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УВОД

Кон цепт иден ти те та по след њих го ди на сте као је го то во при ви
ле го ва но ме сто у окви ру дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка  Иако 
рас пра ве о иден ти те ту има ју бо га ту ме та фи зич ку тра ди ци ју, од Пар
ме ни да и Хе ра кли та, пре ко кла сич не не мач ке фи ло зо фи је иден ти
те та до са вре ме них те о ри ја о од но су све сти и ма те ри је, успон фе
но ме на иден ти те та ве зан је за те о ри ју и прак су мо дер ног дру штва у 
ко јем по је ди нац на сто ји да се из дво ји из тра ди ци о нал них нор ми и 
об ли ка жи во та и да афир ми ше сво ју раз ли чи тост и не по но вљи вост  
Иден ти тет је по сво јој су шти ни ви ше ди мен зи о нал на, ди на мич на, па 
и кон фликт на ка те го ри ја  Фе но мен иден ти те та мо же мо по сма тра ти 
на ни воу по је дин ца, по ро ди це, гру пе, пр о фе си је, кул ту ре, на ци је    
Раз у ме ва ње пр о це са из град ње иден ти те та под ра зу ме ва ње го во исто
риј ско уте ме ље ње, као и ди на мич ке и кон фликт не стра те ги је и си ту
а ци је у ко ји ма се иден ти тет сти че, ме ња, гу би и по но во осва ја 

Са со циопси хо ло шког аспек та иден ти тет се де фи ни ше као спо
соб ност да се са чу ва уну тра шња исто вет ност и кон ти ну и тет уну тар 
од ре ђе не со ци јал не ре ал но сти и да се о се би ми сли као о би ћу раз
ли чи том од свих дру гих  Пер со нал ни иден ти тет под ра зу ме ва по сто
ја ње све сти о се би као аутен тич ном би ћу  На рав но, иден ти тет ни је 
јед ном за у век да то ста ње, већ ди на мич ни пр о цес ин те гра ци је и ин
ди ви ду а ци је по је ди на ца или дру штве них гру па  Сва ки пер со нал ни 
иден ти тет има сво је со ци јал не ди мен зи је, јер је чо век дру штве но 
би ће, исто вре ме но ори јен ти сан и ка ин ди ви ду а ли те ту и ка со ци ја
ли те ту  Уну тар пост мо дер не па ра диг ме за по чи ње де кон струк ци ја 
со циопси хо ло шког при сту па фе но ме ну иден ти те та  Ука зу је се да 
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ка те го ри је иден ти те та ни су при род не, већ дис кур зив не, не ста бил не, 
кон стру и са не фор ма ци је  Иден ти тет се са гле да ва као пр о стор раз
ли чи то сти и мо гу ћег от по ра вла да ју ћим струк ту ра ма и од но си ма 
мо ћи у дру штву и ње го вим ин сти ту ци ја ма 

По при ро ди сво је дру штве не и ин сти ту ци о нал не ми си је, би
бли о те ке су прет по став ка и те мељ ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног 
иден ти те та  „Ре ци ми шта чи таш па ћу ти ре ћи ко си“: сва ка лич на 
би бли о те ка от кри ва укус и стил сво га вла сни ка, ње го ве пре фе рен
ци је, иде а ле и жи вот не вред но сти, јед ном реч ју све до чи о лич ном 
иден ти те ту  С дру ге стра не, јав не би бли о те ке пред ста вља ју из ло ге 
и огле да ла сво јих на ци ја и кул ту ра, њи хо вих из во ра и нај вред ни јих 
кул тур них, умет нич ких и на уч них до при но са чо ве чан ству  Упр кос 
по је ди ним те о ри ја ма да је на ци о нал ни иден ти тет из ми шљо ти на, 
кон струк ци ја или ма ни пу ла тив на по ли тич ка стра те ги ја, ве ру је мо да 
ће овај вид иден ти те та још ду го оста ти осно ва за лич ну и ко лек тив ну 
иден ти фи ка ци ју  Пре ма тач ном за па жа њу Ен то ни ја Сми та1, на ци
о нал ни иден ти тет кон сти ту и ше се по сред ством осе ћа ња кон ти ну и
те та, за јед нич ког пам ће ња и ко лек тив не суд би не, то јест, на осно ву 
кул тур не ср од но сти оте ло тво ре не у ми то ви ма, се ћа њи ма, сим бо ли
ма и вред но сти ма ко је за др жа ва од ре ђе на кул тур на је ди ни ца људ ске 
по пу ла ци је  У ова квом кон тек сту би бли о те ке се мо гу раз у ме ти као 
сво је вр сна ко лек тив на де фи ни ци ја јед не на ци је 

На гло бал ном пла ну, би бли о те ке до при но се иден ти те ту људ
ске вр сте као пам ће ње све та  У тек сту Са зна ње без су бјек та са зна ња 
Карл По пер, је дан од нај зна чај ни јих фи ло зо фа два де се тог ве ка, пи
ше о три све та, на ко ја се де ли све што по сто ји  Пр ви је свет ма те
ри јал них ства ри, дру ги је свет су бјек тив не ре ал но сти људ ске пси хе, 
и тре ћи, за би бли о те кар ство и фи ло зо фи ју нај ин те ре сант ни ји, је сте 
свет објек тив ног зна ња  Тре ћи свет ства ра чо век, али ка да се зна ње 
фик си ра у об ли ку тек ста, мо же се го во ри ти о ње го вој објек тив но
сти и не за ви сно сти  Ци ви ли за ци ја и чо век мо гу да иш че зну, сма тра 
По пер, али ако се са чу ва ју пу бли ка ци је и би бли о те ке као но си о ци 
објек тив ног зна ња, мо гу ће је за ми сли ти да не ка дру га ин те ли гент на 

1  An to ni D  Smit, Na ci o nal ni iden ti tet (Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, Knji ža ra Krug, 2010), 
308 str 
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би ћа ре кон стру и шу исто ри ју, кул ту ру, ци ви ли за ци ју, чак и спо ља
шњи об лик људ ских би ћа, јед ном реч ју да об но ве наш иден ти тет  2

Ка да је реч о би бли о те ка ма и из град њи иден ти те та, ва ља ре ћи 
да се и овај од нос мо же по сма тра ти са раз ли чи тих аспе ка та  С јед
не стра не, би бли о те ке до при но се из град њи лич них и ко лек тив них 
иден ти те та чу ва ју ћи и пре но се ћи ис ку ства и иде је о оно ме што смо 
би ли, што је смо и што би смо мо гли би ти  С дру ге стра не, и са мо би
бли о те кар ство сто ји пред ис ку ше њем да де фи ни ше вла сти ти пр о фе
си о нал ни иден ти тет и са мо свест у вре ме ну бур них тех но ло шких и 
дру штве них пр о ме на  У то ме кон тек сту од ви ја се и по ку шај срп ског 
би бли о те кар ства да уоб ли чи свој мо дер ни иден ти тет  

За сно ва но на тра ди ци ји ба вље ња књи гом и пи са њем ду жој од 
осам ве ко ва, срп ско би бли о те кар ство ипак не ма на пи са ну – из у
че ну, си сте ма ти зо ва ну и син те ти зо ва ну, исто ри ју  Ис тра же ни су и 
пред ста вље ни струч ној и на уч ној јав но сти тек де ло ви: од ре ђе не епо
хе или вре мен ска раз до бља, по је ди ни фе но ме ни, лич но сти, ин сти
ту ци је, кул тур не и ге о граф ске обла сти, али ни при бли жно све и ни 
при бли жно – у кон тек сту укуп ног пр о фе си о нал ног и на ци о нал ног 
раз во ја  Још ма ње у кон тек сту раз во ја би бли о те кар ства у све ту  Тај 
ве ли ки по сао тек је пред исто ри ча ри ма срп ског би бли о те кар ства, 
ко ји тре ба да, у окви ру пр о фе си је, от кри ју узроч нопо сле дич не од
но се ме ђу из у че ним по ја ва ма, да омо гу ће раз у ме ва ње пе ри о да ја
ча ња и сла бље ња у раз во ју срп ских би бли о те ка, об ја сне пр о тив реч
но сти и дис кон ти ну и те те као по сле ди цу исто риј ских, еко ном ских и 
со ци јал них кре та ња  

Али, ка ко је исто ри ја увек ба вље ње и пр о шло шћу и бу дућ но шћу, 
ка ко је кри тич ка свест са да шњег тре нут ка по кре тач пре и спи ти вач
ке упи та но сти над оним што је би ло и над оним што до ла зи, то се и 
исто ри ја би бли о те ка из у ча ва као учи те љи ца жи во та. Из ак ту ел ног 
тре нут ка по ве ћа не не из ве сно сти, не при зна ва ња ко лек тив ног ин те
ре са као стра те гиј ске вред но сти дру штва, не спрем но сти на кон сен
зу се и те жње ка но вој, су штин ској ко му ни ка ци ји, пр о ис те кла је и по
тре ба ауто ра ове мо но гра фи је да се ба ве не по сред ном пр о шло шћу и 

2  Karl Po per, Objek tiv no sa zna nje: evo lu tiv ni pri stup (Be o grad: Pa i de ia; Pod go ri ca: CID, 
2002), 365 str  
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са вре ме ном исто ри јом  Ра до ви оку пље ни у овој књи зи пред ста вља ју 
по ку шај да се ре кон стру и ше раз вој ни пут мо дер ног срп ског би бли
о те кар ства, кр оз ис тра жи ва ње и кри тич ко пре и спи ти ва ње ње го вог 
дис кур са, те о риј ских те ме ља, струч них и дру штве них до при но са, 
про фе си о на ли за ци је, вред но сти и нор ми на ко ји ма је за сно ва но  
Они би тре ба ло да ука жу на осе тљи вост ко ју би бли о те ке по ка зу ју у 
од но су на дру штве не пр о ме не, из не над не со ци јал не ло мо ве, ре пре
си ју, не ма шти ну или ра то ве и да, афир ми шу ћи бр зи раз вој би бли о
те ка у пе ри о ди ма ста бил но сти и ре ла тив не де мо кра тич но сти од но са 
у дру штву, чвр сто ве жу до ма ће би бли о те ке за окру же ње у ко ме де лу
ју  Они, нај зад, из ра жа ва ју и ду бо ко уве ре ње ауто ра да ће у вре ме ну 
ко је до ла зи, са раз во јем струк ту ре срп ског дру шта ва, и по тре ба за 
би бли о те ка ма, ко је схва та мо као део дру штве не орга ни за ци је и ин
стру мент кул ту ре, све ви ше ра сти  Реч је, да кле, о пр о ле го ме ни за 
це ло ви ту и кри тич ки за сно ва ну исто ри ју мо дер ног срп ског би бли о
те кар ства, ко ја, као пам ће ње не по сред не пр о шло сти, мо ра да тра си
ра пут ко ји нам пред сто ји  Ово тра га ње за те ме љи ма на шег про фе
си о нал ног иден ти те та у исти мах има за циљ и да осве тли пр о шлост 
и да на го ве сти пут ка бу дућ но сти, да из дво ји оно што је трај но и 
не за о би ла зно и да охра бри пр о ме не као су штин ски еле мент сва ке 
од го вор не иден ти тет ске стра те ги је  


