
 
 
 

 
 

Поштоване колегинице и колеге библиотекари, 
истраживачи у области историје библиотека, 

историчари културе, 
 

Градска библиотека Панчево и 
редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства 

срдачно вас позивају на 
 

НАУЧНИ СКУП „БИБЛИОТЕКЕ И ИДЕНТИТЕТ“ 
 

који ће се одржати 25. и 26. маја 2017. године у Панчеву 
 

 
Као и свака друга историја и историја библиотека повећава човеково разумевање и моћ 

савладавања окружења. За професионалну заједницу библиотекара у Србији она има пресудан 

значај јер представља темељ професионалног идентитета и основу за превредновање 

друштвене мисије и друштвене улоге библиотеке. 

Изучавање историје библиотека треба да уобличи приче о појединим библиотекама и да их, 

као позитивна искуства, сачува од заборава; да укаже на узрочно-последичне везе међу 

друштвеним појавама које су у различитим епохама и културним амбијентима подстицале 

или спречавале развој библиотека, тј. на процесе који су водили институционализацији 

прикупљања, чувања и организовања забележеног знања и ширењу могућности за 

индивидуално и колективно напредовање проистекле из делатности библиотека; да омогући 

да се открију појединци и организације који су својим деловањем изграђивали унутрашњу, 

библиотекарску професионалну културу видљиву кроз знања и технике у вези са овим 

специфичним позивом, професионалном обуком, удружењима за унапређење и контролу 

професије, правно-регулаторним оквиром и оријентацијом професије на пружање услуга. 

Желећи да обележе петнаест година успешног излажења часописа Читалиште, али и да 

установљењем признања „Св. Јоасаф Метеорит“ и Научним скупом „Библиотеке и идентитет“ 

дају нови импулс истраживањима историје библиотека у националним оквирима, 

организатори позивају учеснике који желе да излажу на конференцији да до 20. априла 2017. 

године на меил адресу goran@biblioteka-pancevo.org.rs пошаљу: назив теме, апстракт рада до 

300 речи и кратку радну биографију до 150 речи (као DOC-додатак поруци). Излагачи су у 

обавези да уз име наведу стручно/академско звање и афилијацију. 

Учесници не плаћају котизацију, али је неопходна регистрација. 

Организатор ће радове представљене на научном скупу који прођу поступак рецензије 

публиковати, као и изводе из дискусије на крају скупа. 
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