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БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ:  
ПРОЛЕГОМЕНА ЗА ИСТОРИЈУ МОДЕРНОГ СРПСКОГ БИБЛИОТЕКАРСТВА 

 
  
  

Најновија књига два врсна библиотекара, истраживача, професора на 
катедрама за библиотекарство и информатику у Београду и Сомбору, потврђује 
њихово опредељење да, трагајући за идентитетом библиотека у најширем смислу, 
успоставе хронолошки и континуирани редослед појава у историји српских 
библиотека.  
 Ослањајући се на своје вишегодишње практично искуство у националној, 
односно, специјалној библиотеци, ова два аутора постојано, компетентно и 
посвећено изучавају феномен библиотечког идентитете, настојећи да у времену 
снажних технолошких и друштвених промена утичу на покушаје српског 
библиотекарства да уобличи свој модерни идентитет.  
 Свесни да и после осам векова живота са књигом, изучавања њеног развоја, 
промена и утицаја, српско библиотекарство нема написану – истражену, проучену, 
систематизовану и синтетизовану историју, осим ретких продора у којима су оба 
аутора дала свој научни допринос, Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић 
заступају идеју да се у оквиру укупног професионалног и националног развоја 
библиотекарства изврше неопходна темељна истарживања, да се објасне 
противуречности и дисконтинуитети настали као последица историјских, 
економских и социјалних кретања. Овом књигом они се оглашавају као 
пролегомоеном „за целовиту и критички засновану историју модерног српског 
библиотекарства, која, као памћење непосредне прошлости, мора да трасира пут који 
нам предстоји“.  
 У шест одвојених целина, шест студија које тематски и садржајно прате 
њихову полазну, основну идеју о враћању идентитета библиотекама, аутори 
зналачки указују на неопходност успостављања бибиотекарског дискурса код Срба, 
обухватајући теминолошки, појмовни и вредносни оквир унутар кога се постављају 
и разрешавају кључна питања библиотекарске историје, теорије и праксе. У том 
смислу веома значајан је и прилог о основним правцима развоја библиоткарства у 
Србији после Другог светског рата, од 1945. до 1990. године, захватајући све 
релевантне стручне, друштвене, професионалне аспекте развоја. Овај сажети 
преглед, промишљен и заснован на аргументима и грађи могао би се посматрати као 
међаш, као мера одакле се пошло, где се стигло, шта је урађено, колико је 
пропуштено, какви су резултати, под каквим је околностима и у којим условима – 
материјалним, друштвеним, политичким и професионалним, српско 



библиотекарство настојало да се модеризује, осавремени  и ухвати корак са светским 
библиотекарством. Извршена је периодизација, утврђена су раздобља брзог 
стручног развоја, прихваћени су међународни стандарди, истакнути су напори за 
увођењем високошколског образовања, најављена је изградња библиотечко-
информационог система, учињени су први кораци увођења аутоматизације у 
библиотечке процесе. Са политичком и ратним збивањима на тлу предходне државе, 
са проблемима који данас потресају Србију, чини се да је и библиотекарство као 
систем и професија у дубокој кризи, да су потребне нове, свеже снаге за обнову, 
успостављање континуитета и повртак у токове светског бибиотекарства. Извесну 
наду најављују аутори у свом изванредном тексту „Инфомациона писменост у 
Србији: иницијативе и стратегије“, који би, зајено са поглављем „У потрази за 
професоналним иденититетом: библиотекарство у Србији 1991-2011“, могао бити 
иницијални предложак за превазилажење кризе, за исцртавање нових праваца 
развоја библиотека и библиотекарства и као професије и као науке.  
 Апелујући да друштвена заједница препозна библиотеке као кључне 
институције друштва знања, развоја и напретка, да својим документима истакне 
улогу библиотека, да српски библиотекари „дођу до сагласности о својим прошлим и 
садашњим достигнућима“, да затим само библиотекарство покаже своју ефикасност, 
ова два научника конкретизују питање сагласности на четири примера од којих се 
заиста може поћи у решавању проблема струке.  
 И на крају, препоручујуће ову надахнуто писану, неопходну и важну књигу за 
српско библиотекарство, не може се заобићи веома значајан текст о српској књизи и 
библиотекама на Косову и Метохији, који документовао, на провереним историјском 
изворима и обајвљеим публикацијама, сведочи о једном деценијама заобилаженом 
проблему, који не сме, зарад политичких игара, да угрози књигу и право на читање 
за све људе  и све нације које живе и раде на КиМ.  
 Својим актуелним садржајем, научним приступом, изнијансираним судовима у 
поређењу са светским достигнућима и мишљењима страних библиотекарских 
ауторитета, које аутори ове књиге постојано траже, књига „Билиотеке и идентитет“ 
Годане Стокић Симончић и Жељка Вучковића, заслужује све похвале и препоруку за 
објављивање, за обогаћење теоријске мисли српског библиотекарства.  
 
 
Београд, 20. 8. 2012. године 
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