 
излагање Владимира Шекуларца „Ревизија 
фон дова у народним библиотекама”. За већину 
при сутних важан и нов податак је био да нема 
законског ограничења за отпис. Уколико је 
неопходно, могуће је отписати већи проценат 
фонда, што значи да је обим од три одсто 
укупног фонда (на годишњем нивоу) застарео 
и превазиђен стандард. Речено је да се већина 

библиотека устручава да отпише библиотечку 
грађу, иако постоји обавеза сталног излучивања 
дотрајале, застареле, неупотребљиве и неак-
туелне грађе. При том, неопходно је оснивачи-
ма и јавности реално презентовати стање 
комплетног фонда библиотеке. Говорећи о прак-
тичном искуству, Јован Радуловић је саопштио 
да је Управни одбор Библиотеке Града Београда 
донео одлуку да у овој библиотеци отпис на 
годишњем нивоу буде шест одсто.

Завршни део саветовања био је испуњен 
ис црпним излагањем Мирка С. Марковића на 
тему „Библиотека као електронски кориснички 
сервис” и презентацијом електронских издања 
„Мултисофта”, које је представио Миодраг 
Мићић.

Различитост тема излагача пружилa je не само 
већу количину информација, већ и одређену 
занимљивост, иако излагања на исту тему могу 
више допринети квалитету теоријског рада и 
резултирати доношењем исправних закључака. 
Нејасно је само због чега је на саветовању 
изостала дискусија, која је иначе на стручним 
скуповима веома жива, отвара нова питања, 
нека појашњава  и покреће на акцију. 

Залагањем организатора, тродневни рад је 
употпуњен посетом Филмском селу у Мокрој 
Гори, обиласком Шарганске осмице, посетом 
библиотеци у Чајетини и вечерњим промоцијама. 
Традиционално љубазни домаћини овог краја, 
уз стално присутан осмех и позитивну енергију, 
учинили су да сваком учеснику боравак буде 
веома  пријатан.   

Милица Кирћански
Градска библиотека у Новом Саду

Утисци са 
златиборског 
саветовања

Учесници Саветовања у Дрвенграду
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У Охриду је од 11. до 14. септембра ове године 
одржана  Прва конференција о југоисточно-
европској иницијативи за дигитализацију уз 
подршку CEI (Central European Initiative), Ми-
нистарства културе и Министарства науке и 
просвете Републике Македоније, као и Институ-
та за информатику из Скопља и Математичког 
факултета из Београда.

Лепо и благо време позног лета допринело је 
корисном дружењу крај језера учесницима овог 
скупа. Било је ту преко осамдесет стручњака и 
неколико студената из целог света.  Тема скупа 
била је „Ди  гитално (поновно) 
отк ри вање културе”. Међу нај-
за паженијим предавацима би-
ли су Козабуро Хасимура и 
Минако Накамура из Јапана 
који су имали две презентације.  
Између осталог, представили 
су како се дигитално архивира 
традиционални народни плес у 
Јапану. Српско културно наслеђе 
које је до сада дигитализовано у 
Народној библиотеци Србије, 
представили су Небојша Весић и 
Тамара Бутиган-Вучај из ове ус-
танове па је то свим учесници  ма, 
нарочито онима из Србије, било 

посебно занимљиво. Прилику 
да се упореде достигнућа у овој 
области, имали су сви учесници 
из суседних земаља са Балкана 
јер нам се, по свој прилици, 
судбине у многоме не разликују. 
Довољно је било сетити се 
бугарског документарног филма 
Чија је ово песма  који се бави  
проблемом идентификовања 
националног културног наслеђа 
управо на примеру порекла 
једне народне песме. Међу 
учесницима ове конференције 
тада су се родиле многе идеје 
везане за очување плодова 
наше културне баштине и за 

омогућавање приступа тим изворима у 
дигиталном облику на што бржи и једноставнији 
начин. Народна библиотека Крушевац, чије 
су две библиотекарке присуствовале скупу у 
Охриду, већ је ушла у завршну фазу реализације 
пројекта дигитализације „Крушевачка културна 
баштина”. О томе ћемо нешто опширније други 
пут...

Соња Вељковић
Народна библиотека Крушевац

Прва конференција о југоисточноевропској
иницијативи за дигитализацију

Чија је ово песма
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Првих дана ју на, по четврти пут, Математич-
ки фа култет је отворио своја врата за све оне који 
се случајно или намерно баве дигитализацијом 
културне и научне баштине. Зато многи 
библиотекари, му зеалци и ар хи висти знају за 
салу 706 на четвр том спрату овог факултета, 
где је 2. и 3. јуна ове године одржан че т врти 
научноструч ни скуп Нацио налног центра за ди-
гитализацију под већ традиционалним на   зи  вом: 
Но ве технологије и стандарди: дигитализа ција 
националне баштине. 

За четири године, овај скуп је попримио 
препознатљив имиџ. Домаћинима матема-
ти  чарима може да се захвали на високом 
нивоу и професионалности када је у питању 
опрема за презентације, али и на аскетским 
условима одржавања скупа. Било како било, 
овај скуп редовно направи годишњи пресек 
постигнутих резултата на пољу дигитализације 
у Србији и Црној Гори и готово да нема 
актера дигитализације на овом простору који 

се нису бар једном представили у сали 706 
Математичког факултета. Једна од упадљивих 
карактеристика је и поприлична разноликост 
и шароликост излагања јер циљ НЦД-а и јесте 
да се представи све у вези са дигитализацијом, 
без нарочите селекције, што је природно за 
релативно малу земљу у првим годинама 
процеса дигитализације. 

За два дана скупа саопштено је двадесет и 
девет излагања у четири сесије, а регистровано 
је око осамдесет учесника. Зоран Огњановић, 
координатор Националног центра за диги та-

лизацију, отворио је скуп и био модератор 
округлог стола на крају првог дана, на тему: 
Смернице за дигитализацију националне 
баштине. 

Скуп није имао међународни карактер, али 
су атмосферу домаћег скупа обогатили гости 
из Републике Српске и Македоније, као и 
један Американац. Ранко Рисојевић, директор 
Народне и универзитетске библиотеке у 
Бањалуци, говорио је о тренутном стању у 
овој кући, сагледавајући и дигитализацију 
у перспективи. Бранка Марковић са Телма 
ТВ из Скопља изнела је проблеме који 
прате креирање мултимедијалних база у 
етномузикологији. Тејлор Хоштетер упознао 
је присутне са проблемима и решењима који 
прате дигитално документовање зидног 
сликарства у средњовековним црквама у 
Србији. Кроз занимљиво предавање упознали 
смо једног од ретких људи који имају дозволу 
да дигитално фотографишу фреске у нашим 

најстаријим црквама. Учесници скупа из Црне 
Горе су овог пута били само слушаоци.

Прво саопштење на скупу имала је Јелена 
Калдерон, из Музеја Николе Тесле, која је 
говорила о једном од успешнијих пројеката 
дигитализације у Србији, о дигитализацији 
Теслине архиве, која је део УНЕСКО-вог 
про јекта Памћење света. Истог дана пред-
стављен је и пројекат Завода за проучавање 
културног развитка: Е-култура Србије, а било 

Четврти научностручни скуп
Националног центра за дигитализацију 

Мала земља у
првим виртуелним годинама
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је и неколико презентација најсавременијих 
метода у дигитализацији културног наслеђа, као 
што су примена ВР панорама и 3Д дигиталних 
објеката. 

Традиционални блок за библиотеке био 
је први на програму другог дана, са само два 
излагача. Били су то Мирко Марковић, директор 
библиотеке „Ђорђе Јовановић“, који је говорио 
о улози библиотека у дигиталном контакту са 
културним ресурсима локалне заједнице, и 
Тамара Бутиган, из Центра за развој дигиталне 
НБС, са прегледом метаподатака за дигиталне 
библиотеке. Другог дана говорило се још о 
дигитализацији докумената у државној уп-
рави и музичко-фолклорног материјала, о 
корпусу савременог српског језика, пројекту 
који дуги низ година води проф. Душко Витас 
са Математичког факултета, као и правним 
проблемима који прате дигитализацију. Први 
пут су учествовали и стручњаци са Електронског 
факултета у Нишу, представље но   је неколико 
занимљивих пројеката дигитализације из 
овог града. Први пут се говорило и о ди-
гитализацији традиционалних народних ига   -

ра у циљу њиховог чувања од заборава. Пред-
став љене су и нове технологије у разним 
областима: нови софтвер за опис архивских 
докумената, археогеофизичка база података 
за археолошке локалитете, нови програмски 
језици за дигитализацију националног наслеђа, 
дигитални водени жигови. 

Други дан је обележио и један неуобичајени 
догађај: скуп је морао да буде прекинут на пола 
сата, јер је дојављено да је на Математичком 
факултету постављена бомба. Дојава је била 
лажна, али и то је Србија, она која мало брине о 
ма чему, па и о дигитализацији. Она која брине 
окупиће се и јуна наредне године у сали 706 
Математичког факултета.

Тамара Бутиган-Вучај
Народна библиотека Србије

Панел дискусија Ресорног одбора за културу
Демократске странке

Култура ван закона
Ресорни одбор за културу Демократске 

странке организовао је веома успелу и изузетно 
посећeну панел дискусију на тему (не)постојећих 
колективних уговора у јавним библиотекама 
у Србији. Расправи, која је била организована 
у Центру ресорних одбора, 14. септембра ове 
године, присуствовали су директори, секретари, 
правници или представници синдиката највећих 
библиотека Народна библиотека Срби је, Биб-
лиотека града Београда, Градска библиотека 
Нови Сад, библиотеке из Нишa, Панчевa, 
Шапца, Ужица, Крушевца, Зрењанина...), као 
и представници репрезентативних синдиката 
у култури (Самостални и „Независност”) и то 
Републичког одбора и одбора из Београда. Као 
основа за дискусију послужио је Предлог нацрта 
колективног уговора сачињен у Покрајинском 
секретаријату за рад, који је био и иницијатор 
овог окупљања, а у оквиру веома успешног 
социјалног дијалога у Војводини.

Модератори расправе били су представници 
Ресорног одбора за културу Јасмина Нинков, 
која води секцију за библиотеке, и Ресорног 
одбора за сарадњу са синдикатима и невладиним 
организацијама Горан Стојановић. Предлог су 
представили помоћник покрајинског секретара 
Миленко Васин и Мирјана Мунџић-Крњчевић, 
виши саветник и аутор нацрта.

У области културе, конкретно библиотекар-
ске делатности, не постоји посебан колективни 
уговор на републичком ниву који би регулисао 
ову област. Једино је у Београду потписан овакав 
уговор, који важи за све установе културе, па 
и библиотеке, којима је оснивач и финансијер 
Скупштина града Београда. У другим деловима 
Србије само у ретким установама (Зрењанинска 
библиотека) постоје овакви појединачни 
уговори.

Сви позвани су поздравили овакву активност 
странке и одбора и изнели низ проблема у 
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области социјалног дијалога, примене често 
супростављених закона, кадровски неуспешних 
библиотека (недостатак правника), непостојања 
синдикалних организација у библиотекама који 
би били активни партнери у овом процесу итд.

У дискусији, која је трајала готово два сата, 
и где су сви учествовали, основни акценти су 
били:
– Указивање на потребу постојања појединачних 
колективних уговора у свим установама културе 
у Србији, будући да се њима детаљније 
уређују и штите права запослених.
– Подсећање да је Општи колективни 
уговор у супротности са Законом о раду, 
као и посебни колективни уговори.
– Подсећање да за десет дана истиче 
рок за закључивање општих и посебних 
колективних уговора.
– Указивање да постоје различита мишљења 
о томе који се закон примењује кад су у 
питању запослени у култури.
– Закључак да Закон о раду и Закон о раду 
у државним органима треба усагласити у 
делу који се односи на права запослених, 
јер се разликују, а морали би бити једнаки 
за све запослене у Србији.
– У Војводини функционише социјални 
дијалог.
– Београд је отишао корак напред у 
погледу потписивања такозваних гранских, 
посебних уговора и да треба подстаћи и 
помоћи да се стање поправи и у другим 
деловима Србије. 
– И будући нови или измењени Закон о 
библиотечкој делатности мора садржати и 
одредбе о овој области

– Овакви разговори су корисни, а 
предложени предлог нацрта је добра 
основа.

Циљ организовања ове расправе 
у овом саставу био је подстицање 
социјалног дијалога на читавој 
територији Србије и колективног 
уговорања које је у кризи.

Иницијативу су дали из Пок ра-
јинског секретаријата за рад, са-
чинили предлог уговора који је сада 
понуђен синдикатима и оснивачима, 
да у непосредном дијалогу дођу до 
обострано прихватљивих решења.

Иначе, у Србији има 155 јавних 
библиотека и оне су највећа и најјача 
културна мрежа републике јер се 
налазе у свакој општини.

Задатак Центра ресорних одбора ДС-а је да 
у свим областима припреми стратегију развоја, 
помогне посланицима Демократске странке 
у припреми законских решења у Скупштини, 
покреће иницијативе и указује на проблеме које 
треба решавати.

Мирјана Лазић
Београд
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У последњих неколико година није било јавне библиотеке 
у Србији која се није бавила питањем аутоматизације свог 
пословања. Неке библиотеке су се аутоматизовале још пре 
десетак и више године, неке не тако давно, а има оних које тек 
активно размишљају о томе. Постојало је, и још увек постоји, 

шаренило софтвера и 
оперативних 
сис тема који у 
различитом обиму 
(не) подржавају биб-
лиотечке стандарде. 
И Библиотека града 
Београда дели суд-
бину осталих јавних 
библиотека у Србији 
радећи са софтвером 
LIBNET, који не 
подржава UNIMARC 
формат. LIBNET je 
имплементиран 1991. 
године, као замена 
софт вера БИБ ЛИС 
импле ментираног 
1987. године, који је 
био први програм за 

аутоматизовано библиотечко пословање у јавним библиотекама бивше СФРЈ. 
У Библиотеци града Београда се већ десетак година размишља о преласку на савременији 

софтвер који би био у складу са стандардима. Да би се  прешло на било коју савременију платформу, 
било је потребно обезбедити неке неопходне техничке предуслове као што је израда UTP локалне 
рачунарске мреже и замена телефонске централе у главној згради. Након седам година и више 
покушаја, коначно је добијена сагласност за прикључење БГБ на Академску мрежу, у чему су 
помогли Народна библиотека Србије и РЦУБ.

Помно пратећи дешавања у овом сегменту библиотекарства, БГБ је са великим задовољством 
дочекала званично пуштање у рад система Виртуелне библиотеке Србије фебруара 2003. године. 
У склопу припрема за укључење БГБ у ВБС као пуноправне чланице добијен је од НБС на поклон 
један ALPHA server DS10 на коме је извршена инсталација COBISS програмског пакета.

Као резултат дугогодишњег разматрања и сагледавања стања на пољу аутоматизације библиотечког 
пословања и телекомуникационе структуре у мрежи БГБ, као и жеље да аутоматизацијом буду 
обухваћене све општинске библиотеке са мрежом својих огранака, на предлог стручних служби, 
Управни одбор БГБ донео је одлуку о прихватању Плана имплементације система БИСИС у мрежи 
БГБ. Овим планом је предвиђено приступање систему ВБС на бази придруженог чланства. План 
имплементације је уврштен у Програм рада БГБ за 2005. годину, о чему је обавештена НБС и Град 
Београд као оснивач БГБ. Оснивач је прихватио план и предложио да и остале три самосталне јавне 
библиотеке буду укључене у овај процес. Након овога је сачињен План имплементације система 
БИСИС у јавним библиотекама града Београда.

Развој библиотечко-информационог система у Србији

Од Библиса до Бисиса



Pan~eva~ko ~itali{te

29

У првој половини 2005. обављале 
су се интензивне припреме за по-
тписивање уговора за импленетацију 
система БИСИС. У оквиру ових при-
према, на иницијативу оснивача БГБ, 
министар Драган Која диновић је 
сазвао састанак са представницима 
Скупштине града Београда, Извршног 
већа АП Војводине, Библиотеке Матице 
српске, управником НБС и директором 
БГБ и њиховим сарадницима, на коме је разматрана тренутна ситуација на пољу аутоматизације 
библиотечког пословања код нас. 

Министар је затражио да радна група, састављена од представника НБС, БМС, БГБ и ИВ АПВ, 
сачини документ којим ће бити предложен концепт развоја будућег библиотечко-информационог 
система. Наглашено је да би иза њега требало да стоји држава. Разматрано је стање на пољу 
телекомуникација у библиотечкој мрежи. Закључак је да стручњаци морају заједничким снагама 
да раде на проналажењу будућег решења, а да, док се услови на пољу повезивања не побољшају и 
не усвоји нови концепт, библиотеке развијају постојеће системе имајући у виду да је крајњи циљ 
– повезивање у јединствени национални систем.

Радна група је одржала више састанака и упутиће министру извештај 
којим ће бити обухваћено: тренутни преглед стања на пољу аутоматизације, 
иницијатива за повезивање библиотека преко Академске мреже, као и две 
варијанте будућег система: а) централизованог, б) дистрибуираног.

Након овог састанка БГБ је са Природно-математичким факултетом 
Универзитета у Новом Саду потписала уговор о преласку на софтверски 
систем БИСИС (вер. 3.01). Овим су створени услови за почетак припремних 
радњи око конверзије записа БГБ у UNIMARC формат и миграцију података 
о циркулацији као први корак за имплеменатију БИСИС-а у мрежи јавних 
библиотека у Београду. Планом је предвиђено да мрежа јавних библиотека 
у 2008. годину уђе комплетно аутоматизована и спремна за укључење у 
јединствени систем, без обзира да ли ће се он заснивати на централизованој 
или дистрибуираним базама података.

Предраг Ђукић
Библиотека
Београда

 града
v3.1
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Крајем прошле године, на иницијативу 
Извршног већа АП Војводине, Градска биб-
лиотека у Новом Саду започела је увођење 
програмског пакета БИСИС. Након анализе 
библиотечких записа, приступило се конверзији 
свих база података. Крајем јануара је тим 
Природно-математичког факултета и Факултета 
техничких наука у Новом Саду, на челу са 
професорима Душаном Сурлом и Зором 
Коњовић, поставио БИСИС сервер и обезбедио 
сталну конекцију са интернетом.

Због неусклађености коришћених про гра ма 
са биб лиотечким стандардима Градска библи оте-
ка у Новом Саду се суочавала са низом проблема. 
У употреби су били и стари, DOS програм 
(CDS/ISIS, познатији као Библио) и његов 
наследник WinISIS. Фонд библиотеке је 
био унет у четири базе које је требало са-
ставити и конвертовати тако да не дође 
до губитка записа. Након конверзије и 
кратке обуке, радници Градске библиотеке 
су могли да тестирају и укажу на могуће 
недостатке пре коначног преласка на нови 
програм.

Крајем маја ове године урађена је 
коначна конверзија и неколико ситнијих 
дорада. У току рада се указала потреба за 
још неким дорадама које раније нису биле 
обухваћене. Др Бранко Милосављевић, 
главни програмер БИСИС тима, додавао 
их је кад год је то било тражено.

Кориснички део програма је доживео 
највише промена и прилагођавања на чи ну рада 
Градске библиотеке у Новом Саду. Данијела 
Тешендић, задужена за дораде корисничког 
програма, провела је доста времена са 
радницима који услужују кориснике, како би 
сагледала начин рада и проблеме са којима се  
свакодневно суочавају.

За разлику од досадашњих програма које 
смо могли да видимо и користимо, БИСИС се 
заснива на примени модерних технологија. 
Иако је направљен за веће системе, омогућен 

је директан приступ подацима који се смештају 
на сервер у SАPDB базу података и вертикална 
компатибилност са досадашњим програмима 
(WinISIS). Ово нам омогућава да, поред при-
кључења додатних компјутера и клијентских 
програма (потпуно бесплатно), можемо целу 
базу да однесемо у неки од наших многобројних 
огранака који још увек не испуњавају техничке 
услове за укључивање у мрежу. Овакав начин 
рада олакшава рад приликом обраде библиотеч-
к ог материјала, јер дозвољава директно 
преузимање записа из других биб лиотека које 
подржавају потпуно отворене протоколе за 
размену. Засад, поред БИСИС-а, ту је и нишки 
НИБИС, а врата су отворена и за остале.

Једна од особености нашег поднебља је 
потреба како за ћирилицом, тако и за латиницом. 
О томе БИСИС посебно води рачуна, тако да је 
могуће тражени термин унети и у ћирилици и у 
латиници, а и без употребе дијакритика за оне 
који не користе тастатуру са нашим словима. 
Ово је нешто по чему се БИСИС разликује од 
свих осталих програма које смо имали прилику 
да видимо.

Обрада библиотечке грађе се врши помоћу 
БИСИС едитора који је написан у програмском 

Програмски пакет БИСИС:
 искуства Градске библиотекe у Новом Саду

Отворени протоколи за 
размену
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језику Java, који нам пружа подршку за 
UNICODE и слова која су до сада дефинисана 
овим стандардом. Ту спадају практично сва 
слова из свих светских језика.

Подаци унети БИСИС едитором користе се 
у Циркулацији, што је посебан део програма за 
рад са корисницима, а претраживи су и преко 
интернета. Поред овог, постоји и део задужен за 
backup целокупне базе.

Захваљујући шифрирању устаљењих биб лио-
течких скраћеница, као што су „прев.”, „прир.” 
и слично, БИСИС едитор омо гућава једноставан 
избор кода из менија у шифарницима, па су тако 
онемогућене недоследности које су се јављале 
у обради. Индикаторе, иако су дефинисани 
UNIMARC-ом ради ближег одређивања садржаја 
поља, до сада нисмо могли да користимо.  На 
основу постављених индикатора, БИСИС нам 
омогућава добијање прецизнијих информација 
о томе да ли је податак у библиографском запису 
битан за израду библиографије или не, да ли је 
публикација превод изворног дела или не, итд.

Инвентарисање у БИСИС-у је решено ауто-
матским додељивањем инвентарног броја. 
Градска библиотека у Новом Саду се одлучила 
за јединствену инвентарну књигу за сваку 
врсту грађе. Инвентарни број садржи ознаку за 
локацију, тј. сиглу,  као и ознаку за врсту грађе. 
До сада смо инвентарисали грађу за сваки 
огранак посебно, што је стварало проблеме у 
раду. Сада смо наставили са инвентарисањем 
од највећег инвентарног броја. Овај систем 
умногоме олакшава инвентарисање, јер не 
пос тоји могућност дуплирања инвентарних 
бројева. 

Преглед записа је могућ у сваком тренутку 
обраде публикације једноставним преласком 
у full формат. У њему се виде сви подаци који 

су унети у библиографски 
запис, што је најбоља провера 
ваљаности уноса. На наш 
захтев, дорађени су и остали 
формати, попут инвентарног, 
формата за приказ на екрану 
(који је битан за набавку јер 
даје податке о броју примерака 
одређене публикације), и фор-
мат за штампање каталошких 
листића.

Неопходне статистике је 
могуће добити избором из 
менија или уносом наредбе у 
командну линију. Тако се могу 

добити подаци о стању фонда у појединим 
огранцима – према броју примерака и укупно 
на нивоу библиотеке (на пример: за тражени 
наслов, аутора, издавача, колекцију итд.). 

Циркулација је била прилагођена захтевима 
универзитетских библиотека. Уложен је велики 
труд и рад да се реализују захтеви који су 
условљени радом јавне библиотеке са великом 
фреквенцијом корисника. 

Поред могућности задуживања одређене 
публикације налажењем слободног примерка, 
дорађивањем је омогућено брзо задуживање. 
Број корака потребан за задуживање је 
смањен на минимум и све се може обавити 
само коришћењем  тастатуре. Прозор „брзо 
задуживање” омогућава брз прелазак на про-
мену података о кориснику, на раздуживање 
корисника, штампање реверса или на преглед 
историје задуживања корисника.

Опис публикације је проширен подацима 
које су дефинисали библиотечки радници.

Преласком на БИСИС успостављен је 
континуитет у изради неопходних статистика 
(број уписаних корисника према занимањима 
и врсти учлањења, број издатих и раздужених 
књига, укупан број корисника, број „пасивних” 
корисника). Све остале тражене статистике су 
или у фази израде, или ће бити урађене након 
усклађивања наших захтева и захтева осталих 
библиотека.

БИСИС је програм који пружа могућност 
да радимо по светским стандардима. Тим људи 
који га развија је стручан, млад, али искусан и у 
сваком тренутку спреман на сарадњу. 

Блаженка Марковић, Славица Николић, 
Владица Грегорин, и Генадиј Мојсин

Градска библиотека у Новом Саду
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Ако сте јуче купили новине, сигурно 
сте пронашли сијасет информација које сте 
запамтили, неке сте прескочили због не  заин-
тересованости за тему на коју су се од нос иле, 
неке сте већ данас заборавили, не ке упамтили 
делимично. Неке од њих сте по мешали са ТВ 
емисијом која се бави истим или сличним темама, 
а неке сте препознали када сте их поново чули 
на радију. Данас ћете поново купити те исте 
новине, али са новим информацијама и тако и 
сутра и сваког дана. Добро би било да прочитате 
и запамтите баш сваку информацију која се у 
њима налази, чак и ону која вас не интересује, 
јер ће вам можда баш она некада бити потребна. 
А и новине које досад нисте куповали требало 
би да почнете и из њих такође све запамтите, 
злу не требало. Гледајте и памтите и све ТВ и 
радио емисије. Затребаће вам можда некада. 
Можда би најбоље било да запамтите све. То 
и хоћете, али не можете. Неко и неће. Ти који 
неће најбоље су информисани. А они поседују 
само једну информацију: постоји електронска 
новинска архива! Она памти за све нас.

Ебарт консалтинг је развио 2000. године 
електронску новинску архиву која је прва таква 
архива код нас и у целом региону. Њена основна 
делатност је архивирање и заштита штампаних 
медија у електронском облику. Архивирају се и 
могу да се претражују текстови из свих дневних 
и недељних националних новина које излазе у 
Србији. Сви текстови су у дигиталном облику 
и са PDF сликом оне стране на којој се текст 
налази у новинама. Текстови који су објaвљени 
у једној години класификовани су у десет група 
које одговарају новинским рубрикама (Друштво, 
Економија и привреда, Фељтон, Хроника/
Криминал, Култура/За бава, Медији, Писма 
читалаца, Спољна политика, Спорт, Унутрашња 
политика). У свакoj рубрици су индексирани 
текстови који се односе на нашу земљу. Текстови 
који су изостављени (о другим земљама, шарене 
стране, прилози за децу, модне и женске стране, 
репортаже, литерарни прилози) доступни су 
full text претраживањем. Поред претраживања 

по рубрикама, омогућено је и претраживање 
по темама, институцијама, личностима, гео-
графским одредницама, манифестацијама, 
оп ш тим одредницама, документима и дога-
ђањима. У базу се дневно унесе око 2.000 
тек стова и око 700 се индексира. Текстови 
се складиште са закашњењем од 48 сати, а 
разлог је заштита ауторских права издавача. 
Поред новинске архиве, Ебарт консалтинг 
израђује и видео архиву, која се такође може 
претраживати по различитим параметрима. 
Прати се информативни програм најутицајнијих 
националних телевизија са могућношћу израде 
транскрипата. Ту су сакупљени видео прилози, 
који се могу претраживати по различитим 
параметрима.

Познајете ли Ебарта?
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Ебарт/Медијска документација ради на 
пројектима базираним на архивирању и 
анализирању медија. Обављају се месечне 
анализе садржаја и посебне тематске анализе. 
Месечне анализе пружају информације о којим 
темама или личностима је највише писано, 
која личност је дала највише изјава и шта је 
најчешћи предмет тих изјава и друго. Анализе се 
такође налазе на сајту. На крају године се праве 
збирне анализе. Посебне тематске анализе се 
баве писањем штампе о одређеној теми. Такви 
пројекти су: Суочавање са прошлошћу, Хашки 
трибунал, Зоран Ђинђић. То омогућава анализу 
нашег друштва у одређеном периоду и значајан 
је извор даљих истраживања. Електронска 
новинска документација је доступна на адреси 
www.arhiv.co.yu. Актуелна архива се бесплатно 
може користити у Народној библиотеци Србије, 
београдском и нишком Медија центру и у 
Независном удружењу новинара Србије. 

Пројекат актуелне и видео архиве је намењен 
првенствено потребама медија и библиотека. 
Међутим, архиве користе и државне и не-
владине организације, велике компаније, ор-
ганизације, новинари, појединци. У сарадњи 
са Народном библиотеком Србије покренут је 

пројекат „Повезивање библиотека са новинском 
архивом”, који има за циљ да се и друге 
библиотеке у Србији повежу са електронском 
медијском документацијом. Постепено се шири 
и сарадња са другим новинским кућама. У току 
је и пројекат прикупљања и обраде интервјуа 
објављених у дневним и недељним новинама 
од 1990. до 2000. године, а циљ је формирање 
Архиве интервјуа.

Стварање прве електронске новинске 
документације  је свакако пројекат од нацио-
нал ног значаја и  у великој мери подстиче 
истраживачко новинарство. Циљ  је да се олакша 
истраживање и претраживање медијских инфор-
мација и свима који медијске информације 
користе у јавне сврхе омогући проналажење 
прецизне и проверене информације. Електронска 
архива пружа могућност прављења различитих 
анализа много брже и једноставније и доприноси 
стварању објективније слике о некој теми, 
догађају, личности или читавом нашем друштву 
у одређеном периоду.

Ана Савић
Народна библиотека Србије
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Рад комисија и секција Библиотекарског друштва Србије

Нова библиотекарска 
парадигма 

Статутом Библиотекарског друштва Србије, 
усвојеним на Скупштини Друштва, 15. апри-
ла ове године, прилагођеном савременом 
научно-технолошком развоју и духу модерног 
библиотечко-информационог доба, постављени 
су следећи циљеви и задаци Друштва: квалитетно 
обављање и унапређивање библиотечко-инфор-
мационе делатности; перманентно образовање 
и стручно усавршавање; подстицање теоријског 
и стручног унапређења библиотечке делатности 
и њено промовисање у јавности; стимулисање 
креативног рада наградама и признањима; 
издавање стручне литературе; сарадња са 
другим истородним или сличним асоцијацијама 
у земљи и иностранству; учешће у дискусији 
током припреме закона, других нормативних 
аката и стандарда; заштита професионалне 
етике у библиотечкој делатности и чланство у 
међународним библиотечким асоцијацијама и 
удружењима.

На последњој скупштини Друштва, одржаној 
16. јуна ове године, на предлог 24 подружнице, 
верификовани су мандати члановима Скупштине 
за наредне четири године.

Установљене су комисије и секције Друштва, 
са задатком да проучавају и разматрају поједина 
значајна питања ради остваривања циљева 
и задaтака Друштва, да утврђују предлоге, 
усаглашавају стручна мишљења и на сваки други 
начин доприносе развоју библиотекарства, и 
именовани су њихови координатори. Задатак 
кородинатора комисија и секција састојао се у 
томе да сазову конститутивне састанке, изаберу 
своје председнике и донесу неку врсту начелног 
програма рада, односно да поставе своје 
приоритетне задатке.

У складу са Статутом Друштва, уста-
новљене су комисије: за каталогизацију; за  
класификацију; за библиотечке стандарде и 
нормативе; за законодавна и правна питања; 
за развијање корисничких сервиса; за ауто-
матизацију библиотека и библиотечке пор-
тале; за статусна и професионална питања; 
за перманентно стручно усавршавање; за 

раз вијање читалачког интересовања; за међу-
народну сарадњу; за издавачку делатност; 
за евалуацију и награђивање; за односе са 
јавношћу; за развој научно-истраживачког рада 
у библиотекарству; за професионалну етику и 
промоцију интелектуалних слобода.

Формирано је и шест секција: за на-
ционалне библиотеке; за јавне библиотеке;  
за високошколске библиотеке; за специјалне 
библиотеке; за школске библиотеке и за матичне 
библиотеке.

Од јуна до октобра ове године своје прве 
састанке одржале су поједине комисије и секције 
и предложиле своје планове и програме рада. 

Комисија за статусна и професионална 
питања

За председника је изабрана Милица Кирћан ски 
из Градске библиотеке у Новом Саду. Чла нови 
комисије су упознати са занимљивим рад ним 
материјалом под називом Упутство: минимум 
професионалног понашања библиотечких рад-
ника, који је израдила Милица Кирћански. 
Коначну верзију овог упутства комисија тре-



Pan~eva~ko ~itali{te

35

ба да упути Управном одбору Друштва као 
предлог за препоруку библиотекама на усвајање 
и примену. Комисија је покренула питања: 
ревизија критеријума за доделу стручних 
звања; потреба полагања стручних испита или 
специјалистичког испита директора библиотека, 
чиме би се обезбедио стручан руководећи 
кадар; стручна оспособљеност библиотекара, 
информатичка писменост и познавање страних 
језика и слично; потреба провере од стране 
библиотека менталне и здравствене подобности 
својих радника; побољшање пословања у свакој 
библиотеци. 

Комисија за законодавна и правна 
питања

За председника је изабран Боривоје Ђорђевић 
из Народне библиотеке у Зајечару. Комисија је 
усвојила следеће закључке: донети смернице 
за обим рада комисије ради разграничења 
поља деловања са другим сродним комисијама; 
затражити од Министарства за културу ин-
формацију о томе докле се стигло са израдом 
новог закона о библиотечкој делатности, као и 

системских закона у области културе, 
а у циљу отварања благовремене струч-
не јавне расправе о предложеним 
законским решењима који се тичу 
библиотека; успоставити сарадњу 
са синдикатима у култури; израдити 
моделе правилника о систематизацији 
радних места у јавним библиотекама у 
Србији. 

Комисија за каталогизацију
На првом састанку комисије, одр-
жаном у Народној библиотеци Србије, 
за председника је изабрана Светлана 
Јанчић из НБС. Програмом рада коми-
сије утврђени су задаци: редефинисање 
националних каталошких правила и 
њихово усклађивање са ревидираним 
издањем ААCR (Аnglo-Аmerican 
Cataloguing Rules); праћење измена и 
допуна релевантних ISBD и верзија 
UNIMARC-а и иницирање њиховог 
превођења; сарадња са редакционим 
тимом ВБС-а за монографске и серијске 
публикације, у циљу уједначавања 
примене каталошких принципа; 
организовање стручног скупа на тему 
Нова каталошка парадигма (2006. 
године); организовање међународног 
саветовања поводом нове каталошке 
парадигме.
Ентузијазам, знање и љубав према 
струци коју показују чланови Комисије 
и њихов председник требало би да 
уроде плодом, па се могу ускоро 
очекивати и нови приручници. 

Комисија за односе са јавношћу
За председника је изабрана Гордана Стокић са 
Катедре за библиотекарство и информатику 
Филолошког факултета у Београду. Комисија 
је програмом установила своју мисију: 
промовисање рада Друштва и библиотекарства 
као струке и науке; рад на успостављању сталне 
сарадње међу библиотекама, институцијама 
културе и сродним струковним удружењима. 
Циљне групе Комисије су: библиотекари, 
оснивачи и финансијери библиотека, донатори, 
институције културе и њихова струковна 
удружења, корисници библиотека и шира 
јавност. У плану је организовање презентација, 
радионица, трибина, јавних наступа и 
конференција за новинаре.
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Комисија за аутоматизацију библиотека и 
библиотечке портале
За председника је изабран Предраг Ђукић из 

Библиотеке града Београда.
Комисија је одлучила да до наредног састанка 

предлоге за израду свог програма рада разматра 
у оквиру електронске кореспонденције.

Комисија за међународну сарадњу
На састанку коми-

сије у Народној биб-
лиотеци у Јагодини 
за председника је 
иза бран Милун Ва-
сић  из Јагодине. Уз 
учешће великог бро ја 
библиотекара реле-
вантних у области 
међународне сарадње 
и веома драгог госта, 
Гудрун Кривокапић 
из „Гете института” 
у Београду, обављено 
је конституисање ко-
мисије. Током дис-
кусије су назначени 
ургентни задаци, као 
и тезе за план и про-
грам рада комисије 
за наредни период. 
То су: иницирање 
укључења Друштва 
у међународна биб-
лиотечка удружења 
(ИФЛА, ЕБЛИДА и 
др.); анкета о међународној сарадњи библиотека 
(прослеђена библиотекама); да се план и 
програм рада донесе до новембра ове године; 
установљење мејлинг листе комисије кроз 
коју ће се размењивати информације важне за 
библиотечку међународну сарадњу.

Комисија за професионалну етику и 
промоцију интелектуалних слобода

За председника је изабрана Гордана Вилотић 
из Библиотеке Филозофског факултета у Новом 
Саду, а ова комисија је донела и Програм 
и план рада за 2005/06, којим се предвиђа 
подизање угледа библиотека и библиотекара 
у Србији и подизање на виши ниво приступа 
информацијама.

Задаци комисије ће бити: промоција и 
унапређење библиотечке струке у земљи; 
промоција и заштита професионалне етике 

и интелектуалних слобода у библиотечкој 
делатности; учешће у доношењу и примени 
законодавних одлука које гарантују слободан 
приступ информацијама и интелектуалне 
слободе; перманентно унапређивање аката која 
поштују слободан приступ информацијама, ин-
телектуалне слободе и професионалну ети ку 
и њихово усклађивање са међународним акти-
ма; перманентно  образовање  библиотекара 

из до мена профе сио-
налне етике и инте-
лектуалних слобода. 

Комисија за 
перманентно 
стручно 
усавршавање
За председника је 
изабрана Гордана 
Љубановић из Народ-
не библиотеке Србије, 
а за секретара Мирјана 
Моравчевић из На-
родне библиотеке у 
Јагодини. Основу за 
израду стратешког 
пла на чине следећи 
задаци: израда базе 
података о потребама 
и могућностима  
уса       врша вања по 
об  ла  стима и типо-
вима библиотека; 
из   рада програмског 
документа (пре по-

руке) за библиотеке које својим годишњим 
плановима и буџетима морају да балансирају 
средства за стручно усавршавање запослених; 
дефинисање поступака и критеријума ак ре-
дитације библиотечко-информационих про  -
грама усавршавања; израда механизма за вре-
дновање програма стручног усавршавања као 
неопходност опстанка и напредовања на послу. 

Комисија за развој корисничких сервиса
За председника Комисије је изабрана Снежана 
Лађиновић из Библиотеке „Глигорије Воза-
ревић” у Сремској Митровици. Предложен је 
оквирни концепт рада комисије, с посебним 
нагласком на теме којима треба да се бави и 
циљеве којима треба да стреми. Руководећи 
се принципима ефикасности у пружању 
квалитетних и прецизних информација и услуга, 
задатак комисије је: указивање на то како на 
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најбољи и најефикаснији начин извршити 
услугу; дефинисање листе (ако не свих, онда 
бар већине) услуга које се могу понудити 
корисницима; категорисање услуга (према 
типовима библиотека, одељењима, старосном 
или стручном профилу корисника, локалној 
заједници, привредном или непривредном 
сектору итд.); континуирано инсистирање како 
на развоју, тако и на квалитету сервиса.

Секција за високошколске библиотеке
За председника је изабрана Вера Петровић 

из Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић” у Београду, а координатор секције 
ће и даље бити Дубравка Симовић из Народне 
библиотеке Србије. Усвојени су и задаци: праће-
ње и активно учествовање у реализацији циљева 
и задатака Друштва; активна комуникација 
са Заједницом библиотека универзитета 
Србије; перманентно информисање у оквиру 
секције и стална комуникација; праћење и 
подстицање рада високошколских библиотека; 
покретање иницијатива и подршка акцијама 
Заједнице и Друштва у изградњи једниственог 
библиотечко-информационог система, планској 
координираној набавној политици, јединственој 
обради података, едукацији библиотекара, 
изради методских упутстава и стандарда, 
међународној сарадњи, међународној размени 
стручњака, као и допринос побољшању статуса 
библиотекара и услова рада у библиотекама. 

Секција за специјалне библиотеке
За председника је изабрана Драгана Ми-

луновић из Народне библиотеке Србије. 
Предлог годишњег плана рада секције чине 

следећи задаци: разматрање анализе специјал-
них библиотека у овој години; успостављање 
ти пологије специјалних библиотека у односу на 
стање у мрежи; израда стандарда за специјалне 
библиотеке; израда угледног правилника о 
раду специјалних библиотека; иницијатива за 
оснивање асоцијације специјалних библиотека; 
иницијатива за организовање саветовања на 
тему специјалних библиотека; радионице на 
тему: инвентарисање, ревизија, каталогизација 
и класификација.

Секција за јавне библиотеке
На конститутивном састанку комисије у 

Библиотеци града Београда за председника је 
изабрана Миљана Ђукић из Библиотеке града 
Београда. Једногласно је прихваћен предлог да 
мандат председника буде неограничен и да се 

чланови секције састају најмање четири пута 
годишње, а по потреби и чешће. Предложено 
је низ питања којима би секција требало да 
се бави, а које се тичу јавних библиотека и 
њихових проблема: ревизија фонда, периодичне 
публикације у библиотекама, стандарди за  
квалитет пружених услуга, стање фонда, смеш-
тај фонда, набавна политика, културна политика, 
корисници јавних библиотека, проблем 
простора и услова рада у јавним библиотекама, 
анализа мреже библиотека и њихових огранака. 
Договорено је да, на основу предложених 
тема на састанку, председник уради годишњи 
програм рада за 2006. годину. Следећи сасатанак 
ће бити одржан у Народној библиотеци „Јован 
Поповић“ у Кикинди. Та да би требало да буде 
усвојен извештај са првог састанка и програм 
рада за наредну годину. Основна тема ће бити 
Анализа мреже библиотека и њихових огранака 
на територији Републике Србије у 2004. 
години.

Секција за матичне библиотеке
За председника секције изабрана је Весна 

Петровић из Народне библиотеке „Глигорије 
Возаревић” у Сремској Митровици. Донет је 
Програм рада за период 2005–2008, који садржи 
следеће  сегменте: вршење матичних функција 
у библиотекама за 2005. годину; корисници и 
коришћење на родних библиотека за 2006. годину 
(програмски пакет МБС, стандард квалитета, 
анкете, професионализација библиотечко-
информационе делатности); књижни фондови 
и збирке народних библиотека за 2007. 
годину (набавна политика, завичајне збирке, 
референсна збирка, серијске публикације); 
библиотеке као културни центри за 2008. годину 
(јавна и културна делатност, позајмна одељења 
за одрасле, научна одељења, дечја одељења); 
сарадња са Управним одбором Друштва, као и 
осталим библиотекама и установама културе. 

У време закључења овог броја Читалишта, 
прве састанке су одржале и Комисија за из-
давачку делатност и Комисија за развој науч-
ноистраживачког рада у библиотекарству.

Весна Црногорац 
Секретар Библиотекарског друштва Србије
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Преко мејлинг листе Комисије за међународну сарадњу Библиотекарског друштва Србије 
прослеђена је информација колегинице Милице Стевановић из крушевачке библиотеке о 
иницијативи Подружнице за Расински округ да се Београд кандидује за место одржавања 

Светског библиотечког конгреса 2009/10. или 2011. године.
Иницијатор је пошао од обавештења светске асоцијације, које је истакнуто на њеном сајту, да се у 
2005. години предају кандидатуре за домаћина генералне конференције Ифле 2009/10/11. године 

и уверен је да Београд има потребне ресурсе (конференцијска места, квалитетне хотеле...), да 
је то изузетна прилика за унапређење библотечке делатности у земљи и јединствена прилика за 

промоцију наше културне и природне баштине и поправљање имиџа земље у свету.
Иницијатор напомиње да је постојала пуна свест о величини таквог подухвата и сматра да је 

заједничка акција БДС-а, НБС-а, БГБ-а и надлежних министарстава могла да изнедри оквирни 
план за месец дана (колико би вероватно било довољно да се истакне кандидатура Београда), а да 

су се детаљи финансијске и друге природе могли касније анализирати и решавати. 
Иницијатор изражава велико жаљење што се Александра Вранеш, председница Друштва, није 

сагласила са иницијативом и нашу кандидатуру је одложила за касније.

ИФЛА у Београду?
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Следеће КОМИСИЈЕ су одржале конститутивне
састанке и изабрале председнике:

Комисија за статусна и професионална питања
Председник: Милица Кирћански, Нови Сад 
gbns@eunet.yu

Комисија за међународну сарадњу
Председник: Милун Васић, Јагодина
milun67@gmail.com

Комисија за аутоматизацију библиотека и библиотечке портале
Председник: Предраг Ђукић, Београд
predragd@bgb.org.yu

Комисија за каталогизацију
Председник: Светлана Јанчић, Народна библиотека Србије
svetlana@nbs.bg.ac.yu

Комисија за развијање корисничких 
сервиса
Председник: Снежана Лађиновић
snezaladjinovic@yahoo.com 

Комисија за законодавна и правна 
питања
Председник: Боривоје Ђорђевић, Зајечар
biblioza@verat.net

Комисија за перманентно стручно 
усавршавање 
Председник: Гордана Љубановић, Народна 
библиотека Србије
gljubanovic@nbs.bg.ac.yu

Комисија за односе са јавношћу
Председник: Гордана Стокић, Катедра за 
библиотекарство и информатику
gstokic@politika.co.yu

Адресар председника комисија и 
секција Друштва
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Комисија за професионалну етику и 
промоцију интелектуалних слобода
Председник: Гордана Вилотић, Нови Сад
gordana@unsff.ns.ac.yu

Остале комисије до 30. октобра нису одржале  
конститутивне састанке, те су контакт особе 
и даље њихови координатори (одрђени на 
Скупштини Друштва).  

Комисија за библиотечке стандарде и 
нормативе
Координатор: Гордана Љубановић, Народна 
библиотека Србије
gljubanovic@nbs.bg.ac.yu

Комисија за издавачку делатност
Координатор: Драган Којић, Нови Сад
gbns@eunet.yu

Комисија за класификацију
Координатор: Гордана Шапоњић, Народна 
библиотека Србије
gsaponjic@nbs.bg.ac.yu

Комисија за развој научноистраживачког 
рада у библиотекарству
Координатор: Мила Стефановић, Крагујевац
Mila-Stefanovic@yahoo.com

Комисија за евалуацију и награђивање
Координатор: Жељко Вучковић, Нови Сад
zeljko@bms.ns.ac.yu

Комисија за развијање читалачких 
интересовања
Координатор: Ратко Чолаковић
vozar@ptt.yu

Секција за јавне библиотеке
Председник: Миљана Ђукић, Београд

milja@bgb.org.yu

Секција за матичне библиотеке
Председник: Весна Петровић, Сремска

Митровица
vozar@ptt.yu

Секција за високошколске библиотеке
Председник: Вера Петровић, Београд

Контакт: координатор Дубравка Симовић, 
Народна библиотека Србије

dubravkas@nbs.bg.ac.yu

Секција за специјалне библиотеке
Председник: Драгана Милуновић,

Народана библиотека Србије
draganam@nbs.bg.ac.yu

Секција за школске библиотеке
Координатор: Томислав Кењић

tomvken@yahoo.com

Секција за националне библиотеке
Координатор: Весна Ињац,

Народна библиотека Србије
injac@nbs.bg.ac.yu

СЕКЦИЈЕ:
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Заседао Управни одбор Библиотекарског друштва СрбијеЗаседао Управни одбор Библиотекарског друштва Србије

Награда, комисије и чланаринаНаграда, комисије и чланарина

••  Управни одбор Библиотекарског друштва Србије, на седници одржаној 24. октобра ове Управни одбор Библиотекарског друштва Србије, на седници одржаној 24. октобра ове 
године, одлучио је да Награду „Стојан Новаковић” додели за издавачку продукцију у 2002/03. године, одлучио је да Награду „Стојан Новаковић” додели за издавачку продукцију у 2002/03. 
и 2004/05. години, односно да додели две награде, с обзиром на то да, због неактивности и 2004/05. години, односно да додели две награде, с обзиром на то да, због неактивности 
Друштва, у овом периоду нису додељиване награде.Друштва, у овом периоду нису додељиване награде.
Одлучено је да се подружнице Друштва писмом обавесте да нове предлоге за чланове комисија Одлучено је да се подружнице Друштва писмом обавесте да нове предлоге за чланове комисија 
и секција могу да упуте председницима ових тела до краја новембра ове године, како би могли и секција могу да упуте председницима ових тела до краја новембра ове године, како би могли 
да се сачине коначни спискови чланова комисија и секција. да се сачине коначни спискови чланова комисија и секција. 
Што се чланарине тиче, закључак је да се она може уплаћивати на следеће начинеШто се чланарине тиче, закључак је да се она може уплаћивати на следеће начине::
– библиотеке могу својим радницима уплатити чланарину на жиро рачун Друштва;– библиотеке могу својим радницима уплатити чланарину на жиро рачун Друштва;
– подружнице могу да прикупе чланарину, а затим да је уплате на жиро рачун Друштва;– подружнице могу да прикупе чланарину, а затим да је уплате на жиро рачун Друштва;
– сами библиотекари могу чланарину да уплате директно на жиро рачун Друштва.– сами библиотекари могу чланарину да уплате директно на жиро рачун Друштва.
Сви чланови Библиотекарског друштва су дужни да до краја године уплате чланарину за 2005. Сви чланови Библиотекарског друштва су дужни да до краја године уплате чланарину за 2005. 
(400 динара).(400 динара).
Примећено је да су неке библиотеке само уплатиле одређени износ за своје раднике, али Примећено је да су неке библиотеке само уплатиле одређени износ за своје раднике, али 
нису доставиле списак колега за које је чланарина уплаћена. Зато је потребно доставити и нису доставиле списак колега за које је чланарина уплаћена. Зато је потребно доставити и 
имена чланова Друштва за које је уплаћена чланарина, како би управа за 14. децембар, Дан имена чланова Друштва за које је уплаћена чланарина, како би управа за 14. децембар, Дан 
библиотекара, припремила чланске карте.библиотекара, припремила чланске карте.

Библиотекарско друштво Србије

расписује

Конкурс за доделу награде Стојан Новаковић
1. За период 2002–2003. година
2. За период 2004–2005. година

Награда се додељује аутору или групи аутора за објављено дело на српском језику из области 
библиотечко-информационе делатности (теоријски оглед, историјска студија, компаративна 
анализа, библиографија, штампани каталог и друго) које представља допринос библиотекарству.
Награда се састоји од дипломе и новчаног износа и уручује се на Дан библиотекара Србије, 14. 
децембра.
Образложени предлози достављају се Управном одбору Библиотекарског друштва Србије и 
садрже:
– два примерка књиге
– рецензију
– образложење предлога
– радну биографију
– библиографију радова
Предлози се примају до 30. новембра 2005. године.

Предлоге слати на адресу:
Народна библиотека Србије

За Библиотекарско друштво Србије
Скерлићева 1, 11000 Београд

° °

°°
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Потреба за израдом ретроспективних биб-
лиографија јавила се и код Срба, а и код других 
народа, врло рано. Презентовање писане и 
штампане продукције из прошлости појединих 
народа било је приоритет и јављалo се као 
потреба да се на једном мјесту нађе све што 
je наслијеђено из прошлости, а тиче се писане 
ријечи једног народа или државе. Током 19. 
вијека националне библиографије су попримале 
улогу средства за културну интеграцију по-
јединих нација и остварења књижевног и кул-
турног јединства појединих народа.

Наши библиографи, под утицајем европских 
дешавања, а преко јаких веза и утицаја из 
Пеште, Беча и Венеције, врло рано су започели 
рад на српској ретроспективној и текућој 
библиографији. Заметке текуће библиографије 
налазимо у првим, често трговачким новостима 
о новим књигама штампаним у тадашњим 
штампаријама. Жеља Захарија Орфелина да 
прибиљежи најновија издања типографије 
Димитрија Теодосија у Венецији (Славено-
сербски магазин, 1768), први је показатељ код  
наших учених људи за актуелношћу и потреби 
да се културној јавности презентују најновија 
штапмана издања. Крајем 18. вијека сличне 
пописе налазимо и у Новинама браће Маркидеса 
Пуље и Славено-сербским ведомостима Сте-
фана Новаковића.

Српска текућа библиографија развијала 
се као резултат појединачних напора, врло 
неравномјерно и без континуитета. У жељи да  
забиљеже, отргну од заборава и представе нове 
књиге читаоцима, наши стари библиографи 
су развили разнолику библиографску праксу 
и принципе одабира грађе коју су жељели 
презентовати јавности. Оснивањем Друштва 
србске словесности, Српског ученог друштва 
(на крају Академије наука), библиографски рад 
је добио на замаху, најчешће захваљујући чла-
новима и уредницима гласила ових друштава.

Међу првим библиографима који би се могли 
сврстати у озбиљније ауторе „условно речено” 
текућих библиографија, спадају: Јован Суботић, 
Димитрије Тирол и Мита Ценић.

Зашто условно речено? Већ у првом броју 
Летописа Матице српске (1842, 1, књ. 56, стр. 
128-134) Јован Суботић почиње објављивати 
библиографију под називом Књижество 
сербско и све до 1847. године ради на попису 
српских, али, онолико колико су му биле 
доступне, и хрватских књига. По Душану Пан-
ковићу, ова библиографија тек од 4. свеске (књ. 
59 за 1842. годину) поприма одлике српске 
текуће библиографије. Континуитет у текућој 
библиографији Ј. Суботић није успио да одржи 
током свих шест година бављења овим послом.

По неким историчарима библиографије, 
аутор прве текуће библиографије био је 
Димитрије Тирол, који је у Возаревићевом 
алманаху Голубица (1839–1844), који је у 
библиогарфским пописима, под називом Списак 
у Србији напечатани књига, пратио продукцију 
издања  Књажеско-сербске типографије, гдје је 
било књига и на страним језицима (бугарске, 
грчке, јеврејске – територијални принцип). 
Наш угледни библиограф Душан Панковић у 

Нови пројекат НБС на изради текуће библиографије 

Електронска Сербика
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свом Прегледу историје 
српске библиографије наводи 
да су у петој књизи Голубице 
забиљежена и издања  која 
су штампана у Књажеско-
српској печатњи од 1832. до 
1844. (објављене 1839–1844) 
и да се она апсолутно може 
сматрати ретроспективном 
биб  лиографијом.

Потом се појављују куму -
лативне годишње текуће биб-
лиографије. Секретар Дру-
штва Српске словесности 
Мита Ценић у Гласнику Дру-
штва српске словесности об-
јављује прилог Србске књиге 
у Београду на крају године 
1850. и за целу 1851. годину 
печатане, назначене редом 
којим су издане.

Послије Јована Суботића, Димитрија Тирола 
и Мите Ценића, знатно стручнији и значајнији 
рад на српској текућој библиографији започиње 
Ђура Даничић под називом: Библиографија 
српске књиге и књиге на другим језицима које 
се тичу Срба за 1856–1858. (Гласник Друштва 
српске словесности).

Даничићев рад на српској текућој биб-
лиографији наставио је Стојан Новаковић у 
Гласнику Србског ученог друштва (1868–1876), 
а под називом: Библиографија српске и хрватске 
књижевности са додатком онога што су 
странци о нама писали. Значајно је споменути 
да су обијица били библиотекари  у Народној 
библиотеци Србије.

Њихов рад настављају Драгутин Посниковић, 
са Библиографијом српске и хрватске књи-
жевности, (Гласник СУД, за 1877/78; 1883–
1884) и Данило Живаљевић: Српска и хрватска 
библиографија за 1893. (Споменик СКА, 1895).

Последња у овом низу, Живаљевићева те-
кућа библиографија, има 693 библиографске 
јединице, сређене по азбучном реду, по пре-
зименима аутора и стварним насловима 
књига. Што се тиче избора саме грађе, Данило 
Живаљевић у свом предговору напомиње: „Кад 
сам понудио Српској краљевској академији да 
штампа ову библиографију, био сам прибрао 
само њен српски део, без обзира да ли су књиге 
штампане ћирилицом или латиницом. На овај 
ме корак навело једино то што је, услед наших 
слабих књижевних веза, врло тешко бележити 
хрватске књиге из Београда. Академија није 

примила овај мој предлог и, желећи одржати 
јединство српске и хрватске књижевности, 
тражила је да своју библиографију допуним 
и хрватским делом, уколико се то буде могло. 
Ово сам и урадио, али признајем да ће хрватски 
део бити непотпун, иако сам све употребио да 
прикупим што више хрватских списа.” (Српска 
и хрватска библиографија за 1893.  – Споменик 
СКА, 1895, књ. XXVII, стр. 1.)

Нажалост, послије Д. Живаљевића, кон-
ти нуитет у раду на српским текућим биб-
лиографијама није настављен.

Осим неких књижарских пописа по 
периодици, све до формирања Краљевине 
Југославије, значајнијег библиографског ра-
да на изради текућих библиографија није 
било. Формирањем нове државне заједнице, 
библиографија добија оквире југословенске 
текуће библиографије и у оквиру тог критерија 
спорадично излази у разним видовима све 
до Другог свјетског рата, а потом оснивањем 
YUBIN-а, 1948. године, текућа библиографија 
добија своје коначне државне оквире и, до 2002. 
године, бави се издавањем нама добро познатих 
свезака Библиографије Југославије.

Сербика – Нове иницијативе на изради 
српске текуће библиографије
Од српске текуће библиографије Данила 

Живаљевића (за 1893, објављене 1895) до 
данас протекло је више од сто година, цијели 
један вијек, и огромна празнина у српској 
култури коју покушавамо попунити српским 
ретроспективним библиографијама, а чији 
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су, опет, основни извори увијек биле текуће 
библиографије.

Током 2003. године Народна библиотека 
Србије преузима обавезе израде текуће Биб-
лиографије Србије по територијалном принципу, 
на основу обавезног примјерка, а потом ради 
и на изради пројекта под називом Сербика, 
који је био предмет низа састанака у Народној 
библиотеци Србије.

Од 2005. године, у сарадњи са другим 
биб лиотекама у Србији, НБС почиње  рад 
на прикупљању, селекцији, каталошко-биб-
лиографској обради и изради годишње текуће 
библиографије Сербика у две свеске, која ће се 
публиковати у електонској форми. На састанку 
чланова Уређивачког одбора, одржаном 15. 
септембра 2005. године у Народној библиотеци 
Србије, представљена је концепција пројекта 
Сербике, изабрани чланови Уређивачког одбора 
(НБС, УБ, БМС, НУБ  Бања Лука, БСАНУ), 
главни уредник (мр Здравка Радуловић), ре-
дактори (Светлана Јанчић, Љиљана Давидовић, 
Сло  боданка Комненић, Марија Јованцаи и 
Штефанија Маћко). На састанку се разговарало 
о свим тачкама у везаи са процесом рада на овој 
библиографији, предложена су нова рјешења и 
усвојени основни критерији обима, селекције и 

одабира грађе која ће бити уврштена у корпус 
српске текуће библиографије за 2005. годину. 
Навешћемо само неке од најбитнијих ставки 
које су на овом састанку једногласно усвојене:
– Сербика 2005 обухвата грађу објављену било 
где у свету 2004. и 2005. године, пристиглу 
током 2005. године свим видовима селективне 
набавке у библиотеке Србије. 
– Годишњи циклус излажења српске текуће 
библиографије састојаће се од  двије свеске:
– Сербика 1 (монографске публикације и не-
књижна грађа);
– Сербика 2 (серијске публикације); 
– У првој свесци сређеној по УДК, поред 
монографских публикација, библиографски ће 
се пописати и официјелне публикације, преводи, 
некњижна грађа (музикалије, звучни снимци, 
видео-снимци, картографска и сликовна грађа). 
– Друга свеска (сређена по наслову) обједињује 
серијске публикације у штампаној електронској 
форми. 
– Уз библиографију монографских публикација 
и некњижне грађе урадиће се неопходни 
регистри (именски, предметни, регистар нас-
лова, регистар изворних наслова, регистар 
земаља објављивања, УДК регистар). 
– За текућу библиографију серијских пуб-

ликација предвиђена је израда регистра 
наслова, УДК регистар и ISSN бројева.

Предложено је да се са овог састанка 
покрене иницијатива за формирање 
радне групе од стручњака из већих 
библиотека Србије, који би размотрили 
могућност формирања базе и 
похрањивања наших и иностраних WEB 
страница, по принципима Сербике, у 
заједничку електронску базу која би била 
претражива и отворена за кориснике. 

Извори из којих се преузима грађа 
– Грађа ће се преузимати из Узајамне 
базе COBISS.SR. У почетку ће у израду 
Сербике 2005 бити укључене највеће 
библиотеке Србије: Народна библиотека 
Србије, Библиотека Матице српске, 
Универзитетска библиотека „Светозар 
Марковић” у Београду, а касније и друге 
библиотеке чланице система COBISS.
SR.  
– Грађу Сербике чине публикације 
које су прикупљене свим видовима 
на бавке (размена, куповина, поклон, 
обавезни примјерак), а  пристигле су у 
библиотеке Србије током текуће године. 
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Сербика не обухвата грађу која није набављена 
за библиотеке у Србији, а о којој постоје само 
информације у светским базама података, што 
значи да ће се радити de visu, како би сама 
библиографија имала примарни, најпоузданији 
вид израде националних библиографија.

Посебно је наглашено да је од Народне 
и универзитетске библиотеке из Бањалуке 
добијена подршка за израду Сербике, да они 
сматрају да би било добро да у Сербику буду 
укључене и публикације објављене у Републици 
Српској. Од њих смо такође добили и контролну 
листу аутора из Републике Српске који пишу 
на српском језику и који су Срби, као и листу 
наслова серијских публикација за које се ISSN 
бројеви додељују у Сарајеву у Народној и 
универзитетској библиотеци БиХ.

Критеријуми за израду Сербике  
– српски језик;
– национална припадност аутора;
– предметни – „други о нама”.

Сербика обухвата следећу грађу: 
– Све публикације објављене на српском 
језику било где у свету ван граница територије 
Србије. 
– Све публикације Срба који живе изван граница 
територије Србије објављене на страним 
језицима. 
– Све преводе дела српских аутора објављене на 
било ком језику и било где у свету ван граница 
територије Србије.
– Све преводе са српског језика објављене било 
где у свету ван граница територије Србије.
– Све публикације о Србима, српској култури, 
науци, историји, уметности, објављене на 
било ком језику и било где у свету ван граница 
територије Србије („други о нама”).

Напомена: Уврштене публикације морају 
задовољити бар један од предвиђених 
критерија!

Набавка грађе за Сербику (размена, 
куповина, поклон, обавезни примерак)
Размена
За набавку „патриотике” НБС и друге биб-

лиотеке учеснице у изради Сербике користе 
своје постојеће мреже институција сарадница у 
свету, али се и обавезују да учврсте и унапреде 
своју сарадњу са тим институцијама управо на 
пољу набавке „патриотике”. 

Куповина
Народна библиотека Србије, а сасвим изве-

сно ни друге библиотеке у Србији, тренутно 
не поседују никакав буџет за куповину „пат-
риотике” објављене у другим земљама. 

Уколико је интерес наше државе да се проце-
нат набавке „патриотике” повећа за додатних 20 
до 30 одсто, Министарство културе би у наредном 
периоду, већ у почетку, морало да најве ћим 
биб лиотекама и учесницама у изради Сербике 
додели посебан годишњи буџет (подељено на 
месечном нивоу) за куповину „патриотике”. 
Стручњаци за набавку „патриотике” би тај 
буџет трошили на куповину „патриотике” из 
иностранства која не може да се набави другим 
видовима набавке, а о којој постоје релевантне 
информације проистекле из електронских 
каталога светских библиотека, иностраних 
националних текућих библиографија и других 
светских база података. 

Поклон
Поклон је вид набавке који се не може 

контролисати у већој мери, али свакако има 
свој значај. Додатним напорима стручњака 
наведених библиотека и кроз сарадњу са 
различитим институцијама у свету, посебно 
са припадницима наше дијаспоре, могуће је у 
извесној мери повећати и набавку „патриотике“ 
путем поклона, кроз систем такозваног 
„изазваног поклона”.

Пред стручњацима Народне библиотеке 
Србије и осталих библиотека укључених у рад 
на изради ове библиографије стоји озбиљан, 
високостручан и одговоран посао. Прилив 
грађе у библиотеке путем размјене и поклона 
био је значајан вид библиотечке набавке, али 
за оквире Сербике недовољан. Пред нама 
стоје обавезе успостављања нових контаката 
са издавачима из српске дијаспоре: културних 
центара и друштава, Српске православне цркве, 
института, факултета, књижара и угледних 
личности, који би могли значајно допринијети 
да се прикупи што више грађе, како би у оквиру 
Сербике имали достојну презентацију српског 
духовног стваралаштва насталу изван граница 
Србије.

Здравка Радуловић
Народна библиотека Србије
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Високошколско образовање библиотекара у 
Републици Српској могуће је једино на Одсјеку 
за општу књижевност и библиотекарство 
Филозофског факултета у Источном Сарајеву. 
Овај oдсјек има релативно дугу традицију, јер је 
основан 1971. године на Филозофском факултету 
у Сарајеву, у вријеме када је већина европских 
земаља уводила, или већ увела, библиотекарство 
у редовне студије на академском нивоу. 
Међутим, након избијања ратних сукоба на 
простору Босне и Херцеговине, 1992. године, 
у Републици Српској, није било могуће 
одмах успоставити наставак високошколског 
образовања библиотекара. Услови за то су се 
стекли тек  1997. године, када је, на иницијативу 
тадашњег ректора Универзитета у Српском 
Сарајеву, проф. др Војислава Максимовића, а уз 
подршку и других професора који су прије рата 

предавали на Одсјеку за општу књижевност и 
библиотекарство, обновљен рад одсјека, али по 
измјењеном и проширеном наставном плану. 
Студентима и постдипломцима, који су започели 
студије прије рата на овом одсјеку, признати су 
сви положени испити и омогућен им је даљи 
наставак студија. На тај начин је дипломирало је 
шест студената, одбрањена су два магистарска 
рада и три докторске дисертације. 

Према новом, измијењеном и проширеном 
наставном плану и програму, прва генерација 
студената на Одсјеку за општу књижевност 
и библиотекарство Филозофског факултета 
у Српском Сарајеву, уписана је школске 
1997/1998. године. Од тада се континуирано, 
сваке школске године, на  прву годину студија 
просјечно уписивало око 20 студената. На 
пријемним испитима у школској 2005/06. 
години примијетно је знатно веће интересовање 
бруцоша за студирање на овом одсјеку, па осма 
генерација има 30 студената. 

На Одсјеку за општу књижевност и биб-
лиотекарство изучава се 28 наставних предмета, 
подјељених у четири године студија. У свим 
облицима наставног рада (предавања, вјежбе, 
консултације, семинарски и дипломски радови 
итд.) тренутно учествује 14 стално запослених 
наставника (проф. др Бранко Летић, проф. др 
Љубомир Зуковић, доц. др Драган Бараћ, доц. 
др Симо Нешковић, доц. др Војо Ковачевић, 
доц. др Миодраг Марковић) и сарадника (мр 
Рајко Петров Ного, мр Саша Кнежевић, мр 
Маја Кујунџић, Весна Мићић, Сања Куљанин, 
Наташа Костић и Ања Јефтић) и 11 хонорарно 
ангажованих наставника (проф. др Војислав 
Максимовић, проф. др Новица Петковић, 
проф. др Јован Делић, проф. др Драгољуб Ве-
личковић, проф. др Синиша Јелушић, проф. др 
Милан Миљевић, проф. др Данимир Мандић) 
и два хонорарна сарадника (мр Милена Мак-
симовић и Митар Петровић). Настава се изводи 

Високошколско образовање 
библиотекара

у Републици Српској 
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у облику предавања и вјежби. Сви предмети 
су двосеместрални и полажу се усмено или 
писмено, а у највећем броју случајева и писмено 
и усмено. У току II и III године студија, студенти 
су обавезни да напишу по један семинарски 
рад из књижевности и библиотекарства, а у 
току шестог семестра треба да узму тему за 
дипломски рад из једне од ове двије области. 
Након што положе све  испите предвиђене 
наставним планом и одбране пред комисијом 
дипломски рад, студенти стичу звање 
дипломираног компаративисте и библиотекара. 

Сходно образовном профилу, на овом одсјеку 
стручни предмети обухватају двије области: 
књижевност и библиотекарство, а наставни 
план је конципиран тако да су  књижевни 
предмети у настави два пута више заступљени 
од библиотечких. На четири године студија 
проучава се 12 предмета из књижевности: 
(Тео рија књижевности, Општа и компаративна 
књижевност I, Стара српска књижевност, 
Опш та и српска усмена књижевност, Општа и 
компаративна књижевност II (Роман I), Историја 
свјетске драме и позоришта I, Српска књижев-
ност 18. и 19. вијека, Општа и компаративна 
књи жевност II (Роман II), Српска књижевност 
20. вијека, Историја свјетске драме и позоришта 
II, Општа и компаративна књижевност III 
(Поезија и критика) и Књижевност осталих 
јужнословенских народа. Овако велики број 
предмета из књижевности, осим што је потребан 

да би студенти стекли адекватно знање за 
професију компаративисте, свакако је велика 
стручна потпора и за професију библиотекара, 
јер смо свједоци да у највећем броју данашњих 
библиотека доминира литература из области 
књижевности. То би требало да подразумјева 
да су библиотекари добро упућени у ову област, 
како би могли успјешно одговорити захтјевима 
корисника.

Веома широко, па чак можемо рећи и 
енциклопедијско знање, које је потребно  биб-
лиотекару, као и компаративисти, употпуњено 
је и предавањима из слиједећих предмета: 
Савремени српски језик, Страни језик I, Физичка 
култура, Педагогија и психологија, Латински 
језик, Страни језик II, Теорија информација, 
Историја умјетности, Методологија научног 
рада и Публицистичка стилистика. Стичући 
основна знања из наведених предмета, студенти 
постају веома широко образовани и добро 
информисани, што је један од предуслова за 
успјешно бављење професијом библиотекара. 

Па ипак, без одређеног ужестручног знања 
из области библиотекарства не би било могуће 
адекватно образовати будуће библиотекаре. 
Због тога, да би стекли звање библиотекара, 
студенти на Одсјеку морају  да положе и испите 
из слиједећих  предмета: Историја писма, књиге 
и библиотека, Каталогизација, Класификација, 
Библиографија, Организација библиотека и 
Информатика. Сваки од ових предмета пружа 
одређена теоријска и практична знања битна за 
свеукупно стручно образовање библиотекара. 
На предавањима студенти, углавном, стичу тео-
ријска знања, а на вјежбама се практично обу-
чавају за обављање библиотечке дје лат ности.

Настава из Историје писма, књиге и биб лио-
тека подразумјева проучавање опште истори је 
писма, затим настанка, развоја и врста књи га, 
те сагледавање настанка и развоја најпознати  јих 
библиотека у свијету и на просторима Србије и  
Црне Горе и Босне и Херцеговине. Студенти 
испит из овог предмета полажу усмено, након 
одслушаног другог семестра, а  дужни су да 
одговоре на најмање три питања, од којих је 
једно из историје писма, друго из историје 
књиге, а треће из историје библиотека.

Из предмета Каталогизација студенти стичу  
теоријска знања о развоју каталогизације, за-
дацима и врстама библиотечких каталога и 
њиховој улози у пружању информација, као 
и практична знања првенствено везана за 
методологију израде алфабетских каталога 
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мо нографских публикација. Испит се полаже 
практично и усмено, након четвртог семестра. 
Практични дио испита је елиминаторни и 
подразумјева израду каталошких листића за 
монографске публикације.

На предавањима из класификације студенти 
се упознају са улогом, настанком и развојем 
библиотечких класификационих система, док 
је основни циљ вјежби практично овладавање 
процеса класификације према систему Универ-
залне децималне класификације (УДК). У скла-
ду с тим, конципиран је и начин полагања ис-
пита, па се састоји из практичног и усменог 
дијела. 

На четвртој години студија проучавају се 
три предмета битна за стручно образовање 
библиотекара: Библиографија, Организација 
биб лиотека и Информатика. Основни циљ  пре-
давања из Библиографије је упознавање са 
теоријом, историјом  и методологијом библио-
графских истраживања, док се на часовима 
вјежби студенти припремају и оспособљавају 
за самосталан рад на изради различитих врста 
библиографија. Испит се полаже писмено и 
усмено на крају осмог семестра.

Наставне активности из Организације 
библиотека, првенствено подразумјевају тео-
ријско упознавање студената  са различитим 
типовима библиотека, њиховим задацима, 
функцијама и улогом у друштву, а у складу с 
тим и са њиховом организацијом и пословањем. 
У оквиру вјежби, колико то могућности 
дозвољавају, организују се и посјете различитим 
типовима библиотека, како би се студенти могли 
директно упознати са начином њиховог рада. 
На крају осмог семестра из овог предмета се 
полаже  само усмени испит.

У оквиру предавања и вјежби из  Информати-
ке студенти стичу елементарна знања о ос-
новним појмовима информатичке технологије и 
о коришћењу рачунара, односно најпознатијих 
рачунарских програма. Ово знање им је 

неопходно, јер се у данашње вријеме све више 
тежи  аутоматизацији библиотечког пословања 
у свим типовима библотека. 

Будућност Одсјека за општу књижевност 
и библиотекарство умногоме ће зависити и од 
реформи високошколског образовања у складу 
са захтјевима Болоњске декларације, које се 
увелико припремају. До сада је залагањима 
професора и асистената који изводе наставне 
активности из области библиотекарства1, 
направљен је приједлог наставног плана 
пре ма захтјевима Болоњске декларације. 
Овим планом предвиђена  је модернизација 
наставе и увођење нових стручних предмета 
из библиотекарства, као што су: Библиотечко 
пословање и аутоматизација, Заштита културне 
баштине (старе и ријетке књиге, дипломатичке и 
архивске грађе), Менаџмент у библиотекарству 
и Библиотечко право. У плану је чак и оснивање 
самосталне катедре за библиотекарство, као 
и могућност понуде будућим студентима да 
библиотекарство комбинују са било којом 
другом облашћу која се може студирати на 
Филозофском факултету у Источном Срајеву. 
Уколико се то заиста оствари, Република Српска 
ће имати заиста врхунски образоване и стручне 
библиотекаре, што је основни услов за успјешан 
рад и развој библиотека, а самим тим и научно-
истраживачког напретка државе.

1 Проф. др Војислав Максимовић, доц. др Драган Бараћ, 
проф. др Данимир Мандић, мр Милена Максимовић (виши 
асистент), Весна Мићић (асистент)

Весна Мићић
Одсјек за општу књижевност и 

библиотекарство
Филозофског факултета Универзитета

у Источном Сарајеву
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Савремена школа, савременост у образовању, 
иновације у настави, појмови су са којима 
се свакодневно сусрећемо. Без обзира који 
појам прихватили, суштина је да се теоријске 
поставке савремености и практично примене. 
Осавременити образовање не значи само 
осмишљено приредити уџбеник, већ цео нас-
тавни процес и све ваннаставне активности реа-
лизовати у складу са новонасталим про менама.

Ако новине у образовању гледамо кроз 
усмеравање на квалитет и трајност усвојеног 
знања, кроз елиминацију одређених сувишних 
садржаја, кроз извесне промене у начину 
преношења знања и кроз настојање да се 
максимално развије креативност ученика, 
за све то морамо имати квалитетан кадар и 
одговарајуће услове за рад.

Промене у образовању без подршке људи 
који их спроводе и објективних услова за њихову 
реализацију неће дати резултате.

Савремена настава не егзистира само на 
уџбенику. Он је намењен ученицима за рад код 
куће. У школи их наставници, користећи додатне 
изворе информација и вешто комбинујући 
наставне методе, уводе у одговарајућу про-
блематику.

Иако је образовање претрпело више реформи, 
ниједна није умањила значај библиотеке.

Савремена настава јача улогу и значај 
библиотеке, обезбеђујући јој два централна 
места: централни део зграде за смештај и 
централно место у реализацији васпитно-
образовног процеса.

Од складишта књига библиотека постепено 
прераста у место где се учи и активно ради. 
У новом амбијенту поступно се потискује мо-
нолошка метода као основни облик рада, сма-
њује се дистанца наставник–ученик, ост ва рују 
природније комуникације, развија истражи вачки 
дух и подстиче креативност ученика, уз пре-
вазилажење клишеа традиционалне нас таве.

Библиотека корисницима обезбеђује право-
времену доступност информацијама, директно 

утиче на стварање читалачких навика и 
формирање стваралачког духа код ученика, 
а наставном особљу помаже у реализацији 
програма из свих наставних предмета.

У тимском раду библиотекар постаје најбољи 
сарадник у настави, а све нас то обавезује да се 
у библиотеке циљано инвестира.

Свака инвестиција у библиотечке књижне и 
некњижне фондове, у техничку и рачунарску 
опрему, вишеструко се враћа.

Нажалост, у великом броју школа остало 
се само на теоријским поставкама значаја биб-
лиотеке и није задовољен ни минимум стандарда 
који егзистира већ тридесетак година.

Материјална ситуација је битан, али не и 
пресудан фактор у решавању низа проблема.

Најважнији фактор у решавању проблема је 
човек, афинитет и спремност да се органозовано 
и тимски ради.

Недостатак одговарајућег простора може 
представљати тренутни или дугорочнији 
проблем.

Проблеми кадра и опреме библиотека могу 
се, и у постојећим условима, веома успешно 
решавати.

Унапређењу струке доприносе одговорни 
библиотекари који воле библиотечки посао, 
који су се квалитетним радом изборили за свој 
статус, наметнули колективу и директору, што 
је можда и најпресудније за постојање и рад 
библиотеке.

Улагања у библиотеке различита су од школе 
до школе, а у општој беспарици висина улагања 
најчешће зависи од директора школе.

Ако директор, као педагошки руководилац, 
има позитиван став према новинама у 
образовању, ако правилно схвати сврсисходност 
постојања библиотеке и успе да укаже 
колективу на значај тимског рада, библиотека 
ће функционисати и створиће се реални услови 
за њено брзо прерастање у медијатеку.

Такав директор обезбедиће простор и ство-
рити најоптималније услове за рад.

Улога библиотеке у савременом образовању

Превазилажење клишеа 
традиционалне наставе
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Постараће се за сталан и квалитетан кадар, 
за пуно радно време и за сигурно радно место 
које финансира надлежно министарство.

Издвајаће наменска средства за попуну 
фондова, а код набавке ће поштовати предлоге 
и сугестије библиотекара.

Настојаће да библиотекар несметано реа-
лизује план рада у потпуности и неће га 
померати на замене одсутних колега.

Подстицаће стручно усавршавање биб-
лиотекара и пажљиво ће анализирати стати-
стичке и друге извештаје које библиотекари 
уредно припремају на крају сваке школске 
године.

Уз такве директоре библиотекари ће моћи 
да превазиђу тешкоће и успешно реше све 
проблеме.

Проблем простора евидентан је код великог 
броја школа.

Мало је школа новије градње са наменским 
библиотечким простором.

Школе старије градње углавном имају ог-
раничен број класичних учионица као основни 
простор за васпитно-образовни рад. Код њих је 
недостатак простора  најизраженији.

У следећој групи су школе са постојећим 
ненаменским простором који се, уз адаптацију, 
може претворити у функционалан наменски 
простор.

Најмањи је број школа са дограђеним биб-

лиотечким простором који у потпуности 
може одговарати намени само ако је у 
школској згради.

Решавање простора је обавеза сваког 
директора, јер се мора имати у виду да 
наменски простор стандардних величи-
на омогућава: смештај комплетног 
фонда на једно место, формирање чи-
таонице, рад секције, несметану са-
радњу са наставним особљем и ак тиван 
рад са ученицима.

До обезбеђења оптималних услова за 
рад библиотекар се мора прилагодити 
ситуацији и, у конкретном простору, 
максимално искористити постојећи 
фонд и опрему.

Савремена школа захтева и промену 
вишегодишњег односа према кадру.

Много је библиотека које су уточиште 
за наставно особље неподобно за рад у 
учионици, наставнике чији је предмет 
укинут, дугогодишње директоре који не 
желе, или не могу да се врате у наставу, 

наставно особље пред пензијом...
Чињеница је да радник који је неподобан 

за свој позив још мање може да пружи на 
новом послу који захтева додатна знања и 
квалификације.

Савремена школа, у недостатку библиотекара 
информатичара, захтева кадар изабран од нај-
способнијих и најкреативнијих наставника 
опредељених за нове обавезе. Од наставника 
спремних да брзо овладају струком и касније се 
стално стручно усавршавају.

Поред организационих способности и све-
страности, библиотекар мора поседовати ис-
траживачки дух и радозналост, мора бити 
прогресивно оријентисан, веома кооперативан 
и еластичан.

Такав библиотекар ће, осмишљеним планом 
рада са реално изводљивим садржајима, пос-
тизати запажене резултате.

Поред књиге, васпитно-образовну делатност 
библиотекар усмерава и на остале изворе 
информација. То га опредељује да мало ко-
ришћену или некоришћену техничку опрему 
стави у функцију.

Евидентно је да школе поседују доста 
техничке опреме закључане по кабинетима.

Поступним сакупљањем опреме и њеним 
концентрисањем на једном месту, стварају се 
могућности да опрему константно и сви користе 
под истим условима.
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Очигледна настава олакшава усвајање знања 
и јача сарадњу кроз тимски рад наставника.

Библиотекар сарадњу остварује са комп л-
етним наставним особљем током читаве школ-
ске године.

Анализама о коришћењу фонда и стати-
стичким подацима из непосредне праксе, 
сарадња се успоставља и са осталим стручним 
сарадницима.

Тако се демантује погрешно уверење да 
библиотека постоји због лектире и наставника 
језика.

Брзина научног и технолошког развоја, 
велика обавештеност ученика и њихова стална 
потреба за новинама, изискују да се, поред 
техничке опреме, у библиотечком простору 
нађе и рачунарска опрема.

Допринос само једног рачунара у библиотеци 
биће далеко већи него у кабинету информатике.

Систематско прикупљање некњижне грађе, 
техничке и рачунарске опреме и њихово 
коришћење у библиотечком простору ствара 
услове за трансформацију библиотеке у 
медијатеку.

Богатство фонда и опреме без конкретних 
информација о њиховом постојању и могућ-
ностима коришћења неће дати жељене 
резултате.

Савестан и стручан библиотекар системом 
каталога даје основне информације о фонду, 
а приказима и сталним обавештавањима о 
приновама фонда пружа драгоцену помоћ 
колегама у раду.

Поред доброг сарадника, библиотекар је 
и активан учесник у васпитно-образовном 
процесу.

Извођењем часова из области библиотекарства 
и опште културе у свим одељењима (два  до 
три часа по одељењу годишње), библиотекар 
допуњује ученичка знања и развија стваралачки 
однос према раду.

Наставне теме бира према узрасту ученика и 
расположивом фонду библиотеке, с циљем да се 
разјасне или допуне теже схватљиви појмови, 
да се предочи материја која није у редовном 
програму, а од великог је значаја за самосталан 
рад ученика.

Између осталог, библиотекар новим 
појмовима богати ученичка знања, указује 
им на изворе информација, на правилно 
коришћење приручне литературе, на селекцију 
информација, на комбиновање и логичко 
повезивање и директно утиче на савладавање 
технике учења.

Библиотекар је и иницијатор културних и 
јавних догађања.

Своју делатност реа-
лизује у самој библиотеци, 
на нивоу школе, или у 
сарадњи са медијима из 
локалне средине.

Тако библиотекар афир-
мише школу и ствара основу 
да се од локалне заједнице 
оправдано затражи помоћ у 
новцу или у опреми.

Поред редовних послова, 
библиотекар обавља и 
послове које му повери 
директор, а који су од 
интереса за функционисање 
школе.

То је само још једна 
потврда значаја личности 
школ   ског библиотекара и не-
заобилазне улоге биб лиоте  ке 
у савременом образовању.

Ђурђевка Јарић
Градска библиотека 

Панчево
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Библиотечка делатност је још давно показала 
интерес за маркетинг теорију. Маркетинг је, као 
пословна оријентација, већ доказао своју при-
менљивост  у различитим делатностима, како 
профитним тако и непрофитним,  па ту своје 
место налази и библиотечка делатност.   

Примена маркетинга у библиотекама је 
нарочито примeрeнa и оправдана у народним, 
јавним библиотекама које имају широк круг 
корисника, с различитим потребама. Аргумeнти 
за примену маркетинга у библиотекама  су да се 

њиме може постићи већи број корисника и што 
адекватније задовољавање њихових потреба, 
побољшање квалитета услуга, представљање 
библиотеке као важног информационог цент-
ра у локалној заједници, стварање личног 
идентитета библиотеке и повећања ефикасности 
пословања.

У библиотеци „Др Ђорђе Натошевић” оде-
љење маркетинга не постоји  као посебна ор-
ганизациона јединица, јер за то нема финансијске 
оправданости, али се запослени труде да им  
корисници буду у жижи интересовања и да 
изађу у сусрет  свим њиховим потребама. 

На Одељењу за одрасле и Дечјем одељењу 
још 2003. године је примећен   пад чланства 
у односу на претходну годину. Уочивши тај 
тренд,  запослени у библиотеци су предузели 
одговарајуће мере, не би ли дошло до  повећања  

броја чланова. Поред колективног чланства, 
које се већ  годинама примењује, на основу 
кога  запослени у једној фирми плаћају нижу 
чланарину од редовне,  уведена је и породична 
чланарина којом се корисницима омогућава 
упис два члана једног домаћинства за износ 
једне чланарине. Ово је дало одређене резултате, 
па је тако већ следеће године  број чланова био 
већи за 737, или 39,3 одсто од броја  уписаних  у 
претходној години. Уведене су и друге мере које 
се и даље примењују,  па се сада може  узети 

већи број књига, а продужен је и рок за њихово 
враћање. Продужење рока враћања може се 
обавити телефоном. На исти начин се могу 
добити и информације о слободним књигама.

Да би књигу приближило корисницима, 
особље се труди  да, нарочито нове књиге, стави 
у „слободан приступ” и постоји полица за нове 
књиге, где корисници, без устезања и било какве 
приче са библиотекаром,  могу да изаберу књигу 
која им одговара. На улазу у Библиотеку постоји 
и излог са новим насловима. С циљем да се 
корисницима, као и потенцијалним корисници-
ма, омогући да књигу и купе, Библиотека два пута 
годишње, у сарадњи са познатим издавачким 
кућама, организује продајне изложбе књига. 
Од ове године  Библиотека је и организатор 
продајне изложбе књига на отвореном простору, 
која се одржава у центру града.

Маркетинг у пракси
Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, Инђија
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Поводом Светог Саве, ученици првих разреда 
свих основних школа у Инђији, без плаћања 
чланарине, постају чланови  Дечјег одељења. 
Прваци, са својим учитељицама, тада буду гости 
Библиотеке. Организује се мали пријем,  на 
коме се млади чланови полако уводе у чаробни 
свет књиге. Анимација као облик активног рада 
са децом примењује се у циљу повећања броја 
чланова на овом одељењу. Поред већ устаљених 
наградних конкурса (Митровданска награда за 
најбоље дечје литерарне радове коју Библиотека 
већ радиционално додељује почетком новембра 
сваке године) и гостовања писаца за децу,  
у плану је и организација разних течајева, 
такмичења и часова прича.

Причаонице и луткарске игре би се орга-
низовале нарочито за  децу предшколског уз ра-
ста. Тако би се сасвим  мала деца навикавала на 
амбијент библиотеке и присуство књиге.  Такође  
се планира да и набавка на Дечјем одељењу буде 
прилагођена том циљу: куповина  сликовница са 
тврдим страницама, касета са дечјим песмама, 
бројалицама и, зашто да не, и понеком дечјом 
играчком. 

Библиотека има дугу традицију огранизовања 
књижевних вечери и промоција књига. Негује је 
и даље, позивајући у госте познате књижевнике 
и културне раднике.  Сваке године, десет дана 
пред Васкрс, у сарадњи са Књижевним клубом 
„Мирослав Мика Антић” из Инђије, одржава 
се вече духовне поезије под називом „Христу 
на дар”, а у Библиотеци гостују песници из 
целе земље. Библиотека се труди да о свим 
овим догађањима обавести  грађане путем 
штампања плаката, слањем позивница и огласа 
преко поште, као и оглашавањем у средствима 
јавног информисања. Већ двадесети пут за-
редом,  Библиотека  је организатор и домаћин 
Сусрета библиографа у спомен на др Георгија 
Михаиловића. Реч је о стручно-научном скупу 
који има савезни карактер и јединствен је у нашој 
земљи. Сваке Сусрете  прати и објављивање 
Зборника радова под истим називом, у коме се 
публикују стручни радови саопштени на скупу.

Библиотека је позната и по издавачкој 
делатности, по организовању изложби ликовних 
стваралаца у галеријском простору „Кућа 
Војновића” и током лета по културном програму 
„Сцена фест” на летњој позорници. Од прошле 
године у саставу Библиотеке је и Културни 
центар, који је за врло кратко време постао 
прави центар културних збивања у граду. 

Библиотека велику пажњу посвећује од но  -
сима са јавношћу и редовно организује кон-

фе ренције за новинаре како би грађани били 
информисани о битним догађајима у Биб-
лиотеци, а понекад  се  организују и пријеми 
за новинаре (уочи важнијих догађаја као што 
су Сусрети библиографа, чији значај прелази 
границе општине Инђија).

Од почетка 2005. године Библиотека има 
посебан вид комуникације са корисницима коју 
смо назвали Препоручите књигу коју желите 
да библиотека набави за Вас.  Корисници на 
специјално дизајниране и штампане листиће 
уписују жеље, а Библиотека затим углавном 
успе да набави све жељене наслове.

Размишља се и о давању већег значаја 
рекламном материјалу  и  припреми проспеката, 
каталога, плаката са препознатљивим логом 
Библиотеке.  Можда ће то у првом тренутку 
више коштати, али ће се  сигурно исплатити. Та 
исплативост се не може брзо уочити јер нема 
мерљивих резултата, али то су детаљи који 
повећавају углед установе.  Зар не би било лепо 
прваку кога бесплатно учлањујемо у Библиотеку 
поклонити, поред чланске карте, и балон са 
знаком Библиотеке чији је управо постао члан, 
или књиге које Библиотека издаје паковати у 
папирне кесе са лепо дизајнираним логом наше 
библиотеке? Лого  би требало да буде и на  
печату, ковертама, папирима за писма и дописе, 
позивницама и плакатима. Његово постојање је 
изузетно важно јер   дефинише  спољашњи имиџ 
установе. Можда би требало уложити напоре 
да се Библиотека нађе у туристичком водичу 
града или штампати разгледнице са мотивима 
из Библиотеке. Штампање старих разгледница 
нашега града из наше Завичајне збирке  
допринело би да се повећа интересовање шире 
популације за Библиотеку. Постоји још читав 
низ могућности да се и оваквим „ситницама” 
појача промотивни ефекат.

Уочава се и значај чешћег организовања 
тематских изложби и на Одељењу за одрасле и 
на Дечјем одељењу,  како за постојеће, тако и за 
потенцијалне кориснике (могуће је и пратити да 
ли је и за колико порастао број уписаних чланова 
током изложбе). Периодичност и трајање 
изложби  ће се ускладити са фреквенцијом 
долазака већине читалаца у Библиотеку (ради 
замене књига). Тематски ће бити везане како 
за активности одељења (нарочито за Дечје 
одељење) тако и за годишњице писаца, јубилеје 
или важне историјске датуме. Сваку изложбу 
ће пратити и каталог. Да би се корисници 
обавестили о новостима у Библиотеци може се 
редовно издавати и билтен приновљених књига, 
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а поједине књиге се могу рекламирати и зидним 
плакатима.

  Библиотека има своју веб презентацију на 
сајту  библиотеке нашег окружења, где се могу 
наћи основни подаци о њој. Међутим, подаци 
на сајту не би требало да буду само реклама за 
Библиотеку, што је сада случај, већ сервис за 
обављање редовне делатности, са могућношћу 
претраге каталога и наручивање наслова. То 
захтева опремање Библиотеке рачунарима, обез-
беђивање сталне интернет везе и присту пање 
Библиотеке систему Узајамне каталогизације. 
Стална интернет веза је обезбеђена преко  
општинског портала, па би требало  размислити 
о могућности куповине неколико рачунара, бар 
за  потребе   претраживања каталога Библиотеке.  
Сва како да је недостатак финансијских средста-
ва и скученост простора ограничавајући фактор 
да се то оствари.

Недостатак финансијских средстава такође 
утиче и на амбијент. Ако је он пријатан – 
простор пастелних боја, адекватно осветљен, 

уз добро грејање и пријатну музику –  може 
да пробуди жељу код људи да поново дођу 
у библиотеку. И особље својим понашањем 
треба да доприноси да  радна атмосфера буде 
пријатна. Само ако су усклађени сви елементи 
услужног амбијента, корисник библиотеке се 
може осећати пријатно. 

Библиотека има широку могућност да 
потребама корисника прилагоди асортиман 
услуга, као и библиотечких фондова. Утвр-
ђеним потребама треба да  прилагоди и начин 
дистрибуције библиотечке грађе и услуга, 
тежећи да њима обухвати што већи број 
корисника и свим корисницима олакша њихово 
коришћење. Поред већ уобичајеног и омиљеног 
слободног приступа књигама, у избору канала 
дистрибуције тежиште  треба ставити на оне 
који књигу воде до  читаоца.

Радмила Марковић
Народна библиотека

„Др Ђорђе Натошевић”, Инђија      

Инвентарисање у Градској библиотеци  Нови Сад

Традиционални и 
аутоматизовани системи

Инвентарисање библиотечке грађе може 
се урадити на различите начине. У неким 
библиотекама инвентарисање ће се обавити 
одмах након пристизања нових јединица у 
библиотеку, пре било какве библиографске 
обраде. Исто тако, могуће је прво урадити 
делимичну библиографску обраду, а тек онда 
физички инвентарисати поједине примерке.

Инвентарисање библиографске грађе је 
процес који није сам себи циљ, већ треба да у 
целом систему омогући ефикасно руковање 
целокупном библиотечком грађом.

Једна врста могућих проблема код тра ди-
ционалног начина инвентарисања су непра-
вилности које се јављају током процеса 
инвентарисања. Библиотекари најбоље знају 
какви се проблеми појављају приликом ру-
чног инвен тарисања. Може се догодити да 
се, непажњом, додели погрешан број, или да 
се погреши приликом уноса неких података. 
Различите неправилности се могу правилно 

постављеним системом контроле смањити, 
али се вероватно никад не могу у потпуности 
елеминисати. Резултат оваквог рада је систем 
у коме постоје грешке, понављање појединих 
инвентарних бројева и слично.

Наравно да и аутоматизовани системи за 
инвентарисање нису потпуна гаранција да неће 
бити неправилности, али се различите провере 
могу обављати аутоматски, чиме се могућност 
појаве грешке своди на минимум.

Аутоматизовани системи за инвентарисање 
могу да помогну библиотекарима на више 
начина. Са једне стране може се смањити обим 
физичких послова које треба обавити, односно 
тај посао се може убрзати, а с друге стране  
грешке се могу свести на минимум.

Предности електронских података о стању 
фонда су:
– подаци се уписују у поље 996
– збирни подаци (број примерака, укупан број 
примерака…)



Pan~eva~ko ~itali{te

55

– сваки примерак грађе има посебно поље 996
Грешке се не могу потпуно искоренити, а 

могу настати и нови типови грешака које са 
собом носи употреба рачунара.

Као прво, вероватно више не бисмо морали 
да бринемо о томе да ли смо уписали прави 
инвентарни број. Систем би требало да понуди 
неки од бројева који стоје на располагању. 
Ако је у пакету стигло више истих примерака, 
процес уноса података би могао да се ради само 
једном. Није потребно понављати унос свих 
података јер сви примерци имају заједничке 
податке, осим инвентарног броја. Самим тим 
се избегава било какав унос, јер се инвентарни 
број додељује аутоматски.

Након дефинисања примерака који су при-
стигли у одређеном пакету следи дефинисање 
броја приспелих примерака и њихова расподела 
по библиотечким огранцима. Приликом де фи-

нисања броја примерака систем стално 
прати да ли се број расподељених примера-
ка слаже са стварним бројем приспелих 
и упозорава корисника о евентуалним 
разликама.

Зависно од типа грађе којем припада 
одређени примерак, приказује се образац 
за унос података који одговара том типу. 
Образац би требало да аутоматски буде 
попуњен подацима који се могу преузети 
из библиографског записа.

Систем би подржавао сигнатуру са УДК 
бројевима. Аутоматски се нуди из базе 

по  датака поље УДК, одакле се може преузети 
УДК број који је додељен у току библиографске 
обраде. Систем стално проверава унете податке, 
јер ако смо унели да је начин набавке куповина, 
онда морамо да унесемо и цену.

Кад је у питању ручно инвентарисање, и ту 
су могући неки помаци. У Градској библиотеци 
у Новом Саду се инвентарише коришћењем 
програма ISIS и WINISIS. Помоћу разних пре-
траживања селектују се сви примерци из поља 
996 којима је неопходно доделити инвентарне 
бројеве. На овај начин се могу инвентарисати 
одједном сви примерци који су обрађени. Та-
кође је могуће инвентарисање по пакетима. За 
који ће се начин библиотека одлучити зависи од 
ситуације и обима посла. Ту се могу појавити 
грешке типа прескоченог инвентарног броја, 
недодавања инвентарног броја и слично, што 
се може избећи чешћом провером уноса ових 

података.
Системи за аутоматизовано инвен та-

рисање библиотечке грађе су ва жан део 
целокупног библиотечко-информационог 
система, па се инвентарисање не може 
посматрати нао независна целина, већ 
мора бити у тесној вези са осталим 
деловима система.

Јорданка Николић
Градска библиотека у Новом Саду
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Нове радне улоге савремених библиотекара 

Сналажење у обиљу 
информација

 Током протеклих миленијума постојао је 
проблем недовољности, непостојања или не-
могућности долажења до потребних ин фор-
мација. Крајем 20. и почетком 21. века дешава 
се потпуно супротно: претрпаност подацима, 
не могућност сређивања, обраде и сналажења са 
огромном количином података у задатом року.

Да ли је брз и непредвидив раст броја ин-
формација на почетку трећег миленијума пре-
прека или предност за савременог човека?

Феномен обиља информација данас је постао 
општа друштвена појава. Он није проблем 
по  је динца, већ проблем будућности читаве 
цивилизације.

Право је човека да се од сваке малигне појаве 
заштити, да настоји да је контролише, односно 
да њене негативне последице минимализује.

Како да човек трећег миленијума све више 
доступних информација користи на начин који 
га обогаћује и тако избегне опасност да га толико 
обиље информација ограничава и чак осакаћује? 
Човек трећег миленијума мора да научи да 
пронађе зрнца мудрости која су му неопходна 
као ослонац за добре потезе у компликованом 
информацијском систему.

Како да дође до потребних сазнања? За то 
најпре мора да има одговоре на неколико кључ-
них питања о феномену обиља информација: 
– Када је настала појава обиља информација;

– Који су узроци настанка информацијског 
преоптерећења;
– Зашто је производња информација и даље у 
експанзији ако већ постоји обиље информативне 
понуде;
– Како се испољава информацијска преопте-
рећеност;
– Како би требало да изгледа решење;
– Који се аспекти управљања обиљем инфор-
мација, који се препознају у утврђеној пракси 
у библиотекарству, могу унапредити и тиме 
допринети да се савремени човек рационално 
суочи са поплавом нових информација и да 
се оријентише и напредује у информацијама 
засићеном свету.

Показатељи 
Да би се дошло до поуздане информа ционе 

основе за описивање ове појаве, сагледавања 
каузалних односа и егзактног закључивања, 
неопходно је да се она анализира кроз одго-
варајућа мерења, односно квантификације. 

Пошто су информације мерене и дистри-
буиране на различитим медијима и медијским 
форматима, не постоји јединствен стандард за 
мерење нових информација створених сваке 
године, тако да су стручњаци разнолике врсте 
информацијских формата и медија свели на 
јединствени стандард – терабајте (1 терабајт 

ODRAZ

Када се човек нађе на самртној постељи, тешко да ће се кајати што је послао сувише мало 
електронских писама, учествовао у сувише мало састанака, премало гледао бескрајне сапунске 
опере на телевизији, стигао да погледа премало рекламних кампања за Coca-Colu или сувише 
ретко безглаво јурцао унаоколо, без обзира на то да ли је то чинио авионом, таксијем или по кибер 
простору (или, као што је то уобичајено на сва три начина). Када људе упитају шта им заиста 
нешто значи, одговори су по правилу „дружење са блиским пријатељима”, „породица”, „моћи да 
учиниш нешто за друге”, „доживљај природе”, или можда – за одређену групу људи – „спознаја” 
или „нека врста разумевања ствари”. Има разлога да се ти одговори схвате озбиљно, они су 
вероватно – искрено дати.1

Биљана Ивановић из библиотеке Министарства финансија је, 11. октобра ове године, на Факултету 
политичких наука у Београду одбранила магистарски рад на тему Феномен обиља информација на почетку 
трећег миленијума. Председник комисије, која је прегледала и позитивно оценила њен рад, био је проф. др 
Мирољуб Радојковић, а чланови проф. др Војислав Ракић и проф. др Бранимир Стојковић, који је Биљани 
Ивановић био и ментор. 
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= 1012 бајтова, тј. 50.000 стабала претворено у 
папир и штампано).2

Студија проф. Петера Лимана (Peter Lyman) 
и његових колега са универзитета Беркли у 
Калифорнији указује да је само у 2002. години 
створено око пет ексабајта нових информација 
у медијима, штампи, филму, магнетних и оп-
тич ких медија за складиштење информација 
– 5 ексабајта = свим икада изговореним речима 
људских бића.3 

Историјски осврт 
Човек је вековима настојао да повећа брзину 

преношења информација. Све до 18. века брзи-
на преноса информација била је повезана 
са брзином кретања човека или животиња. 
Захваљујући научно-техничким открићима, 
на  рочито развоју елек тронике, теле фоније и 
друго, информације почињу да много брже и 
масовније путују светом.

То повећање брзине преноса информација 
код многих ствара утисак да је она свуда присут-
на. Информација данас (у најширем смислу 
речи) толико прожима човекову свакодневицу 
да се претвара у потребу за коју се у просеку 
од зарада издваја колико и за традиционално 
основне потрепштине – стан, одећу и храну.

Зато се крај 20. и почетак 21. века зове 
„информацијско доба”.

Слика ситуације
Човека трећег миленијума вишак информа-

ција прогони свуда: у кући, на улици, на 
послу, на одмору… Оне ударају на сва чула: од 
традиционалних медија, преко електронских 
мрежа, уличног притиска билбордима и дис-
плејима, до интерактивне комуникације.

Све је претворено у медиј, у оно што 
преноси информацију. Човек је изложен удару 
слова и слика са: омота у који је стављен хлеб, 
шоље из које пије јутарњу кафу, мајице детета 
које креће у школу… Човек новог миленијума 
у само једном из дању дневног листа има на 
располагању више штампаних информација 
него што је укупан број информација на које би 
наишла особа током читавог свог живота у 17 
веку.4 Савремени појединац, који поседује персо-
нални рачунар умрежен на интернет, располаже 
са више информација него обе светске силе у 
Другом светском рату, и то по цени која је мања 
него једно узлетање борбеног авиона.5

Услед промене у системима комуницирања 
долази до тако брзих промена да је рукопис у 
тренутку када аутор напише последњу реченицу 

често већ застарео. Људи данашњице су пред 
најновијом појавом – неконтролисане брзине 
пораста количине информација.

Појам и дефиниција обиља информација
Брзина којом информација овладава модер-

ним светом измиче могућности контроле и 
разумевања, па долази до појаве преоптерећења 
информацијама, које се формули ше као захте ви 
у обради у односу на утврђени капацитет оп-
терећења. Захтеви и капацитети се могу опера-
ционализовати у категоријама рас положивог 
времена, а односе се на дату суму/квантум ин-
формација које се морају обрадити за одређено 
време. Уколико капацитет појединца дозвољава 
да количина мања од понуђене суме информација 
буде обрађена у расположивом времену, онда је 
реч о информацијском преоптерећењу.

Информацијско преоптерећење настаје када 
се капацитет појединца у обради (количина 
информација коју појединац прихвата и уклапа у 
процес одлучивања током одређеног временског 
периода) не поклапа са наметнутим захтевима 
за обраду информација (количина информација 
коју појединац настоји да уклопи у целину како 
би обавио одређени задатак).

Последице
Обиље информација за последицу има оску-

дицу пажње која више не може да се ефективно 
распореди на огроман број информација.

Људи на обиље информација најчешће реагу-
ју на два екстремна начина:

– или стално примају (читају, гледају, слуша-
ју) и никад се не затварају пред приливом ин-
формација, у нади да ће се нешто уистину ново 
појавити и помоћи им да реше одређен проблем 
(у том случају постају паралисани превеликим 
бројем информација);

– или се затварају пред новим информацијама, 
уздајући се у старо знање и идеологију и стога 
доносе лоше одлуке, односно решења која су 
одговор на прошле а не на садашње и још мање 
на проблеме које поставља будућност.

Можда је информација која би решила одре-
ђени проблем савременог човека надохват руке, 
али он нема репере којима би одабрао праву 
информацију. Како да се одвоји битно од небит-
ног, ин формација од дезинформације, порука од 
шума, када је понуда скоро безгранична?

Како да човек трећег миленијума мирно спава 
када сваки дан филтрирањем одбацује 99,99 
одсто информација које би могао да прими?

Како да буде сигуран да је онај десети део 
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промила који је искористио најрелевантнији за 
њега, ако није имао увид у остатак?

Проблем човека трећег миленијума није 
само обиље информација, већ акутни проблем 
сортирања информација – додатни труд и време 
које мора да улаже при одабиру информација.

Кључни проблем је и непостојање некакве 
„априорне” усмерености на сналажење у го-
ми ли информација и могућности с којима 
човек углавном не зна шта ће, будући да је 
под притиском императива брзине и гомиле 
„истовремених хитности”.

Слично као што изобиље материјалних до-
бара не само собом доноси срећу и мир, тако 
и комуникацијско изобиље изазива моралне 
кризе, конфликте, неуравнотеженост, а изобиље 
информација посебно паралише човекову спо-
собност да их схвати.

Проналажење решења
Човечанство се суочава са ситуацијом када се 

може добити више него што се може савладати. 
Намеће се скромност не само пред оскудицом, 
него и пред обиљем. Како да савремен човек 
васпита себе за кул туру скромности кад је 
његова људска природа склона гомилању вишка, 
па макар јој он шкодио? Која је алтернатива?

Решења не могу бити заснована на једном 
целовитом предлогу начина изласка на крај с 
бујицом информацијске понуде – сну о друштву 
без интернета, отказивању претплате на но-
вине… – укидању информацијског друштва.

Проблем се не може решити враћањем човека 
трећег миленијума неколико стотина година 
уназад. Алтернатива не може бити повратак 
на време када је стварана мања количина 
информативног садржаја или проналажење 
мере између „мање” и „веће” производње 
информација. Зашто? Зато што је проблем обиља 
инфор мација – цивилизацијски. То значи да га 
услов љава правац развоја постиндустријске 
цивилизације и информационог друштва.

Радикално решење би подразумевало реди-
рекцију тог правца развоја. То је ниво утопије 
и претпоставља радикалан и истовремен обрт 
у организацији друштва и у свести људи. 
Успоравање ритма пораста количине инфор-
мација је неостварива замисао, јер би то во-
дило елиминисању сваке душтвене промене 
(стагнација). Једино решење је палијативно. 
Шта то значи? Применом конкретних метода 
савремен човек може да покуша да: ублажи 
ефекте пре   оптерећења информацијама, побољ-
ша сво је способности прилагођавања и сагледа 

и искористи „позитивне” стране феномена 
обиља информација. Како да у томе успе?

Успешност овладавања „алаткама” које ће 
избрусити човекове аналитичке способности 
и олакшати му да се рационално суочи са 
поплавом нових информација и да се оријентише 
и напредује у информацијски засићеном свету 
зависи од комбинације вештина које се зову 
информацијска писменост. 

Имформацијска писменост је критична жи-
вотна вештина за сналажење у информацијској 
џунгли. Информацијски вешт појединац уме 
да нађе, процени и да користи информације у 
свим расположивим облицима. Информацијска 
писменост се данас уоби чајено препознаје као 
способност да се: правилно процени природа и 
количина неопходних ин формација за обављање 
одређеног задатка, неопходним информацијама 
приступа ефектно и ефикасно, критички про-
цене информације и њихови извори, одабра не 
информације уграде у знање и систем вред-
ности, информације користе ефикасно да би се 
остварила одређена намера и разумеју етички, 
социјални, економски и легални аспекти 
коришћења информација.

Да би људи трећег миленијума стекли ове 
способности – организација друштва и образов-
ни систем морају да буду другачији.

Зашто? Да би се изградио нови контекст за 
селекцију све веће количине информативног 
садржаја који ће ублажити негативне ефекте 
преоптерећења информацијама и омогућити 
излазак из стања информацијске сметености.

Улога библиотекара
Повећање количине доступних информација 

отвара значајне, нове радне улоге савременог 
човека, а посебно – библиотекара: у приступу, из-
бору, сажимању, процени и чувању информација. 
Нова привредна грана информацијског друштва, 
односно „четврте економије”, као решење за 
нови правац развоја који води огромном приливу 
информација на почетку новог миленијума могла 
би да одреди нову улогу јавних библиотека (као 
и база података) у информационом друштву.

Доступност и прегледност обиља инфор-
мација зависи од информацијских система 
као што су: каталози, базе података, адресари 
и остали видови логичких и системски раз-
врстаних података. 

Такву класификацију, контролу, стандарди-
зацију информација и креирање разних струк-
тура које ће омогућити брзо и ефикасно добијање 
потребних информација може дати комбинација 
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одговарајућих стручних методологија: библио те-
карства (библиотекари су практично неопходни 
кориснику у проналажењу жељене информације) 
и информатике, медија и комуникација у са ра д-
њи са бизнисом и менаџментом.

Сада се поставља главни стратешки задатак 
којим треба да се баве образовне институције, 
јавне библиотеке и друге одговарајуће установе. 
Историјски посматрано, те институције преузеле 
су на себе одговорност за ширење информација 
и знања доступних популацији у целини. Сада 
јавне установе за информисање морају поново 
да одреде своју улогу у испуњавању захтева 
јавности за информацијама у настајућем инфор-
мационом друштву. За то је нужна оцена потреба 
корисника, као и најбољи методи како да оне 
буду такве да приступ информацијама буде што 
продуктивније задовољен.

Ако је информација данас новац, тада но-
ве улоге јавних установа за информисање 
– библиотека, које ће омогућити откривање 
онога што је заиста потребно човеку трећег 

миленијума, те при том отворе и презентирају 
разне збирке или информације које би биле 
од значаја за заједницу која је окружује, сигур-
но долазе у центар пажње локалне владе и 
пословних партнера који би финансирали њихов 
рад на таквим пројектима.    

1 Eriksen, Tomas Hilan: TIRANIJA TRENUTKA: brzo i 
sporo vreme u informacionom društvu, Beograd, Biblioteka 
XX vek, 2003, str. 218 - 219
2 HOW MUCH INFORMATION? 2003 (Grupa autora), 
2003. (http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-
much-info-2003), 3 – 4 pp.
3 HOW MUCH INFORMATION, 2 p.
4  Mike Eisenberg, The Information School University of 
Washington,  INFORMATION LITERACY: ENSURING 
EFFECTIVE USE OF INFORMATION, 2004. (http://www.
ischool.washington.edu/ mbe/presentations/Info%20Literacy-
University%20of%20Puerto%20Rico%202-2004.ppt)
5  Lorimer, Rolend, MASOVNE KOMUNIKACIJE, 
Beograd, Clio, 1998, str. 320
6  HOW MUCH INFORMATION, 3 – 4 pp.

Биљана Ивановић
Библиотека Министарства финансија 

Републике Србије

Koliko je veliki „terabajt”?6

Kilobajt (KB)
1.000 bajtova ili 103 bajtova
2 kilobajta: stranica pisana pisaćom mašinom
100 kilobajta: fotografija niske rezolucije 

Megabajt (MB)

1.000.000 bajtova ili 106 bajtova
1 megabajt: manji roman ili 3.5 inča flopi disketa
2 megabajta: fotografija visoke rezolucije
5 megabajta: kompletna Šekspirova dela
10 megabajta: minut visokokvalitetnog zvuka.
100 megabajta: 1 metar knjiga na polici
500 megabajta: CD-ROM

Gigabajt (GB)

1.000.000.000 bajtova ili 109 bajtova
1 gigabajt: manji kamion pun knjiga
20 gigabajta: dobra kolekcija Betovenovih dela
100 gigabajta: sprat biblioteke pun naučne literature

Terabajt (TB)

1.000.000.000.000 bajtova ili 1012 bajtova
1 terabajt: 50.000 stabala pretvoreno u papir i štampano
2 terabajta: naučno- istraživačka biblioteka
10 terabajta: štampana kolekcija Kongresne biblioteke u Vašingtonu
400 terabajta: baza podataka National Climactic Data Center (NOAA)

Petabajt (PB)

1.000.000.000.000.000 bajtova ili 1015 bajtova
1 petabajt: trogodišnji podaci EOS-a (2001)
2 petabajta: sve naučno – istraživačke biblioteke u SAD
20 petabajta: svi hard diskovi proizvedeni 1995.
200 petabajta: sav materijal ikad štampan

Eksabajt (EB)
1.000.000.000.000.000.000 bajtova ili 1018 bajtova
2 eksabajta: ukupni obim svih informacija proizvedenih u 1999.
5 eksabajta: sve ikada izgovorene reči ljudskih bića
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SPEC

1. Шта је промовисање?
Важно је, пре свега, схватити да је про-

мовисање део већег маркетиншког плана. Многи 
људи мисле да су маркетинг и промоција исто, 
али није тако. Промовисање услуга нема сврху 
само по себи, па ако већ не постоји маркетиншки 
план за библиотеку или информациони центар, 
требало би да одговара одељку за развијање 
маркетинг плана пре било каквог даљег 
настављања. Промовисање укључује четири 
различита елемента, а сви имају  за циљ лакшу 
комуникацију између библиотеке и њеног 
крајњег корисника (target market):
1. Односи с јавношћу (public relations): 
допустити корисницима да знају за поруку 
библиотеке и рећи им шта библиотека може да 
им понуди.
2. Оглашавање (Advertising): плаћање за 
публицитет.
3. Подстицање (Incentives): уклањање или 
бесплатних или специјалних услуга.
4. Атмосфера (Atmospherics): амбијент и окру-
же  ње библиотеке или информационог центра.

2. Зашто промовисати?
Зашто се мучити промовисањем? Шта је са 

целом идејом „ако је изградиш, корисници ће 
доћи”? Промоција је заснована на претпоставци 
да људи желе да знају шта библиотека има да 
им понуди, иако им претходно није речено. 
Библиотекари се можда питају зашто нико не 
долази у библиотеку да користи фантастичне, 
и фантастично скупе, базе података, часописе 
или колекције књига. Библиотекар се можда 
пита зашто библиотека даје само једно 
референсно питање недељно. Када сусретну 
друге запослене у институцији и упознају вас 
други као библиотекара, обично упитају: „Ми 
имамо библиотеку”? И када се библиотека 
затвара, можемо се још увек питати зашто. 
Одговор је промоција, или потреба за тим. Како 
ће корисници знати за нове подухвате ако им 
није некако речено? Како ће корисници знати 
да библиотека постоји како би их услужила, 
ако се нико не помучи да библиотеку учини 

познатом? Како библиотека може опстати ако 
је нико не користи и не постоји оправдање за 
њено постојање? Промовисати, промовисати, 
промовисати! Освестити друге за постојање 
библиотеке. Нека библиотека буде неопходна!

 
3. Како започети
Много пре почетка прављења промотивног 

плана, има неколико чињеница које су неоп-
ходне. Најважније је да све подржи врх ме-
наџмент тима, јер промоција мора да буде 
укључена у буџет библиотеке и интегрисана у 
процес планирања за библиотеку. Без подршке 
менаџмента за промоцију, неће се наћи места за 
библиотечку промоцију, и стога ће бити веома 
тешко, чак и немогуће, да се постигне. Мора 
бити дефинисана сврха промотивног плана. 
Зашто промовисати занимљивости библиотеке? 
На ово питање се мора  одговорити упућивањем 
на библиотеку и организационом сврхом или 
мисионарским изјавама. Сврха промовисања 
библиотеке требало би да постоји, јер се ви 
трудите да испуните своју мисију. Питања која 
се постављају морају одговарати на шта, зашто, 
коме и како комуницирати:
1. Шта значи бити у комуникацији? Која је 
порука?
2. Зашто? (ово упућује на мисионарске изјаве и 
организациону сврху.)
3. Ко ће бити преносилац поруке? Шта 
је публика, корисник? (ово треба да буде 
дефинисано током израде маркетинг плана.)
4. Који медији и канали могу бити 
искоришћени за проток поруке?
5. Ко је одговоран за представљање 
промовисања?

4. Које су опције?
Одлуку о томе који медиј користити за 

промоцију је вероватно најтежа  у читавом 
процесу промовисања, јер има много опција. У 
ствари, машта је једини лимитирајући фактор! 
(у реду, и буџет!)  Питања која се морају имати 
стално на уму када одлучујемо који медиј 
или канал користити да бисмо обогатили свој 

Промовисање услуга
специјалне библиотеке
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информације?
2. Јесте ли искусили значајност?
3. Да ли су чињенице проверене?
4. Да ли сте искористили најбољи могући 
визуелни материјал?
5. Да ли је дизајн превише збркан?

Преостале битне одреднице које треба имати на 
уму, док се изложба поставља, јесу цена изложбе 
(на пример, да ли изложбени предмети захтевају 
специјални третман), осигурање (по себ но за 
позајмљене предмете), и сигурносни системи.

4ц. Специјални програми и догађаји
Следе примери за специјалне програме и 

догађаје које може да понуди једна специјална 
библиотека (опет зависно од тога који је тип 
установе у чијем је саставу библиотека):
1. Специјални гост говори или показује 
одабраној групи у самој установи.
2. Отворити центре или информационе сајмове 
да би изложбу сервисирали свим интересним 
странама.
3. Библиотечки оријентир за нове запослене.
4. Специјалне вежбе за запослене, укључујући 
семинаре који су едукативног карактера за 
кориснике.

    
4д. Новине, радио и телевизија
Неће све специјалне библиотеке сматрати 

маркетинг укључује: 
1. Хоће ли се досегнути маркет 
таргети?
2. Да ли ће обележена информација 
бити пријемчива?
3. Може ли организација развити 
или креирати тип медија који ће 
носити информацију?
4. Може ли организација поднети 
трошак?
5. Може ли одабрани медиј послати 
информацију у предвиђеном року?
6. Може ли се догодити да изабрана 
информација носи негативне 
консеквенце?

4а. Библиотека и институција 
производе материјале 
Следећи носиоци промоције, 

они који можда нису погодни за све 
специјалне библиотеке, пример су 
материјала који библиотека може да 
производи самостално:
1. брошуре;
2. флајери;
3. листе читања и библиографије;
4. новине;
5. годишњи извештаји;
6. букмаркс;
7. постери;
8. календари, распореди и водичи;
9. видео-материјали;
10. веб странице.

Када се одлучите који медиј користити за 
штампу, као што су новости или годишњи 
извештаји, морате имати на уму неколико 
питања:
1. Коме дистрибуирати информацију? 
2. Ко ће је послати?
3. Које је време прихватљиво?
4. Који ће се штампарски метод користити?
5. Који ће бити обим штампаног материјала?

4б. Изложбе
Зависно од типа специјалне библиотеке, 

изложбе могу бити прави медијум за 
промовисање, посебно за оне библиотеке 
које услужују интерне кориснике (као што су 
историјска друштва или музејске библиотеке). 
Следеће одреднице треба имати на уму када 
се користи изложба да би се промовисала 
библиотека:
1. Преносили сте важне, чињеничне 
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да је одговарајуће или неопходно да користе 
медијуме за промовисање, мада за неке врсте 
специјалних библиотека могу бити веома ко-
рисни и успешни. На пример, локална биб-
лиотека историјског друштва може огласити 
у новинама  оснивање радионице за израду 
родослова и придобити широку јавност.

Ипак, треба узети у обзир да ће овај подухват 
канале за промоцију коштати.

 
4е. Жива реч
Жива реч је досад најјефтиније и најефи-

касније средство за промовисање било које 
врсте библиотеке. Стога је важно да корисници 
имају позитивно искуство у библиотеци. Ово се 
може постићи посматрањем следећих неколико 
правила:
1. Увек бити љубазан и куртоазан.
2. Трудити се да имате згодно радно време.
3. Не заборавите на мале угодности, као што 
је папир за бележење и приручна оловка за 
заборавније кориснике.
4. Учинити да у центру библиотеке буде 
корисник.
5. Познавати кориснике, и покушати 
да се антиципирају њихове потребе за 
информацијама.
6. Преносити квалитетне информације.

5. Шта се дешава после промовисања?
Промоција није нешто што библиотека ради 

само једном и никад више. То је континуиран 
процес. Пре него што се промовисање понови, 
мора се оценити и детерминисати претходни 
успех. Ако је нов сервис промовисан, па ипак 
нико није дошао да га користи, тада је потребно 
нешто мењати пре нових промотивних покушаја. 
Држите се статистике, чак и оне основне, која 
прати колико посетилаца-корисника уђе у биб-
лиотеку и користи услуге. Ово би библиотеци 
требало да буде репер за вредновање промоције. 
Ако први покушај промовисања није прошао 
успешно као антиципирање, пробати други 
метод. 

6. Закључци
Специјалне библиотеке имају сличне или 

исте маркетиншке и промотивне потребе као и 

друге библиотеке. Ипак, специјалне библиотеке 
често имају мањи круг корисника, и морају 
се често утркивати са другим секторима у 
институцији за финансирањем и за другим 
изворима информација за кориснике. У том 
погледу успешна промоција је више него 
значајна за специјалну библиотеку. Довођење 
корисника у библиотеку да би користили 
услуге библиотеке, потребно је специјалној 
библиотеци да би специјално библиотекарство 
заживело и опстало.

7. Примери успешне промоције 
специјалних библиотека
Следећи примери стратегије су из кор по-

ративних специјалних библиотека, али ко-
ришћену стратегију може да примени било која 
врста специјалне библиотеке:
1. Мекгроу институција: месечно се дистрибуира 
библиографија недавно пристиглих материјала 
као кључ персонала.
2. Ексон: прави се полумесечна публикација; 
видео-запис који је оријентисан на новозапосле; 
брошуре које објашњавају коришћење базе 
података.
3. Сиетл, прва национална банка: квартални 
извештај; коришћење годишњег упитника; запис-
ници са свих састанака; слајд презентација; 
чланци и објаве из часописа везаних за банкарску 
делатност.
4. Џенерал фуд: брошура FAQ за нове запослене; 
филмски запис за оријенатцију, чланци и 
библиографске референце из компаније; 
табеларни прикази и дистрибуција; дисплеји.
5. Бел телефон лабораторис: интранет, брошуре, 
записници, демонстрације.

Ејми Бери,
Универзитет Јужне Каролине,
Школа за библиотекарство и 

информатику

Превела Ивана Илић,
позоришни библиотекар СНП-а

(Promoting Special Libraries Services, 
http://www.libsci.sc.edu/bob/class/clis724/
SpecialLibrariesHandbook/promoting.htm)
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АЛБУС, Нови Сад, одговорно лице Мирјана 
Мијатовић (директор развоја)
АМЕРИЧКИ КУТАК – Културни 
центар, библиотекар Александра Грујин 
americkikutak@nscable.net
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, библиотекар Весна 
Башић
БИБЛИОТЕКА ВОЈСКЕ – ВОЈНА ПОШТА 
5003, Петроварадин, библиотекар Мирјана 
Чудић
БИБЛИОТЕКА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА, 
библиотекар Илона Тоболка
ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ, библиотекари Данијела 
Митровић dmitrović@vodevojvodine.com и 
Мира Шогоров hacker@eunet.yu
ГАЛЕРИЈА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ, 
библиотекар Драгана Бошковић
szpb_biblioteka@ns.sbb.co.yu
ГАРНИЗОНСКА БИБЛИОТЕКА, III 
варијанта РРФ, одоговорно лице заставник 
Маријо Хајек
ДДОР, Нови Сад, одговорно лице Олгица 
Вуковић
ДДОР – ТРЖНИ ЦЕНТАР РЕКС, 
библиотекари Бранислава Пробојчић и 
Борислав Атанацковић
batanackovic@ddor.co.yu
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА, библиотекар 
Љиљана Милић ljiljana.milić@ev.co.yu
ЖТП – Железнице Србије, Нови Сад, 
библиотекар Мирјана Радовановић
ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
ВОЈВОДИНЕ, одговорно лице Станислав 
Ђуканов
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ, 
одговорно лице Весна Шијачки 
zkvojvodina@nscable.net
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, 
библиотекар Милена Скакић-Бем 
zzpsns@eunet.yu
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА, 
библиотекар Весна Станулов
zzskgns@ns.sbb.co.yu
ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ, библиотекар 
Весна Пауновић smpaun@eunet.yu
ИЗВРШНО ВЕЋЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
библиотекар Татјана Николић 
indok@nspoint.net
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, библиотекар 
Биљана Рапић zavurbo@eunet.yu
КОНТИНЕНТАЛ БАНКА, Нови Сад, 
библиотекар Мирјана Марчета
marceta.mirjana@cont.co.yu
МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, библиотекари 

Љубица Костић и Бранка Лугоња, књижничар 
Оливера Огњановић muzejvojvodine1@nscable.net
МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, Петроварадин, 
библиотекар Јелица Ћурчић muzgns@eunet.yu
МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ, 
библиотекар Љубивоје Геровић
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ, 
библиотекар Олга Кларић
МУП НОВИ САД – Управа, Нови библиотекар 
Зорица Станкијевић
НИС НАФТАГАС, библиотекари: Мирослава 
Мијатовић-Васин vasin.m@mail.nis-naftagas.co.yu 
Снежана Новчић snezana.n.@mail.nis-naftagas.co.yu
НОВОСАДСКА БАНКА, Нови Сад, библиотекар 
Татјана Прица sorlovic@novban.co.yu
НОВОСАДСКИ ОКРУЖНИ ЗАТВОР, 
библиотекар Данијела Вукобрат
ОКРУЖНИ СУД У НОВОМ САДУ, библиотекар 
Хелена Лабудовић labud@nscable.net
ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ, 
библиотекар Вида Миклик
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА, Петроварадин, библиотекар 
Драгица Митровић
ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, 
библиотекар Аница Абаџин pmvns@info.org.yu
РАДИО НОВИ САД, библиотекар Гизела 
Стојановић
РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – вртић „Мaслачак”, 
библиотекар Вера Самарџија
РАФИНЕРИЈА НОВИ САД, библиотекар 
Славица Илић
РЗС Сектор за статистику АП Војводине, 
библиотекар Биљана Вукотић- Ковачевић
САВЕЗ СЛЕПИХ, библиотекар Јасна 
Неговановић sossv@neobee.net
СКУПШТИНА НОВОГ САДА, библиотекар 
Мила Ковачевић
СИНТЕЛОН – R&C doo, Бачка Паланка, 
библиотекар Ненад Живков
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, библиотекар 
Ивана Илић-Киш iliciva@yahoo.com ; 
iliciva@eunet.yu и књижничар Олга Радман
UJVIDEK SZINHAZ, одговорно лице Корнелија 
Голи
УРБИС, библиотекари Драгана Стеванов dragana.
stevanov@nsurbanizam.nsinfo.co.yu и Поша Милка

Ивана Илић-Киш 
координатор Секције специјалних библиотека 

Јужнобачког округа
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SPEC

У Новом Саду постоје 42 специјалне биб-
лиотеке. Оживљавање рада Библиотекарског 
друштва је подстакло библиотекаре да се окупе 
и формирају Секцију специјалних библиотека 
у оквиру Подружнице Јужнобачког округа. 
У малој сали зграде „НИС–Нафтагаса” у Но-
вом Саду, 17. јуна ове године, одржана је 
конститутивна седница.

Присуствовали су: Зорица Станкијевић, 
биб лиотекар МУП-а Нови Сад, Олга Кларић, 
библиотекар Музеја савремене ликовне умет-
ности, Гизела Стојановић, библиотекар Радио 
Новог Сада, Хелена Лабудовић, библиотекар 
Суда Нови Сад, Драгица Стевановић, библио-
текар Завода за урбанизам, Данијела Митровић, 

библиотекар „Вода Војводине”, Весна Пауновић, 
библиотекар „Змајевих дечјих игара”, Јасна 
Неговановић, библиотекар Савеза слепих и 
слабовидих, Александра Грујин, библиотекар 
Америчког кутка, Милена Скакић-Бем, биб-
лиотекар Завода за заштиту природе Србије 
у Новом Саду, Весна Станулов, библиотекар 
Завода за заштиту споменика културе Новог 

Сада, Ангелина Дачић, библиотекар Градске 
библиотеке у Новом Саду, Бранка Лугоња, 
библиотекар Музеја Војводине, Љубица 
Костић, библиотекар Музеја Војводине, Дра-
гица Митровић, библиотекар Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе, Ивана 
Илић-Киш, библиотекар Српског народног 
позоришта, Љиљана Милић, библиотекар „Еле-
ктровојводине”, Милка Убовић, шеф биб лиотеке 
и архиве „НИС–Нафтагаса” и Снежана Новчић,  
Мирослава Мијатовић-Васин,  Бранко Радун, 
Владан Ђокић и  Драгана Ристић из библиотеке 
„НИС–Нафтагаса”.

Поздравну реч скупу упутила је Снежана 
Нов чић, а седницу је отворила Ивана Илић-

Киш, координатор Сек-
ције специјалних биб-
лиотека Јужно бачког 
ок руга.

 Проф. др Гордана 
Стокић, са Катедре 
за библиотекатсрво 
и ин форматику Фило-
лошког факултета у 
Београду, одржала је 
предавање на те му 
Савремени токо ви у 
специјалним библио-
текама, а Љиљана 
Ми  лић је говорила о  
Значауј повезивања 
и ум режавања специ-
јалних библиотека. 
Ива  на Илић-Киш и 
Мирослава Мијатовић-

Васин су поднеле извештај о мајском саветовању 
библиотекара на Златибору. Усвојене су одлуке о 
именовању координатора Подесекција културе, 
Подсекција привреде и управе и Подсекција 
услуге, као и План и програм Секције за ову 
годину и предлог за средњорочни план рада 
Секције специјалних библиотека ЈБО.

Професорка Стокић је у свом излагању 

Секција специјалних библиотека
Подружнице Јужнобачког округа

Библиотеке нису острва
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посебно обрадила две теме: најквалитетније 
читање за највећи број корисника, по најнижој 
цени, и стављање знања у промет. Кроз краћи 
историјат типологије библиотека у свету, 
истакла је рад америчког удружења специјалних 
библиотека, које је на другом месту по величини 
асоцијација, одмах после Америчког удружења 
правника. У свом предавању истакла је мисију, 
визију и основне вредности специјалних 
библиотека, с освртом на личне и професионалне 
компетенције специјалног библиотекара. 

Такође је позвала све колеге, чланове Секције 
ЈБО, да се укључе у рад 
Секције на националном 
нивоу, у Библиотекарско 
друштво Србије. Прија-
виле су се: Бранка Лу го-
ња и Ивана Илић-Киш.

Након завршеног пре -
давања, Мирослава Ми-
јатовић-Васин упутила 
је питање проф. др 
Гордани Стокић у вези 
са постојањем модела 
специјалне библиотеке 
у свету и како би се тај 
модел могао применити 
код нас. За реч се јавила 
Александра Грујин, 
ко ја је изнела своје ис-
ку ство о маркетингу 
у библиотекарству. С 
обзиром на то да је 
колегиница Грујин пок-
ре нула добру тему, коор-
динатор  Ивана Илић-
Киш је предложила да 
Александра Грујин, на 
следећој седници у де-
цембру, одржи предавање на тему како се во ди 
библиотека у оквиру једне корпорације.

Љиљана Милић је у свом предавању 
апострофирала тезе: разлози, дефиниција спе-
цијалне библиотеке, стручни кадар који је 
препуштен себи, коришћење фондова. При том 
је истакла Уркхартово начело: Библиотеке нису 
острва, подсетивши да проблем повезивања 
представља упознавање са фондовима 
специјалних библиотека. Библиотекар мора 
имати повратну информацију од других 
библиотека, корисника  у виду семинара, 
стручних предавања и праћења технолошких 
иновација. Рекла је да се решење може тражити 
у подели специјалних библиотека на комисије и 

секције и закључила да ће специјалне библиотеке 
опстати ако се међусобно повезују и ако буду 
схваћене као интелектуални капитал.

За координатора Подсекције за културу име-
нована је Драгица Митровић, а за коор динатора 
обједињених подесекција услуга, привреде и 
управе  Мирослава Мијатовић-Васин.

За наредну, децембарску седницу планирано 
је предавање Александре Грујин на тему Вођење 
библиотеке у корпорацији, извештај Александра 
Јокановића, шефа Матичне службе градске 
библиотеке у Новом Саду, о регистрацији 

специјалних библиотека, усвајање извештаја 
о раду подсекција, предлог за паблик рилејшн 
Секције и усвајање Правилника о раду секције.

Драгица Митровић 
Библиотека Покрајинског завода за заштиту 

споменика културе
Снежана Новичић 

Библиотека „НИС–Нафтагаса”
Ивана Илић-Киш 

Библиотека Српског народног позоришта
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Из године у годину резултати рада Градске библиотеке у Хелсинкију су све бољи. Као званична 
потврда стигла је и градоначелникова награда за квалитет, свечано додељена у новембру прошле 
године. Уз награду, директорка библиотеке Маја Брендсон примила је чек на 68.000 евра, намењених 
развоју у овој и наредној години. Библиотека је прошле године добила још две награде: Награду 
информационих стручњака финског Удружења информационих стручњака, као и Награду месечног 
магазина Град за HelMet.fi , који је проглашен за најбољи веб сервис у граду. 

Податак да је пређена граница од 10 милиона позајмица у току прошле године (месечно 975.000) 
говори о задовољству корисника услугама библиотеке. Овај резулат је остварен упркос смањењу 
броја сати (са 93.191 на 89.887) када је Библиотека отворена за кориснике. Највећи пораст је 
ипак забележен у области веб услуга, и то за 29 одсто (4,5 милона посета) на годишњем нивоу. 
Корисницима стоји на располагању 38 библиотека, два библиобуса, који обилазе 36 станица, 
12 библиотека у институцијама, кућна достава, веб сервис доступан 24 сата дневно. О укупно 
2.077.000 јединица и 5.318 годишта серијских публикација брине укупно 500 запослених. Заједно 
са градским библиотекама Еспо, Кауниаинен и Ванта хелсиншка градска библиотека чини мрежу 
HelMet (Helsinki Metropolitan Area Libraries).

У јануару је свечано отворена зграда нове Арабијанранта библиотеке. Усвојени су планови за 
адаптацију главне зграде библиотеке у овој години. Извршено је спајање колекција Cable book 
library и музичке библиотеке у згради коју је донедавно користила Финска пошта а налази се у 
најстрожем центру града. Нова библиотека носи назив Библиотека 10. Увођењем новог система 
за сортирање враћених јединица у 
најфреквентнијим објектима направљен 
је још један корак ка рационализацији 
броја људи потребних за манипулативне 
послове. Такође, набављено је 17 ста-
ница за самозадуживање, односно само-
раздуживање. Нови, редизајнирани  
iGS (information Gas Station)  обишао 
је 12 места. Радио емисија „Питајте 
било шта” се емитује већ трећу сезону, 
са великим успехом. Овај популарни 
забавни програм сваке среде реализују 
Ylen aikainen и Библиотека.

Годишњи расход је био на нивоу од 7 
одсто, а процена је да би требало да буде 8 
одсто. Тестиран је нови модул за набавку 
који није добио прелазну оцену и мора да 
претрпи додатне измене. Библиотеку је, 
у оквиру посебних струч них програма, 
посетило 225 стручних радника из 12 
зе маља. Особље библиотеке је својим 
радовима учествовало на 52 различита 
ску па широм света, од Аргентине до 
Сингапура.

Од марта је започела реорганизација управљања Библиотеком. У Библиотеци је одржан низ 
семинара и предавања за запослене, како би се што боље специјализовали за обављање послова на 

Градска библиотека у Хелсинкију 

Десет милиона позајмица
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тренутним позицијама. Распон тема се кретао од унапређења традиционалних послова у библиотеци 
до коришћења веб сервиса намењених напредним корисницима.

Средства за набавку у прошлој години била су 2.272.000 € (4.33 по глави становника). Набављена 
је грађа на 49 језика. Библиотека је укључена у систем међубиблиотечке позајмице на националном 
и међународном нивоу.

У односу на план, резултати рада су у многим сегментима премашени, тако је на пример обрт 
фонда био 4,92, уместо планираних 4,75. Водило се рачуна и о потрошњи електричне енергије, 
па је потрошено 2,78 милиона KWh, уместо планираних 2,9. Из еколошке перспективе, набавка 
канцеларијског материјала нешкодљивог за природу је порасла са 54 на 64 одсто.

Предраг Ђукић
Библиотека града Београда

економски показатељи (€) реализовано планирано буџетом

буџет

расходи 27.917.000 27.933.000

ребаланс 1.532.000 1.770.000

инвестиције

библиотечке зграде 342.000 558.000

набавка и покретна добра 1.307.000 1.554.000

квантитативни показатељи

позајмица 10.232.092 9.500.000

број посета 7.012.309 7.400.000

број виртуелних посета 4.508.099 3.000.000

обим делатности
број сати радног времена са 
корисницима 89.887 80.000

позајмица/сат 114 119

посета/сат 128 130

посета / корисника годишње 24.000 21.224

Остали статистички подаци:

фондови (%) (укупно 2.077.000 јединица)

књиге звучна грађа електронски 
извори

видео 
материјал

мапе, игре 
и др. музикалије

86,1 9,4 0,8 1,4 0,4 1,9

Статистички подаци:



Pan~eva~ko ~itali{teBIBLIOTEKE

68

Не тако давно, 1998. године, у Кјоту, Комитет 
за заштиту светске баштине при UNESCO-у, 
додао је својој листи за заштиту још 30 градова, 
међу којима је Вајмар (Weimar) са својим 
комплексом историјских споменика. Комплекс 
назван „класични Вајмар” (Stiftung Weimarer 
Klassik) састоји се од добара која су својевремено 
била део културне епохе познате као „вајмарски 
класицизам”. Задужбини  вајмарске класике 
припадају приватне зграде, али и градски дворац, 
црква, паркови, музеји – духовно и материјално 
благо, Гетеова, Шилерова и Хердерова кућа су 
само део тог блага.

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek та-
кође припада светској културној баштини, 
не само због места на коме се налази, већ 
првенствено због онога што чува међу својим 
зидинама. У исто време она је и споменик 
и активна библиотека. На њеној  интернет 
страници је кратак опис: истраживачка биб-
лиотека за литературу и културну историју, 
специјализована за литературу од 1750. до 
1850. године, библиотечки фонд чини 900.000 
библиографских јединица, 5.000 инкунабула, 
10.000 картографских јединица, глобуса... Све 
је добро и тачно пописано, кога занимају бројке 
биће задовољан. Али иза сувопарних бројчаних 
чињеница крије се занимљива историја дуга 
триста година. Време препуно успона и падова, 
али и пуно неке посебне духовности и жеље за 
опстанком. Историју ове библиотеке пратимо 
кроз промене имена, промене власника, кроз 
историју самог фонда и биографије познатих 
људи који су у њој боравили или јој завештали 
своје приватне библиотеке.

„Зелени замак” (Grüne Schloßchen) главно је 
седиште ове најважније библиотеке у вајмарском 
комплексу. Првобитно намењен, за време 
војводе Јохана Вилхелма (Johann Wilhelm), 
становању, овај замак је под војвоткињом  
Аном Амалијом  (од 1761. до 1766) претворен у 
библиотеку. На првом спрату је уређена  рококо 
сала, а сама зграда је и споља добила изглед 

карактеристичан за  18. век. Почетком  19. века, 
на Гетеово инсистирање, изграђена је зграда 
за повезивање библиотеке и старог градског 
торња из  1453. године, који је од 1821. до 1825. 
године служио као магацин за књиге. Последњи 
грађевински радови на историјској згради 
изведени су 1849. године. Рококо сала, по којој 
је библиотека позната, није никада мењана.             

 Архитектура, књижни фонд и уметнички 
дух чине хармоничан склад који се у речи тешко 
претаче.

Оснивачем библиотеке сматра се Вилхелм 
Ернст (Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar, 
1662–1728), вајмарски војвода, коме је по 
уговору из 1691. године припало 500 књига 
угашене исте војводске гране Sachsen у Јени. Та 
збирка књига је језгро данашње библиотеке. О 
књигама пре  1691. године не постоје поуздани 
подаци. Саксонски кнез Јохан Фридрих (Johann 
Friedrich der Grossmutige), након изгубљене 
битке на Елби, своју виртенбершку библиотеку 
је 1547. године преселио у Вајмар, да би она 
одатле већим делом била пресељена у Јену. 
Због многобројних деоба земље у 16. и 17. веку, 
збирке су делимично обједињаване, а делимично 
разједињаване.   

Куповина приватних збирки почела је 
почетком 18. века и од тада се фонд углавном 
повећавао.

Већ 1701. године добијена је библиотека 
вајмарског канцелара са 1.534 књиге, а 1704. 
године је барон Балтазар Фридрих (Balthasar 
Friedrich von Logau) оставио својих 6.627 
пергамената. На почетку су у библиотеци 
доминирала дела из области теологије, потом 
се фонд попуњавао књигама из историје, а 
1706. године на јавној продаји библиотеке 
холштајнског научника Маркарта Гудеа 
(Marquart Gude) купљена су ретка издања 
грчких и римских писаца из 15. и 16. века. 
Најпознатије књижне збирке тог времена ушле 
су  1722. године у фонд вајмарске библиотеке. 
Ту је 8.400 библиографских јединица из свих 

Вајмар – Библиотека „Ана Амалија”

        Ноћ у којој су гореле књиге
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области,  али су историја и 
класична филологија биле 
најзаступљеније.

Историјска, политичка 
и државно–правна дела 
обележила су први период 
постојања ове библиотеке. 
Часописи које је библиотека 
примала у то време такође 
су врло значајни: Journal 
des Savants, Philosophical 
Transactions of the Royal 
Society, Acta Eruditorum, 
Giornale dei Letterati.

Након смрти војводе 
Вилхелма Ернста, 1728. 
године, али и одласка биб-
лиотекара Јохана Гес нера 
(Johann Gesner), биб лиотека 
је почела да стагнира. 
Између 1743. и 1748. године 
била је чак и затворена за коришћење. За време 
војводе Ернста Аугуста Константина, који је 
иначе рано умро и чија је библиотека преузета 
(1.000 вредних публикација, а међу њима и 
енциклопедије), укинут је редовни годишњи 
приход од 400 талира, намењен набавци књига.

Службовање библиотекара Јохана Кристи-
јана Бартоломеа од 1753. до 1778. обележено 
је стварањем предметног каталога који је 
обухватао литературу из области теологије, 
права, медицине, филозофије, историје и 
тех нике. Био је то каталог у фолио издању. 
Бартоломеовим каталогизираним збиркама при-
па дала је и збирка од 600 библија, збирка ка-
техизиса, из поседа теолога Каспара Биндера, 
као и 2.800 летака. Године 1779. купљена је 
једна приватна збирка која је, између осталог, 
садржала рукописе мајстора певача  од 14. до 
17. века.

Војвоткиња Ана Амалија (Anna Amalia 
1739–1809) осигурала је библиотеци сопствену 
ег зистенцију и оживела јавно коришћење. Мла-
да војвоткиња, оставши већ са 19 година удо-
вица, била је регенткиња мале државе све до 
пунолетства свог сина Карла Аугуста. Упркос 
обавезама које је имала, бављење библиотеком 
причињавало јој је задовољство. Њене заслуге 
признате су  тек 250 година касније. За живота 
је дала део својих књига и бележака, а остатак 
након њене смрти, скоро 5.000 томова. Вредно 
пажње је 500 немачких драма из времена од 

1450. до 1750. Међу музикалијама доминирају 
италијанске опере, јер је војвоткиња подржавала 
италијанску литературу и уметност. Француски, 
немачки и енглески песници заступљени су 
ретким едицијама и оригиналним издањима.

Ново поглавље вајмарске библиотеке почиње 
1797. године, доласком Гетеа за библиотекара. 
Библиотечки фонд је у том тренутку чинило 
60.000 јединица, а 1832, када је Гете умро, број 
је био удвостручен – 132.000. Гете је желео да 
Вајмарска библиотека добије своје место међу 
великим немачким библиотекама и успео је.

Већ 1798, на Гетеов захтев, донет је правилник 
о новом библиотечком уређењу. У предговору 
су утврђене обавезе библиотекара, али и права 
и дужности корисника. Библиотека је била 
отворена два преподнева недељно, а рок за 
враћање књига био је три месеца. Гимназијалци 
су могли такође да, уз писмену сагласност 
родитеља или наставника, изнајме књиге. Од 
1798. до 1801. регистровано је 475 корисника, 
од тога 38 ученика. Дворска библиотека је 
тако полако постајала место научног рада. 
Гете је желео да се ради боље набавке направи 
обједињени каталог за библиотеке у Вајмару 
и у Јени. У основи, Гетеова набавна политика 
довела је до тога да се у библиотеци у Вајмару 
нађе позамашна културна историја.

Најважнија набавка друге половине 19. века 
била је преузимање збирке познатог књижевног 
историчара Рајнхолда Келера ( Reinhold Köhler), 
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који је десет година био  управник библиотеке. 
Збирка је садржала дела народне књижевности, 
са акцентом на ретке народне бајке.

За време Другог светског рата  200.000 књига 
(од  500.000) размештено је на осам различитих 
места и без великих губитака враћено 1948. 
у библиотеку. Дакле, није било битно да ли 
је у питању било завештање, заоставштина, 
куповина, обавезни примерак, сви који су се 
бавили овом библиотеком трудили су се да се 
њен фонд увећа.

Тжње појединаца реметиле су неке поли-
тичке и историјске околности које нису могле 
бити избегнуте. Вајмарска библиотека је, 
након гашења војводства, преименована 1920. 
из Дворске библиотеке у Државну библиотеку 
Тирингије (Thüringische Landesbibliothek). Про-
мена не само назива, већ и надлежности, довела 
је и до промене профила фонда. Догодиле 
су се и материјалне промене, јер је годишња 
принадлежност из године у годину опадала, да 
би крајем тридесетих година 20. века износила 
само 3.000 RM. Библиотека се нашла у тешкој 
ситуацији – свој идентитет дворске библиотеке 
је изгубила, а у новој функцији се тешко 
сналазила. Годишње попуне фонда биле су 
минималне.  

Трећу промену имена и позиције библиоте ка 
је доживела 1969. године. Интеграција (како гру-
бо звучи ова реч везана за ову тему – прим. аут.) 
Државне библиотеке Тирингије и библиотеке 
Института за национална истраживања и 
споменике класичне немачке литературе донела 
је и нови назив – Централна библиотека немачке 
класике. У складу са политиком тог времена, 
вршена је и реорганизација фонда. Историјски 
фонд посматран је као благо које је библиотеци 
подигло углед, али без практичног значаја. 
Седамдесетих година скоро 20.000 томова 
про глашено је непотребним. Уједињењем 
две Немачке суноврат је заустављен и након 
1989. брзо се уочило да посебна вредност 
биб лиотеке у Вајмару није у секундарној ли-
тератури германистике, већ у богатству њеног 
историјског фонда. Ствари су полако почеле да 
се враћају на своје место. Поводом свечаности 
у част 300 година постојања, 18. септембра 
1991, библиотека је названа по свом великом 
унапређивачу – војвоткињи Ани Амалији. Круг 
је затворен.

Богатство ове библиотеке није могуће до-
чарати кроз оскудне редове овог текста. Много 

тога се не може речима ни описати, као што се 
не може описати ни шок ни туга када је у ноћи 
2. септембра 2004. библиотеку захватио велики 
пожар. Три дана је требало ватрогасцима да 
у потпуности смире ватру. У ноћи пожара  и 
данима после, 900 помагача (техничког особља, 
сарадника библиотеке, грађана Вајмара) 
склањали су вредна уметничка дела и вадили 
из пепела десетине хиљада књига. Тешко је 
набрајати шта је све те ноћи пламен  однео 
у неповрат: 50.000 књига са друге галерије 
Рококо сале изгорело је потпуно, скоро 28.000 је 
тешко оштећено, ретка издања из 16. и 17. века, 
музичка збирка Ане Амалије, 37 слика-портрета 
у уљу, кнежева од 16. до 18. века, цртежи и 
бисте су оштећени. Рококо сала, са своја три 
нивоа, тешко је страдала: друга галерија више 
не постоји.

На интернет мрежи је одмах након те ноћи 
отворен сајт са подацима о штети, плановима 
за рестаурацију и отвореном молбом за помоћ. 
По првим проценама из септембра 2004, више 
од 10 милиона евра биће потребно за санацију. 
Позвани су појединци, држава и фирме да 
донирају своја средства.

По последњим подацима за медије, из маја 
2005, све  бројке су далеко веће. Након годину 
дана зна се да се за 40.000 књига може планирати 
рестаурација, велики број је још увек замрзнут у 
коморама и чека процену. У акцију су укључени 
експерти за конзервацију и рестаурацију из 
Немачке, Шведске, Данске и Холандије. Зграда 
библиотеке могла би бити 2007. године, за 
200-годишњицу смрти Ане Амалије, са својом 
најлепшом библиотечком салом у Немачкој, 
спремна за госте.

Наравно, потребно је и време и новац. 
Стручњаци рачунају да ће им бити потребно за 
неке ствари бар двадесетак година, али и  (засад) 
67 милиона евра.       

ЛИТЕРАТУРА:
http://www.anna-amalia-bibliothek.de
http://www.swkk.de/de
Die besondere Bibliothek oder: Die Faszination von 
Büchersammlungen/ Staatsbibliothek zu   Berlin-Preußischer 
Kulturbesitz; Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin e.V. 
– München: Saur, 2002.

Мирјана Милчић
Народна библиотека Србије



Pan~eva~ko ~itali{te

71

Градска библиотека у Новом Саду, 22. 
септембра ове године, свечано је обележила 
изузетан јубилеј – 160 година постојања и рада. 
Пригодна свечаност, уз занимљив програм, 
одржана је у читаоници у Дунавској улици 1.

Бројне госте, личности из културног и јавног 
живота у граду, поздравио је директор Драган 
Којић. Подсетио је да се рад Градске библиотеке 
у Новом Саду заснива на традицији новосадске 
Српске читаонице, основане 23. септембра 1845. 
године. Први председник био је Јован Рајић 
млађи, новосадски адвокат. Први устав, правила о 
устројству и раду, Читаоница је добила децембра 
1860. године. Следеће године је на њено чело 
дошао др Светозар Милетић, а секретар је био 
Јован Јовановић Змај. Српска читаоница је 1861. 
године основала Српско народно позориште, 
прво професионално позориште у Срба. Била 
је покровитељ Уједињене омладине српске, 
Српског певачког друштва и многих других 
установа и организација. Српска читаоница 
је своју индивидуалност сачувала до 1958. 
године, када је, обједињавањем са Библиотеком 
„Ђура Даничић”, рејонским библиотекама у 
граду, а нешто касније и позајмним одељењем 
Библиотеке Матице српске, попримила облик и 
начин деловања који и данас има.

Као најзначајније догађаје у про-
шлој години директор Драган Којић је 
истакао покретање часописа за децу 
Библиотечки путоказ, увођење новог 
софтвера за библиотечко пословање 
БИСИС, као и недавни почетак адап-
тације таванског простора биб лио-
течке зграде. Нагласио је да је највећи 
успех то што је, у односу на прошлу 
годину, број корисника повећан за 
више од три хиљаде.

Овогодишња прослава Дана 
Биб лиотеке посвећена је Арси Па-
је вићу (1841–1905), знаменитом но-
во садском штампару, издавачу, књи-
жару, књижевнику и родољубу, у 
чијој се згради данас налази Градска 

библиотека. Тим поводом је у холу Читаонице, 
уз пратећи каталог, приређена изложба о животу 
и раду Арсе Пајевића. У витринама су изложене 
књиге из фонда Завичајне збирке које је објавила 
његова штампарија.

Непосредно уочи прославе Дана Библиотеке 
из штампе је изашао   Каталог књига Завичајне 
збирке Градске библиотеке у Новом Саду (1868-
1918). Приредили су га библиотекари Завичајне 
збирке Софија Барши и Споменка Малетин, а 
садржи 1.132 библиографске јединице, именски 
и хронолошки регистар, регистре издавача, 
колекција, наслова, као и регистар књига са 
потписима и печатима.

У уметничком делу програма учествовали 
су драмски уметници Павле Вујичић и Драган 
Стојменовић, који су читали одломке из прозе 
Арсе Пајевића, као и мецосопран Жељка 
Здјелар и баритон Миодраг Милановић, уз 
клавирску пратњу Данијеле Ходобе-Леш, а 
извели су неколико композиција популарних 
у српском грађанском друштву Новог Сада у 
другој половини 19. века.

Александар Јокановић,
Градскa библиотекa у Новом Саду

160 година Градске библиотеке у Новом Саду

Прослава у кући Пајевића
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Имајући у виду да се током летњих месеци 
број посета библиотеци осетно смањује, упис 
стагнира, чита претежно белетристика и ли-
те ратура за опуштање и рекреацију, током 
годишњих одмора Библиотека града Београда 
се одлучила да измести своје Одељење за 
рад са корисницима на Аду. Реч је о пројекту 
„Библиотека на плажи”, као новом виду биб-
лиотечких услуга код нас.

Циљ пројекта је повећањe броја уписаних 
корисника БГБ-а, нарочито током лета, када 
упис и посета драстично опадају. Програмске 
активности на Ади за децу и одрасле кориснике 
огледале су се у гостовању дечјих позоришта, 
луткарских представа, дечјих аниматора, 
плес них и музичких група, сценских 
наступа, концерата озбиљне, џез и етно 
музике, а све уклопљено у амбијент 
обале, поред саме воде. Како је током 
летњих месеци присутно мање  грађана, 
Библиотека града Београда одлучила се 
да све програмске активности премести 
из својих дворана, затворених просторија 
и галерија у амбијент који грађане у овом 
периоду највише привлачи.

Имајући у виду иновативност и нео-
чекивање грађана да услуге библиотека до-
бију на овај  начин, приступило се изради 
пригодног маркетиншког и пропагандног 
материјала. Препознатљиви лого Библио-
теке града Београда налазио се на мајицама, 
качкетима, хемијским оловкама и сличним 
предметима. Слоган Библиотека на плажи, 
као и Читам, па шта и Члан библиотеке 
били су више него духовити и привлачни. 
Качкети, који су уједно штитили од сунца, 
били су покретни рекламни панои са логом 
библиотеке. Речју, на Ади је ефекат ширења 
добрих вибрација био  неочекивано висок.

У хладу је грађане чекао акцијски упис 
– повлашћен  упис и годишња чланска 
карта која важи на целој територији гра да 
Београда, у више од 90 објеката опш тин-
ских библиотека у мрежи БГБ-а. При том, 

уз чланску карту, а несебичну помоћ спонзора и 
пријатеља библиотеке, добијали су се и поклони: 
књига, часопис, хладно пиће, качкет, мајица... 
Свесни да финансијски нећемо просперирати, 
добили смо верне пријатеље који читају. Тако је 
и упис порастао.

Према статистичким подацима, током првог 
месеца акције упис је порастао за 33 одсто у 
односу на исти период претходне године. Из 
месеца у месец упис је порастао за невероватних 
40 одсто, да би на крају акције, која је трајала два 
летња месеца, (јул и август 2005), број уписаних 
корисника забележио пораст од импозантних 67 
процената.

Библиотека
на плажи и у трамвају

фото Живко Николић



Pan~eva~ko ~itali{te

73

Планом је било 
предвиђено да 
број уписаних 
буде од 400 
до 500, што 
је заправо ме-
сеч ни упис у 
централној згра-
ди током лет-
њих месеци. У 
укупном го     диш-
њем билан су 
гра  фи кон уписа 
по  казује да је 
у месецима са 
традиционално 
малом посетом 
и уписом у 
Одељењу за рад 
са корисницима 
стање дра стич-
но измењено, 
јер је упис 
достигао број 
новоуписаних 

током месеца са почетка године када је иначе 
традиционално највећи.

Индиректно је постигнута већа заступљеност 
БГБ-а у друштву и медијима, заинтересованост 
спонзора, фирми, колектива и тзв. пријатеља 
библиотеке да се укључе и помогну рад БГБ-а, 
подизање културе и отварања врата библиотеке за 
будуће посете и пројекте, истраживање потреба 

корисника, задовољавање потреба корисника 
за рекреационом и естетском функцијом биб-
лиотека, подизање рејтинга и укупне слике 
рада ове библиотеке, формирање бренда БГБ 
препознатљивог по својим активностима и 
услугама.

Иако су постигнути импозантни резултати, 
а овај пројекат је оправдао очекивања, Биб-
лиотека града се није зауставила на овоме. 
Нови пројекти су већ заузели битно место у 
приближавању деци и омладини. Библиотека 
је, и поред широко отворених врата, поново 
изашла изван својих зидова. Наиме, пројекти 
сличног карактера: „Библиотека у вашој школи” 
и „Библиотека на вашем факултету” већ су 
донели прве резултате.

Београдски сајам књига је искоришћен за да-
љи развој концепта приближавања корисницима. 
Библиотека града је, поред уобичајених сајам-
ских активности, желела да промовисању ли-
тературе допринесе на необичан, нов начин. 
Уз сагласност и логистичку подршку ГСП-а, 
један трамвај број 13, који саобраћа на релацији 
Беко – Баново Брдо биo je адаптиран у трамвај 
посвећен књизи и Сајму књига. С обзиром на 
то да је његова прва станица (не рачунајући 
окретницу) код Библиотеке и да постоји 
окретница управо након станице на Сајму, 
тај трамвај jе биo означен као 13 Б, а његова 
релација је била Библиотека града Београда 
– Сајам књига. Трамвај jе саобраћаo током 
трајања Сајма, од 25.  октобра до 1. новембра.

Поред одговарајуће спољашње адаптације, 
трамвај је био посебно 
уређен и изнутра: пут-
ницима су били дос-
тупни књижевни ча со-
писи, као и часописи 
ве зани за уметност 
уопште, пропагандни 
м а    теријал Библиотеке, 
ну дио је програме за де-
цу и концерте за младе, 
а са разгласа су били 
емитовани поeтски и ли-
терарни аудио за пи си из 
архива Радио Београда.

Зоран Здравковић
Библиотека града 

Београда
фото Живко Николић
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Подстакнути инспиративним Међународним 
стручним скупом „Деца и библиотеке”, осврнули 
смо се на протекле две-три године, да видимо 
како смо ми то, као установа, водили бригу о 
најмлађој популацији корисника. И оно што смо 
видели није нимало лоше. Напротив.

Од пре неколико година Дечја библиотека 
изгледа потпуно другачије. Двонедељно се 
обнавља изглед излога, обично тематски везан 
за годишње доба, актуелну књигу или милион 
других различитих ствари. Столице и столови 
својим бојама одају утисак топлине, као и зидо-
ви, на којима су слике дечјих писаца израђене 
вештом руком Пеђе Трајковића, уредника и 
илустратора Гороцвета. Понекад, на тим истим 
зидовима боје кајсије освану и слике израђене 
дечјим рукама.

Промовишемо дечју књижевност на сваки 
начин другачији од оног уобичајеног и досадног 
разговора о томе шта је писац хтео да каже. 
Највише уживамо кад награђујемо познавање 
књижевности, било као одговор на питања из 
Гороцвета, било као решавање проблема на 
Првом српском трочаробњачком турниру, квизу 
о Харију Потеру.

Од пре две године Селимир Милосављевић, 
оснивач Гороцвета, поверио је своје чедо на 
старање Народној библиотеци у Јагодини. 
Во ђен вештом руком уредника и редакције, 
Гороцвет је подршка дечјој књижевној 
креативности на два начина: упознаје децу са 
вредним делима домаћих и страних аутора и 
омогућава презентовање квалитетног дечјег 
стваралаштва.

Наша библиотека посебно вредне дечје 
ауторе подржава и издавањем књига деце-
аутора. Да ретко промашујемо у избору доказ је 
Невена Стошић, чију је књигу Башта из маште 
објавила Народна библиотека у Јагодини, а 
Невена нам се реванширала освајањем „Гашиног 
пера” у Лазаревцу ове године.

Своју кућу је у Дечјој библиотеци пронашла 
и мала редакција тинејџерског часописа 
у настајању. Ова вредна група младих 

људи је, зарад „заокруживања финансијске 
конструкције”, у нашој библиотеци израдила 
и понудила грађанима Јагодине на продају низ 
лепих уметничких предмета.

Караоке журка је доказ да волимо да 
„ходамо по ивици”. Ризикујући пребацивања 
библиотечких екстремиста, цео колектив је 
стао иза ове идеје и резултат је био изванредан: 
стотинак деце се у два дана дивно забављало 
у библиотеци. Уз њих, зашто крити, и многи 
запослени.

Луткарске игре  и праве правцате представе 
које је извео мали драмски студио јагодинске 
библиотеке, уз раније поменуте сликарске 
изложбе, заокружују причу о острву на коме 
је све могуће, о острву на коме се испуњавају 
снови о остварењу свега што се замисли.

Када смо, поводом Нове године, организова-
ли прикупљање играчака за другаре са посебним 
потребама из једне јагодинске школе, корисници 
Дечје библиотеке су нас затрпали играчкама. 
Круна свега је био заједнички програм током 
којег су блистале све звезде нашег драмског 
студија, али и гости којима смо уручили 
поклоне.

Наша Дечја библиотека има четвртину 
пот ребног простора за рад. Набавља петину 
потребних књига. Финансирање програма од 
стране оснивача је недовољно. Дакле, идеално 
за чамотињу и нерад.

Међутим, ми се не слажемо са чамотињом.
Досадно нам је.
Мислимо...
Да се треба усудити...
Да се треба отиснути...
И бити благословен дечјим осмехом!

Милун Васић
Народна библиотека

„Радислав Никчевић”, Јагодина

Како библиотека у Јагодини подстиче
дечје таленте, хуманост и креативност

Острво на коме је све могуће
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Љуботињска читаоница је настала прије 110 
година. Представља по старости другу сеоску 
читаоницу у Црној Гори, послије Бајичке чи-
таонице из 1893. године.1

Љуботињ, удаљен десетак километара од 
Цетиња, чини више села и заселака. Почетком 
20. вијека имао је 447 домова, док је читава 
Ријечка нахија, којој и ова област припада, 
бро јила 1.872 дома. На Љуботињу су бројна 
братства и породице (старосједиоци су  Колини, 
Радиши, Никиновићи и Марковићи), о којима 
има доста података у научној литератури.2 

На средини Љуботиња, између села Богута 
и Мужовића, постоји Саборна црква, основна 
школа и читаоница. Ту је, усред села, мјесто 
окупљања мјештана – житеља околних села 
и заселака. Основна школа је у Љуботињу 
подигнута 1869–1870, а Читаоница је основана 
1895. године. То су двије најстарије просвјетно-
културне установе читавог овог пољопривред-
ног краја из околине Цетиња, познатог и по 
виногорју. Основна школа је почела да ради 
школске 1870/71. године, а Читаоница 15 година 
доцније. За првог школског мјесног надзорника 
био је изабран поп Јоко Дрецун, који је погинуо 
у „Вељем рату” 1876–1878. године3, а за првог 
учитеља је постављен Перо Н. Калуђеровић.

Љетопис Основне школе на Љуботињу за 
школску 1896/97. годину написао је, средином 
1897. године, њезин први учитељ Перо Н. Ка-
луђеровић4  у којему, нажалост, нема помена о 
оснивању Љуботињске читанице 1895. године, 
иако је он покренуо иницијативу за њено 
оснивање.

Познато је да су учитељи крајем 19. и 
почетком 20. вијека били иницијатори оснивања 
читалишта по црногорским селима и варошима. 
Тако је поменути учитељ – Перо Н. Калуђеровић 
– покренуо идеју за оснивање Читаонице и 
судјеловао у њеном формирању.

Овом приликом, поводом 110 година од 
оснивања Љуботињске читаонице са биб-
лиотеком, укратко ћемо подсјетити на њен 
настанак, развојни пут и значај, у складу 

са расположивим подацима из штампе и 
литературе.

Године 1955. обиљежена је њена шез де-
сетогодишњица, о чему је у штампи било при-
лично публицитета. Просвјетни радник тога 
краја, наставник Мило Пејаковић, писао је 
поводом те значајне годишњице у Просвјетном 
раду,5 органу просвјетних, научних и културних 
радника Црне Горе, истичући низ релевантних 
података, између осталог, да њен настанак 
пада у вријеме „када су ученици из школске 
клупе, заједно са учитељима одлазили у бој, 
када је пушка означавала симбол слободе и 
независности”. Тада је, 1895. године, једна 
група Љуботињана, на челу с учитељем Пером 
Н. Калуђеровићем, дошла на идеју да оснује 
читаоницу у својем  мјесту пребивања. Учитељ 
Калуђеровић је, између осталог, објашњавао 
сељацима како да се просвете читањем корисних 
књига и како да унаприједе „земљодјелство, 
виноградарство и сточарство”. Он је, затим, био 
главни организатор конституисања Љуботињске 
читаонице.

Конститутивна годишња скупштина 
Друш тва Љуботињске читаонице одржана је 
при ликом светосавских свечаности 1895. го-
дине. Тада је изабрана и прва управа. Према 
писању полузваничног црногорског листа 
Глас Црногорца, у прву Управу су били иза-
брани: Никола Дрецун, предсједник, Перо Н. 
Калуђервић, потпредсједник, Нико Ф. Прља, 
секретар, и Машан Ј. Дрецун, књижничар. 
Одборници у првој Управи Читаонице били 
су још: Нико Кусовац, Никола Кнежевић, 
поп Никола Дапчевић, Јошо Прља, Филип 
Јоветић, Андрија Вујовић, Ђуро Ђуровић, Иво 
Вукићевић, Јоко Дапчевић, Саво Радоман, Ђуро 
Прља и Саво Лаличић.6 

На  годишњој скупштини Љуботињске чи тао-
нице идуће, 1896. године, такође приликом све-
тосавске светковине, потврђен  је мандат старом 
Одбору Љуботињске читаонице од 13 чланова, 
на челу са Николом Дрецуном (предсједником), 
потпредсједником капетаном Ником Кусовцем, 

Уз 110 година Љуботињске читаонице

Уништавана ратовима и 
земљотресима
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секретаром Николом Кнежевићем, благајником 
попом Николом Дапчевићем и књижничаром 
Јошом Прљом. За одборнике су поново 
бирани: Андрија Вујовић, Иво Вукићевић, Јоко 
Дапчевић, Ђуро Ђуровић, Филип Јоветић, Саво 
Лаличић, Саво Радоман и Ђуро Прља. (Као што 
се види, бивши предсједник, потпредсједник, 
секретар и књижничар,  „због својих сопствених 
послова”, нијесу се прихватили чланства у новој 
управи!)7

Већ у првој години постојања Друштво 
Љуботињске читаонице је лијепо напредовало. 
Број њених чланова нарастао је на 41.

Почетком 1909. године одржана је, по 
свој прилици, годишња скупштина Друштва 
Љуботињске читаонице, на којој је изабрана 
нова Управа: за предсједника поп Стево Дре-
цун, а за секретара Нико Ф. Прља. Они су, 
18. фебруара 1909, поднијели надлежном 
Министарству иностраних послова на Цетињу 
Нацрт Друштва правила Љубтињске читаонице, 
с молбом да их одобре.8  Из Министарства су 
им, по овлашћењу министра,  Правила враћена, 
с упутством да их упуте Обласној управи на 
надлежност. Али, нажалост, нијесмо успјели да 
их пронађемо у одговарајућем архивском фонду 
(Обласне управе) у Државном архиву Црне 
Горе. Из прве године оснивања и рада сачуван 
је оригинал округлог металног печата, на којему 
је писало унаоколо „Љуботињска читаоница, 
1895”, унутар којег је била отворена књига са 
ловоровим вијенцем.

Према тврђењу наставника М. Пејаковића, 
„инвентар читаонице уништаван је током 
прошлих ратова, али се нешто ипак сачувало”. 
Овај чланкописац је забележио да 1955. 
године Читаоница „има властите просторије и 
захваљујући бризи народне власти посједује и 
најважнији инвентар како у књигама, тако и у 
намјештају”.

Између два свјетска рата, од 1937. године, 
Љуботињску читаоницу је водила мјесна 
напредна  омладина, којом је руководила мјесна 
ћелија Комунистичке партије Југославије.

Уочи шездетогодишњице, 30. децембра 1958, 
Централна народна библиотека Црне Горе је 
Љуботињској читаоници поклонила један кон-
тигент књига.9      

Приликом прославе 60. годишњице, на Дан 
јубилеја, за чланове и госте приређен је свечани 
ручак, на којему су Филип Бајковић, предсједник 
Извршног вијећа Народне Републике Црне 
Горе, Видо Шабан, предсједник Општине Це-
тиње, учитељ Томо Лопичић, из Друшића, зем-

љорадник Ђуро Дрецун, затим неки виђенији 
гости (Михаило Вицковић, републички пос-
ланик), одржали запажене здравице. 

Године 1994, у сусрет стогодишњици Љу-
ботињске читаонице,  штампа је подсјетила 
да се наредне године (1995) обиљежава њен 
ју билеј. Цетињски лист10 писао је да су ос-
нивању Читаонице претходили: прослава 400. 
годишњице Ободске штампарије и обнављање 
Државне јавне библиотеке Црне Горе на Цетињу. 
У новинском напису, потписаном иницијалима 
Ц. Л., тврди се да је Љуботињска читаоница 
основана добровољним прилозима мјештана и „у 
читаоници се дуго времена чувао списак имена 
првих дародаваца-утемељивача читаонице”. 
Каже се да је Читаоница била смјештена у 
центру насеља, у непосредној близини школе 
и саборне цркве, и за све вријеме постојања 
имала је солидан књижни фонд. Неко вријеме 
Љуботињска читаоница је редовно добијала 
дневне листове и друге вриједне периодичне 
публикације.

Љуботињска читаоница, попут других,  била 
је мјесто окупљања локалног становништва, 
нарочито омладине. Омладина и мјесна 
дилетантска дружина су приређивали приредбе, 
културно-забавне и друге манифестације 
(игранке итд.). Између два свјетска рата у 
Читаоници су се окупљале поглавито напредне 
снаге, чланови и симпатизери КПЈ у илегали. 
Читаонца је имала  и свој радио-апарат, што 
за оно вријеме није била мала ствар, јер су 
чланови преко радио-таласа били информисани 
о свјетским политичким дешавањима, о 
збивањима у међународном радничком покрету 
и напредним друштвеним кретањима уопште. 

Послије ослобођења и завршетка Другог 
свјетског рата, у Љуботињу је основана осмо-
разредна основна школа, због чега Чи тао  ни ца 
до бија још већи значај. Набављана је лекти  ра за 
све разреде основне школе, као и друге поучне 
и приручне књиге. Благодрећи књижном фонду, 
повећавао се и број читалаца. Депопулација 
села није мимошла ни ово подручје. Број 
становника се стално смањивао, нарочито 
послије укидања осморазредне основне 
школе и редовне аутобуске линије Цетиње-
Љуботињ. Деведесетих година је ликвидирана 
и једина продавница. За судбину Читаонице 
је, међутим, био пресудан катастрофални 
земљотрес 15. априла 1979. године, у којему 
је страдао читаонички објекат, који више није 
обнављан, тако да данас зјапи празан и вапије за 
реконструкцијом и ревитализацијом.
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Два века књиге у Ковачици и Падини

Библиотека на четири језика
Одмах по формирању насеља, 1802. године, 

Ковачичани су започели изградњу објекта који 
је служио као молитвени дом и школа. Стотинак 
ђака је учило на немачком и словачком језику 
читање, писање и рачунање. У настави су 
коришћене две књиге: Herderov katechizmus и 
Hübnerová biblická história (Dejiny Kovačice: 
1802-1946/Jozef J. Farkaš ). Школа у суседном 
селу Падини, слично организована, изграђена 
је 1807. године. То значи да су у тим објектима 
свакако чуване књиге претежно религиозног 
карактера. Колико их је било, и да ли су биле 
свима доступне, није познато.

С обзиром на веома строгу војну управу 
током 19. века, у Ковачици није било могуће 
организовати институцију која би се бавила 
културним и националним питањима Словака. 
Тек 1897. године је основано културно удружење 
(Polgári olvasó kör) које није имало посебан 
значај.

Након проглашења Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца,  дошло је до извесних промена. 
Чланови локалног Удружења занатлија (Re-
meselnícky spolok) су иницирали оснивање 
Об разовно-читалачког друштва „Покрок” (Čí -

ta ci a vzdelávajúci spolok „Pokrok”), које се 
бавило питањима културе и образовања. Ос-
ни вачка скупштина  је одржана 16. јануара 
1921. године. Председавао је Јан Чаплович 
(Ján Čaplovič). На његову иницијативу за првог 
председника изабран je Јан Габриш (Ján Gabriš), 
а за библиотекара-књижничара Јан Ботка (Ján 
Botka). Ово удружење је било смештено у 
просторијама Ковачичке сељачке банке. 

Ова институција је првих година била 
својеврсна читаоница где су наглас читане 
књиге, новине и часописи, углавном добијени 
из тадашње Чехословачке. Поред тога, орга-
низована су разна предавања са циљем 
просвећења народа. Забележено је да је, на 
пример, 2. децембра 1934. године библиотекар 
Јан Ботка одржао предавање о новом закону о 
заштити радника, 16. децембра Павел Бартош 
(Pavel Bartoš) о млекарству, 23. децембра Т. 
Црнокрак о воћарству. Поред осталог, чланови 
су полемисали о политици, култури, спорту, и 
другом. Убрзо су у оквиру „Покрока” формиране 
разне секције: позоришна, певачка, литерарна, 
шаховска, касније и ликовна, из које је настала 
чувена Ковачичка школа наивног сликарства. 

Душан Ј. Мартиновић



Pan~eva~ko ~itali{te

78

Поред периодичне штампе, у Читаоници 
је било књига на словачком и српском језику. 
На сачуваним књигама може се видети печат 
пречника 34 мм, црвеног и плавог отиска, 
на коме пише „Čitaci a vzdelаvaci spolok „Po-
krok” v Kovačici” (нису унете правописне ин-
тервенције). Исти печат је стављан на сваких 
неколико страна, без одређеног правила. 

Није познато колико је тачно било књига. 
Евиденција је, по свему судећи, вођена, али књи-
га инвентара, ако је и постојала, није сачувана. 
На насловној страни књига, у левом горњем 
углу, лепљени су одштампани бројеви. Међутим, 
на предлисту је црвеном бојицом исписан 
неки други број и слово „č.”, као скраћеница 
речи „číslo” (број). Све то је подвучено плавом 
бојицом. Истом бојицом су прецртавани дру-
ги бројеви (вероватно инвентарни бројеви 
библиотека које су те књиге поклониле), али 
не и налепљени. Након 1963. године књиге су 
поново инвентарисане, па су добиле и трећи, 
тренутно важећи инвентарни број. 

Међу сачуваним књигама највише их је 
из књижевности, географије, етнологије и ре-

лигије. Неке од словачких књига су штампане 
средином деветнаестог века.

„Покрок” је располагао извесним финан-
сијским средствима која су прикупљана 
путем чланарине и добровољних прилога. 
Од тих средстава су 1924. године у Старом 
ковачичком парку подигли споменик великом 
борцу за словенска права у Аустро-Угарској 
монархији Светозару Милетићу. На споменику 
је ћирилицом исписан натпис: „Др. Светозару 
Милетићу борцу за Словенска права – овај 
споменик подиже Ковачичка Читаоница из 
својих средстава и помоћу добровољних прилога 
на Видовдан 28.-15. Јуна 1924. године.”

Нажалост, не можемо да утврдимо тачан број 
чланова, обим коришћења библиотечке грађе, 
нити колика је била чланарина Читаонице.

Тих година је Самуел Муртин (Samuel 
Murtin), пореклом из Пивнице, заједно са Он-
дрејом Тријашком (Ondrej Triaško) из Бачког 
Петровца и Јаном Гомбаром (Ján Gombár) из 
Кисача основао прву штампарију у Ковачици 
(Tlačiareň Samuela Murtina) која је радила и за 
потребе „Покрока”. Након Другог светског рата 

ова штампарија је пренета у Панчево 
(Tlačiareň Samuela Murtina / Martin 
Zloch // Kovačica : 1802–2002).

У селу Падина је на иницијативу 
А. Ердељана 24. маја 1923. године 
основано Читалачко друштво (Čítaci 
spolok). Међутим, за јавност је от-
во рена тек 1. марта 1925. године 
под руководством локалног фарара 
(све штеника) Густава Клобушицког 
(Gustav Klobušický). Друштво је тада 
имало 57 чланова и 115 књига. Од 
от варања књижнице до 1926. године 
29 читалаца је 443 пута позајмило 
књиге. 

Након Другог светског рата дошло 
је до промена у раду „Покрока”. По-
четком 1958. основан је Дом културе 
„3. октобар”, у чији састав су ушле све 
секције „Покрока”, као и Читаоница. 
Тада је формирана Библиотека Дома 
културе „3. октобар” (Knižnica Domu 
kultúry „3. októbra”) која није имала 
довољно радника који би обављали 
све стручне послове прописане 
законима о библиотечкој делатности. 
До оснивања Општинске библиотеке 
Ковачица, 1995. године, у библиотеци 
је био стално запослен само један 
књижничар, који је често обављао 
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и друге послове у оквиру Дома културе. Тако 
је тек 1963. године започето инвентарисање 
монографских публикација. За првих шест 
месеци у књигу инвентара уведено је 1.320 
јединица, а у наредна 24 месеца уписано је свега 
680. Од 30. октобра 1987.  до 15. фебруара 1996. 
године није инвентарисана ниједна књига!

Слично стање је било и у Библиотеци Дома 
културе у Падини. Годину дана након доношења 
Закона о библиотечкој делатности из 1994. 
године, Библиотека Дома културе у Ковачици 
је издвојена и трансформисана у самосталну 
установу под називом Општинска библиотека 
Ковачица. До 2000. године Библиотеци су 
припојени огранци из Црепаје, Дебељаче, 
Падине и Уздина, а у плану је отварање огранака 
и у Самошу и Идвору.

Данас  Општинска   библиотека  Ковачица 
у свим фондовима има око 46.000 књига. 
Око 25.000 хиљада налази се у Централној 
библиотеци у Ковачици, а 21.000 књига у 
огранцима. Ту су књиге на сва четири језика 
који су у употреби у општини Ковачица (српски, 
словачки, мађарски и румунски).

Приликом оснивања Општинске библиотеке 
Ковачица нису решени бројни проб леми. 
Практично, осим књижног фонда, 
неколико рачунара и нешто ситног 
инвентара Општинска библиотека 
Ковачица не поседује ништа више.

У последње четири године за-
послени настоје да целокупни по-
зајмни фонд буде доследно уређен 
и обрађен у складу са савременим 
библиотечким принципима. Већина 
послова у Ковачици се обавља уз помоћ 
два рачунара солидне конфигурације. 
Рачунаре имају и огранци у Падини 
и Дебељачи. Запослени су сами 
израдили корисничку апликацију у 
microsoft access-у, тако да се преко ње 
обавља ивентарисање, вођење групног 
инвентара, картотеке, издавања књига, 
и друго. Крајем прошле године у 
електронској бази нашло се више 
од 20.000 јединица. Апликација је 
доста једноставна за употребу, има 
добре могућности претраживања и 
могућност конвертовања података 
из електронске базе у одговарајући 
стандардизовани библиотечки софтвер 
који ће подржавати јединствени биб-
лиотечко-информациони систем на ни-
воу Републике. Ускоро ће бити начињен 

и електронски предметни каталог, самостална 
презентација на интернету и електронски 
часопис.

И поред тога што актуелни Закон о 
библиотечкој делатности из 1994. године не 
указује на постојање завичајних фондова, кон-
ституисањем Општинске библиотеке Ко вачица 
1995. године завичајни фонд је физички издвојен, 
а обрада монографских публикација је започета 
2002. године. У завичајном фонду се налази 
око 500 јединица. Библиотека настоји да неке 
публикације, које нема у свом фонду, сачува у 
електронском облику, али и да води евиденцију 
о постојећим публикацијама и институцијама, 
односно појединцима који их поседују.

Такође, Општинска библиотека Ковачица из-
рађује библиографију завичајног фонда која ће 
ових дана бити објављена.

Поред наведеног, Библиотека се бави ор-
ганизовањем културних манифестација, књижев-
них вечери, рецитала, промоција књига и другог. 
При Библиотеци раде рецитаторска и литерарна 
секција која издаје часопис Klasý. 

Слободан Стевановски
Општинска библиотека Ковачица



Pan~eva~ko ~itali{teBIBLIOTEKE

80

да се за рад пријема у његову породицу било 
који народ одриче свога идентитета, већ жели 
очување културе сваког народа”, пише у једном 
од Летописа.

Библиотека је за ове три године угостила и 
наградила књигама и дипломама ученике из 62 
основне и средње школе. На конкурсу за најбољи 
школски писмени задатак ученици основних 
школа надметали су се у три категорије (од 
трећег до осмог разреда), а средњошколци у 
једној. Проглашава се и свеукупни добитник за 
основце и посебно за средњошколце. Ђаци се 
награђују за сваки језик посебно. На конкурсу за 
ћириличку калиграфију ученици су награђивани 
за брзопис, калиграфију традиционалних писа-
ма, оригиналну калиграфску и оригиналну ли-
ковну креацију. Награде и признања додељују 
се 24. маја на дан светих Ћирила и Методија 
(Дан словенске писмености). То је уједно и дан 
и слава библиотеке.

Како је слоган смотре Читај лепо пиши, гост 
је сва ке године био по један писац за децу. До 
са да су гостовали и представљали своје ствара-
лаштво за децу и умеће казивања писане речи 
Весна Алексић из Обреновца, Томислав Ђокић 
из Параћина и Мошо Одаловић из Смедерева.

Прва Смотра ћириличке писмености одржана 
је 2003. поводом 1.140 година словенске пис-
мености и 300. годишњице новог тителског 
школства и постала је традиционална. Смотра 
има и свој Летопис, гласник који прати сва 
догађања на смотри и око ње.

Библиотека убудуће намерава да укључи и 
српске школе из расејања и Републике Српске, 
али и да смотри да међународни карактер, 
очекујући да ђаци из Белорусије, Бугарске, 
Македоније, Русије и Украјине пошаљу сво-
је задатке писане њиховом ћирилицом и на 
њиховом језику, као један од мостова ка 
сарадњи и међусобном разумевању.

Драган Колак
Народна библиотека „Стојан Трумић”, Тител

У тителској Народној библиотеци „Стојан 
Трумић”, трећу годину заредом, одржава се 
Смотра ћириличке писмености. Смотра расписује 
конкурс за најбољи школски писмени задатак 
написан бугарским, македонским, русинским 
и српским језиком и конкурс за ћириличку 
калиграфију. Конкурси су намењени ученицима 
основних и средњих школа из Србије и Црне 
Горе који се школују на бугарском, македонском, 
русинском и српском језику, или језик изучавају 
у оквиру факултативне наставе, као неговање 
матерњег језика или језика друштвене средине.

Циљ Смотре је чување и неговање бугарске, 
македонске, русинске и српске културне баштине, 
грађење културне препознатљивости (по језику и 
ћириличком писму) Бугара, Македонаца, Руси-
на, Срба и других који се служе овим језицима 
и ћириличким писмом, подстицање на лепо 
писмено изражавање, лепо писање (краснопис), 
на уметничко стваралаштво и грађење мостова 
пријатељства, разумевања и толеранције међу 
народима. Смотра је и једна од брана глотофагији, 
тј. гутању такозваних малих језика и њихових 
пи сама. „Цивилизовано друштво не тражи 

Народна библиотека „Стојан Трумић”, Тител

Читај лепо пиши
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Сомборска библиотека је 29. септембра ове године свечано отворила свој нови 
Информационо-дигитални центар. Он има позајмно одељење, седам офис галерија, 
књиговезницу, Ебарт клуб и виртуелну књижару „Ленка”.
Многобројни гости из света библиотекарства, културе, политике, привреде и 
медија имали су прилике да виде где су отишли силни новци и утврде да ли је реч 
о пукој мистификацији „Пробуђеног града” (назив добро познатог пројекта), или 
о још једном озбиљном подухвату Градске библиотеке „Карло Бјелицки” и њене 
директорке Миљане Зрнић.

http://www.biblioso.org.yu

Нови 
Ин-
фор-
ма-
цио-
но-

ди ги-
тал-
ни—   
цен-
тар— 
у— 

Сом-
бо ру

Нови директор у Вршцу
● Градска библиотека у Вршцу има новог директора, Јована 
Петрова, који је до сада био на руководећим положајима у 
просвети, штампарству и издаваштву.
Поред различитих стручних и организационих питања, мораће 
да реши и проблем бивше директорке Весне Златичанин којој 
је приликом разрешења дат отказ, а сада са библиотеком води 
судски спор.

Гаџин Хан
● Директор Општинске библиотекe у Гаџином Хану Весна 
Црногорац, секретар Библиотекарског друштва Србије, прешла 
је у нишку библиотеку „Стеван Сремац” на место уредника 
програма, а до тренутка закључења часописа нови директор 
није постављен.

Вера остаје
● Како Читалиште сазнаје, директору Народне библио те-
ке „Јован Поповић” у Ки кинди Вери Удицки је, после краћег 
премишљања, продужен мандат за наредне четири године.

Стрела је одапета
● Иако библиотечка 
заједница у Србији много 
чини не би ли убедила 
општинске власти у 
Јагодини да задрже 
Милуна Васића на челу 
јагодинске Народне би б -
лиотеке „Радислав Ник-
чевић”, постоје вео ма 
озбиљне индиције да је 
покренут поступак за 
његово разрешење.
Почетком октобра у 
радној посети Јагодини 
био је министар културе 
Драган Којадиновић, али 
није познато да ли је било 
речи о овом питању. 
Сајт библиотеке www.
jabooka.org.yu као књигу 
недеље, у овом тренутку, 
препоручује Одбрану и 
смрт Сократову.

►вестивестивестивестивестивестивестивестивестивестивестивестивести◄
директорска хроника
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Краљевина Југославијa је између два светска 
рата, после Француске, Немачке и Чехословачке, 
била главно европско стециште Руса избеглих 
током Октобарске револуције. Највише их је, 
природно, доспело у Београд. У Панчево су први 
Руси стигли већ средином 1919. године, и много  
их је ту и остало. Томе је пресудно допринела то 
што је у Панчеву основана једна од најважнијих 
институција руске емиграције у Краљевини – 
Руска хируршка болница (Санаторијум Црвеног 
крста), кроз коју је за двадесетак година постојања 
прошло небројено и Руса и Срба. Неочекивану 
занимљивост представља и податак да је на Старом 
православном гробљу сахрањено око 1.100 Руса, 
од чега 45 генерала, тим пре што данас готово да 
нигде нема неког виднијег трага њиховог боравка 
у Панчеву. Како је уопште дошло до тога да  
започне потрага за овим потонулим, а временски 
тако блиским, сегментом прошлости града?

Несиба Палибрк-Сукић, библиотекарка 
панчевачке библиотеке, Петрограђанка по 
мајци, у једном делу недовољно истраженог 
и необрађеног књижног фонда открила 
је мноштво књига (око 1.200) на руском 
језику које су носиле печат Руске колоније. 
Кренувши тим трагом, почела је да проналази 
све већи број података о постојању поменуте 
колоније у међуратном раздобљу, а локална 
штампа оног времена показала се као велики 
извор важних података о томе. Тако је, 
сасвим непланирано, почео да настаје костур 
књиге Руске избеглице у Панчеву 1919–1941, 
која се на крају изродила у поприлично 
исцрпну монографију. Нажалост, совјетска 
обавештајна служба је однела главнину 
података из градског архива и угашених 
руских институција, тако да је подразумевана 
помоћ архивских докумената, неопходна 
за свако озбиљније истраживање, највећим 
делом изостала, што се у даљем раду 
показало као велика тешкоћа. На срећу, оку 
Стаљинових трагача измакле су матичне 
књиге руске цркве Светог Николе, које су 
до данас сачуване у потпуности, па књига 
садржи велики број имена Руса рођених 
(тј. крштених), венчаних и умрлих (тј. 
сахрањених) у Панчеву, што представља 
једну од њених највећих вредности. Несиба 
Палибрк-Сукић успела је да обради десетак 
тема најважнијих за живот панчевачке Руске 

колоније, због чега ова књига представља зрелу и 
(засад) завршену целину.

После предговора Алексеја Арсењева, једног 
од највећих познавалаца ове проблематике, прво 
поглавље се бави досељавањем Руса у Панчево, 
њиховим организовањем и примањем од стране 
српског грађанства. Следеће поглавље доноси 
податке о бројним руским институцијама које 
су у то време постојале у Панчеву, а затим 
се обрађује и једна од централних тема – већ 
поменута Руска болница која је својим значајем 
за Русе далеко превазила своју основну намену, 
представљајући значајно место њиховог 
окупљања. У њој је за све време њеног рада 
постојала руска капела посвећена Светом Николи, 
у којој су служили руски свештеници, што је тема 
посебног поглавља. Велика пажња посвећена је 
„руско-српској узајамности”, то јест међусобном 
руско-српском организовању, у чему је највећу 

Панчевачка руска прича
Руске избеглице у Панчеву : 1919-1941 / Несиба Палибрк-Сукић. - Панчево : Градска библиотека, 2005
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улогу имала Руско-српска заједница, чији су 
носиоци били најзнаменитији панчевачки Руси 
и Срби. Исприповедан је и велики део приче о 
бројним руским уметницима који су непрекидно 
наступали у Панчеву (неки су ту и стално били 
настањени), што је веома подигло културни ниво 
града. Пропраћене су и активности познатих Руса 
који су у то време долазили у Панчево, а посебно 
поглавље говори о панчевачком периоду живота 
и рада славног научника Владимира Мошина. 
Истражене су и руске просветне институције у 
граду, као и познатији руски професори који су 
предавали у панчевачким школама.

Овај део књиге затвара се причом о руској 
парцели на панчевачком гробљу, где је до данас 
сачувано свега педесетак руских надгробних 
споменика, који су углавном у лошем стању.

Документарни део књиге чине текстови из 

локалне штампе од 1919. до 1941. године који 
су се бавили Русима (укупно шест новина), 
што представља врло поуздано и илустративно 
хронолошко сведочанство о њима, а потом следе 
сачувани архивски документи и веома опсежан 
списак руских имена из поменутих матичних 
књига руске црквене општине.

Нећемо претерати ако кажемо да књига Руске 
избеглице у Панчеву 1919–1941. може да буде 
образац за све оне који реше да се у својој средини 
позабаве овим питањем, а пошто је готово сваки 
град у држави имао мање или више „царских 
Руса”, треба се надати и да ће истраживања којима 
ова значајна књига може бити узор и инспирација, 
једног дана довести до опсежније монографије о 
руским избеглицама у Краљевини Југославији.

Жарко Војновић

Књига Народна библиотека у Крагујевцу: 
1866-2004. представља обимну прегледну студију, 
монографију на основу докторске тезе, одбрањене 
на Филолошком факултету у Београду. 

Но, „важност књиге не цијени се по њезиној 
величини, него по ономе што је у њој, и од 
кога је“. Стога нећу истицати њен обим од 470 
страна, педантне табеларне статистичке прегледе, 
стотине библиографских и архивских јединица 
наведених у литератури. За исписивање ове 
књиге било је потребно детаљно истраживање 
документације архива Србије, града Крагујевца 
и саме библиотеке. Подсетићу на податак од кога 
је књига: од наследника из племена Паштровића, 
који је своја научна интересовања од Стјепана 
Митрова Љубише усмерио на проучавање 
крагујевачког културног и историјског наслеђа.

„У свакој се књизи”, писао је својевремено 
Вук Караџић, „гледа на двије ствари: 1) на ствар 
о којој се пише; 2) на језик којим се пише.” Мила 
Стефановић, аутор ове књиге, дала је не само 
слику развоја библиотеке, као једне од најважнијих 
институција културе и просвећивања у Србији 
током 19. и 20. века, већ је пружила допринос 
општијој завичајној културној историографији, 
која је полазиште очувања националног 
идентитета. Определила се за хронолошки приступ 
обради теме и, педантно документујући закључке, 

пратила развој библиотекарства у крагујевачком 
округу у склопу историјских, политичких и других 
културолошких дешавања. 

Периодизацију развоја Библиотеке аутор је 
уоквирио годином 1866, када је отворена прва 
јавна библиотека у Крагујевцу, мада су јој 
претходиле библиотека Књажеске канцеларије 
(1816. или 1817), Библиотека Лицеума (1838), 
Гимназијска библиотека (1849), Књижница 
Читалишта крагујевачког (1846) и следиле 
библиотеке ђачких дружина (1868), и годином 
2004, једином која у раду нема своје историјско 
оправдање какво постоји за ранију хронологију 
гранања библиотекарства у овом округу. Поступна 
професионализација делатности обликовањем 
стручног кадра, законске и подзаконске регулативе, 
самим тим и принципа управљања, посматрани 
из данашње перспективе, надилазили су својим 
значењем, економске и просторне проблеме 
крагујевачке библиотеке, која је у другој половини 
19. и на почецима 20. века била један од зачетника 
јавног библиотекарства у Србији, које се грана 
тек педесетих година 20. века, и један од ретких 
духовних светионика српског народа. Од својих 
зачетака до данас крагујевачка јавна библиотека 
тежила је успостављању системских решења, што 
је и допринело њеној централној матичној улози 
у односу на библиотеке Шумадије и Поморавља 

Зачетак јавног библиотекарства
у Србији

Народна библиотека у Крагујевцу : (1866-2004) / Мила Стефановић. - Крагујевац : Центар за научна 
истраживања САНУ и Универзитета : Народна библиотека “Вук Караџић” ; Београд : Октоих, 2005
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у планирању и успостављању библиотечко-
информационог система у Србији.

Комплексност приступа теми, објективност и 
прецизност у сагледавању грађе, компатибилност 
и документарност закључивања позитивна су 
одређења ове изворне научне студије. Стилски 
уједначено казивање, које је избегло замке штуре 
документарности, али и субјективне занесености, 
научно документовано и с мером минуциозно, 
заоденули су проверену документацију и историјске 
чињенице у привлачно, чак белетристичко рухо. 

Једно поглавље у књизи насловљено је Ре -
ферентност Народне библиотеке на почет  ку 21. 
века, алудирајући на прилагођавање физиономи-
је јавне библиотеке захтевима информатичког 
друштва, инкорпорирајући специфичности ор -
ганизационе мреже (у Пивари, на аеродрому, у 
Страгарима, Старој колонији, Горњој Сабанти, 
Драчи, Драгобраћи итд.) и аутохтност фондова 
крагујевачке библиотеке (легата Маре Исаиловић, 
Младена Атанасијевића, Зарије Вукићевића, 

Ми лена Николића и других) у 
службу развијања демократије 
и дигиталне писмености. Тако 
сучељени, они, а то је и била 
намера аутора, показују и 
библиотекарима и корисницима 
куда и како се ваља кретати у 
жељи да у струци и достизању 
знања предњачимо, како је 
на овом простору у односу 
на целу Србију бивало у 19. 
веку. Отуда се може говорити 
и о референтности ове студије 
за будућа истраживања, и то 
вишеструкој: анализом догађаја 
и доприноса појединаца, али 
и теоретских питања, каква су 
друштвена улога јавних, односно 
касније народних библиотека, 
образовање библиотечког кадра, 
однос школе и библиотеке на 
заједничком путу образовања 
деце и омладине, однос об -
разовања и политике... „Бо -
гата државна, дипломатска и 
културно-просветна активност 
усмерила је”, записала је Мила 
Стефановић, „многе најумније 
и најшколованије личности у 
Крагујевац”, а многе од њих 
и у Библиотеку. Сваки од њих 
представљен је сажетом и 
прегледном биобиблиографском 
белешком, каткад сећањима, или 
је барем заступљен у приложеним 
списковима. Награде, медаље 

и повеље, дипломе и захвалнице, спомен-
захвалнице и похвалнице само су јавна признања 
библиотеци за век и по преданог служења књизи 
и кориснику.

Мало је у нас књига посвећених стасавању, 
опстајању и напредовању библиотека и 
ин ституција културе уопште. Отуда су књигу о 
крагујевачкој библиотеци као драгоцен допринос 
нашој културној историографији препознали и 
њени издавачи који су јој се посветили, Центар 
за научна истраживања САНУ, Универзитет у 
Крагујевцу, сама библиотека и предузеће 
„Октоих”. Стога са задовољством читаоцима 
препоручујем књигу Народна библиотека 
у Крагујевцу, која ће свакако подстаћи сродна 
истраживања у циљу развијања библиотекарства 
као научне дисциплине и спознавања гранања 
културно-просветне делатности у Србији.

Александра Вранеш
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Матична служба Библиотеке „Глигорије 
Во заревић” у Сремској Митровици, између 
ос талог, бави се и стручним усавршавањем 
библиотекара који раде у школским библиотекама. 
С обзиром на то да школске библиотеке имају 
изузетан значај и за образовање, јер су неопходне 
за успешан наставни процес и за културу пошто 
представљају најбројнији тип библиотека, 
са великим књижним фондовима и значајном 
читалачком популацијом, библиотечки радници у 
школским библиотекама морају да науче, поштују 
и у свом раду примењују правила библиотечког 
пословања. У том циљу, Матична служба планира 
и реализује индивидуалне консултације на којима 
се решавају текући проблеми у раду одређене 
школске библиотеке, стручне састанке за школске 
бибиотекаре сваке општине Срема на којима се 
сагледава стање у раду библиотека и предлажу 
мере за унапређивање рада и годишње семинаре 
са темом из библиотечке теорије и праксе за 
школске библиотекаре региона Срем.

Семинари се од 1994. године одржавају 
традиционално сваког априла. У њиховом раду су 
учествовали библиотекари Народне библиотеке 
Србије, Библиотеке града Београда, Библиотеке 
Матице српске, Народне библиотеке „Димитрије 
Туцовић” из Лазаревца и Библиотеке „Глигорије 
Во заревић” из Сремске Митровице. Први семи на ри 
су одржани у Библиотеци „Глигорије Возаревић”, 
а касније и у школским библиотекама у Сремској 
Митровици, Руми и Шиду. У десетогодишњем 
периоду реализоване су следеће теме: Организација 
рада школских библиотека (библиотечки фон-
дови, простор и опрема, корисници и кадар) 
– Весна Петровић, Инвентарисање и обрада 
монографских публикација (физичка обрада, 
инвентарисање, ауторски каталог) – Ружица 
Станковић, Библиотека смер хуманог детињства 
(културно-васпитни облици рада) – Зорица 
Мишчевић, О лепоти једног занимања са зачеља 
– Нада Дурковић, Аутоматизација библиотечког 
пословања у основним и средњим школама – 
Предраг Ђукић и Златко Ахмић, Стандарди у 
школским библиотекама – др Жељко Вучковић, 

Читалачка интересовања ученика основних 
и средњих школа (предавање на основу анкете 
спроведене у основним и средњим школама 
Срема) – Снежана Лађиновић, Референсне збирке 
у школским библиотекама – Радован Мићић, 
Обавеза и могућности стручног усавршавања 
школских библиотекара – Милица Кирћански, 
Обрада серијских публикација – Бојана Вукотић.

Уз основну тему семинара, учесници се 
упознају и са стањем у школским библиотекама 
за текућу годину, и то преко анализе коју сваке 
године, на основу статистичких података, 
анкета и упитника израђује Матична служба. 
И библиотечки радници који раде у школским 
библиотекама учествовали су у раду семинара 
и говорили о својим програмима: Реализација 
наставних часова у библиотеци основне школе 
– Милијана Цвијановић из ОШ „Б. П. Пинки”, 
Читањем до петице – Јасна Калаузовић из ОШ „Ј. 
Поповић” из Сремске Митровице.

У истом периоду Матична служба, у сарадњи са 
школама, урадила је: Правилник  о раду школских 
библиотека, Основне поставке програма рада и 
извештаја о раду школског библиотекара и Водич 
кроз школске библиотеке Срема, који су саставни 
део ове публикације.

На семинарима у десетогодишњем периоду 
обрађено је целокупано библиотечко пословање 
библиотека у основним и средњим школама. Бу ду-
ћи да актуелне стручне литературе о библиотечком 
пословању у школским библиотекама нема до -
в о љно, публикација је објављена са жељом да 
библиотекари који почињу рад у овом зборнику 
нађу одговоре на многа питања из теорије и 
праксе школског библиотекарства, а колеге које 
воде матичне службе путоказ за свој рад. 

Весна Петровић

О лепоти једног 
занимања

Школске библиотеке у теорији и пракси : зборник 
радова са семинара за библиотекаре у средњим и 
основним школама Срема, 1994-2004. / [уредник 
Весна Петровић]. - Сремска Митровица : 
Библиотека „Глигорије Возаревић”, 2005.
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Овај век уживо – Књига која говори, назив 
је едиције Драгослава Симића, новинара Радио 
Београда, аутора бројних документарних 
ра диофонских дела о људима и збивањима који 
су обележили 20. век.

Као истрајни копач злата, Драгослав Симић 
већ дуги низ година просејава огромне количине 
говорне материје да би из ње издвојио зрнца, која 
ће затим уткати у своје радио емисије и специјална 
аудио-издања на носачима звука CD. Колекција 
тих касета већ сада броји више од стотинак 
наслова која самим тим бројем, садржајем, а 
нарочито квалитетом, представља незанемарљиву 
вредност наше културе.

Већ је речено да сличних едиција има у свету, 
посебно је по томе познат BBC. Међутим, ако 
један велики организам, као што је наша радио-
дифузија, не прегне на овакав посао, сматрајући 
да је можда у питању неисплатив подухват и 
да захтева превише труда, или да се не може 
у довољној мери функционализовати јер му је 
публика малобројна, онда је добро ако се тога 
прихвати једна једина личност, појединац, који 
је снимио највећи део материјала од којих су 
сачињене ове документарне радио-касете, односно 
када погледамо у целини, ова звучна антологија. 
Наравно, поставља се питање какав може бити 
мотив да се предузме један тако велики и у основи 
мукотрпан посао.

Мислим да је код Симића у питању пре 
свега страст за сведочењем, жеља да се о нашем 
веку оставе веродостојни документи, како све 
не би покрили заборав и ћутање. Ови снимци 
забележени у звучној антологији Књига која говори 
успостављају контакт са нама савременицима, 
али верујем да ће тражити додир и са  21. 
веком, слично додиру прстију на Микеланђеловом 
монументалном стварању света. Ова едиција 
свакако успоставља такав додир,  пре свега због 
тога што су теме које обрађује оне које се тичу 
свих нас.

Највише је политичких и историјских тема. На 
пример: Југославија – кратак преглед распадања, 
Информбиро, Суђење Дражи Михаиловићу, Панић 
и Ћосић, велики митинзи опозиције и, као што 
казује један изузетно потресан наслов, Книн већ 
заборављено. Међутим, у ову едицију су урезани 
и одређени уметнички резултати нашег времена. 
Ту су беседе и казивања поезије одређених 
истакнутих стваралаца наше културе као што 
су: професор Рашко Димитријевић, сликар Мића 

Поповић, песници Љубомир Симовић и Матија 
Бећковић.

Наравно, може се поставити питање чему 
све то. Зашто све то не би било испричано у 
мемоарима. Зашто се не би све то, ако је већ 
снимљено, пренело на папир, што би омогућило 
брз и ефикасан преглед целокупног материјала 
без дугог, линеарног слушања говора. Другим 
речима, поставља се питање да ли су ове говорне 
касете само неко помагало за неписмене људе, 
или људе оштећеног вида. Најзад, све то сажето 
и укратко, поставља се питање које су предности, 
ако их има, Књиге која говори у односу на 
традиционалну књигу која ћути и коју читамо 
у себи, примајући њену суштину у безвучној 
тишини контемплације.

У самом постављању овог питања крије се 
одређена замка јер смо појам књиге везали за 
традицију, а појам радија и аудио-касета за нешто 
што је сасвим модерно. Тако и јесте када су у 
питању технички проналасци. Међутим, када је 
реч о суштини ових медија,  може се рећи да је 
радио том својом суштином, везан за древност, 
за античку сцену и изговорену реч. Добро знамо 
колико је ту своју реч ценио Сократ  који ниједно 
своје дело није написао сам, али је оставио једну 
прегнантну изванредну максиму: Говори да бих 
те видео.

Према том схватању човек се најбоље открива 
у говорној акцији, у начину на који саопштава 
своју мисао, а та мисао, према сократовској 
традицији, јесте пре свега дијалошка, говорна, 
а говорна реч, насупрот мисаоној, омогућава 
дијалог насупрот монологу. То је, затим, реч која 
нам онемогућава извесну самоцензуру која се 
увек намеће приликом прецизног дефинисања 
писане речи. Сократова сазнања потврдила су, бар 
делимично, каснија ефикаснија истраживања, а 
криминолози знају да је глас човекова изражајна 
особина, карактеристична за појединца много 
више него и сами отисци прстију.

Радио емисије и аудио-касете обнављају данас, 
у модерно доба, античку традицију живе речи. 
Документарна приповедања, која посредством 
њих слушамо, садрже елементе који се не могу 
адекватно записати, а чине интегрални део 
садржаја и значења документа.

Начин на који један човек говори, његово 
дисање и ћутање, уздаси, нагласци, интонација, 
емотивност, која се у говору ослобађа и коју 
беседник покушава да пригуши, све су то особине 

Дијалог са савременицима
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говора које се не могу пренети на папир, које се 
не могу записати, а много тога што није записано 
је веома значајно за садржај и значење онога што 
се говори.

Несумњиво је да  изговорена реч има своје 
одређене предности над писаном, као што и 
ова има над њом. Свакако, нико неће довести у 
питање чињеницу да писана реч пре свега јесте 
реч науке, интелектуалног понирања у дубине 
сазнања и реч уз коју се везују неки искључиви 
облици уметничког казивања.

С друге стране, међутим, изговорена реч има 
предност емоционалности и  непосредног хуманог 
додира са присуством другог човека посредством 
његовог физичког гласа, било да је он 
жив или више није. Наравно 
да је та предност још већа 
кад је у питању поезија 
него приповедање и 
бележење, јер је 
поезија увек била 
пре свега ствар 
оригиналности 
онога што 
се чује него 
онога што је 
записано. Нико 
нам не може 
боље открити 
једну песму 
него што 
то чини сам 
аутор, него што 
то чини његов 
глас, барем кад је 
у питању изворна 
интенција аутора. 
Интерпукција којом се 
служимо недовољна је 
да би на било који начин 
одразила у писаном облику све 
оне говорне инфлексије које су у 
казивању поезије незаменљива драгоценост.

Поставља се, наравно, и питање како ту 
драгоценост говора спасти од наизглед неизбежног 
посредовања писма и како је пренети чак и боље 
него писмо. То је утопија којом су се људи бавили  
одавно.

Ја сам већ имао прилике, у оквиру једног  
разговора о едицији Драгослава Симића, да спо-
менем један такорећи научнофантастични спис 
Сирана де Бержерака из половине седамнаестог 
века, у коме је он, на одређен начин, антиципирао 
откриће звучне књиге, или ако хоћемо радија 
или грамофонске плоче, у сваком случају неког 
материјалног носача на којем ће звук бити трајно 
записан и сачуван.

Сирано де Бержерак је касније послужио као 
прототип за чувени лик драме Едмона Ростана, 
крајем 19. века. Али још 1657. године у свом 
утопијском делу Државе и царства Месеца он  је 
писао о човеку који је дошао на Месец и на њему 
оставио једну тајанствену кутију. „Кад отворих 
кутију”, пише он, „нађох у њој нешто не знам 
ни сам што, слично нашим сатовима, пуног не 
знам ни сам каквих малих опруга и неприметних 
справа.” То је у ствари књига, али нека чудесна 
књига, без листова и слова.

Најзад то је књига за чије читање нису потребне 
очи, потребне су једино уши. Кад неко пожели 
да чита, он ту машину повеже са мноштвом 

сваковрсних жичица, затим окрене иглу 
на поглавља која жели да слуша и 

у истом тренутку као из уста 
неког човека, као из неког 

музичког инструмента, 
из ње излазе сви 

могући различити 
и разговетни 
звукови који 
међу одраслим 
становницима 
Месеца служе 
за говорно 
изражавање.

Н е ш т о 
даље пише 
и ово: „Тако 
око себе имате 

све велике 
људе и мртве 

и живе који са 
вама разговарају 

живим гласом.” 
Ово на известан 

начин халуцинантно 
предсказање остварено 

је данас посредством радија, 
посредством аудио-касета, а у неком 

свом далеком облику наставак тог предсказања 
свакако је и ова звучна антологија.

У једном свом тексту Маларме је формулисао 
мисао да све завршава књигом. Међутим, ми знамо 
да је у Библији записано: „У почетку беше реч”.  
Током дуготрајног бављења документаристичким 
стваралаштвом, које је дало толико златних пло-
дова Радио Београду, Драгослав Симић је ус пео 
да ове две реалности, наизглед веома удаљене, 
а у суштини сасвим блиске, говор на почетку и 
књигу на крају, стопи у једно – у драгоцену и 
незаменљиву Књигу која говори.

Ђорђе Малавразић
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У жељи да сагледају утицаје глобализације на развој 
библиотека и информациону инфраструктуру, Емпориа 
универзитет у Канзасу и Универзитет „Св. Климент 
Охридски” у Софији, организовали су и, од 3. до 5. новембра 
прошле године у Софији међународну научну конференцију 
Библиотеке, глобализација и сарадња (Libraries, Globalisation 

and Cooperation), чији је мото био 
GLOBENET.  Зборник, обима 310 страна,  
састављен од 41 рада учесника из двадесет 
земаља, одговор је на питања о: односу 
националних и глобалних информационих 
инфраструктура, трансферу информација 
и технологије, издаваштву у дигиталној 
ери, менаџменту знањем и информационој 
економији, интелектуалној својини, етици 
и ауторским правима, информационим 
стандардима и менаџменту дигиталним 
правима, образовању на даљину и утицају 
културне политике Европске уније на 
библиотеке. 
Националним и интернационалним 
концептима образовања посветили су 
се: Audrone Glosiene (Vilnius University, 
Lithuania), Aira Lepik (Tallinn Pedagogical 

University, Estonia), Roel Rietberg (Saxion University for Proffessional Education, Deventer, The 
Netherlands), Terry L. Weech (University of Illinois, Urbana-Champaign, USA), Rayna Gavrilova 
(Sofia University), Tatiana Yanakieva (Sofia University).  Улогу интернета и електронских 
медија у развијању наставе представили су: Linda Ashcroft, Shirley Fong (Liverpool John Moors 
University), Chutima Sacchanand (Sukhotai Thammathirat open University, Thailand), Dmitry 
Varzonovtsev, Nina Shumanova, Krassimira Angelova (Sofia University), Dobrinka Stoykova, 
Kristina Varbanova-Dencheva (College for librarianship and Information Technology, Sofia). 
Библиографски извори, као битан инструмент учења на даљину, били су тема излагања 
Александре Вранеш, Зорице Ивковић-Савић, Љиљане Марковић (Филолошки факултет 

Београд) и Зорке Чекићевске (Национална и универзитетска библиотека у 
Скопљу). Питaњима евалуације и ефикасности наставе бавили су се: Judith 
Broady Preston (University of Wales), Barbara Hull (University of Teesside). О 
јавним библиотекама, као културно-образовним центрима региона, писали 
су: Роб Дејвис (пројект  Калимера)  Јасмина Нинков (Библиотека „Милутин 

Бојић” Београд), Биљана Александрова (Амерички универзитет у Софији), Zaida Diaz, Gerri Foudy, 
Yelena Luckert (University of Maryland Libraries), док је о електронским каталозима излагао Адолф Кнол 
(Национална библиотека Чешке), а о различитим актуелним пројектима: Snejina Bacheva (Institute of 
Oceanology Varna), Jan Haspeslagh (Flanders Marine Research Institute Belgium), Vania Grashkina (ULISO, 
Bulgaria), Nancy Bolt (Colorado).

Сарадња националних и универзитетских библиотека на плану ширења електронског образовања 
заступљена је у излагању колега из Грчке, Антоније Арахове и Сарантоса Капидакиса, што у видокруг 
одмах укључује питањa етике и слободе ширења информација и закона који ту дистрибуцију регулишу, о 

Национална и глобална
информациона инфраструктура

Libraries, Globalisation and Cooperation: Papers from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 
3-5 November 2004 / ed. by  Herbert K. Achleitner, Alexander Dimchev. – Sofia :  „St. Kliment Ohridski” 
University of Sofia, 2005.
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чему су говорили: Plamen Miltenoff, Robert Hauptman (St. Claude State University, Minnesota),  Rolf Hueper 
(University of Applied Sciences, Hannover). Проблеми традиционалног и електронског публиковања 
отворени су за дискусију радовима: Ulrike Engel (K. G. Saur Electronic Products), Ian M. Johnson (The 
Robert Gordon University, Aberdeen), Sven Kuttner (University Library of Munich), а улога лидера у 
библиотекама провокативно је истакнута у тексту Ванде Дол и Ане Либст (Washburn University, Topeka 
Cansas). Претходним прегледом ни изблиза није представљено садржајно богатство конференције, у које 
се увид може стећи само ишчитавањем зборника радова.

Саставни део међународне конференције био је и скуп који се бавио питањима образовања 
професионалаца у библиотечко-информационој делатности у САД, Европи и Азији, под руководством 
проф. др Тери Вича, професора Универзитета у Илиноису, уз учешће регионалних координатора 
(за територију бивших југословенских земаља то је била проф. др Александра Вранеш) и тринаест 
студената.

Редовне научне конференције, којима је сваке друге године домаћин Филозофски факултет 
Универзитета у Софији, а коорганизатор Емпориа универзитет из Канзаса свакако не би окупљале 
угледне референте и бројну публику да spiritus movens ових научних окупљања нису управо професори 
Александар Димчев и Херберт Ахлајтнер.

Зорица Ивковић-Савић

Мост између два народа

Рад на Библиографији превода са немачког 
језика на српски за период 1993-2002. године 
започет је на иницијативу Goethe-Instituta у 
Београду, а након одржаног округлог стола, који 
је за тему имао данашње стање у преводилачкој 
дјелатности, са посебним освртом на превођење 
са српског на њемачки и обрнуто. У раду на 
овој публикацији учествовали су мр Добрила 
Бегенишић, библиотекар-савјетник у Народној 
библиотеци Србије, и Бранимир Живојиновић.

Ова библиографија селективног карактера 
обухвата преводе из књижевности, хуманистичких 
наука и психологије и тиче се само монографских 
публикација. Понуђена грађа обухвата и преводе 
који су објављени у Црној Гори и Републици 
Српској. У библиографији, која садржи 463 
библиографске јединице, пописана су и дјела 
која су у оригиналу писана на њемачком језику, а 
преведена на српски са неког другог језика.

Библиографска грађа је сређена абецедним 
редом, по презименима аутора, а записи су 
обрађени по ISBD(M)-у (Међународни стандард за 
библиографски опис монографских публикација). 

У Збирном регистру личности пописана су 
имена аутора, преводилаца, редактора, приређи ва-
ча и илустратора. С обзиром на то да је највећи дио 
пописане грађе похрањен у Народној библиотеци 

Србије и да су библиографски записи рађени 
de visu, ова публикација спада у ред примарних 
библиографија које се одликују поузданошћу у 
процесу каталошко-библиографске обраде, што 
јој даје додатну вриједност и поузданост.

Увидом у грађу и наведени регистар, може 
се јасно уочити да је највећи број превода са 
њемачког језика урадио наш угледни преводилац 
Бранимир Живојиновић, а потом и: Томислав 
Бекић, Данило Баста, Божидар Зец, Мирко 
Кривокапић, Златко Красни, Снежана Кићовић-
Пејаковић, Дринка Гојковић, Јовица Аћин и други. 
Значајно је споменути да је, поред књижевних 
дјела, преведен знатан број књига из психологије, 
а најпревођенији у овом периоду био је Карл 
Густав Јунг. 

Овај значајан приручник своју грађу нуди као 
средство за рад свим поклоницима њемачке кул-
туре. Несумњиво је да ће корисно послужити код 
свих будућих истраживања српске преводилачке 
дјелатности, али и у односима између њемачке и 
српске културе уопште.

Здравка Радуловић

Преводи са немачког језика на српски у периоду 1993-2002 : селективна библиографија / саставила 
Добрила Бегенишић ; уз сарадњу Бранимира Живојиновића. - Belgrad = Београд : Goethe-Institut, 2005.
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Појава хрестоматије о Призрену, у издању НУБ 
„Иво Андрић” из Приштине, представља посебан 
куриозитет за српски народ уопште. У тренуцима 
када је питање  његовог опстанка актуелније 
него икад, сваки напор да се поново укаже на 
културну и историјску вредност споменика на 
Косову је изузетно важан, чак пресудан. Стога 
не чуде разлози приређивача који су прикупили 
релевантну грађу о Призрену да сачувају сећање, 
да расветле трагичну судбину која је задесила овај 
град и, на крају, да пробуде наду и „потхране веру 
да је зло само привремено”.

Приређивачи Ратко Марковић, Јордан Ристић 
и Александар Бачкалов су направили избор 
најважнијих текстова који говоре о Призрену 
и околини. Текстови су преузети из периодике, 
научних и књижевних публикација, а избор је 
лимитиран обимом саме публикације. Због тога 
су неки текстови дати у скраћеној верзији, или 
је  сужен избор фотографија. Циљ приређивача је 
свакако био да обухвати што више текстова  који 
сведоче о историји града и околине.

Већи део текстова говори о споменичком 
наслеђу Призрена, његовој историји, архитек ту-
ри, сликарству и археолошким ископавањима, 
а мањи о историјату града, институција, 
митрополије. Покривена је и област етнологије, 
која је иначе богата у том крају. Текстови су 
распоређени хронолошки, што посебно истичу  
приређивачи, јер је вредносни суд у потпуности 
искључен.

Саставни део зборника чини велики избор 
фотографског материјала, који делимично прати 
текстове, а делом чини целину за себе. Блок 
фотографија о старом Призрену чине снимци 
Бранка Максимовића, Станка Мандића и 
Серафима Николића, затим снимци Завода за  
заштиту споменика културе општине Призрен и 
личне фотографије Зорана Каралејића и Јордана 
Николића.

Зборник почиње текстом архимандрита мана-
стира Високи Дечани Саве из 1888, који нас уводи 
у тему о опстанку српских светиња на косовском 
тлу. Кроз вековну борбу за очување српског 
ентитета  евидентни су напори многих посленика 
културе код нас да сачувају спомен на културно 
наслеђе Призрена и околине. Њихови текстови 
нам указују на „негдашњу царску државну моћ”, 
на светиње које су „као аманет остављене народу 
на чување до бољих времена”.

Призрен – царски град, град-музеј, данас је 
у врло тешком стању. Околности под којима се 
то дешава су нам познате. Један од начина да 
га спасемо је да га сачувамо од заборава. Ова 
хрестоматија је један од начина да то учинимо. 
Да обновимо сећање на  славну прошлост, да 
утврдимо значај који Призрен има за историју 
српског народа.

И да се вратимо на завршне речи приређивача 
ове хрестоматије које нам тако сликовито говоре о 
основним поривима за њен настанак. „И нека ови 
текстови, ако не упутство, буду од помоћи онима 
који  траже одговоре на питање трагичне судбине 
која је српску културу, а и српски и неалбански 
живаљ задесила у Призрену, а и на Косову и 
Метохији.”

Марија Богдановић

Призрен царски град
Призрен - царски град : (хрестоматија) / [приређивачи Ратко Марковић, Јордан Ристић, Александар 
Бачкалов]. - Приштина : НУБ „Иво Андрић”, 2005.
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Од прошлог броја Читалишта, у коме су глав ни 
уредник Саша Мадацки и члан редакције Јутарњег 
библиотекара Џенана Алађуз представили кон-
цепт  гласила, објављена су четири нова броја (јул-
ско-августовски Библиотекар је био двоброј).

Mајски број (13) првог бх. електронског 
билтена за библиотекаре и остале информацијске 
истраживаче  уредила је Армела Брадарић. Уз 
уобичајени уводник „Ми нисмо анђели”, рубрику 
Achtung, achtung и информације о актуелној 
литератури из области библиотекарства (наведене 
су цене и електронска адреса дистрибутера), 
објављени су и текстови Џенане Алађуз „У 
потрази за изгубљеним временом”, који се бави 
„архивом виртуелне стварности и киселим 
краставцима”, „спиритуални интервју са славним 
библиотекарима” Лајбницом, Хјумом, Мао Це 
Тунгом, Казановом и шефом Федералног ис траж-
ног бироа Ј. Едгаром Хувером и прилог „Сам свој 
мајстор на вебу”. 

Листајући, тј. скролујући даље Јутарњи, 
видимо да Џенана није једини аутор у овом 
броју. Појављује се и Маја Каљанац, и то у 
улози антологичара корисничких нонсенса 
и „голог библиотекара” која предлаже мени 
за „Опроштајни дернек пред бикини аскезу”. 
Армела Брадарић је разговарала са Босиљком 
Стевановић , библиотекарком Јавне библиотеке 
града Њујорка приликом њене посете Првој 
међународној конференцији слависта, одржаној 
априла ове године у Сарајеву. О могућности 
запошљавања изван Сарајева говорили су садашњи 
и будући библиотекари из Горажда, Маглаја, 
Травника и Тешња, а бележила је Емина Кесан, 
док је „Шведски сто за библиотечке путнике” 
припремила Аријана Камарић (преглед светских 
конференција и актуелних тема у струци).

Јутарњи библиотекар објављује афоризме 
Душана Митрованова из Градске библиотеке у 
Вршцу, познатијег на интернету по мејл адреси и 
псеудониму Soul Banatski, а међу књигама које се 
препоручују у мајском броју су и студије Гордане 
Стокић Ка филозофији библиотекарства и 
Принципи набавне политике Невенке Перуновић.

Јунски број (14) уредила je Џенана Aлађуз и, 
осим уводника, написала текст за рубрику „Ко се 
боји миша још”, намењену хакерима почетницима 
– „Шта значи пужева пошта?” Први пут од када 
Јутарњи библиотекар постоји објављена су 
три текста три нова сарадника у једном броју: 
„Фудбал, чаробњаци и Хансенова дјеца” (о новим 
књигама) Младена Вуковића, текст Владимира 

Смиљанића, библиотекара у Заводу за заштиту 
природе Србије, који „препоручује: Казановине 
мемоаре, бесплатне курсеве, бољу линију и још 
много тога” и „Казете – магнетофонске врпце 
са пјесмама ваших љубимаца” носталгичног 
Драгана Голубовића. О библиотечким софтверима, 
„библиотеци за само 99 $”, пише Армела Брадарић, 
која је припремила и „Библиотечки (на)туризам”, 
Маја Каљанац је интервјуисала Славицу Хрнкаш, 
библиотекарку Опће библиотеке Зеница, објавила 
други део кухињских лудорија и уредила рубрику 
„Бувљак.ба”. Вашој пажњи препоручујемо 
„Ки нески хороскоп за библиотекаре”, „ПДВ у 
Србији смањио продају књига” и прилог Виолете 
Ивковић „Заболе ме хард диск” о рачунарској 
досади званој спамови и вируси. 

Јулско/августовски двоброј (15-16) уредиле 
су Маја Каљанац и Аријана Камарић. Издвајамо 
интервју С. Мадацког са Љиљаном Јурчевић, 
библиотекарком Економског факултета у Сарајеву 
(у рубрици „Сјај и биједа Bibliowood-a”), прилог 
Аријане Камарић и Џенане Алађуз „Цртице из 
Новог Травника” о томе како је бити библиотекар 
у малом месту, „Савете старог сурфера” Шевка 
Бајића, новинара из Сарајева, и интернет тренер 
„Прво: не кликај на свако Yes”, љубавни роман 
Јутарњег библиотекара „Десила им се љубав”, 
незаборавну причу о љубави између Сафете, 
младе библиотекарке, која се после завршених 
студија враћа у родни град, и Рифета, главног 
библиотекара у Челичићима, као и „Љетње 
фантазије библиотекарке” под насловом „Дубока 
увала и уско грло” Спамеле Лy Брарy. 

Септембарски број (17) уредили су Армела 
Брадарић и Саша Мадацки, који је овог пута 
интервјуисао самог себе. Чарима виртуелне 
Индије бавио се Семир Авдић, „Бувљаком на 
интернету” Армела Брадарић, Шевко Бајић је у 
тексту „Бесплатно – али мало сутра" анализирао 
free садржаје на мрежи, а Аријана Камарић у 
рубрици „Библиотечки (на)туризам” препоручује 
посету Сајму књига у Истри, Међународном 
скупу у част 100-годишњице рођења Еве Вероне 
у Загребу (17–18. новембар 2005) и Online 
Information 2005. у Лондону (29. новембар 
– 1. децембар 2005), конференцији и изложби 
посвећеној онлајн садржајима и начинима 
организовања информација.

У међувремену је публикован и октобарски 
број Јутарњег библиотекара.

Б. Игленџа

Јутарњи библиотекар : први бх. електронски билтен за библиоте-
каре и остале информацијске истраживаче, бројеви од 13 до 17 (мај–септембар 
2005), главни уредник Саша Мадацки, web: http://www.infohouse.ba
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У прошлом броју Читалишта смо 
први пут нашој јавности представили 
Scandinavian Public Library Quarterly 
(Volume 38, № 1, 2005), гласило 
удружених нордијских јавних 
биб лиотека Финске, Норвешке, 
Шведске и Данске. У међувремену 
су изашла још два броја. Oсновнa 
темa првог је „Нове стратегије за 
јавне библиотеке”, а други разматра 
заједничку перспективу и могућности 
и неопходност сарадње и повезивања 
јавних и универзитетских библио-
тека. Оба броја дискретну пажњу 
посвећују и недавно одржаном 
Конгресу ИФЛА у Ослу.

Број 2 за ову годину се посебно 
бави промовисањем читања и 
ли тературе за младе, концептом уче-
ног друштва и доживотног учења, 
представља веома добар библиотечки 
сајт намењен деци (видети текст 
„Кирјати, библиотечка мачка”, аутор 
je Tuij Mäkiј из Tampere City Library 
– Pirkanmaa Provincial Library), а 
завршне рубрике доносе уобичајени 
извештај са Нордијског савета 
ми нистара (Asbjørn Langeland) и 
ве сти о актуелним дешавањима у биб-
лиотекарству скандинавских земаља. 

У овом броју прилоге објављују 
и Leikny Haga Indergaard, Liv Beathe 
Bråthen и Eva Haga Rogneflåten, Marcus Strand, дечји писац Arne Svingen, Kirsten Drotner, Erik Thorlund 
Jepsen, Caroline Søndergaard Bendixen и други аутори.

Прилози  у броју 3 се углавном баве постојећим пројектима, добрим примерима и могућим видовима 
сарадње различитих типова библиотека са  циљем да се корисницима пружи боља услуга. Birgitta Modigh 
говори о сарадњи као услову за опстанак јавних библиотека, Kerstin Andersson о „премошћавање јаза или 
пре понора”, како каже, између универзитетских, јавних и других типова библиотека, Børge Sørensen 
о библиотечким сервисима за студенте у данским јавним библиотекама, Eeva Hiltunen представља 
ELEF (Electronic Library of Eastern Finland), пионирски пројекат у области сарадње различитих типова 
библиотека, a Øystein Reiersen о пројекту обједињавања библиотечких ресурса и универзалне чланске 
карте која би важила за све типове библиотека на територији Норвешке.

Вашој пажњи препоручујемо и рубрику Viewpoint (Гледиште) и духовит текст писца Arne Svingena 
„Траже се: опасне библиотекарке”, који се бави разбијањем стереотипа о дискретним библиотекаркама 
које шапућу и са деликатном пажњом испијају шољице чаја. Писац каже да данашње време тражи 
енергичне и продорне особе које умеју да мисле својом главом и да се изборе  за развојне пројекте 
институција у којима раде. А онда сви заједно можемо да уживамо у испијању зеленог чаја.

Горан Траиловић

Scandinavian Public Library Quarterly, Volume 38 № 2 2005, 
Nordic Public Library Authorities, Danish National Library Authority, Copenhagen, 
главни и одговорни уредник Jonna Holmgaard Larsen
http://www.splq.info/index.htm
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Гласник Народне библиотеке Србије, год. 7, бр. 1, Народна 
библиотека Србије, Београд, 2005, главни и одговорни уредник Сретен 
Угричић, уредник Владимир Шекуларац

Пред овогодишњи Сајам књига у Београду 
појавио се из штампе нови Гласник Народне 
библиотеке Србије, број 1, за 2005. годину. Уводне 
текстове "Који је час" и "Инфинитив и императив 
сећања" потписује Сретен Угричић, управник 
НБС и главни и одговорни уредник овог угледног 
часописа.

У рубрици "Круг" објављени су текстови: 
"Англо-америчка каталошка правила AACR 
- нова каталошка парадигма" Светланe Јанчић, 
"Критеријуми и методологија рада на пројекту 
црногорске ретроспективне библиографије 
серијских публикација" Здравке Радуловић, 
"Kонцепт израде текуће библиографије Сербике" 
Весне Ињац, "Стратегијски менаџмент у 
библиотекама" Горданe Стокић, "Виртуелизација 
као психолошки феномен: уз осврт са становишта 
библиотекарства" Драганe Милуновић, "Новине у 
стандарду за обраду серијских публикација" Бојанe 
Вукотић, "Класификација електронских извора" 
Срђанa Славнићa, "Референсни рад" Слађанe 
Стојаковић, "Књижара и антикварница Николе и 
Сретена Кашиковића" Борјанкe Трајковић, "Први 
српски рат плакатима" Дејанa Вукићевићa, "О 
поклону Гаврила Витковића Народној библиотеци 
(Из необјављене преписке Доброслава Ружића)" 
Слободанa Радовићa и "Грађа за истраживање 
стручне библиотекарске периодике у Србији 1940 
- 2005" Дубравкe Симовић.

Прилози Светлане Мирчов, "Нићифор Дучић 
као управник Народне библиотеке у Београду" 
и Борјанке Трајковић, "Сећање на велике 
библиографе" штампани су у рубрици "Поменик", 
а у "Портретима" написи Јелице Живковић о 
Библиотеци Српске патријаршије, Мирјане Савић 
о Баварској државној библиотеци у Минхену и 
Марине Митрић о Универзитетској библиотеци 
"Никола Тесла" у Нишу.

Следи "Есеј - функција унутар истине" Јадранке 
Божић и прилози Бојане Вукотић, "Електронски 
часопис у виртуелном свету Интернета", Емине 
Чано-Томић "Каталогизација Интернет ресурса" и 
Тамаре Бутиган-Вучај "Студио за дигитализацију 
националне библиотеке Чешке Републике" (у 
рубрици "Интернет"). 

"Избор" доноси преводе текстова Ане Х. Перо, 
"Улога WorldCat-а у заједничком коришћењу 
извора", Мари-Франс Пласар, "ИФЛА и нормативна 
контрола", Надиe Каиди, "Политике библиотечких 
артефаката: централни национални каталог", и 
преводе "Изјаве о међународним каталошким 
начелима", "IFLA/UNESCO смерница за школске 
библиотеке" и "IFLA/UNESCO манифеста за 
школске библиотеке.

У "Пројектима" Емилија Брашић пише о ISBN-
у, Весна Ињац о пројекту решавања проблема 
смештајног капацитета магацина Народне 
библиотеке Србије и Љиљана Драгичевић о биз-
нис плану за реализацију електронског пословања 
у националном ISSN центру Србије и Црне Горе.

И на крају у "Хроници" можемо прочитати 
текстове Драгана Бараћа, "Први српски устанак 
у књигама савременика: 1804-1813"; Марине 
Митрић "О писму кроз векове" и "Зборник радова 
са научног скупа о Првом српском устанку у 
књигама савременика"; Драгане Милуновић, 
"Библиотекарски терминолошки речник: на проби 
времена и корисника"; Светлана Јанчић "Преводи 
међународних стандарда у едицији "Савремена 
библиотека""; Гордане Стокић, "Високошколске 
библиотеке: од традиције до акредитације"; Здравке 
Радуловић, "Резултати научних истраживања др 
Јасмине Недељковић" и прилог Славена Попаре, 
"Светогорска графика"

М. Палоци

Јавне библиотеке : часопис за теорију и праксу библиотекарства. - 
Год. 1, бр. 1 (јуни 2005). - Уб : Градска библиотека „Божидар Кнежевић”,
2005. Главни и одговорни уредник Александра Вранеш

Градска библиотека „Божидар Кнежевић”, чија 
је претеча била Читаоница убска, основана давне 
1872, најстарија је установа културе на Убу. Данас 
ова библиотека има фонд од 30.000 књига и 
сарађује са свим установама културе, образовања 
и информисања, издавач је завичајне литературе 
и књижевности за децу. Поред тога, ове године 
библиотека се појављује и као издавач првог 
часописа за теорију и праксу библиотекарства 

Јавне библиотеке, који је промовисан 27. јуна 
ове године. Покровитељ часописа је општина 
Уб. Два пута годишње, јуна и децембра, ова 
публикација ће проналазити пут до библиотекара 
запослених у свим типовима библиотека, а 
посебно јавним. У времену све брже размене и 
продукције информација библиотека мења своје 
задатке и функције, па јавне библиотеке морају 
да се још више  приближе корисницима, а особље 
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библиотека стално да се информише о новинама 
у теорији и пракси библиотекарства. У нашој 
земљи досад није постојао часопис који се бавио 
специфичним проблемима јавних библиотека, те 
су Јавне библиотеке важан допринос развоју 
библиотекарства.

На промоцији часописа присутнима су се 
обратили одговорни уредник часописа Живорад 
Тодоровић, управник Градске библиотеке на 
Убу, Мирко Марковић, руководилац библиотеке 
„Ђорђе Јовановић” и проф. др Александра 
Вранеш, управник Катедре за библиотекарство 
и информатику на Филолошком факултету у 
Београду, у својству главног уредника часописа.

Часопис се састоји од неколико тематских 
целина које својим називима прате форму 
каталошке јединице: Одреднице, Опис и Анотација. 
Шири осврт на поједина питања библиотекарства 
дају текстови као што су „Кућа књига”, „Мисија 
библиотека или Каква је култура организације 
ваше јавне библиотеке”. Ужестручни су „Измене 
и  допуне УДК,” „Серијске публикације у јавним 
библиотекама”, „Референсна збирка у јавној 
библиотеци”. Ту су и текстови о специфичним 
типовима библиотека: „Деца и библиотеке 
или Црквене јавне библиотеке у Немачкој”. О 
издавачком раду градске библиотеке Зрењанина и 
Панчева говори прилог „Од Кемине штампарије 
до дигиталног есцајга или о издаваштву 

јавних библиотека у Србији”. Дат је и приказ 
функционисања библиотека у Колубарском округу 
и лозничке библиотеке – „Јавне библиотеке у 
колубарском округу” и „Нека од искустава у 
бављењу културно-просветном делатношћу 
у лозничкој библиотеци”. О библиотекама као 
носиоцима образовања говори текст „Стара улога 
у новом руху.” Ако вас интересује на који начин 
бисте могли да унапредите рад своје библиотеке 
кроз аутоматизацију, дигитализацију или 
стандардизацију, пажњу ће вам привући текстови 
„План имплементације БИСИС-а у јавним 
библиотекама Београда”, „Библиотеке које воде у 
Европу”, „Виртуелна библиотека Србије или Нове 
технологије и стандарди: Калимера дигитални 
водич и на нашем језику”.

Уредништво часописа је отворено за сарадњу 
и позива све заинтересоване да за наредни број 
часописа доставе одговарајуће материјале који 
би се могли наћи у некој од тематских целина 
часописа Јавне библиотеке. До наредног броја, 
који ће се појавити у децембру, остаје нам да први 
број часописа проучимо и још једном потврдимо 
квалитет садржаја. 

Данијела Варшиц

Инфотека: часопис за информатику и библиотекарство, Београд, март 
2005, година VI, број 1-2, Заједница библиотека универзитета у Србији 
Београд, главни и одговорни уредник  Душан Сурла, уредник  Милена Матић

Текст Стеле Филипи-Матутиновић „Вред-
новање рада библиотека и процена успешности 
њиховог пословања: преглед литературе и предлог 
могућих показатеља за библиотеке у Србији” 
отвара нови број Инфотеке. У рубрици Саопштења 
са скупова објављени су прилози: „Претраживање 
узајамног каталога” Новке Шокице, „Улога 
библиотекара у едукацији корисника о коришћењу 
МЕДЛАЈН базе” групе аутора, „Еуроцертификати 
за професионалце у области информационе и 
документационе делатности у Европи” Стеле 
Филипи-Матутиновић, „Едукација корисника у 
Универзитетској библиотеци 'Светозар Марковић' 
у Београду: упутства и плакати” Александре 
Поповић, „Управљање знањем: поглед у нашу 
будућност” Сање Антонић и „Обука корисника 
у Библиотеци Шумарског факултета” Мирјане 
Голубовић.

Следи текст о библиотеци Филозофског 
фа култета у Новом Саду (поводом педе се-
тогодишњице од оснивања) Гордане Вилотић, 

управнице ове библиотеке, и два приказа књига 
Високошколске библиотеке Александре Вранеш 
(аутори су Славица Несторовић-Петровски и 
Адријана Зубић).

Рубрика Скупови доноси извештаје са 
Конгреса Аустријског друштва библиотекарки и 
библиотекара „Библиотеке – основ образовања” у 
Линцу, Међународног научног скупа „Економска 
улога библиотека у савременом друштву” у 
Београду, Десете скупштине Заједнице библиотека 
универзитета у Србији, семинара у Салцбургу 
„Библиотеке у 21. веку”, а посебна пажња је 
поклоњена Конференцији Лиге европских 
научних библиотека (LIBER) у Петрограду и 
Конференцији „COBISS 2004” у Марибору.

Последње странице су резервисане за 
уобичајене вести о раду Заједнице библиотека 
универзитета у Србији, која је и издавач овог 
одличног двојезичног српско-енглеског часописа.

 
З. Ћ. Распоповић
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Први број Београдског читалишта почиње 
уводним текстом о настанку и развоју овог часописа 
и приказом дела Уметност под притиском 
– промоција културне разноликости у доба 
глобализације Јоста Смирса. Ова књига говори 
о различитим облицима глобализације присутне 
још од античке робовласничке демократије, а 
која до данас у своју корист инструментализује 
људске вредности и природне ресурсе. Поред 
ове књиге, приказана је и монографија Дрина 
коју су ове године издали заводи за уџбенике и 
наставна средства из Београда и Српског Сарајева. 
Монографија о Дрини је мултидисциплинарно 
дело које говори о живом свету и природи 
Подриња, али и о историји и садашњости људи 
који живе у Подрињу.

Слађана Илић је разговарала са проф. др 
Симеоном Маринковићем, оснивачем и главним 
уредником издавачке куће Креативни центар, о 
делатностима и плановима ове издавчке куће.

Текстови о животу и дипломатији Милана 
Ракића на Косову, првом Београдском сајму 
књига, одржаном још 1930. године, и романсијеру, 

песнику и преводиоцу Владану Десници, читаоце 
Београдског читалишта вратиће у прошлост и 
приближити им неке историјске чињенице. Срђан 
Стојанчев у тексту „Заборављени траг предака” 
открива да први Београдски сајам књига није 
одржан 1956. године, како се досад мислило, већ 
26 година касније, и прати његов развој све до 
почетка Другог светског рата. Олга Марјановић 
кратком биографијом Владана Деснице обележава 
сто година од рођења овог књижевника које су се 
навршиле 17. септембра ове године.

У „Излогу нових књига” представљено 
је између 70 и 80 наслова, међу којима су и 
Антологија српске поезије, коју је приредио Петар 
Милосављевић, као и више наслова из медицине, 
религије, пољопривреде и других области.

Овај број Београдског читалишта, пре прилога 
о конкурсима Секретаријата за културу града 
Београда, доноси и текст о српском језику на 
почетку новог миленијума из угла Милосава Ж. 
Чаркића.

Александра Божовић

Поштујући традицију дугу више од сто педесет година, Библиотека града Београда је ове јесени 
покренула нову серију Новина Београдског читалишта. Наиме, први број Новина Београдског 
читалишта појавио се 3. јануара 1847. године, дан по оснивању ове значајне градске институције. 
Подсетимо, прво српско читалиште је основано 1842. у Иригу, а само пет година доцније и у ослобођеној 
Србији, у Београду. 
Библиотека града Београда је 1980. године обновила Београдско читалиште, а октобра 1991. и Новине 
Београдског читалишта. За седам година, до новембра 1998, изашло је двадесет девет бројева. Леп 
пријем који су новине имале у књижевној, издавачкој и библиотечкој јавности допринео је покретању 
нове серије овог угледног часописа. 
Као и пре четрнаест година, и овај први број Новина Београдског читалишта инспирисан је 
атмосфером пред отварање Београдског сајма књига. Слатко узбуђење које већ педесет година обузима 
ствараоце, издаваче, читаоце, па и нас библиотекаре, као да се огледа на лепо дизајнираним странама 
нове серије.
Пред нама су књижевни прилози, прикази нових књига, представљају нам се издавачи, приказују 
актуални догађаји, изложбе, указују нови погледи на поједина питања научног и културног живота... 
Већ традиционална рубрика Излог нових књига, поуздан избор најновијих наслова, као да нас води 
кроз добро снадбевену библиотеку или књижару. Присутно је и разврставање наслова по Универзалној 
децималној класификацији, које знатно олакшава праћење савремене издавачке продукције. Посебна 
пажња поклоњена је капиталним издањима угледних културних институција и појединаца, што ове 
вредне посленике афирмише на достојан начин. 
Главни и одговорни уредник и ове, нове серије, јесте Станиша Нешић, уредници су: Бојана Стојановић-
Пантовић, Душица Потић, Дејан Вукићевић, Војин Анчић и Марјан Маринковић. За дизајн и прелом 
одговоран је Зоран Станковић, за фотографије Живко Николић, технички уредник и уредник интернет 
издања је Драган Каралић. Редакција се налази у Змај-Јовиној 1, број телефона је 011/187-624.

Љубица Ћоровић

Новине београдског читалишта

Новине београдског читалишта : нова серија. - Год 1, бр. 1 
(септембар 2005). - Београд : Библиотека града, 2005. - Главни и одговорни 
уредник Станиша Нешић
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Пред читаоцима се недавно појавио 12. број 
Бележнице (за пролеће и лето 2005), гласила 
Народне библиотеке Бор, коју сада уређује проф. 
Ана Јанковић, а излази, више-мање редовно, од 
1999. године. 

И у најновијем броју Бележнице су  сталне 
рубрике: „Реч забележена”, „Живот библиотеке”, 
„Шта се дешава”, „Књиге, књижевност”,  „На нашој 
стази”, „Прикази, читања, расветљења”, „Летопис 
библиотеке”... У рубрици „Реч” забележен је одло-
мак „Досада као филозофски проблем” из књиге 
Филозофија досаде Лаша Фр. Х. Свенсена, рубрика 
„Живот библиотеке” посвећена је значајним 
скуповима – Стручном скупу на Јахорини (у 
организацији Друштва библотекара Републике 
Српске) и Петом инструктивном семинару под 
називом Библиотеке нашег окружења у Љигу. О 
скупу на Јахорини пише Горан Миленковић, а ту су 
и излагања Стојке Мијатовић и Ранка Рисојевића. 
Извештај са семинара у Љигу написала је Весна 
Тешовић, а ова рубрика доноси и прилоге о раду 
библиотека у Зрењанину, Новом Саду, Краљеву и 

Неготину. У рубрици „Шта се дешава” највише 
простора је дато додели награде „Књига године 
борског аутора” за 2004. и лауреату Милену 
Миливојевићу (збирка Носталгичне приче). Ту 
је и неколико прилога о двадесетом Мајском сајму 
књига. Рубрика „Књиге, књижевност” садржи 
прилоге Горана Миленковића („Случај Милана 
Стојадиновића”), Љубише Рајковића Кожељца 
(приказ хаику збирке Год Милена Миливојевића) 
и Саше Д. Ловића (осврт на најновију песничку 
књигу Марка Војводића), а рубрика „На нашој 
стази” прилоге Драгана Стојменовића („Културни 
плурализам и неспоразуми у интеркултурној 
комуникацији палеоиндустријског града”) и 
Милена Миливојевића („Људина за памћење 
– сећање на Сергија Лајковића”). У рубрици 
„Прикази, читања, расветљења” читаоци ће 
се срести са текстовима Ђорђа Ђорђевића и 
Бранислава Димитријевића, као и са предлозима 
за читање.

Бранислав В. Бранковић

Бележница : лист Народне библиотеке Бор, година 7, број 12, пролеће 
– лето 2005, главни и одговорни уредник Ана Јанковић

Последњи број часописа Савремена библио-
тека својим занимљивим садржајем још једаном 
оправдава назив који носи. Рубрика „Савремени 
токови” доноси неколико ексклузивних текстова. 
Руска национална библиотека из Санкт Петер-
бурга, низом манифестација, обележава двеста 
година постојања Одељења рукописне књиге. 
О историјату и фонду овог одељења, као и о 
програму прославе пише Милица Стевановић. 
Она је аутор и текста „Цензура под присмотром”, 
написаног поводом међународне конференције 
„Цензура и приступ информацијама: прошлост 
и садашњост”, одржане у Руској националној 
библиотеци у Санкт Петербургу, марта 2005. 
О другим  научним скуповима пише Томислав 
Павловић у тексту „Међународне конференције 
као огледало трендова у библиотекарству”. 
Савремени трендови у библиотекама инспиришу 
све оне који у тим токовима учествују, па зато 
скрећемо пажњу и на текстове: „Нове технологије 
– ново друштво”, „Пласман публикација у 
иностранство: искуства Одељења размене Народне 
библиотеке Србије” и други. Са радом библиотека 
у Холандији и тренутним стањем скандинавских 
библиотека упознаје нас Јан Бурума (у преводу 
Соње Вељковић).

Град Крушевац је ове године, у оквиру тра-
диционалних Видовданских свечаности, обе ле-

жио шест векова од упокојења кнегиње Милице 
Хребељановић. Тим поводом, у рубрици „Прилози” 
историји културе града, о кнегињи Милици као 
државнику и дипломати пише Љубица Петковић, 
а Јелена Ђиновски посматра кнегињу као лик у 
књижевности и српској култури. Странице које 
следе подсећају на два важна јубилеја. Први 
је „Сто двадесет година од прве штампарије у 
Крушевцу”, аутора Славољуба Бојића, а други „Сто 
десет година од рођења Драгослава Васиљевића 
Фиге”. О посебном месту које припада овом 
сликару међу осталим крушевачким сликарима 
прве половине 20. века пише Ема Радуловић.

У рубрици „Кроз библиотеке” представљене 
су Библиотека цркве Лазарице у Крушевцу, аутора 
Љубице Петковић, Библиотека Више школе за 
образовање васпитача, такође у Крушевцу, текст 
Ане Марковић. НБ Крушевац у овој рубрици 
представља своје фондове текстом Иване 
Милутиновић и Слободанке Ерић „Читање које 
траје” – поводом тридесет година рада Одељења 
стручне књиге са читаоницом, и радом мр Снежане 
Ненезић „У библиотеку по плакате, разгледнице, 
позивнице, календаре...” (до сада недовољно 
истраженим материјалом који се прикупља у 
Завичајном одељењу НБК).

Из завичајних фондова, у истоименој рубрици, 
овога пут Ивана Стефановић представља „Биб-

Савремена библиотека : гласило Народне библиотеке Крушевац, 
година 17, брoj 22,  јун 2005, главни уредник Милица Стевановић, одговорни 
уредник Соња Вељковић
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лио графију рукописа Завичајног одељења 
НБК”, што је, у ствари, први потпунији покушај 
библиографског пописивања ових јединица, 
изузетно значајних за истраживаче локалне 
историје. Завичајни стваралац и истраживач, 
архитекта Предраг Вертовшек, у истој рубрици, 
поклања нам текст „Заумни говор старих кућа”, 
текст који је својеврсна ода старим грађевинама 
чија вредност је неспорна чак и на крају њиховог 
трајања.

У рубрикама „Нови наслови” и „Издаваштво 
библиотека” представљене су Народна библиотека 
Бор, Библиотека „Љубиша Р.Ђенић” из Чајетине и 
„Вук Караџић”  из Крагујевца.

Калимахови настављачи овог пута су Радивој 
Стоканов са текстом „Одбрана и последњи дани 
Лазе Костића” и Саша Мадацки са изванредним, 
духовитим и аутентичним есејом „Поријекло врста: 
зоологија и систематика библиокичмењака”, која 
нас упознаје са родом Bibliothecaria и његовим 
подврстама. Читалачку трибину испуњава текст 
психолога Б.Ђорђевића „Библиофилија и биб-
лиоманија”, у коме аутор  објашњава ове појмове 
са аспекта психолога, али и библиофила.

Ивана Стефановић

Ових дана је изашао и четврти број часописа 
Путоказ чији је издавач Градска библиотека у 
Новом Саду. Часопис је намењен библиотекарима, 
наставницима и младим читаоцима, онима који у 
свет вредне литературе улазе вођени љубављу 
и интересовањем, али и организованом акцијом 
људи који се боре да им приближе књигу. Садржај 
Путоказа чине пре свега прикази најновијих књига 
за младе, препоручени тачно по узрастима младих 
читалаца. Приказане су и увек актуелне књиге за 
младе, сликовнице и листе најчитанијих књига у 
овој библиотеци. Поред тога, часопис садржи и 
приче, песме и одломке из романа, савремених  
писаца за младе, као и биографије неких класика 
за младе. Представљене су и енциклопедије, 
сликовнице и збирка копакт дискова. Нашло се 
места и за креативне радионице и дечје радове. 

Обликујући концепцију овог часописа, биб-
лиотечка редакција се руководила потребама и 
жељама младих, као и искуством дугогодишњег 
рада са  децом и развијеном сарадњом са писцима 
и школама и другим установама културе.

Путоказ излази тромесечно. Главни и одго-
ворни уредник је Драган Којић, директор Градске 
библиотеке у Новом Саду, а уредник Милица 
Кирћански из матичне службе ове библиотеке.

Приказ првог броја Путоказа Душана Поп 
Ђурђева, који је изашао почетком ове године, 
Читалиште је објавило у прошлом броју. Други 
број часописа појавио се у марту, са насловном 
илистрацијом ружног пачета, чиме је обележена 
двестагодишњица рођења Ханса Кристијана 
Андерсена коме је било посвећено и саветовање 
„Змајевих дечијих игара” у Новом Саду. Након 
првог броја, прикупљене су импресије и одјеци и 
Путоказ је наставио са својим „уређењем излога” 
за важне и незаобилазне књиге за децу свих 
узраста. Тако нас је подсетио да су увек актуелне 
књиге Брежуљак Вотершип Ричарда Адамса, 
Збогом мојих 15 година  Клод Кампањ  и да је 
незаобилазна књига сваког одрастања Краљевић и 
просјак Марка Твена. Ту је и студија за наставнике 

Црвенкапа грицка вука Јована Љуштановића, упоз-
навање са писцима Грозданом Олујић и Марком 
Твеном, преглед енциклопедија, прича за младе и 
занимљивости из прошлости Новог Сада.

Јунски Путоказ изашао је са потписом и 
здравицом Слободана Станишића, са најавом 
летњих активности на дечјем одељењу библиотеке 
и богатим препорукама за новоизашле књиге. 
Већ устаљене занимљиве рубрике подсетиле 
су на класике попут Михаела Ендеа, Толкина 
и Бранислава Нушића. Из области критике 
књижевности за децу подсетили смо се великог 
доприноса који је Живан Живковић дао у области 
књижевности за младе. Његов рад под насловом 
„Место и улога књижевне критике у рецепцији и 
проучавању књижевности за децу” објављен је у 
рубрици за наставнике. Овај број упознао нас је са 
библиотеком у Неверу у Француској, са причама 
Гроздане Олујић и Драгана Лукића и са обавезном 
топ листом најчитанијих књига међу младима. Ту 
су и дечји литерарни и ликовни радови.

Већ препознатљивог изгледа и садржаја, у 
свом руху и помало са мирисом школе, изашао 
је и септембарски број. Опет примамљиве 
фотографије наслова нових књига. Опет нове, а 
увек актуелне књиге попут Силверстејнове књиге 
Добро дрво и  Дневника Ане Франк. Опет листа 
увек актуелних књига и преглед енциклопедија. 
Опет топ-листа најчитанијих књига и преглед 
средњошколских наслова које не би требало 
заобићи. Опет биографије „старих вукова” попут 
Ршума, Џека Лондона и Саројана! Опет рубрика 
о граматици која није досадна и  опет подсећање 
на стари живот у Новом Саду. Овога пута бицикл! 
Опет сигуран изглед и садржина која не одступа, 
која је сигурна, изазовна и љупка. И после 
прелиставања четвртог броја Путоказа, основни 
утисак је већ некако одомаћен, да је већ некако 
познат, прекопотребан и да је већ одавно ту.

Весна Алексић

Библиотечки путоказ : часопис за децу Градске библиотеке у 
Новом Саду. - Година 1, број 2 и 3, 2005, уредник Милица Кирћански
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На годишњој конференцији Подружнице 
библиотекара Срема, оджаној 17. јуна 2005. 
године у Руми, промовисан је и из пера Ђуре 
Шефера детаљно приказан, пети број Годишњака 
библиотекара Срема.

Овај број доноси информацију о мрежи 
библиотека у Срему,  увећаној у 2004. години 
за три библиотеке у основним школама у 
Кленку, Кузмину и Мартинцима, о књижним 
фон довима, корисничкој статистици, културним 
програмима, издаваштву и стручном кадру. 
Народна библиотека „Симеон Пишчевић” у 
Шиду обележила је 155 година постојања, те је 
објављен текст о овом јубилеју. Рубрика Наша 
пракса упућује на стандарде квалитета услуга у 
библиотекама  кроз резултате анкете спроведене 
у Библиотеци „Глигорије Возаревић” у Сремској 
Митровици у периоду септембар-окторбар 2004. 
године, разматра политику набавке у сремским 
библиотекама, извештава о стручним семинарима 
у народним библиотекама Србије, бави се 
библиотечким маркетингом, али дефинише и 
управљање истраживањем и развојем у општинској 
народној библиотеци. Објављено је предавање др 
Гордане Стокић Квалитет у библиотечко-инфор-
мационој де лат ности и предавање Радована 
Мићића, библиотекара Библиотеке Матице српске 
у Новом Саду, на тему „Потребе читалаца и 
референсне збирке школских библиотека”. 

У „Портретима” упознајемо Наду Васић-
Косановић, књижничара Градске библиотеке у 
Руми,  добитницу Награде „Доситеј Обрадовић” 

за 2004. годину, а за незаборав на колеге који 
су донедавно делили са нама библиотечки хлеб 
са седам кора уредништво Годишњака подсећа 
на Момчила Рокнића, библиотекара инђијске 
библиотеке. Народна библиотека „Доситеј 
Обрадовић” у Старој Пазови издала је репринт 
издање књиге Величка Бојовића Стара Пазова, у 
којој је изнет  кратак приказ етничког, привредног 
и културног развоја града, а у истој рубрици 
(Прикази) представљена је и пета Дечја песничка 
колонија „Обедска бара”. Библиотекари Срема су 
међусобно, али и са колегама из других региона, 
у 2004. години имали прилике да се друже и 
размењују искуства на 41. сабору библиотекара 
Срема, одржаном у Иригу, на 14. сусретима 
библиографа у Инђији и на Конференцији 
библиотекара Срема у Пећинцима. У рубрици Из 
завичајних збирки издвајају се два текста: један 
посвећен професору Михалу Филипу из Старе 
Пазове (1915-1989), родоначелнику словакистике 
у Југославији, а други научнику светског 
реномеа, доктора експерименталне педагогије и 
психологије, Павлу Радосављевићу из Обрежа.

Хроника годишњака подсећа на културне и 
едукативне активности сремских библиотека у 
2004. години, забележене у Сремским новинама, 
Митровачким новинама и Пазовачким новина-
ма, као и бројно и стручно стање запослених у 
народним библиотекама у Срему.

Снежана Лађиновић

Годишњак библиотека Срема за 2004. годину, број 5, Сремска 
Митровица, Подружница библиотекара Срема, Библиотека „Глигорије 
Возаревић”, 2005. Главни и одговорни уредник Весна Петровић

Октобарске Вести Библиотеке Матице српске 
посвећене су наставку градње њене нове зграде, 
овогодишњој конференцији ИФЛА у Ослу (Радивој 
Додеровић), анализи рада јавних и високошколских 
библиотека у Војводини, изложбама у БМС 
посвећеним писцима Атили Јожефу, Владиславу 
Петковићу Дису и Сервантесу, библиотекару 
ове библиотеке Снежани Миљановић, а посебна 
вредност и овог броја су информације о новим 
публикацијама и промоцијама (Гордане Ђилас, 
Мира Вуксановића, 25. тому Археографских 
прилога), Сабору библиотекара Срема, научном 
састанку историчара и теоретичара књиге у 
Тителу, научним скуповима о Баји Пивљанину 
у Плужинама и Владану Десници у Библиотеци 
града Београда, Сајму књига у Херцег-Новом, 
састанку директора матичних библиотека у 
Крагујевцу, обновљеном позајмном одељењу 

сомборске библиотеке, прослави јубилеја 160 
година од оснивања Градске библиотеке у 
Новом Саду и 135 година Српске читаонице у 
Турији, пројекту библиографије Сербика, Првим 
спортским играма радника у култури у Паралији 
и првом броју убских Јавних библиотека.

У рубрици Из страних часописа је текст 
преузет из првог овогодишњег броја Scandinavian 
Public Library Quarterly, „Право на информацију 
као етичко грађанско право”, (није наведен аутор) 
у избору и преводу Александре Драпшин.

Као  у сваком броју, и у овом су наведена 
имена дародаваца Библиотеци и списак 373 
наслова нових књига и електронских издања која 
су припремљена за штампу или су објављена у 
протеклом тромесечју у Војводини.

М. Палоци

Вести : гласило Библиотеке Матице српске, Нови Сад, октобар 2005, 
година XV, број 54, главни и одговорни уредник Миро Вуксановић
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Јубиларни, 50. међу на-
родни београдски Сајам књи-
га одржан је од 25. октобра до 
1. новембра. Одзив излагача, 
домаћих и страних, као и по-
сетилаца, био је изванредан. 
Поред уобичајених издавача 
из земље и иностранства (Ка-
нада, Италија, Грчка, САД, 
Русија, Босна и Херцеговина, 
Хрватска…), први пут су се 
на Сајму својим издањима 
пред  ставили издавачи из Пор-
тугала, Бразила и Анголе.

Почасни гост овогодиш-
њег сајма била је Велика Бри -
танија. Представници ове зем-
ље су истакли да је то за њих 
велика част јер је бри танско 
издаваштво било у центру 
пажње ове веома битне манифестације баш у 
години јубилеја – 50. сајма. Сем тога, ова година 
је за њих значајна и по томе што је Харолд 
Пинтер, британски драмски писац, књижевник 
и песник, добитник овогодишње Нобелове 
награде за књижевност. На штанду Велике 
Британије организована су бројна дешавања и 
сусрети. Гости Сајма су била значајна имена 
британске књижевности.

Сајам књига су ове године, поред главног 
програма, пратила и друга дешавања као 
што је изложба награђених књига, плаката 
и документарних фотографија са прошлих 
сајмова књига. Поред постојећих награда, које 
се додељују за издавача године, издавачки 
подухват године, едицију, најлепшу књигу, 
дечју књигу, новина је награда која се додељује 
за најбољу сајамску презентацију.

Београдски сајам је, у сарадњи са Мини-
старством просвете и спорта, 27. октобра упри-
личио Школски дан – организована је по се та 
ученика, студената, професора и библиотекара, 
коју је пратио њима намењен програм и посебне 
погодности.

Као и протеклих година, библиотеке су 

биле веома активни излагачи и организатори 
програма. Као излагачи појавили су се: Народна 
библиотека Србије, Библиотека града Београда, 
Градска народна билиотека „Жарко Зрењанин” 
из Зрењанина, Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани” из Краљева, Централна народна 
библиотека „Ђурђе Црнојевић” из Црне Горе и 
друге. Библиотека града Београда је припремила 
пројекат под називом „Трамвај звани књига”, уз 
програме намењене свим љубитељима књиге. 

Градска библиотека „Владислав Петковић 
Дис” из Чачка, Народна библиотека Србије и 
Савет Сајма књига иницирали су организовање 
Форума издавача и библиотекара, с циљем да 
се побољша комуникација и сарадња између 
библиотека и издавачких кућа. Форум је одржан 
28. октобра у Малој конференцијској сали хале 
14 Београдског сајма, од 13 до 14 сати. Том 
приликом су додељене награде библиотекару 
и библиотеци за допринос на ширењу 
информатичке културе и развијању пословне 
комуникације. Награде додељује предузеће 
„Информатика” из Београда, у сарадњи са 
Народном библиотеком Србије и „Библиотеком 
Плус”, а овогодишњи добитници су Вера 

Београдски Сајам књига 2005. 

Сусрет библиотекара
и понеког издавача

IZDAVA[TVO

фото Зоран Здравковић



Pan~eva~ko ~itali{te

100

У складу са новом излагачком концепцијом 
на овогодишњем Сајму књига, штанд Народне 
библиотеке Србије налазио се на самом улазу 
у халу 14 Београдског сајма. Библиотека се 
појавила са 26 нових и вредних издања.

У суиздаваштву са кућом „Клио” (Биб-
лио  тека Б+), објављене су две књиге: Конзер-
вација књига Антониа Ђардула и Наука о 
ин фор мацијама Ива Франсоа Ле Коадика, 
која нас упућује у нове односе и измењене 
улоге запослених у информационом сектору. 
Стручна литература за библиотекаре обога ћена 
је у едицији „Савремена библиотека” но  вим 
издањима: IFLA/UNESCO: Смернице за јавне 
библиотеке, FRBR: Функционални захтеви 
за библиографске описе и GARR и GSARE: 
Упутства за нормативне записе и упутнице.

Од других наслова треба издвојити Наси – 
српски речник, аутора Драгана Јанековића, који 
се убраја у капитална дела не само зато што је у 
питању комплетан речник хијероглифа народа 
Наси, већ и зато што је аутор употребио српску 
транскрипцију и по први пут у Европи препевао 

три античка рукописа ове изумрле цивилизације 
чији спевови су уврштени у UNESCO – Memory 
of the world. 

Дело из области историје српске фотографије 
Стара српска фотографија, аутора Бранибора 
Дебељковића, такође спада у капитална издања 
НБС. Покренута је нова едиција „Ризом”, која 
је представљена зборником под насловом Како 
читати, а у оквиру дигиталног издаваштва 
на лази се и мултимедијално CD издање Све-
тогорске графике.

Поред својих издања, Библиотека је по-
сетиоцима Сајма књига припремила и малу 
изложбу аутора Дејана Вукићевића под на-
зивом „Каква корист од наслова”, која је била 
постављена у оквиру штанда Библиотеке. 
Изложба нас је подсетила на важност избора 
самог наслова, што је често запостављено у 
књижевној теорији и лексикографији и нуди увид 
у нека од невероватних насловних решења.

Весна Јовановић

Прокић из Научног института 
за ветеринарство из Новог 
Сада и Народна библиотека у 
Куршумлији.

Разговори су вођени на 
тему: цена књиге, издавачки 
попусти и услови куповине 
за појединачне библиотеке 
и групације библио тека и  
квалитет издања на домаћем 
тржишту – квалитет израде и 
квалитет садржаја, превода, 
лектуре и коректуре. Изражен 
је захтев за побољшање тех-
ничке опремљености књи га, 
као и за квалитетнији садржај. 
Донет је закључак да се однос 
библиотека и издавача не 
сме банализовати и сводити на прост трговински однос. Односе треба 
редефинисати и активно приступити решавању проблема, јер су библиотеке 
и издавачи веома битни партнери.

Народна библиотека Србије на Сајму књига

Нова издања
Народне библиотеке Србије

Ивана Гавриловић

фото Зоран Здравковић
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SERVIS

МАЈ 2005.
11. 5. Представљен роман Апсинт, аутора Горана Милашиновића. О књизи говорио 

Гојко Божовић.
24. 5. Одржана прослава Дана Градске библиотеке, славе Свети Ћирило и Методије.

24. 5. Отворена изложба Цртежи и сликани цртежи Слободана Роксандића
24. 5. Отворена манифестација „Мајски дани књиге“.

ЈУН 2005.
14. 6. Представљен роман Стопало кинеске жене или како је село научило осећаје, 

Јелене Марковић. О књизи говорила Драгана Сабовљев.

СЕПТЕМБАР 2005.
22. 9. Књижевно вече са одабранима – панчевачкој публици представили су се 

учесници Књижевне колоније Чортановци 2005. .

ОКТОБАР 2005.
6. 10. Отворена изложба VIII Дечја ликовна колонија IV Еко школа Дивчибаре 2005. 
17. 10. Отворена изложба Art Light аутора Жарка Томина. О изложби говорио Душан 

Ђокић, ликовни критичар. 
18. 10. Представљена књига Књижевни врт Борислава Пекића Милене Стојановић. 
О књизи говорили: Бојан Чолак, књижевни теоретичар и критичар, и Милан Орлић, 

књижевни критичар и песник.
21. 10. Одржана промоција акције „Здрав живот је срећан живот“ и књиге Тајне 

чишћења мозга др Георгија Назарова. Говорили: др Георгиј Назаров и Горан Којић - 
директор и главни и одговорни уредник часописа Здрав живот.

26. 10. Представљена књига Руске избеглице у Панчеву 1919 – 1941. Несибе Палибрк-
Сукић. О делу говорили: Алексеј Арсењев, Жарко Војновић и аутор.

НОВЕМБАР 2005.
2. 11. Представљена књига Древна Персија, аутора Оливера Потежице. О књизи 
говорили Јагош Ђуретић, главни и одговорни уредник издавачке куће „Филип 

Вишњић“, Слободан Кљакић, уредник листа Политика и др Раде Божовић, професор 
Београдског универзитета.

7. 11. Представљена књига Пијавице, аутора Давида Албахарија. О делу говорио Гојко 
Божовић, главни уредник у издавачкој кући „Стубови културе“. 

9. 11. Представљена књига Иза ћутања Јованке Јелић. О књизи говорила Маја 
Марковић, песникиња, а стихове читала Јадранка Јаћимовић. 

11. 11. Отворена изложба слика и графика Мехмеда Слезовића. Изложба траје до 30. 
новембра

16. 11. Представљене књиге Саве Дамјанова Граждански еротикон и Ремек-делца. О 
књигама беседио др Александар Јерков.

Хронологија збивања у Градској библиотеци Панчево 

Хронологија збивања у Градској библиотеци Панчево 
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► Рад на стручном усавршавању библиотечког кадра приоритетан је посао Матичне службе 
Градске библиотеке Панчево. Рад са библиотечким радницима свих типова библиотека, организован 
кроз различите видове инструктажа,  помоћ кандидатима у припреми стручног испита и редовно 
организовање семинара, основни су облици рада на стручном усавршавању библиотечког кадра.

Сваке године одржи се шест семинара за библиотечке раднике школских библиотека. 
Семинари се одржавају у: Алибунару, Белој Цркви, Вршцу (за Вршац и Пландиште), 
Ковину, Ковачици и Панчеву (за Панчево и Опово) и обухватају све школске библиоте-

ке на територији поменутих општина. Теме се бирају из 
непосредне праксе, а предавач је Ђурђевка Јарић, шеф 
Матичне службе Градске библиотеке Панчево. До сада 
су обрађене теме: План и програм рада школског 
библиотекара, Стандарди за школске библиотеке, 
Актуелни задаци школског библиотекара, 

Обрада и инвентарисање монографских публикација, Класификација и смештај књижних 
фондова, Обрада и инвентарисање серијских публикација, Библиотечка статистика, Ревизија 
библиотечких фондова, Измене и допуне УДК – група 8... Октобра ове године одржани су 
семинари у Белој Цркви и Вршцу а теме су биле: Некњижна грађа у фондовима школских 
библиотека и Измене и допуне УДК. У осталим општинама Јужнобанатског округа семинари 
ће бити одржани до краја године. Поред поменутих семинара, Матична служба је и 
организатор семинара на нивоу округа. Годишње се организују по два семинара и одржавају 
се у панчевачкој Градској библиотеци. Теме семинара прате новине у библиотекарству, 
а предавачи су професори са Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког 
факултета у Београду и истакнути библиотекари из Народне библиотеке Србије и Библиотеке 
Матице српске ◄

► За библиотечке раднике Јужнобанатског округа 
који имају положен стручни испит, 30. септембра, 
у Градској библиотеци Панчево, организован је 
семинар на тему Обрада публикација у више делова. 
Предавач је била Светлана Јанчић, библиотекар 
саветник из Народне библиотеке Србије. Она је 
истакла да су „англоамеричка каталошка правила 
ААCR2, ревидирана 2002. године, нова тенденција 
у библиотекарству  и да их треба инкорпорирати 
у постојећа национална правила. То би практично 
значило нов однос према обради монографске 
публикације. Приступ одредници је са свих 
становишта, односно одредница се не дефинише 
чврсто, већ се узимају у обзир и алтернативни 
облици. Циљ је да електронски каталог буде у 
правом смислу упутно-информативан.  Велику 
промену одредница трпи код обраде службених 
публикација. Као формална одредница ће се водити 
једино највиша државна тела, а све остало ће се 
водити као анонимно дело”. Присуство 95 одсто  
укупног броја позваних библиотекара довољна је 
потврда заинтересованости библиотечких радника 
за струку ◄

Матична 
службA Ђур   

ђев 
ка 
Ја  

рић
те  
ле 

 фон 
013 
513 
755 
ло    

кал 
15

e-mail: maticno@biblioteka-pancevo.org.yu

► Стручни испит 
у библиотечкој 
делатности 
у мајском 
испитном року 
положили су:
1. Слађана 
Костић, Градска 
библиотека 
Панчево
2. Клара 
Керекеш, Основна 
балетска школа 
„Димитрије Парлић” 
Панчево
3. Тања Стојановски, 
Основна школа „Жарко 
Зрењанин” Качарево
4. Жужа Георгина, 
Основна школа „1. мај” 
Владимировац 
5. Весна Мијатовић, 
Основна школа „Предраг 
Кожић” Дубовац ◄

Стр 
учн 
и 
Ис 
пит 
и ◙

Обрада публикација у више делова ◙
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На 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. Ваше публикације и ситан штампани материјал можете донети сваког 
радног дана од 8 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.

Прашњаве архиве институција културе у граду на Тамишу чувају документе о Милици 
Протић и њеном ангажованом и преданом раду у Културно-просветној заједници, 
Библиотеци и другим институцијама, али ми ни на крај памети не пада да листам те 

папире и наводим бројке, године и радна места. Ми нашу Милицу не чувамо у архиви већ у 
нашим сећањима и срцу, како год ово, можда, звучало као фраза.
Радила је у Градској библиотеци Панчево у она „ударничка“ времена када су се књиге у 
коферима носиле читаоцима у селима и радним организацијама, када је Библиотека имала 
свој чамац и одељење које је лети радило на Белој стени, дунавском острвцету које се налази 
између Београда и Панчева. Читавог живота се дружила са шароликим светом глумаца, 
музичара, писаца и другим „пернатим“ људима вароши. Могли бисмо да објавимо књиге 
лепих сећања о нашој колегиници јер је била пре свега пријатна, духовита и шармантна, а 
сусрети и разговори с њом су били прави мали празници и мелем за душу. Није лако наћи 

Милицу попут ње. Зато нам толико 
недостаје.

Поводом 210 година од добијања статуса слободног војног комунитета, добијања Еснафских привилегија 
и оснивања занатског еснафа у Панчеву, у чијем је Другом одељењу било чак 44 рибарска мајстора 

(1794 године), у холу и читаоници Градске библиотеке била је постављена изложба „Риболов у Панчеву“. 
Изложене су књиге о риболову, старе разгледнице, плакати, старе новине са текстовима о риболову и други 

пригодни материјал. Аутори изложбе су колекционар Георгије 
Милошевић и библиотекар Нада Миловановић.

Привредна банка Панчево. Дунав група – Дунав осигурање. ДДОР Нови Сад, Филијала Панчево.  
Пројектни биро „Банер”. Дом омладине. Завод за заштиту споменика. Дом за незбринуту децу 

"Споменак". Историјски архив Панчево. Народни музеј Панчево. ЈКП Младост. Хигијена. Војводинашуме. 
СО Панчево, Одељење друшт. делатности. Заједница књижевника Панчево. Удружење књижевника и 

књижевних преводилаца Панчево.

Сећање на Милицу Протић

Завичајно одељење

Изложба о риболову

Колективни чланови
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Горан Траиловић
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► Уникатна судбина Милије Белића, која у следу узлазне линије 
каријере цртача, сликара, графичара, ликовног писца, естетичара, 
теоретичара и мислиоца захвата последњу четвртину двадесетог века 
и пет година новог миленијума, делује више као охрабрење гледања 
унапред, чак и да нуди изобиље повода за упоређења у ономе што 
је минуло. Јер, ма колико да је било ликовних писаца високе класе, 
међу сликарима, у следу свих бурних деценија прошлог века на овим 
нашим просторима, мало њих је могло да услиши некадашњи вапај 
Ћелићев да се „теоријом скоро нико не бави”, иако је то било у време 
срећног излажења јединог ликовног часописа Уметност.
Између 1974, када је добио награду ФЛУ за цртеж, и данас, после 
низа успешних самосталних излагања у земљи и иностранству 
– претежно у Паризу, где је и докторирао на Универзитету Париз 
I Пантеон Сорбона, бележи бриљантне и несвакидашње домете 
објављивањем књига Мета арт 1997, Небеских прича 2000. и књиге 
записа Слика и свет 2003, на француском издате Апологије ритма 
2002, као и монографске студије о Петру Омчикусу 2003. У једном 
непретенциозном штампаном календару за годину 1998, 
за прилике једне лазаревачке фирме, Милија Белић је 
репродуковао у тону сепије низ својих остварења у 
цртежу, графици и сликарству, са насловима циклуса као 
што су Лудус, Штипаљка, Кубус, Енигма, Тајна, Каденца, Прозори, Електрични простор, Метаморфоза, 
Дух сенки, Парадигма VII, Cyberspace... и у томе је илустровао могући опсег својих, често симултано 
извођених циклуса, стожера поетских преокупација, са нескривеним лоцирањем ослонаца на низове 
могућих омажа и утицајних притока као што су феномени визуелног у опусима Магрита, Ешера и 
конструисане уметности, односно технопростора.
Да ли је на основу евидентиране аналитичке способности и духовне сабраности, инхерентне Белићевим 
узлетима у свету теорије, естетике и поетског мишљења, распона ерудиције, могућно тек тако и 
лако повезати феномене његових дистанцирано постављених ликовних тема, између аполонијског и 
дионизијског начела, реда и спонтаности, са оном врстом животног противречја које стоји као упитник 
у процесу сваког стварања. Истина је да се његове изометријске и перспективне решеткасте структуре, 
динамички простори и бојеним двозвуцима или пак трозвуцима, у деперсонализованом и метафизичком 
амбијенту јављају као кристализације и ригидне, синкретичке иконе, патиниране изнутра духовном 
сабраношћу, па ипак огољене, тако да би се огроман простор препустио будућим одмотавањем 

„простирки смисла”. 
Признали ми то или не, Милија Белић 
се комбинацијом својих радова и 
серијама ликовних творевина исказао 
као прави ликовни полихистор 
почетка миленијума, тако да се са 
овим циклусима суме трагова приказа 
и визија могућих сећања и пародија, 
генијалних провокација, на свој начин 
дефинише и обрађује терен који би 
значио исто оно што је за Декарта било 
објављивање мисли у делу названом 
Страсти душе (Les passions da l´ame). 
У основи, једноставним или пак 
сложенијим процедурама, његов рад 
гравитира ка интензивном наглашавању 
централне композиције и безмало 
хералдичког средишта, неке врсте 
медитативног ослонца, отворености ка 
могућим трансмисијама ◄

Душан Ђокић, сликар и ликовни критичар

Милија Белић




