
НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА

УЖИЦЕ

1856

К О Р А К 
Б И Б Л И О Т Е К Е
библиотечко-информациону делатност

часопис за културу и 

ISSN 2466-524X (Online) 5/2020

Image by congerdesign from Pixabay



КОРАК БИБЛИОТЕКЕ
 5

(2020)



бр. 5 (2020)

Редакција
мр Бранка Арсовић, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу 

Анђа Бјелић, Народна библиотека Ужице
др Татјана Богојевић, Библиотека Матице српске Нови Сад 

Хадија Кријешторац, Народна библиотека „Вук Караџић” Пријепоље
др Мирјана Стакић, Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу 

Бојана Маринчић, Народна библиотека Ужице
Драгослава Родаљевић, Народна библиотека Ужице

Гордана Стевић, Народна библиотека Пожега
Бојана Бјелица, Библиотека Матице српске Нови Сад

Главни и одговорни уредник
Драгослава Родаљевић

Лектор
др Татјана Богојевић

Дизајн корица и прелом текста
Бојана Бјелица

Техничка подршка
Илија Смиљанић

Издавач
Народна библиотека Ужице

За издавача
Душица Мурић

Часопис излази електронски, једном годишње
Радове слати на адресу: korakbiblioteka@gmail.com

НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА

УЖИЦЕ

1856

КОРАК 
БИБЛИОТЕКЕ

часопис за културу и 
библиотечко-информациону делатност





КОРАК БИБЛИОТЕКЕ
часопис за културу и библиотечко-информациону 

делатност

Ужице 
2020.

ISSN 2466-524X (Online)



САДРЖАЈ

ИЗ ПРОШЛОСТИ 10 Татјана Богојевић
Запис о записима: сећање на Љубу Стојановића  
(160 година од рођења)

БИБЛИОГРАФИЈЕ
И КАТАЛОЗИ

24 Драгослава Родаљевић 
Тематска библиографија у стручној периодици 
града Ужица

САВРЕМЕНИ 
ТОКОВИ

36 Бранка Арсовић
Онлајн образовање и библиотеке током пандемије 
COVID-19 - нужда или прилика?

46 Јасмина Кнежевић
Рад од куће током пандемије

59 Наташа Симић
Каталогизација у публикацији (CIP) између теорије 
и праксе, на примеру развоја CIP-службе у Народној 
библиотеци Србије

71 Мирјана Димитријевић Станковић, Снежана Марић
Специјалне библиотеке: са посебним освртом на 
специјалне библиотеке у Златиборском округу

Драгана Исаиловић
Предметни каталог у времеплову

86

99 Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић
Школска библиотека као одлично место за 
популаризацију науке и СТЕМ области

109 Миланка Бабић Вукадинов, Зоран Здравковић
Културна дипломатија и сарадња библиотека са 
друштвом на примеру Библиотеке града Београда

120 Драгана Ристановић
Међубиблиотечка позајмица у Народној библиотеци 
Ужице: анализа пословања 2009-2019

130 Драгана Маринковић
Добри примери БГ праксе



ПРЕВОДИ 137 Петра Концелман, Мартина Линтнер (превод 
Јелена Поповић)
Библиотеке у историјским зградама

ПРИКАЗИ 141 Александар Радовић
Повесница европских библиотека до 16. века

146 Гордана Стевић
Првих 150 година пожешке библиотеке

149 Мирјана Димитријевић Станковић
Библиотечке збирке и културно наслеђе

153 Јасна Бркић
Вреди ли слика хиљаду речи?

158 Драгослава Родаљевић, Бојана Маринчић, Биљана 
Давидовски
Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. 
и 6. март 2020. године)

163 Весна Андријашевић, Катарина Јаблановић, Нина 
Раденковић
Прича (из) моје књижнице

168 Бојана Бјелица
Најплоднији српски песник и 60 година рада

171 Драгослава Родаљевић
Библиотерапија и библиотекари

175 Упутство ауторима

178 Упутство за писање приказа публикације





9

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160 
година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и 
Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ, 
покреће електронски часопис „Корак библиотеке: часопис за културу 
и библиотечко-информациону делатност”. Часопис ће објављивати 
оригиналне радове из библиотечко-информационе теорије и праксе и 
културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за 
које редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку 
праксу или су, пак, од изузетног значаја, иако нису везани за зaвичај. 
Редакција ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентних 
стручњака. 

Радови ће бити груписани у рубрике:

• Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне 
историје

• Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства

• Биографије – биографије знаменитих личности

• Библиографија – библиографије и библиографска истраживања

• Савремени токови – радови из области савремених библиотечких 
услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре 
праксе и сл.

• Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и 
других докумената

• Прикази – прикази стручних монографија и часописа.

Покретањем стручног часописа желимо да допринесемо 
унапређењу савремене библиотечке праксе.
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Татјана Богојевић                                          УДК 02:929 Стојановић Љ.
Библиотека Матице српске                                     82:929 Стојановић Љ.
tatjanabogojevic71@gmail.com

ЗАПИС О ЗАПИСИМА: СЕЋАЊЕ НА ЉУБУ 
СТОЈАНОВИЋА

(160 година од рођења)

Сажетак: У години у којој се навршава 160 година од рођења великог научника, 
јавног радника, филолога, задужбинара Љубе Стојановића подсећамо на његову 
личност и дело. У раду је укратко представљена његова изузетна посвећеност 
културном и научном раду, који је био свестран и изузетан, рад на каталозима и 
другим бројним публикацијама, са освртом на његову посредну и непосредну везу 
са библиотекарством. Као прилог опису његовог библиографског рада приложено 
је и писмо, упућено Тихомиру Остојићу.
Кључне речи: Љубомир Стојановић, библиотеке, задужбинарство, Стари српски 
записи и натписи, Каталог рукописа и старих штампаних књига, Мирослављево 
јеванђеље.

Увод

Љуба Стојановић, веома значајна 
личност наше културне историје, 
задужбинар, научник и јавни ра-
дник, беспрекоран филолог и позна-
валац народног језика и једна од 
најзнаменитијих личности, рођен је у 
граду на Ђетињи, пре тачно 160 година. 
Стога бисмо подсетили укратко на 
његов рад, свестраност и изузетност, са 
нарочитим акцентом на његову посредну 
и непосредну везу са библиотекарством 
и оно што нам је, с тог аспекта, оставио 
у наслеђе. 

Рођен је у Ужицу 6. августа 1860, где је завршио основну 
школу и три разреда гимназије. Четврти разред завршио је у Шапцу 
након чега школовање наставља у Београду. После завршене Велике 
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школе (1884), као питомац српске владе, одлази на студије словенске 
филологије у Беч, Петроград, Берлин и Лајпциг. Био је професор 
у Другој београдској гиманзији (1888–1891), доцент за руски 
језик (1891) и професор словенске филологије на Великој школи 
(1893–1899). Пензионисан је 1899. године. Био је веома успешан и 
у политичком раду: као министар просвете више пута и председник 
Владе Краљевине Србије (1905–1906). Отварајући универзитет, 1905. 
године, веровао је у његову будућност, полажући велике наде у науку. 
Да би помогао развој науке у Срба, своје имање оставио је Српском 
семинару Универзитета. Био је заиста успешан и као секретар Српске 
краљевске академије (1913–1923).

Посвећеник културног и научног рада

Како је у потпуности био посвећен културном и научном раду, 
без његових радова тешко је замислити проучавање српског језика 
и историје наше старе књижевности. Још као ученик прикупљао 
је народне речи, што је био повод да Стојан Новаковић у њему 
препозна „несумњиве способности и утиче на то да га пошаљу у 
иностранство, где је у Бечу, Петрограду, Берлину и Лајпцигу слушао 
Ватрослава Јагића, Лескина, Ј. Шмита, али и Светислава Вуловића 
који га назива „нашим историско-литерарним Анахарзистом”.1 Тако 
млад, у градовима попут Беча, Москве, Прага, Кијева, Петрограда, 
време проводи по библиотекама, несвесно се спремајући за рад на 
нашој старој књижевности, за рад на проучавању језика и историје. 
Био је један од највећих познавалаца Вуковог дела и изузетан 
филолог, приређивач девет књига Вукових народних песама и 
седам томова Вукове преписке, приказавши тако личност Вука 
на нов начин и сачувавши га за све потоње генерације. Ставове 
сличне Вуку, на које се и ослањао, имао је о српском језику, српској 
књижевности и српском народу. Као један од најтемељнијих српских 
филолога, имао је велику улогу у развоју србистике и био, уз Ђ. 
Даничића и С. Новаковића, један од стубова српске филологије 
после Вука.2 Написао је књигу Живот и рад Вука Стефановића 

1 Владимир Ћоровић, „Љубомир Стојановић”, Прилози за књижевност, језик, историју и 
фолклор св. 1/2 (1931): 3.

2 Видан Николић и Љиљана Костић, „Љубомир Стојановић – последњи заговорник 
Вуков(ск)е аутентичне линије у српској филологији”, Српски језик бр. 20 (2015): 283.
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Караџића и бројне студије о Вуку, а према речима Павла Поповића, 
Вука је поштовао до обожавања, наводећи да ни велики народи 
попут Француза немају тако велику личност. Док су Поповић 
и он сарађивали, поклонио би му сваку књигу Вукове преписке 
коју би урадио.3 У истом тексту наводи се да је, радећи вредно и 
скромно, показао изузетан труд да наше старе споменике сними, 
ценећи њихову научну важност, а да је у једно тешко доба, доба 
када су штампарије биле разорене а земља дезоријентисана, веома 
брзо „дигао установу која му је била поверена. Говорило се тада 
да три стотине штампаних табака рукописа за Академију чекају 
на ред, и изгледало је да се дуго неће штампати […]. Стојановић 
је све рукописе прегледао; кад није било штампарија у Београду, 
он их је нашао у Земуну, у Карловцима, у Суботици, у Сарајеву, у 
Загребу; послао! „Глас” у једну, „Споменик” у другу, „Етнографски 
зборник” у трећу, „Насеља” у четврту, „Посебна дела” у пету; држао 
сам понајвише и коректуре и ревизије; сам бринуо за повез, за све; и 
за годину две дана, на опште изненађење и запрепашћење, избацио 
из штампе свих три стотине табака рукописа и још толико других 
коју су се за то време накупили. Он је уредио целу разбацану архиву 
и библиотеку Академије; његов извештај о стању које је затекао 
представља до ситница брижљив попис свега што је у њој остало 
и из ње нестало. И још је стизао за „Прилоге”, за друге научне 
публикације, за своју велику књигу о Вуку!”4

Без историјских извора не би могли много тога постићи ни 
филолози, ни историчари, нити књижевни историчари. Љуба 
Стојановић их је, не само прикупио, већ и критички приредио. У 
најраније доба – доба школских дана, започео је да прикупља наше 
старе родослове и летописе, на почетку под покровитељством Стојана 
Новаковића, а касније се самостално бавио њиховим проучавањем. 
Први прилог о летописима из збирке рукописа Народне библиотеке 
објавио је још 1881. у Старинама XIII, а 1927. објављује нову и 
потпунију верзију Старих српских родослова и летописа. Бавио се 
веома предано нашом старом књижевношћу, од 1883. до 1890, најпре 
по примеру својих претходника: Павла Шафарика, Ђуре Даничића, 
Ватрослава Јагића и Стојана Новаковића. Описивао је, најпре у 
3 Павле Поповић, „Сећања на Љубомира Стојановића”, Прилози за књижевност, језик, 

историју и фолклор св. 1/2 (1931): 40.
4 Исто, стр. 38.
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Гласнику СКА, рукописе из бечке 
Дворске библиотеке „објављујући 
из њих, уз један летопис, неколико 
апокрифа и описавши један, данас 
на жалост затурени или пропали, 
рукопис из 1760, у коме се, поред 
преписа Студеничког Летописа, 
налазило и житије Немањино од 
Св. Саве и Студенички Типик и 
житија српских архиепископа 
Данилова Зборника. Настављајући 
тај посао он је дао још неколик мања 
прилога, а главну грађу објавио је у 
Споменику III, 1890. год. Тај зборник, 
на 226 страница кварт-формата, 
представља богату ризницу наших старих споменика, неопходну за 
све људе који се баве нашом старом хисторијом и књижевношћу”.5 
Огроман допринос раду на прикупљању и објављивани ћирилских 
споменика дао је и кроз збирку извора Стари српски хрисовуљи, 
акти, биографије, летописи, типици, поменици, записи 1890. године , 
у едицији Споменик Српске краљевске академије. 

Написaо је текст О Мирослављевом јеванђељу,6 наводећи да 
га је открио на основу ишчупаног листа, који је био код владике 
Порфирија а затим у Царској библиотеци у Петрограду те да је 
белешке владике записао Срезњевски у својим чланцима. Управо због 
сазнања да се Јеванђеље налази у Хиландару отпутовао је тамо, али 
се вратио са неколико записа, које је објавио, уз бројне коментаре и 
објашњења, како би скренуо пажњу на огромну вредност и значај тог 
дела. Тако је сачувао од заборава Мирослављево јеванђеље, најпре га 
описавши 1893. у Споменику XX, а затим је под његовом редакцијом 
и непосредном контролом штампано луксузно фотолитографисано 
издање (1897). Разрешио је скраћенице, у угластим заградама 
разрешио речи или слова која недостају, написао упутства тамо где 
нису разрешене скраћенице. Како наводи А. Белић, ово издање је у 
5 Владимир Ћоровић, „Љубомир Стојановић”, Прилози за књижевност, језик, историју и 

фолклор св. 1/2 (1931): 15.
6 Љубомир Стојановић, „Мирослављево јеванђељe: (одломци)”, Споменик СКА бр. 20 

(1893): 1–23. 
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свим правцима изванредно, 50 страна снимљено је у оригиналној 
величини, а остале су на половину смањене. „Овако драгоцено 
издање било је потребно због богатих орнамената, који се на свакој 
готово његовој страни находе, и због палеографског значаја овог 
споменика. Сем тога, то је први велики, готово најстарији споменик 
нашег народа. Његово издање требало је да буде беспрекорно у 
сваком правцу. Ово је заслугом Стојановићевом и постигнуто. 

Мирослављево јеванђеље

На крају издања додати су Стојановићеви Прилози, где он, 
са необичном акрибијом, говори о свим странама језика и текста 
овог важног рукописа. Стојановић се документовао ту као одличан 
филолог…”7 Према речима М. Родића, Глигорије дијак, непознати 
писар, и Љ. Стојановић су, „радећи на истом послу у две различите 
епохе, оставили трага на овом јеванђељу. Он је материјалном помоћи 
Александра Обреновића штампано у триста примерака и разаслато 
у свет најзначајнијим филолозима, славистима, библиотекама и 
словенским семинарима”.8 

7 Александар Белић, „Љубомир Стојановић”, О великим ствараоцима (Београд: Завод за 
уџбенике и наставна средства, 1998), 474.

8 Никола Родић, „Љубомир Стојановић и Мирослављево јеванђеље”, Љубомир Стојановић: 
живот и дело: Научни скуп „Љубомир Стојановић – живот и дело” (Ужице, април 18–
19. 2002); ур. Видан Николић (Ужице: Учитељски факултет, 2002), 194.
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Ништа мање вредни нису ни каталози 
штампаних србуља, који су се налазили 
у Народној библиотеци и Библиотеци 
СКА: Каталог рукописа и старих 
штампаних књига С. К. Академије 
(1901), Каталог рукописа и старих 
штампаних књига Народне библиотеке 
(1903). Нарочит значај каталози су 
добили након бомбардовања јер је на 
тај начин „сачувана бар представа о 
целини националног књижевног блага 
ове Библиотеке сакупљеног до краја 19. 
века, са најважнијим библиографским 
подацима. По тој књизи Стојановића 

треба памтити као једног од најважнијих српских библиографа”.9 У 
Каталогу рукописа и старих штампаних књига академије рукописи 
су подељени на: Словенске рукописе, Рукописе на туђим језицима, 
Фотографске и друге снимке и Старе штампане књиге, Бројеве 
инвентара и бројеве под којима су рукописи у овом каталогу, Преглед 
рукописа по садржини, по језицима, по времену и Писци рукописа 
плус регистри. У Каталогу Народне библиотеке (рукописи и старе 
штампане књиге) садржина је подељена на следећи начин: Преглед 
бројева инвентара и бројева у овом каталогу, Рукописи по времену 
(датирани и недатирани), Рукопис по рецензијама, Рукописи на 
пергаменту, Словенски рукописи, Рукописи на туђим језицима, 
Снимци и Старе штампане књиге уз регистре. Пописао је споменике 
познате до почетка 20. века, наводећи податке о врсти и карактеру 
рукописа, уз поштовање начела каталогизације Народне библиотеке. 
У том Каталогу „обухваћено је 577 старих ћирилских рукописних 
књига, 53 млађа рукописа и 14 рукописа на страним језицима. 
Поред тога посебно је oписано 8 снимака а у додатку 9 јединица 
укупно 660 каталошких бројева. У посебном одељку описане су 
старе штампане књиге српске и друге словенске књиге. Распоређене 
су хронолошки и по издањима. Укупно садржи 60 јединица старих 
штампаних књига. Каталог рукописа Народне библиотеке је први и 
9 Петар Милосављевић, „Љубомир Стојановић и обнова србистике”, Љубомир Стојановић: 

живот и дело: Научни скуп „Љубомир Стојановић – живот и дело” (Ужице, април 18–
19. 2002); ур. Видан Николић (Ужице: Учитељски факултет, 2002), 88.
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потпун и систематски опис рукописног фонда Народне библиотеке и 
служиће дуго као поуздан извор тачних информација о рукописном 
фонду Библиотеке”.10 

Бавио се сакупљањем и објављивањем старих српских 
споменика и вредних података о нашим штампарима. У књизи 
Старе српске штампарије,11 описао је знамените штампаре попут: 
Божидара Вуковића, Вићенца Вуковића, Јакова од Камене Реке, 
Јеролима Загуровића, Л. Рампацета, Бартола Гинамија и познате 
манастире попут Рујанског, Мркшину цркву, Грачаницу, Милешеву, 
наводећи и књиге које су тамо штампане, њихове ауторе, године 
издања. Капитално дело у смислу чувања српске културне баштине, 
јесу Стари српски записи и натписи, у шест књига, од којих су прве 
три објављене у периоду 1902–1905. а последње три у периоду 1923–
1926. Они представљају незаобилазан документ у истраживању 
историје и културних прилика Срба под влашћу Турске. У првој 
групи су датирани записи и натписи и они којима се доба постанка 
приближно може одредити, у другој су записи и натписи који су 
недатирани, којима се само век постанка може одредити, уз одељак 
недатираних гробних натписа највише 
из 14. и 15. века, у трећој групи познији, 
записани или у познијим преписима 
очувани. Додата су и издања која 
су употребљена при састављању те 
публикације. Изузетан је подухват да се 
у једном зборнику објаве сви наши стари 
записи и натписи, који су до тада били 
расути, многи и потпуно непознати. 
Сам Стојановић пише да је још две и 
више деценије пре објављивања ових 
књига намеравао да их скупи и среди 
у једну књигу и да није очекивао да 
ће их бити тако пуно (прикупио је око 

10 Драган Бараћ, „Рад Љубомира Стојановић и Стојана Новаковића на издавању каталога”, 
Љубомир Стојановић: живот и дело: Научни скуп „Љубомир Стојановић – живот и 
дело” (Ужице, април 18–19. 2002); ур. Видан Николић (Ужице: Учитељски факултет, 
2002), 448.

11 Љуба Стојановић, Старе српске штампарије (Београд: Нова електрична штампарија 
Петра Јоцковића, 1902).
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1500 нових записа и натписа), а да се није смео ограничити на 
просто прештампавање јер поједини издавачи нису били вешти у 
свом послу па их је морао поредити са оригиналима. У послу су 
му помогли Станоје Станојевић, Тихомир Остојић, Јован Радонић 
и Валеријан Прибићевић а обишао је, сем београдских библиотека, 
и Фрушку гору (манастире), Карловачку патријаршију, као и 
манастире у централној Србији. Многе записе (око 600) слали су му 
пријатељи из Сарајева, Пљеваља, Зворника и бројних других места, 
укључујући и Берлин.12 

Његово дело Старе српске повеље и писма (објављене први 
пут 1929), садржи писма на српском језику од најстаријих времена 
до краја прве половине 16. века. Разлога за издавање било је више: 
најпре стога што су књиге у којима су штампане збирке повеља 
и писама, као и оне појединачно издате, постале библиографска 
реткост а осим тога та издања не одговарају потребама науке у то 
доба. Задржао је скраћенице као у оригиналу али је речи растављао 
једну од друге што у оригиналу није увек био случај. Није исправљао 
грешке писаца само је стављао узвичник у загради. Постоји и мањи 
број напомена у заградама. Све је преписивао или са оригинала или 
са фотографских снимака. Принцип није био хронолошки већ је 
грађу поделио у две групе. Уколико није имао оригинале користио 
је преписе. Дао је и преглед књига у којима су ови споменици раније 
штампани (сва издања).

Задужбинар и добротвор

Када говоримо о доприносу Љубе Стојановића библиотекар-
ству, не можемо изоставити да је у тестаменту,13 који је предао свом 
пријатељу и сараднику Павлу Поповићу, тада ректору Београдског 
универзитета, написао да све своје књиге, кућу, библиотеку, сто и 
столице, писма и хартије поклања Српском семинару Универзитета. 
При том је навео да га оснива за спомен својих родитеља Саре и Васа 
Станојевића, пушкара из Ужица. Према тексту Анђелке Милојковић 
фонд чини огроман број публикација антикварно-историјске вред-

12 Љуб. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. 3 (Београд: САНУ, Народна 
библиотека Србије; Нови Сад: Матица српска, 1984), VIII.

13 Моја последња воља (написан 16. јануара 1920. и објављен у Годишњаку Задужбине, 
1934).
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ности, међу којима је комплетна едиција СКЗ-а до 1929. године, дела 
Вука Врчевића, издата у Дубровнику крајем 19. века, радови Петра 
Будманија, Франца Миклошића, Луке Зиме, Кукуљевића-Сакцин-
ског и бројна грађа у вези са историјом и културом српског народа и 
Словена (Шафарик, Успенски, Јиречек, Мурко, Добровски…), као и 
дела Француза, Руса, Грка и Немаца. Међу грађом, бројни су радови 
савременика, поклони са посветом „…а 158 наслова часописа које 
Библиотека садржи (од којих је неке уређивао, неких био суоснивач 
и покретач, а у многим сарађивао), показују сву ширину његовог 
образовања и озбиљност са којом је приступао свим областима лич-
ног интересовања, или професионалних обавеза”.14 Библиотека је 
имала 2955 инвентарних бројева, око 8000 књига, велики број ча-
сописа, брошура, сепарата и других вредних публикација. Имовина 
његове Задужбине процењена је на око милион и триста педесет 
хиљада динара, кућа с плацем на 650.000 динара а продата је 1935. 
за 400.000 динара и новац је припао маси Фонда. На основу тога, 
реализован је велики број истраживачких пројеката (највише из фи-
лологије и историје) а новчану помоћ добило је преко 170 научних 
радника, професора и сарадника Београдског универзитета за свој 
истраживачки рад. Публиковано је и седам свезака Годишњака За-
дужбине (1934–1941).15 Главни циљ Задужбине Саре и Васе Стоја-
новића Мостарца, коју је основао, може се укратко изложити овако: 
„испитивање живог народног говора, прикупљање грађе за историју 
српског језика, прикупљање грађе за историју српске књижевности, 
прикупљање грађе за српску историју и прикупљање грађе за друге 
српске старине. Сви истраживачи који су добили помоћ Задужбине 
требало је да поднесу извештај из кога би се видело колики значај 
има њихов истраживачки рад за српску науку”.16 

14 Анђелка Милојковић, „Поклон-библиотека Љубомира Стојановића на Катедри 
за српски језик”, Љубомир Стојановић: живот и дело: Научни скуп „Љубомир 
Стојановић – живот и дело” (Ужице, април 18–19. 2002); уредник Видан Николић 
(Ужице: Учитељски факултет, 2002), 454.

15 Славко Вејиновић, „Љубомир Стојановић”, Задужбинарство код Срба (Београд: Вукова 
задужбина; Нoви Сад: Прометеј, 2012), 241.

16 Видан Николић и Љиљана Костић, „Љубомир Стојановић – последњи заговорник 
Вуков(ск)е аутентичне линије у српској филологији”, Српски језик бр. 20 (2015): 283.
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Библиографија написа у Новинама српским

Евидентан је његов библиографски таленат, тако да је и у 
том сегменту био веома напредан и имао добре идеје. У једном 
писму Тихомиру Остојићу,17 у вези са библиографијом написа у 
Давидовићевим Новинама српским, сматрајући да је суво ређање 
чланака бесмислено, предлаже на који начин би се тај посао могао 
унапредити (да би требало навести сигнатуре новина, или додатка 
ако је засебно штампан, локацију где се могу пронаћи, да би било 
добро штампати је хронолошки и друге напомене). Из писма се 
могу видети начин размишљања у вези са библиографијом, идеје 
и принципи израде, као и податак о значајној сарадњи између 
институција, стога писмо (оригинал и препис) као прилог овом раду 
представљамо у целости. 

17 РОМС 6.559 Писмо Љубе Стојановића Тихомиру Остојићу поводом библиографије 
написа у Давидовићевим Новинама српским.
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18. XII 1913.

Драги млади господине,

Размшљајући о оном вашем приказаном послу, библиографији 
књижевног дела Давидовићевих новина, и знајући да суво ређање 
чланка не може готово ништа помоћи ономе који би хтео знати 
шта о тој књижевности, дошао сам до закључка да би то ваљало 
проширити.

1. Ваљало би ставити у којој се библиотеци и под којом сиг-
натуром налазе новине, ако су чланци у њима, или додатак 
ако се засебно налази, или је из новина понесен. Што има у 
Nар. [Народној] Библ. [библиотеци] овде додало би се уз, 
ако што је тамо код вас, тако исто ако је у приватним 
рукама.

2. Како су те ствари врло ретке и тешко доступне, како би 
било, да се то среди и по струкама (о чему је што: песме, 
критике, приче etc.) и да се – оригинални списи – у целини 
прештампају или у извору саопште.

3. Да ли то све може да стане у једну књигу, или би требало 
библиографију (хронолошки) штампати за себе а ове преш-
тампаване и изводе издвојити у засебну књигу и штампа-
ти као зборник за литературу језика и књижевности?

О свему овоме ја сам говорио у [на] седници кад је прочитан 
записник па г. Nоваковић рече да би требало вас упитати шта о 
томе мислите, и ја ево то чиним.

II коректура слаће се по наредби вашој Радонићу.

Очекујем Летописе и одмах ћу послати шта вам фали од кри-
тике и ако имаднем још нешто.

Ваш Љуб. Стојановић

Уместо закључка

Љуба Стојановић био је најзначајнији проучавалац Вуковог 
дела, беспрекоран филолог, творац бројних граматика, а бавио се и 
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превођењем са немачког и руског језика. Оставио је за собом читаву 
библиотеку, кроз објављене радове и публикације о свом народу, је-
зику и књижевности. Вредност тих публикација непроцењива је, не 
само у томе што су заиста озбиљан и поуздан извор информација, 
већ што представљају сведочанство о постојању нашег културног 
блага, нарочито када узмемо у обзир да је фонд библиотеке у Дру-
гом светском рату страдао, када су књиге и рукописи изгорели. На 
самом почетку школовања, пред одлазак у Велику школу, тадашњи 
професор и филолог Момчило Ивановић посредно је утицао на ње-
гов животни пут. Одушевљен Стојановићевим избором да оде на 
историско-филолошки одсек Велике школе, подржао га је, уз речи 
да „националне науке, ако их ми не будемо обрађивали, странци нам 
неће, или како ваља неће обрадити. То морамо ми сами радити”.18 
Годинама након тог разговора, Стојановић је предано и вредно ра-
дио сам, за свој народ, за очување његове културне баштине. Посве-
тио се у потпуности и урадио много, преузимајући на себе „послове 
на којима је требало да раде читаве институције”.19 Према речима 
савременика, имао је посебан дух, јачину личности и упорност. „Он 
је био даровит, проницљив и духовит човек. Али његова даровитост 
није знала за нијансе; изгледало је увек да он духом својим продире 
као муњом у дубину, остављајући остали простор неосветљен”.20

Тешко да данас филолози, историчари књижевности и библи-
отекари могу замислити свој рад без публикација које је објавио 
Стојановић. Редак човек, талентован и упоран, започео је и завршио 
велике послове како би будућим генерацијама олакшао бављење 
старом књижевношћу, народном књижевношћу, сачувавши наше 
национално благо, или бар спомен о томе. Ми бисмо тако требали 
чувати спомен на њега и његово дело. 

18 „Љубомир Стојановић: биографије”, Годишњак СКА бр. 32 (1932): 153.
19 Видан Николић и Љиљана Костић, „Љубомир Стојановић – последњи заговорник 

Вуков(ск)е аутентичне линије у српској филологији”, Српски језик бр. 20 (2015): 283.
20 Александар Белић, „Љубомир Стојановић”, О великим ствараоцима (Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1998), 469.
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Summary: In the year that marks the 160th anniversary of the birth of Ljuba 
Stojanović, a great scientist, public worker, philologist, and endower, we remind you 
of his personality and work. The paper briefly presents his outstanding commitment to 
cultural and scientific work, which was versatile and exceptional, the work on catalogs 
and other numerous publications, with reference to his direct and indirect connection 
with librarianship. A letter addressed to Tihomir Ostojić is added to the description of 
his bibliographic work.

Keywords: Ljubomir Stojanović, libraries, endowment, Stari srpski zapisi i natpisi (Old 
Serbian Records and Inscriptions), Katalog rukopisa i starih štampanih knjiga (Catalog 
of Manuscripts and Old Printed Books), Miroslavljevo jevanđelje (Miroslav’s Gospel).
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ТЕМАТСКА БИБЛИОГРАФИЈА У СТРУЧНОЈ 
ПЕРИОДИЦИ ГРАДА УЖИЦА

Сажетак: Тематске библиографије се ретко објављују као самосталнe 
монографијe, много чешће су скривене у некој периодичној или монографској 
публикацији. Стручна и научна периодика имају значајну улогу у развоју тематске 
библиографије, те ће у овом раду бити приказана тематска библиографија у 
локалној стручној периодици. У Ужицу излазе три научна, два стручна часописа, 
од којих је један електронски, у којима се повремено приређују тематске 
библиографије. Израда тематских библиографија може допринети проширењу 
библиотечких услуга у јавној библиотеци и повећању броја корисника. На овај 
начин може подстицати доживотно учење, што представља предуслов успешног 
функционисања појединаца у друштву знања. 
Кључне речи: тематска библиографија, корисници библиотеке, доживотно учење, 
завичајна научна и стручна периодика.

Увод

Тематска библиографија је ретко разматрана у теорији 
библиографије мада она може на адекватнији начин задовољити 
информационе потребе савремених корисника. Може се рећи 
да је живот савременог човека више организован по тематским 
целинама, због чега се настоји да овај принцип буде примењен у 
процесу савременог образовања. У жељи да се ученици квалитет-
није припреме за доживотно учење и успешнији професионални 
живот, у настави се, за сада у експерименталној форми, приступа 
тематском планирању. Истраживач др Јасмина Шефер истиче: „Те-
матско планирање увек прати логику или приче или истраживања 
или компаративних студија о теми, јер одражава живот и његову 
динамику, а не унапред уређен систем категорија (нагласила Д.Р.). 
Стога, у тематски планираној настави треба увек прво тематски, а 
то најчешће значи садржајно, осмислити целину која се обрађује, 
односно основну идеју/тему. Тек потом треба варирати ситуације, 
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односно активности ученика или методе подучавања тако да захвате 
све типове задатака у различитим способностима.”1 

Мултидисциплинарни приступ у библиографском истражи-
вању неопходан је као подршка привредним субјектима у локалној 
заједници у сврху унапређења пословања. Потреба за релевантним 
информацијама најчешће сеже од правних прописа до испитивања 
тржишта, примене нових технологија и ИТ сектора у области про-
изводње којом се баве. Ако би библиотеке уложиле потребан труд 
у прикупљању тих информација, могле би активно учествовати у 
развоју своје средине и допринети да се лакше испуни УН Агенда 
2030.2 Оснивач би у том случају био заинтересован за развој библи-
отеке што опет одговара библиотеци и библиотекарима. Најпре би 
се пошло од идентификације теме која може бити интересантна од-
ређеној групи корисника, након чега би уследио истраживачки рад 
на прикупљању релевантних информационих извора и грађе, а за-
тим састављање тематске библиографије. Тематска библиографија 
се разликује од стручне, јер даје потпунији увид у садржај и при-
мену теме. Ако за тему изаберемо Први светски рат у Златиборском 
округу, онда том тематском библиографијом можемо обухватити 
историјске изворе, архивску грађу, рукописе, дневнике, књижев-
но стваралаштво, слике, фотографије, картографску грађу и другу 
некњижну грађу и изворе, као и критичке текстове о наведеним де-
лима. Тематска библиографија ће верно одсликати значај неке поја-
ве или догађаја. 

Друштвено ангажованим библиографским радом може се до-
принети афирмацији струке, истиче проф. Вранеш, и сматра га по-
жељним у научним круговима. „Плански и организован приступ 
унапред дефинисаним потребама појединих наука за библиограф-
ским истраживањима био би двоструко користан, за науку за коју 
се обављају истраживања и за друштвено признавање саме библи-
ографије.”3 Ако имамо у виду савремену систематизацију библио-
графија, тематска библиографија би била вишеструко селективна, 
најпре према теми и према значају за одређену групу корисника, 
1 Јасмина Шефер, „Приступ тематској настави”, Зборник института за педагошка 

истраживања бр. 35 (2003): 79–93.
2 Драгослава Родаљевић, „Улога библиотеке у остварењу циљева одрживог развоја УН 

Агенде 2030”, Корак библиотеке бр. 3 (2018): 247
3 Александра Вранеш, Библиографија (Београд: Филолошки факултет, 2013), 44.
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као и значају извора за одређену тему. Тематска библиографија у 
фокусу има корисника, те је пожељно да се приређује као анотира-
на библиографија (која је снабдевена напоменом).4 Од анотираних 
библиографија посебно су интересантне рекомандне библиогра-
фије или упућујуће; оне имају за циљ да што боље упуте читаоца 
на конкретну књигу, чланак и други извор, како би се постигла 
боља заинтересованост.5 Коришћене су у СССР-у и биле су на-
мењене културном, стручном и политичком уздизању маса. Свака 
велика акција унапређења било које области СССР-а и сви зна-
чајнији политички догађаји нашли су свој одраз у овој врсти би-
блиографије. Библиографије су препоручивале већи број најбољих 
књига исте врсте, између којих је читалац могао да изабере шта 
жели. У пракси су, поред ових библиографија, постојали програ-
ми, планови и кругови читања којима се читалац прецизније водио 
кроз литературу са прецизно одређеним циљем.6 На овакав начин 
је промовисано опште и стручно образовање, самообразовање, 
политичке идеје, научна сазнања и уметничко стваралаштво. Ре-
командне библиографије су представљале једно од главних сред-
става пропаганде књиге и основно упутство читања. У постизању 
свог циља рекомандна библиографија је често користила средства 
масовне комуникације, масмедије, како би дистрибуирала инфор-
мације до крајњих корисника. Поред тематске оријентације, овај 
вид библиографије се користио и у промовисању знања из свих 
области друштвеног живота, а библиотекари су је користили у 
индивидуалном приступу, као и у подстицању читања.7 Дугого-
дишње искуство руских библиографа на рекомандној библиогра-

4 Исто: стр. 42. Врсте анотиране библиографије према карактеру напомене могу бити: 
дескриптивне библиографије (чија анотација садржи опис самог примерка публикације); 
рекомандне библиографије (чија напомена може садржати део рецензије, податке о 
наградама или вођеним полемикама у циљу препоручивања неког дела); реферативне 
библиографије (које доносе кратак сажетак садржаја описиване публикације); критичке 
библиографије (у којима знање библиографа – предметног специјалисте па и његова 
субјективност највише долазе до изражаја).

5 Војислав Максимовић, Основе теорије библиографије са примјерима (Српско Сарајево, 
Пале: Филозофски факултет, 2003), 73–74.

6 Олга Срдановић-Бараћ, Основе библиографије (Београд: Институт за спољну трговину, 
1972), 67–68.

7 Электронная рекомендательная библиография для детей, (Из опыта работы Центральной 
библиотеки для детей г. Николаева) У: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/
trud/tom2/222/Doc65.HTML (22. 9. 2020)
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фији може нам помоћи у осмишљавању тематске библиографије, 
која би била у служби савременог корисника. 

Дигитална ера је карактеристична по великој доступности 
мноштва информација, рекло би се да смо затрпани њиховим стал-
ним неселективним умножавањем, али са друге стране нам недо-
стају знања која ће нам омогућити брзо проналажење поузданих, 
проверених информација из било које области. Библиотекари би 
могли бити креатори мапа до поузданих информација за своје ко-
риснике, уколико би уложили довољно труда у сопствену едука-
цију. Резултати библиографских истраживања о актуелним темама 
за локалну заједницу могли би бити презентовани у виду темат-
ских библиографија. Области које могу бити интересантне за јав-
не библиотке зависе свакако од неких специфичности локалних 
заједница док се неке опште теме попут заштите животне средине 
и других еколошких тема могу обрадити као заједнички пројекат. 
Резултати библиографских истраживања могу бити доступни пре-
ко званичног сајта библиотеке уз могућност допуне новим реле-
вантним изворима.

Тематске библиографије у ужичким периодичним 
публикацијама

У нашој савременој библиотечкој пракси тематска библиогра-
фија се најчешће објављује у стручним часописима и зборницима. 
Публикације посвећене обележавању јубилеја, значајних годишњи-
ца, или лику и делу неког аутора садрже и библиографије о тим до-
гађајима и личностима. Стручни скупови посвећени некој теми са 
објављивањем зборника радова понекад садрже и селективну би-
блиографију везану за тему. 

У Ужицу излазе три научна и два стручна часописа. Први је 
покренут Ужички зборник: прилози за политичку, културну и еко-
номску историју Титовог Ужица и околине, ISSN 0350–8390, 1972. 
године категорисан од првог броја као научни часопис (M53). По-
кренули су га Народни музеј, Историјски Архив и Народна библи-
отека, a финансиран је средствима локалне управе и средствима 
МКРС. Намера издавача да Ужички зборник допринесе „свестра-
нијем и систематскијем стручном и научном изучавању историје 



28

БИБЛИОГРАФИЈЕ 

ужичког краја, са жељом да побуди интересовање за завичајну 
прошлост”8 се остварила, часопис је успео да окупи значајне ауто-
ре, истраживаче и излази у континуитету од оснивања до дана. На-
родна библиотека у Ужицу и Културно-просветна заједница Ужице, 
1981. године, покрећу Међај: часопис за књижевност, уметност и 
културу, ISSN 0351–5451, који ће од оснивања до 2009. године има-
ти категоризацију научни часопис (М53). Историјски архива у Ужи-
цу, 1983. године, покреће годишњак Историјска баштина: часопис 
за историографију и архивистику, ISSN 0352–2822. Овај часопис 
се развијао до научног часописа и први пут је категорисан 2008. 
године (М53). Педагошки факултет у Ужицу од 1998. године издаје 
периодичну публикацију Зборник радова, ISSN 1450–6718, који се 
углавном бави образовно-васпитним радом.9 Народна библиотека 
Ужице је 2016. године, у години значајног јубилеја – 160 година од 
оснивања Читалишта у Ужицу, покренула стручни електронски ча-
сопис Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-инфор-
мациону делатност, ISSN 2466–524X(Online). Овај библиотечки 
електронски часопис доприноси развоју тематске библиографије 
објављивањем библиографија и има сталну рубрику Библиографија. 

Библиографије у стручној периодици нису уједначене по 
форми и регистрима, па неке по обиму имају и више од 1000 
библиографских јединица. Најчешће је присутан хронолошки 
распоред библиографских јединица, а ређе се користи анотација 
у библиографском опису или садржајна анализа. Најбројније 
су персоналне библиографије, које за предмет имају познате 
завичајне писце, но има и неколико тематских библиографија 
везаних за историјске догађаје, ослободилачке ратове поводом 
јубиларних годишњица. Рад на библиографији у 21. веку, уколико 
користимо предности исписа из локалне базе COBISS, обједињује 
каталогизацију, класификацију и библиографију. Перспективе 
развоја библиографске делатности искључују аматеризам и 
произвољна решења приликом рада.10

8 [Реч Редакције], Ужички зборник: прилози за културну и економску историју Ужица и 
околине, уредник Милутин Пашић, бр 1 (1972), 3.

9 „Зборник радова” је категорисан као научни часопис националног значаја (М52), али он 
до сада није објављивао библиографије због чега се и не узима у разматрању ове теме.

10 Здравка Радуловић, „Интересовања стручне и научне јавности за библиографски рад: 
радови објављени у серијским публикацијама СР Југославије 1992–2002”, Гласник На-
родне библиотеке Србије бр. 1 (2003), 50. 
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Персоналне библиографије у ужичкој периодици

Када је реч о персоналним библиографијама, у Ужичком 
зборнику објављене су четири персоналне библиографије. Прва је: 
„Библиографија Момчила Тешића (1911–1982)”, завичајног песни-
ка и писца из Глумча, коме је основно занимање била земљорадња, 
а имао је завршену основну школу и тадашњу гимназију (укупно 8 г. 
школовања). Момчило Тешић је изузетно даровит песник дечје по-
езије, лектирни писац, превођен на словеначки, македонски, мађар-
ски, бугарски, турски, руски, словачки, албански, пољски, чешки и 
француски језик, заступљен у више антологија. Аутор је приредио 
своју библиографију до 1974. године, која је штампана у броју 3 
(1974), стр. 507–575; има 1555 библиографских јединица од којих 
354 описа припада књижевној критици и прилозима у листовима о 
одржаним књижевним манифестацијама. Други део библиографије 
штампан је у бр. 11 (1982), стр. 519–562. Има 205 библиографских 
јединица о књижевној критици и доноси податаке о песмама за које 
је компонована музика, као и имена композитора (34 компоноване 
песме). Други део има укупно 714 библиографских јединица.

У броју 20 стр. 305–307. објављена је „Библиографија радо-
ва др Михаила Зотовића (1932–1991)”, које је приредила Радмила 
Зотовић. Михаило Зотовић се бавио музеологијом и археологијом, 
објавио је три монографије, 25 чланака, приредио и објавио 9 из-
ложбених каталога.

У броју 39 (2015), стр. 269–278, објављен је рад „Сећање на 
професора Љубомира Јевтовића”, Станојке Миливојевић. Поред 
биографских података о инжењеру мостоградње Љубомиру Јевто-
вићу на крају је дат кратак попис писаних стручних радова. Наве-
дено је 10 библиографских јединица објављених у стручној пери-
одици (Наше грађевинарство, Изградња) и зборницима радова са 
Конгреса Друштва грађевинских конструктора. Описи аналитике су 
непотпуни као и библиографски описи матичних публикација. На-
ведени су наслови рада и наслови публикација у којима су објавље-
ни са годином издања.

Број 40 (2016), стр. 311–329, објављује биобиблиографију 
„Амерички сан и јава Стојана Стива Тешића (1942–1996): биогра-
фија и селективна библиографија”, чији су аутори Душица Мурић, 
Биљана Ристовић и Гордана Бацотић. Библиографија је исписана из 
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базе COBISSNBU и има три целине: Дела Стојана Стива Тешића која 
су преведена на српски језик (5 библиографских јединица), Чланци 
и интервјуи Стојана Стива Тешића објављени у Србији (4 библи-
ографске јединице) и Радови о Стојану Стиву Тешићу објављени 
у Србији (41 библиографска јединица). Библиографски описи нису 
нумерисани, садрже поред библиграфског описа и УДК класифика-
цију и ИД број у COBISS-у. 

У Међају је објављено више персоналних библиографија зави-
чајних књижевника: 

Бр. 8 (1985), стр. 39–69. „Библиографија Славка Вукосавље-
вића”, приредио Радисав М. Цајић;

Бр. 9/10 (1986), стр. 51–71. „Библиографија дела и литературе 
Сретена Марића”, приредио Љубисав Андрић; 

Бр. 11/12 (1986), стр. 63–71. „Библиографија радова Добрила 
Ненадића”, приредила Јелена Лазић;

Бр. 13/14 (1987), стр. 115–157. „Љубомир Симовић: библиогра-
фија”, приредила Мирјана Вирић;

Бр. 21/22 (1989), стр. 99–108 . „Одабрана библиографија До-
брице Ћосића”, приредио Радисав Мића Цајић; 

Бр. 26/27 (1991), стр. 81–95. „Изабрана библиографија Милен-
ка Мисаиловића”, приредио Милојко Т. Ђоковић;

Бр. 28 (1992), стр. 26–29. „Библиографија литерарних радова 
Миодрага Верговића”, приредио Живан Л. Ћирић;

Бр. 29 (1992), стр. 38–44. „Библиографија Љубивоја Ршумо-
вића”, приредио Радисав М. Цајић;

Бр. 31 (1993), стр. 37–40. „Радомир Андрић: библиографија”, 
приредио Радисав М. Цајић;

Бр. 33 (1994), стр. 75–85. „Библиографија радова Милована 
Витезовића”, приредио М. Витезовић;

Бр. 37 (1996), стр. 82–84. [„Избор из библиографије Ранка Фин-
дрика”] приредио Дејан Миливојевић;

Бр. 48 (2000), стр. стр. 7–9. „Професор др Васа Михаиловић 
[библиографија]”. 

У часопису Историјска баштина објављено је три персоналне 
библиографије:

Бр. 5 (1987), стр. 135–138. „Прилог библиографији [библиогра-
ифја Милоша Перовића – 1874–1918]”, приредила Драгица Матић;
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Бр. 11/12 (2003), стр. 123–140. „Библиографија радника Исто-
ријског Архива Ужице”, приредио Александар В. Савић;

Бр. 22 (2013), стр. 311–322. „Библиографија радова из архиви-
стике Јована Поповића”, приредио Жељко Марковић.

Часопис Корак библиотеке има рубрику Библиографија у 
оквиру које су објављене три персоналне библиографије:

Бр. 1 (2016), стр. 71–225. „Грађа за библиографију Љубице 
Миљковић: (1982–2015)”, коауторски рад Бојане Бјелице и Татјане 
Богојевић. Библиографија има 603 јединице, груписане у седам по-
главља: Аутор монографских публикација, Аутор текстова у ката-
логу, Коаутор каталога, Аутор и сарадник на изложбама, Прилози у 
монографским публикацијама и Прилози у серијским публикација-
ма. У оквиру поглавља библиографске јединице су наведене по хро-
нолошком реду а на крају библиографије дат је Именски регистар, 
Регистар монографских публикација у којима су прилози Љубице 
Миљковић, Регистар серијских публикација у којима су прилози 
Љубице Миљковић и Регистар прилога у серијским и монограф-
ским публикацијама. На почетку рада су дати исцрпни биографски 
подаци, а на крају је објављена рецензија Даниеле Кермеци.

Бр. 2 (2017), стр. 45–70. „Грађа за библиографију Марије Маге 
Магазиновић: (1901–2015) “, Татјана Богојевић. Након биографије 
дата је библиографија разврстана у поглавља: Књиге Маге Магази-
новић, Прилози Маге Магазиновић, Преводи (Књиге; Чланци) и Ли-
тература о Маги Магазиновић (Монографске публикације; Прилози 
у серијским и монографским публикацијама). У оквиру поглавља 
јединице су поређане хронолошки а на крају библиографије дати 
су регистри: Регистар серијских публикација у којима су објављени 
радови Маге Магазиновић, Регистар серијских публикација у који-
ма су објављени прилози о Маги Магазиновић, Регистар монограф-
ских публикација у којима су објављени прилози о Маги Магазино-
вић, Именски регистар и Регистар неразрешених иницијала.

Бр. 4. (2019) стр. 19–56. „Писани траг о књизи и људима: грађа 
за библиографију мр Слободана Радовића (1957–2019)”, Драгосла-
ва Родаљевић. Након биографије дата је библиографија разврстана 
у поглавља: Аутор монографских публикација, Приређивач моно-
графских публикација, Прилози у монографским публикацијама, 
Прилози у часописима и зборницима, Прилози у новинама и ли-
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стовима и У литератури. Библиографија има 248 јединица које су у 
оквиру поглавља разврстане хронолошким редом. На крају је при-
ређен Именски регистар и Регистар листова и часописа. 

Друге тематске библиографије у ужичкој периодици

У првом броју Ужичког зборника (стр. 319–336) Раде В. Позна-
новић приређује прву завичајну библиографију, општу регионалну 
библиографију која треба да сакупи све библиографске јединице 
које су, по било ком основу, у вези са ужичким крајем. „Библиогра-
фија ужичког краја” има поглавља: Ужички крај у даљој прошлости, 
Први српски устанак у ужичком крају, Ужички крај у 19 веку, Исто-
рија ратова, Раднички покрет у ужичком крају, Ужички крај у На-
родноослободилачкој борби, Послератни развитак ужичког краја, 
Антропогеографија, етнологија, етнографија, фолклористика, Спо-
менице, хронике, монографије, Установе, удружења, организације 
и њихова делатност, Друштвени живот села ужичког краја, Дела 
Ужичана – научних радника, Ужичани – романсијери, приповеда-
чи, драмски писци и есејисти, Ужичани – песници. Ова регионална 
библиографија је имала 379 јединица, амбициозно замишљена, али 
веома непотпуна, бар када су књижевници у питању. 

Исти аутор у бр. 2. стр. 379–398. објавио је тематску библио-
графију чланака из локалног листа. „Библиографија: ужички крај 
и Ужичани у Народној револуцији у листу Вести (Победа) 1944–
1965”.

У бр. 28. стр. 473–489. „Божидарка Васиљевић-Бекто приређује 
библиографију: Штампа о Ужицу и ужичком крају: 1858–1945”. У 
истом броју је објављена и библиографија : „Монографске публика-
ције о ужичком крају”, штампане 1999. године.

У броју 43 (2019), стр. 263–289. објављена је анотирана библи-
ографија „Ужичке Вести о Кадињачи 1945–1979. године”, ауторке 
Јелене Ристановић. Библиографске јединице наведене су хронолош-
ки, имају потребне податке о извору и кратак приказ садржаја члан-
ка. Описана су 63 чланка из Вести и 5 из листа Победа.

Историјска баштина је објавила три тематске библиографије:
Бр. 16 (2007), стр. 323–333. „Ужице у устанцима: прилог би-

блиографији”, приредила Славица Мереник;
Бр. 20. (2011) , стр. 297–330. „Историја ужичког краја 1941. го-
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дине: библиографија књига и чланака везаних за историју ужичког 
краја 1941. године”, приредила Драгослава Родаљевић;

Бр. 23 (2014), стр. 191–217. „Ужички крај у Првом светском 
рату: библиографија”, приредио Илија Смиљанић. 

У Кораку библиотеке објављена су и два рада о серијским пу-
бликацијама: 

Бр. 1 (2016), стр. 52–70. „Серијске публикације на страним је-
зицима у Народној библиотеци Ужице”, Биљана Ристановић. Рад 
садржи основне библиографске податке о 29 периодичних публика-
ција, разврстаних по збиркама у којима су смештене са прегледом 
бројева које поседује Библиотека. На крају библиографије дат је ре-
гистар наслова груписан по језицима. 

Бр. 3 (2018), стр. 61–144. „Каталог периодичних публикација 
у поклон збиркама Народне библиотеке Ужице”, Гордана Бацотић 
и Биљана Ристовић. Библиографски опис периодичних публикација 
на крају садржи податке о примерцима које има Библиотека као и о 
њиховом смештају. У раду је описано 180 периодичних публикација 
уазбучених на наслов. На крају је дат Регистар наслова.

Закључак
Тематска библиографија у ужичким часописима углавном 

је укључивала истраживачки рад из културне историје овог краја, 
првенствено је намењена историчарима. Јавне библиотеке у свом 
фокусу немају само пружање услуга научним радницима, већ су по-
стављене као кључне установе у задовољењу информационих по-
треба свих група у локалним заједницама. Оне предано раде на про-
ширењу библиотечких услуга и повећању броја корисника. Имајући 
у виду овај циљ при изради тематске библиографије за одређену 
групу корисника морамо водити рачуна да она доноси актуелне ин-
формације, да није преобимна, да је одговарајуће графички дизај-
нирана, како би привукла додатну пажњу. Уколико би библиотека 
припремила поуздане и актуелне информације у виду анотираних 
библиографских исписа информационе грађе и извора, рецимо о 
покретању малих предузећа, умногоме би допринела свом угледу у 
локалној средини. Иста начела можемо применити у раду са посеб-
ним групама корисника (рад са тинејџерима, са особама са посеб-
ним потребама или пак у раду са особама старије животне доби и 
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др.). Друштвено ангажован рад библиотеку чини препознатљивом у 
локалној средини, она постаје незаобилазни чинилац у задовољењу 
информационих потреба.

Рад на тематској библиографији има смисла и због развије-
ног система узајамне каталогизације и међубиблиотечке позајмице, 
јер управо захваљујући њима корисник који живи у малој локал-
ној заједници у могућности је да користи сву библиотечку грађу и 
изворе било где да се они налазе. Преко сервиса КоБСОН11 и дру-
гих међудржавних споразума, Библиотечко-информациони систем 
Србије омогућује приступ научним изворима из целог света. Ни-
када у историји библиотечке струке корисници у малим срединама 
нису добијали такве могућности коришћења научних информација. 
Може нам се чинити да је у таквом окружењу једноставно бавити 
се истраживачким радом, или пак доћи до жељене информације при 
решавању неког проблема, али у исто време смо сведоци да је то 
обесхрабрујући фактор, јер постоји обиље информација без јасног 
путоказа о валидности извора информација, што збуњује крајњег 
корисника више него недостатак информација. Све ово у први план 
ставља потребу да данашњи библиотечки стручњак буде добро об-
учен у коришћњу библиотечке грађе и извора, као и способан да се 
упусти у садржајну анализу извора, свакако уз консултантски рад 
врсних стручњака из појединих области.
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Summary: Thematic bibliographies are rarely published as independent monographs, 
much more often they are hidden in a periodical or monographic publication. 
Professional and scientific periodicals have a significant role in the development of 
thematic bibliography, and the thematic bibliography in local professional periodicals 
will be presented in this paper. Three scientific and two professional journals are 
published in Užice, one of which is electronic, in which thematic bibliographies are 
occasionally prepared. The creation of thematic bibliographies can contribute to the 
expansion of library services in the public library and increase the number of users. In 
this way, it can encourage lifelong learning, which is a prerequisite for the successful 
functioning of individuals in the society.

Key words: thematic bibliography, library users, lifelong learning, native scientific and 
professional periodicals.
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ОНЛАЈН ОБРАЗОВАЊЕ И БИБЛИОТЕКЕ ТОКОМ 
ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 – НУЖДА ИЛИ ПРИЛИКА?

Сажетак: Пандемија COVID-19 je променила токове и схватања многих 
друштвених сегмената, а један од јачих удара је поднео традиционални систем 
образовања и школства. Образовне институције су биле приморане да се у 
врло кратком периоду прилагоде и пребаце на алтернативне видове рада, који 
подразумевају учење на даљину. Тако су, силом прилика, бројне образовне 
институције прешле на е-учење путeм разних платформи и система. Велику улогу 
у обезбеђивању основних и додатних извора образовних материјала су, осим 
школа, одиграле и библиотеке. Повезивање како народних, тако и академских 
библиотека, у системе е-учења се показало као битна ставка планирања будућих 
система за учење на даљину.
Кључне речи: е-образовање, е-учење, е-библиотека

Утицај пандемије COVID-19 на образовање 

У просветно-образовној заједници, март 2020. остаће упамћен 
као месец када су готово све школе, широм света, затвориле 
своја врата. Већ почетком марта 2020. године, бројне владе су 
покренуле привремено затварање школа због смртоносне пандемије 
коронавируса, а до краја месецa прекинуле су традиционалан начин 
наставе у 186 земаља. Више од 1,2 милијарде ученика остало је ван 
учионица, што чини више од 90 одсто ученичке популације све-
та.1 Брзина реакције на мере влада, прописано затварање школа 
и хитан, обавезан прелазак на учење на даљину, дали су мало 
времена за планирање и осмишљавање извођења ново наметнутог 
облика наставе, или разматрање како о потенцијалним ризицима и 
последицама, тако и о потенцијалним могућностима нових облика 
учења. 
1 UNESCO, UNESCO Report, „COVID-19 Educational Disruption and Response”, (2020). 

Retrieved on 10 August 2020 from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/ 
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Земље широм света су, током пандемије, увеле различита 
решења за наставак процеса образовања. Интернет библиотеке, ТВ 
емисије, електронска упутства, дигитални извори, видео предавања, 
наменски мрежни канали уведени су у најмање 96 земаља.2 

Традиционални систем образовања, путем извођења наставе 
у образовним институцијама, у Републици Србији је суспендован 
увођењем ванредне ситуације, средином марта текуће године. По 
препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, настава је требало да буде организована као 
учење на даљину, у својим различитим формама, сходно техничким 
и материјалним могућностима образовних институција. Да би 
повећало покривеност становништва школским часовима, ресорно 
Министарство је, у сарадњи са РТС сервисом, покренуло образовни 
пројекат ТВ школе. Пренос предавања се емитује путем ТВ канала 
на различите образовне теме широм земље, пратећи при том обра-
зовни програм основних и средњих школа.

У овом тешком периоду образовне институције добиле су 
подршку великих компанија као што су Majкрософт (Microsoft), 
Гугл (Google) и Зум (Zoom), а кроз понуду бесплатног коришћења 
неких својих производа. Majкрософт је омогућио шест месеци 
бесплатног коришћења своје премиум верзије Teams-а и укинуо по-
стојећа корисничка ограничења. Гугл је најавио да својим постојећим 
корисницима нуди функције попут могућности организовања већих 
видео конференцијских састанака до 250 људи, као и бесплатну 
могућност снимања корисницима G Suite и G Suite for Education 
до 1. јула 2020 (ови корисници су већ плаћали лиценце и услуге 
коришћења поменутих платформи и алата). Зум (платформа за 
видео конференције) је укинуо временско ограничење за видео 
позиве у Кини, Јапану, Италији и САД.3

И поред добијене велике подршке, образовне институције 
морале су да пронађу свој начин да наставе образовни процес 
путем Интернета, онлајн. Као резултат, образовање се драматично 

2 UNESCO, UNESCO Report, „National learning platforms and tools”, (2020). Retrieved on 10 
August 2020 from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses

3 Rani Molla, VOX „Microsoft, Google, and Zoom are trying to keep up with demand for their 
now free work-from-home software”, (2020). Retrieved on 10 August 2020 from https://www.
vox.com/recode/2020/3/11/21173449/microsoft-google-zoom-slack-increaseddemand-free-
work-from-home-software.
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променило, са карактеристичним порастом е-учења, при чему се 
настава изводи на даљину и на дигиталним платформама. Да су 
многе институције прешле на онлајн наставу говори и нагли скок 
корисника појединих апликација за онлајн дељење садржаја и за 
видео комуникацију. Према извештају Информационог система за 
управљање образовањем, од 24. марта 2020. године, број корисника 
Мајкрософт тимс (Microsoft teams) 10. марта је био само 750, док је 24. 
марта достигао 138.698 корисника, што показује значајан раст онлајн 
активности.4 Са сваком кризом долазе велики изазови и могућности 
за трансформацију – претходне образовне кризе показале су да је 
могуће, кроз одговоре на кризне ситуације, извршити унапређења и 
промене система на боље. Шта ово значи за будућност образовања 
и учења? Иако неки верују да ће непланирани и брзи прелазак на 
е-учење – без претходне обуке (свих учесника, како наставника, тако 
и ученика), недовољне подршке, слабе и неприлагођене припреме, 
резултирати лошим корисничким искуством, које неће допринети 
одрживом расту, други верују да ће се појавити нови хибридни 
модел образовања, са значајним предностима. Неминовно је да ће 
интеграција информационе технологије у образовање бити додатно 
убрзана и да ће онлајн образовање (или неки његов вид) на крају 
постати саставни део школског образовања. Без обзира на то да ли 
се тренутном проблему приступа са оптимизом или не, потребно 
је објективно сагледати и размотрити како ризике и изазове, 
тако и могућности за развој, које ситуација намеће образовању и 
просветним институцијама.

Ризици и изазови е-учења

Након почетне еуфорије и привременог узбуђења, па чак и 
успеха због брзог сналажења у новонасталој ситуацији, препознато 
је да врло мало земаља има потребну дигиталну инфраструктуру, 
системе, софтвере, методологију, обучен људски кадар и искуство 
за тако нагли прелазак из учионица на е-учење.5

4 OECD „A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020”, 
(2020). Retrieved on 10 August 2020 from https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126988-
t63lxosohs&title=A-framework-to-guide-an-education-response-tothe-Covid-19-Pandemic-
of-202.

5 UNESCO. UNESCO Report, „National learning platforms and tools”, (2020). Retrieved on 10 
August 2020 from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses.
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Учење на даљину или е-учење и подучавање, разликују се 
од једноставног одржавања видео конференција и предавања. 
Интерактивност на мрежи и ангажовање са студентима, оцењивање 
и вредновање захтевају специфичну методологију, стручност и 
вештине. Додатно проблематично подручје остаје прилагођавање 
конвенционалних образовних садржаја захтевима е-учења. 
Одржавање и управљање целокупним системом путем дигиталних 
алата подразумева релевантне софтвере, одређене дигиталне плат-
форме и развој капацитета. Посебна пажња мора се обратити на 
инфраструктуру: немају сви ученици и школе приступ Интернету 
нити неопходној технологији. Дефинишу се бројни проблеми, 
ризици и изазови овако нагле примене е-учења, а сви се грубо могу 
класификовати у:

• Учење на даљину ојачаће наставу и приступе учењу за које 
знамо да не функционишу добро: Многе институције прелазе 
на различите видове учења на даљину, било дистрибуцијом 
физичких пакета материјала за ученике и студенте или 
коришћењем технологије за онлајн учење. Постоје стварни 
ризици, јер многи од ових приступа могу подстицати отуђеност 
и бити дидактички неподобни, када се од ученика тражи да 
седе и мирно гледају видео записе, читају документа на мрежи 
или прегледају презентације. Најгори облик учења је пасивно 
седење и слушање, а ово ће можда бити облик који ће већина 
ученика добити током затварања школе и преласка на е-учење. 
Никоме не служи на добро, посебно онима који су највише 
касне у савладавању градива.

• Просветни радници ће бити преоптерећени и неће имати 
подршку да добро раде свој посао: Наставници су били слабо 
обавештени о затварању својих школа и преласку на учење 
путем Интернета. Тако наметнута ситуација би била изазов за 
свакога. Одједном су били затрпани разним врстама материјала 
и производа, алата, софтвера и нашли су се у ситуацији да им је 
потребна помоћ у филтрирању кроз различите ресурсе како би 
пронашли оне који су квалитетни и пригодни њиховој настави. 
Истовремено наставници, баш као и сви други, покушавају да 
се носе са својим индивидуалним животом и новонасталом 
ситуацијом, док истовремено брину о својим ученицима и 
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проналазе нове начине како би осигурали да се учење настави. 
Неретко се од њих очекује познавање алата за рад у онлајн 
окружењима и креирање дигиталних образовних материјала, са 
којима нису долазили у додир и раније им нису били потребни. 
Тако да су у обавези да, осим обезбеђивања нормалног тока 
наставног процеса, обезбеде и успешно спроведу и своје 
усавршавање у ванредним и додатно отежаним околностима. 

• Заштита и сигурност деце ће се теже обезбеђивати: У већини 
земаља постоје строги прописи и провере ко има приступ деци 
током њиховог боравка у школи, у клубовима ван школе и спор-
тским секцијама. У школама постоје заштитне мере како би се 
обезбедило да злонамерници, попут педофила, не могу присту-
пити ученицима. Кад се једном пређе на оналјн учење у кућном 
окружењу, овакве заштитне мере се не могу испоштовати и 
спроводити, јер су ван домашаја школских система и правила. 
Мора се нарочито обратити пажња приликом дизајна система 
за е-учења, тако да малициозни појединци не дођу до деце 
када су ван свог дома. Дакле посебан акценат се мора ставити 
на заштиту деце на Интернету и заштиту њихових личних 
података и сигурност самог система за е-учење.

• Затварање школа повећаће социјалне разлике међу ученицима: 
Током последњих деценија постигнут је напредак у броју 
ученика који имају приступ информационој технологији 
и приступ интернету, што је омогућило овај прелазак на 
онлајн учење. Међутим, нема свако дете приступ дигиталним 
уређајима или интернет конекцији од куће, а потребно је 
обезбедити да и та деца имају приступ ресурсима за учење. 
То значи да ресурси за учење морају бити доступни на свим 
врстама уређаја, што значи да се за децу која немају приступ 
потребној технологији и даље мора пронаћи начин да се до 
њих допре.

• Лоша искуства са образовном информационом технологијом 
током пандемије отежаваће каснију набавку сличне опреме и 
лоше ће утицати на прихватање информационо-комуникационе 
технологије (ИКТ) у образовању: Неминовно је да ће неки 
ученици, али и наставници који користе образовну ИКТ 
током пандемије имати лоша искуства, јер на то нису навикли 
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или су слабо упућени у модерне ИКТ токове, или само нису 
оспособљени и обучени за употребу технологије. То ће утицати 
на резултате и постигнућа како ученика, тако и наставника. 
Такође, морамо бити спремни и на последице изолованости на 
ментално здравље свих учесника обрзаовног процеса. Та лоша 
искуства су заиста важна за даље кораке приликом развијања 
е-учења, а у смислу шта даје добре резултате, а шта не и шта, 
сходно томе, треба предузимати, а шта не.

Предочени изазови и ризици се не смеју занемарити, али не 
смеју бити ни камен спотицања нити окосница за даље развијање 
компетенција наставника и ученика у е-учењу.

 
Предности е-учења и прилике за унапређење образовања

Осим поменутих недостатака, у кризним ситуацијама као што 
је пандемија која нас је затекла, видљиве су и бројне предности 
оваквог облика учења и образовања.

• Комбиновани приступи учењу (Blended learning) ће се 
испробавати, тестирати и све више користити – Познато је 
да су занимљивији и ангажованији стилови учења они који су 
интерактивнији. Такође, традиционално учење лицем-у-лице 
често даје боље резултате од чистог е-учења. Искуства показују 
да мешовито учење може да се ослања на најбоље из оба света 
и створи боље образовно окружење од традиционланог учења 
лицем-у-лице. После ситуације да смо у потпуности имали 
учење на мрежи, сасвим је могуће да се може размотрити 
о поновном балансирању комбинованог учења између 
традиционланог и е-учења. Наставници ће почети да уводе 
иновације и експериментишу са мрежним алатима и можда ће 
пожелети да наставе са онлајн наставом, као резултат стечених 
искустава током пандемије. 

• Наставници и школе ће добити више поштовања, уважавања 
и подршке за своју важну улогу у друштву: Биће разумљивије 
да школе нису само зграде у које ученици иду да уче и да су 
наставници незаменљиви. Постоји нешто посебно у тој личној 
вези између наставника и њихових ученика. Имати интеракцију 
лицем у лице са ученицима и бити у могућности да им пружите 
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подршку у њиховим јединственим вештинама врло је тешко 
остварити у окружењу за учење на даљину. Такође, многи 
ученици у школи приступају критичним ресурсима, попут 
оброка и подршке менталном здрављу, који код куће можда 
нису толико доступни.

• Квалитетни материјали за наставу и учење биће боље 
курирани и у широј употреби: Просветни радници траже 
друге наставнике, као и поуздане изворе како би помогли у 
организовању, повезивању и проналажењу висококвалитетних 
алата и ресурса за учење на мрежи. Већ су током протеклог 
периода, креирани и подељени бројни образовни садржаји, 
материјали, посебне образовне платформе, странице и блогови, 
чија је основна намена дељење образовних материјала. 

• Сарадња наставника ће расти и помоћи у унапређењу 
образовног процеса: Једна од најважнијих ствари коју 
наставници сада могу да ураде је да се ослањају на оно што 
други раде: основати онлајн заједницу, поделити терет и 
олакшати ситуацију. Уместо да се сваки наставник појединачно 
труди да креира своје материјале различитог формата, расте 
сарадња у смислу дељења материјала, ресурса, примера добре 
праксе других итд. 

• Ова криза ће помоћи да се избришу границе: Пандемија је 
прилика да се образовни сектор уједини, успостави везе 
између земаља и континената и истински подели оно што 
функционише на глобалном нивоу.

Библиотека као подршка е-учењу током пандемије

Од свог настанка, па кроз читаву историју, библиотеке су 
подржавале образовање и играле кључну улогу у ширењу писме-
ности. Сам назив „библиотека” изведен је из грчке речи „библос” 
(грч. Βύβλος), што значи „књига”. Библиотеке, као институције, 
омогућавају приступ образовном материјалу, збирки књига, 
електронских извора, периодике, мултимедијалних материјала, 
рефералних услуга итд. И то не само кроз физички контакт са 
члановима, већ и путем мрежа, онлајн. Дигиталне библиотеке и 
издавачи се труде да држе корак са захтевима савременог друштва, 
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тако да је све више материјала доступних онлајн. Оне нуде све више 
бесплатног садржаја, водећи рачуна о персонализованим колекцијама, 
тако да људи могу да наставе да читају и уче без ометања. Заправо, 
како расте потражња за веродостојним е-изворима, дигиталне 
библиотеке су постале неизбежан и битан пут ка висококвалитетним 
е-књигама, часописима и образовним садржајима.

У свом „Манифесту за дигиталне библиотеке”, UNESCO и 
Међународна федерација библиотечких удружења и институција 
(IFLA) истичу да је „мисија дигиталне библиотеке да пружи 
директан приступ информационим ресурсима […] на структуриран 
и ауторитативан начин и на тај начин повеже информациону 
технологију, образовање и културу са савременом библиотечком 
услугом”.6

Статистички подаци водећих светских е-библиотека сведоче 
о њиховом културном значају. На пример, Europeana, паневропска 
виртуелна библиотека, својим корисницима (око пола милиона) 
омогућава приступ од скоро 58 милиона дигиталних садржаја сваке 
године. Верујемо да се улога е-библиотека шири и изван пружања 
услуга једноставног приступа садржају.7 Као што препоручује UN-
ESCO/IFLA-ин манифест, библиотеке такође треба да подигну 
свест о правима интелектуалне својине, подрже очување културног 
наслеђа и обезбеде да групе у неповољном положају уживају једнак 
приступ онлајн материјалима. UNESCO је 2005. године основао 
мрежну „опсерваторију за борбу против пиратерије”, како би 
размењивао најбоље примере праксе у вези са заштитом ауторских 
права и законодавством против пиратерије. Штавише, издао је 
више алата за сензибилизацију заинтересованих страна о питањима 
ауторских права. Глобално разматрајући, виртуелне библиотеке 
су на првом месту у намерама и мерама очувања документарног 
наслеђа. Библиотеке, као установе, су у јединственом положају да 
заговарају и директно предузимају дигиталну заштиту.

Криза COVID-19 деловала је као тачка преокрета, акцентујући 
и стављајући у жижу јавности бројне предности дигиталних 
библиотека. Заправо, дигиталне библиотеке показале су свој 
6 IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries, https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-

manifesto-for-digital-libraries
7 Han, Y. and Yates, S. “eLearning integration in the Library: a case study”, (2016). Library 

Managmet, Vol. 37 Nos 8–9, pp. 441–453, doi: 10.1108/LM-04-2016-0025
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потенцијал не само да омогуће богатије, разноврсније јавне 
садржаје, већ и да промовишу сам друштвено-хумани развој. 
Бројне образовне институције упућивале су ученике и студенте на 
библиотеке, народне и академске, као извор образовне литературе 
и материјала. На тај начин су библиотеке постале битан фактор 
и образовни партнер, у обезбеђивању нормалног тока е-учења 
током ванредне ситуације. Разматрајући даљи развој ситуације, 
намеће се мисао и став да ће употреба е-библиотека и даље 
експоненцијално расти. Овај раст ће бити подстакнут тренутним 
потребама и глобалним трендовима као што је продор паметних 
телефона, повећање броја уређаја за читање заснованих на ИКТ-у 
(информационо комуникационим технологијама) и већ стечене 
навике тражења информација на мрежи.

Ванредна ситуација током 2020. освестила је ширу јавност да 
препозна значај дигиталних библиотека у постизању одређених 
кључних циљева у образовању и циљева одрживог развоја. Посебно 
треба истаћи могућност библиотека да обезбеде јавни приступ 
информацијама, да заштите светско културно наслеђе и да обезбеде 
безбедно, инклузивно и ефикасно образовно окружење за све.

Закључак

Образовање, као саставни део друштва, одавно је препознато 
као кључни фактор за постизање циљева економске конкурентности, 
социјалне инклузије и активног грађанства. Користи не само 
појединцу, већ и друштву у целини, а повраћај у економију и 
друштво је веома важна инвестиција. Стога, свака друштвена криза 
оставља трага на образовном систему и захтева брзо прилагођавање 
новонасталим ситуацијама. Криза корона вируса, која је наступила 
у критичном тренутку образовног календара, покренула је разговор 
о будућности образовања у свету, па и у Србији. Таква питања су 
покретачи за развијање е-учења, које има способност и техничке 
могућности да се брзо развије, прилагоди ситуацији и одговори 
на све постављене изазове. Повезивање народних и академских 
библиотека у системе е-учења показало се као битна ставка 
планирања будућих система за учење на даљину. 
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Summary: The COVID-19 pandemic has changed the processes and perceptions of 
many social segments. One of the strongest blows has been suffered by the traditional 
system of education and schooling. Educational institutions were forced to adapt and 
switch to alternative forms of work, (which include distance learning) in a very short 
period of time. Thus, by force of circumstances, numerous educational institutions have 
switched to e-learning over various platforms and systems. Apart from schools, libraries 
also played an important role in providing basic and additional sources of educational 
materials. Connecting both public and academic libraries to e-learning systems has 
proven to be an important item in planning future distance learning systems.
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РАД ОД КУЋЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ

Сажетак: Услед ванредног стања и мера физичког дистанцирања, огроман део 
нашег свакодневног живота и рада пренео се у онлајн окружење. Поједини сег-
менти библиотечко-информационе делатности, нарочито део који се односи на 
коришћење дигиталних платформи и пласирање информација преко друштвених 
мрежа, испоставили су се као витални у време пандемије. С обзиром на то да су 
активности библиотекара на друштвеним мрежама изазвале пажњу, пласирани 
садржаји наишли су на одобравање свих наших корисника (од најмлађег узрас-
та, школске деце и студената, до категорије најстаријих корисника). Виртуелни 
сусрети са корисницима, као нови начин комуникације, прихваћени су, а библио-
текари су још једном показали висок степен друштвене одговорности, солидарно-
сти и емпатије. Циљ рада је да се иницијално утврди како је COVID-19 утицао на 
посао и живот током пандемијe, да пружи увид у ефикасност рада од куће током 
трајања ванредног стања, да идентификује могућности за побољшање пословања 
и промену радног окружења.

Кључне речи: пандемија, рад од куће, библиотеке, библиотекари, COVID 19.

Увод

Пандемија1 коронавируса узрокује промене у досадашњем на-
чину живота за већину светског становништва у свакодневним ак-
тивностима, као и у дугорочној пројекцији, која је нужно уздрмана 
развојем догађаја. Свакако, тешко је у данима пандемије предвиђати 
које промене ће имати најзначајнији одјек у животима људи када 
она прође. Ипак, трендови у начину рада, самим радним односима, 
представљају један од аспеката који ће проћи драматичне промене, 
а рад као такав увек захтева анализу.

1 Пандемија (од грчких речи παν (сви) и δήμος (народ)) је епидемија заразне болести која се 
шири кроз популацију људи једне веће области, континента или целог света. Пандемија 
заразне болести је оболевање од заразне болести која прелази државне границе и шири се 
на већи део света или свет у целини, угрожавајући људе у свим захваћеним подручјима.
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У пост-индустријским друштвима,2 као идеалу којем се прибли-
жавају не само најбогатије земље, једна од мера која је преузета у бор-
би против вируса је и рад од куће. Радницима, који због природе 
свога рада могу да обављају посао од куће, сугерисано је да тако и 
поступе. Ова мера јасно помаже у сузбијању вируса, а битно је на-
гласити да су се запослени прилично брзо прилагодили изазову који 
она намеће. Након увођења ванредног стања3 на територији целе 
Србије, Влада је донела низ мера у циљу контроле ширења вируса. 
Препознајући физичку дистанцу као кључни инструмент у спреча-
вању ширења заразе, све мере су се, у својој основи, заснивале на 
смањењу кретања и међусобног контакта грађана. То је произвело 
директне промене у животима свих људи, а нарочито запослених 
и послодаваца који су се нашли у потпуно новој ситуацији. Вла-
дина Уредба о организацији рада послодавца за време ванредног 
стања4 прописала је да су послодавци дужни да омогуће запосле-
нима обављање послова ван просторија послодавца, односно рад на 
даљину, или рад од куће у свим ситуацијама у којима је то могуће. 
Ове новине су се односиле и на библиотеке. Рад од куће представља 
иновацију и изазов за све (или већину), па и нас, библиотекаре.

Рад од куће и библиотеке у Србији

Иако је Србија у светском врху по броју „слободњакаˮ, онлајн 

2 Давне 1974. године социолог Даниел Бел описао је да развој индустријског друштва иде 
ка „централној улози теоријског знања, као извора иновација и креирања политикеˮ, што је 
назвао постиндустријско друштво. Његова процена постала је стварност већ 90-их година, 
када друштвени и економски односи у развијеним информационим државама постају 
утемељени углавном на производњи и потрошњи информација и услуга уместо робе.

3 Ванредно стање регулисано је Уставом као посебна околност у којој „јавна опасност угрожава 
опстанак државе и грађана”. Закон о одбрани ближе уређује шта значи ова опасност, па 
наводи: Ванредно стање је стање јавне опасности у којем је угрожен опстанак државе или 
грађана, а последица је војних или невојних изазова, ризика и претњи безбедности. При 
овоме треба имати у виду да се невојни изазови, ризици и претње безбедности испољавају 
у облику: тероризма, организованог криминала, корупције, елементарних непогода, 
техничко-технолошких и других несрећа и опасност.

4 У дану када је проглашено ванредно стање на територији наше земље, 15. марта, усвојене су 
и две уредбе о мерама за време ванредног стања, којима се уводе одређена ограничења права 
грађана. Прва уредба је општег карактера и односи се на, примера ради, забрану свих окупљања 
у затвореном простору и одлагање изборних радњи. Друга уредба се специфично односи на 
организовање рада послодаваца за време ванредног стања (Сл. гласник РС, бр.31/2020).
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фриленсера5 по глави становника, због епидемије6 корона вируса,7 
хиљаде људи у земљи по први пут радило је од куће.8 Како наводе, 
Србија има скоро четири дигитална радника на 1000 становника. За 
фриленсере, ово је само још једна радна недеља, али за новајлије на 
овом терену (попут библиотекара), дневна рутина се потпуно про-
менила.9 Пандемија, односно епидемија наметнула је ограничења 
у нашим животима и раду, па су због тога, нажалост, затворена и 
врата већине библиотека широм наше земље. 

Ово изазовно раздобље за читаву планету и сложене друштве-
не околности, у којима је приоритет сачувати здравље људи, ипак, 
нису омеле српске библиотекаре да изнађу начине за чување везе 
са својим члановима, али и са најудаљенијим корисницима и пра-
тиоцима преко бројних дигиталних платформи. За све послове који 
морају да се обављају у седишту или другим пословним и организа-
ционим јединицама послодавца, послодавац је био у обавези да пре-
дузме све превентивне и заштитне мере како би за своје запослене, 
у датим условима, обезбедио здраве и безбедне услове рада. Такође, 
Уредба прописује да је за време ванредног стања послодавац дужан 
да омогући запосленима обављање послова ван просторија посло-
давца (рад на даљину и рад од куће), на свим радним местима на 
којима је могуће организовати такав рад у складу са могућностима. 
Велики број институција, међу којима су и библиотеке, у складу са 
Уредбом, увео је рад од куће као редован начин рада у нередовним 
околностима. Отворила су се бројна питања у вези са правилним 
поступањем и суштинском поштовању законом задатих процедура. 
5 Фриленсер је особа која обавља посао по уговору за одређену компанију. Фриленсери 

су особе које не трпе стандардно радно време, воле да раде од куће и бирају пројекте. 
Међу фриленсерима највише је програмера, дизајнера и других стручњака, а најчешћи 
послодавци су стране компаније.

6 Епидемија (грчки: епи-над, изнад и демос-народ, људи) је изненадно повећање случајева 
неке заразне болести у људској популацији у одређеном простору, које битно прераста 
очекиван број случајева (инциденцију) у истој популацији. Епидемичне болести су између 
осталог колера, грип, тифус и куга. По правилу ради се увек о инфективним болестима.

7 Нови коронавирус који се појавио 2019. године назван је САРС-CoV-2. Откривен је у 
Кини крајем 2019. Ради се о новом соју коронавируса који пре није био откривен код 
људи. Болест узрокована тим вирусом назива се COVID-19.

8 Србија је 11. земља у свету и четврта у Европи по броју људи који раде од куће, 
како показују истраживање о раду путем интернета, које је у децембру 2018. објавио 
Окфордски институт за интернет http://www.ox.ac.uk/ (преузето 6. 5. 2020).

9 https://poslovi.infostud.com/vesti/Upoznajte-frilensere-Ko-su-kako-i-koliko-zaradjuju-i-kako-
dolaze-do-poslova/54169 (преузето 25. 4. 2020).
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Директори су морали да доносе посебна решења за сваког запосле-
ног (мада су у неким органима донета колективна решења) како би 
се формално омогућило да запослени не морају да долазе на посао, 
те да могу да раде од куће. На тај начин су испоштоване законске 
процедуре и прва препрека је савладана. 

Већина библиотека је од почетка ванредног стања непрекидно 
имала скраћено радно време, уз упућивање угрожених категорија 
запослених на рад од куће и са редукцијом рада са корисницима, 
поштујући све препоруке надлежних органа. Своје функционисање 
прилагодиле су новонасталој ситуацији а настављене су активности 
попут рада на инвентарисању, каталогизацији, дигитализацији, рас-
ходу или ревизији библиотечко-информационе грађе, обављање ма-
тичних послова у сегментима комуникације и пружања неопходних 
информација јавним и школским библиотекама, рад на новој онлајн 
МБС Бази,10 прослеђивање анкета библиотекама у надлежности и 
давање упутства за њихово попуњавање. Значајан део својих актив-
ности пренели смо на друштвене мреже као дигиталну платформу, 
путем које смо пружали разноврсне библиотечко-информационe и 
дигиталне садржаје.11 Корисници библиотека су све време могли, 
путем телефона, електронске поште или преко друштвених мрежа, 
да контактирају установе и добијају информације или грађу доступ-
ну у електронском облику. 

Значајан број библиотека пружао је више садржаја или услу-
га у дигиталном облику, док су поједине библиотеке креирале ино-
вативне услуге, па чак организовале и хуманитарне акције помоћи 
својим локалним заједницама. Најразличитији садржаји за децу и 
одрасле, као што су: читање бајки, прича за лаку ноћ, аудио и визу-
елно читање лектире за основце и средњошколце, и др. пласирани 
су путем различитих платформи (најчешће je коришћена YouTube 
мрежа. Kоришћене су више и дигиталне ризнице библиотека: Уни-

10 База података МБС намењена је прикупљању, обради и статистичкој презентацији 
података о библиотекама у Србији, док је израда и одржавање базе законска обавеза. 
Електронска база, постављена 1997. године, пренета је крајем децембра 2019. у 
нови електронски програм, који представља ажуран и функционалан дигитални 
сервис, неопходан за руковођење и унапређење библиотечко-информационог система 
Републике Србије. Од ове 2020. године урађена је нова апликација за дигиталну базу 
Мрежа библиотека Србије (МБС).

11 Дигитални садржај (енгл. Digital content) је било који садржај у дигиталном формату (нпр. 
веб-сајтови, базе података, електронске књиге, видео-игре, рачунарски програми итд.)
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верзитетске библиотеке „Светозар Марковићˮ која нуди претражив 
корпус дигитализованих историјских новинских текстова са преко 
500.000 страница на српском језику, а обухвата раздобље од почетка 
19. века до данас, Народна библиотека Србије и Библиотека Матице 
српске, са бројним листовима, часописима и монографским публи-
кацијама, Академска дигитална онлајн библиотека12 – ЈСТОР, која је 
откључала садржаје за преко 6000 књига и 150 часописа, Библиоте-
ка града Београда,13 која је омогућила доступност онлајн платформи 
за гледање савремених документарних и краткометражних филмо-
ва, итд. Корисиници су могли, као и увек за претраживање, кори-
стити Кобис, а на основу претраживања у Електронском каталогу 
(COBIB.SR) пронаћи и податак о томе која библиотека има одређе-
ну грађу, након чега би се обратили библиотекарима да им укажу 
на који начин би могли добити публикације или чланке који су им 
потребни у новоствореним условима. Неки од библиотекара слали 
су скенове мејлом или копије поштом, а у неким библиотекама било 
је могуће узети књигу и вратити је када се стекну услови за њену 
адекватну дезинфекцују.

Шта библиотекари мисле о раду од куће (анализа анкете)

Истраживање је спроведено креирањем онлајн анкетног Упит-
ника, комбинованог типа (отворена и затворена) који садржи 15 пи-
тања. Одговори библиотекара прикупљени су електронским путем у 
периоду од 4. маја (ванредно стање је још увек било на снази) до 15. 
маја 2020. године, након чега је приступљено обради и анализи до-
бијених података. Анкета је послата на адресе библиотекара – члано-
12 Према (Армс 2000), неформална дефиниција дигиталне библиотеке је контролисана, 

тј. систематски организована колекција информација са придруженим сервисима, при 
чему су информације ускладиштене у дигиталном формату и може им се приступити 
преко мреже. Arms, W.: Digital libraries, MIT Press, стр. 21. Дигитална библитотека, 
електронска библиотека, виртуелна библиотека, хибридна библиотека, библиотека без 
зидова, универзална библиотека – низ је нових термина који су се појавили у последњој 
деценији. Неки теоретичари све ове термине сматрају синонимима, а неки пак настоје 
да укажу на разлике између свих актуелних форми савремене библиотеке обухваћених 
овим терминима. Појам дигиталне библиотеке везују за формат у којем је информација 
презентирана, појам виртуелне библиотеке за неодређеност простора у којем је 
информацијама могуће приступити, а појам електронске библиотеке за медиј који се 
користи за складиштење, дистрибуцију и пренос информација. Vesna Injac, Svetska 
digitalna biblioteka http://eprints.rclis.org/4870/1/235.pdf (преузето 15. 5. 2020).

13 Библиотека града Београда, http://www.bgb.rs
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ва Библиотекарског друштва Србије, уз коришћење БДС листе, како 
би резултати били веродостојнији, јер су прилику да пошаљу своје 
одговаре имали библиотекари из различитих градова Србије. Анкет-
ни упитник је попунило 120 библиотечких радника из целе Србије. 
Циљ анкете био је да се иницијално утврди како би COVID-19 могао 
утицати на посао и живот након завршетка пандемијe, да пружи увид 
у ефикасност рада од куће током трајања ванредног стања, да иден-
тификује могућности за побољшање пословања и промену радног 
окружења и након окончања ванредног стања.

Општи утисак анкетирања је да су се библиотекари врло брзо 
прилагодили новим околностима и условима рада у кућној изола-
цији. Изазов је покренуо креативност, иновативност, маштовитост 
и предузимљивост. Библиотечки радници прикупили су и поделили 
све доступне информације о великом броју бесплатних платформи 
за учење, раду од куће, бесплатним онлајн књигама, курсевима, му-
зици и филмовима, сами креирали нове садржаје и програме и при-
лагодили оне који су већ били заступљени. Анализа је показала да 
би пандемија коронавируса могла да постане покретач повећаног 
рада на даљину у будућности и за раднике библиотечке струке, а 
сумирањем резулатата анкете „Рад од куће током пандемијеˮ пот-
врђујемо тезу да су библиотекари позитивно одговорили на нови 
изазов: 91,5% анкетираних библиотекара би желело да ради од куће 
један дан, два дана у недељи или кад год је то потребно.

Резултати указују и на то да су библиотекари у већој мери за-
бринути поводом утицаја коронавируса на библиотеке (58,7% анке-
тираних), више него на утицај корона вируса на њих лично (51 %). 
(51 %). Веома je забринуто 20,2% (лично, као и за своју библиоте-
ку). Затим, 47,1% испитаника се изјаснило да им није ни тешко, ни 
лако да ефикасно раде од куће, што значи да рад од куће доживља-
вају као лако прихватљиву промену, док знатно мањи проценат, 24 
% укупно, своју ефикасаност постиже тешко. Изазови са којима су 
се библиотекари суочавали приликом рада од куће у највећој мери 
су: физичка изолација (44,2), физичке активности (63,5%), недо-
статак материјала или алата за рад (45,2%), отежана комуникација 
са колегама (37,2%), брига о деци – родитељима (47,1%), и др. 

Утисак базиран на неформалним разговорима са колегама је да 
се неретко дешавало да су библиотекари радни део дана користи-
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ли за телефонске разговоре и састанке, обављање кућних послова 
и рад са својом децом, да би онда вечерње часове посвећивали рад-
ним обавезама које захтевају већу концентрацију попут припреме 
мишљења, креирање иновативних садржаја, интеракције са љуби-
тељима књиге путем сајта и друштвених мрежа, пружање култур-
них садржаја и програма путем интернета и социјалних платфор-
ми. Проблем, који је нарочито био присутан у првим данима након 
увођења новог начина рада, јесте организовање и међусобно уса-
глашавање времена и простора са укућанима. Још једна негативна 
страна рада од куће јесте усамљеност, а она може бити проблема-
тична јер утиче и на пад мотивације. Не постоји шанса за спонтан 
разговор са колегама, а запослени су ограничени на физички кон-
такт са људима из њиховог окружења. Такође, теже је за руководио-
це и надређене да надгледају и оцењују продуктивност својих рад-
ника, а уколико се комуникација ограничи само на мејлове и поруке, 
јављају се типични проблеми у електронској комуникацији – нес-
поразуми и погрешно тумачење тона комуникације. Запосленима је 
теже да направе баланс између радног и слободног времена, управо 
због чињенице да се све одвија у истом простору, а често је и сама 
продуктност доведена у питање – ако вас укућани стално прекидају 
и немате адекватно радно место у свом дому.

Рад од куће је другачији од рада у канцеларији, за поједине ко-
леге је опуштенији, омогућава да се лакше фокусирају на конкрет-
не задатке, раде у окружењу које су сами направили, дизајнирали 
и уредили. Флексибилност подстиче продуктивност и задовољство. 
Једначина је једноставна: што мање енергије и времена трошимо на 
формалности – више енергије усмеравамо на рад. Иако је повећа-
на продуктивност, оно што се губи радом од куће је креативност и 
тимска кохезија. Уколико људи раде у истој просторији, велика је 
шанса да ће причати о задацима и проблемима на којима раде и на 
тај начин потенцијално доћи до заједничких и креативних решења. 
Рад од куће подразумева изолованост и велику индивидуалност у 
раду. Последично, недостатак личног контакта често отежава мо-
гућност напредовања, као и усвајање нових знања и вештина. Иако 
нам је дигитално доба обезбедило све могуће видове комуникације, 
екстра-брзу размену информација, присутност на друштвеним плат-
формама итд. лични контакт остаје незаменљив. У послу, као и у 
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животу, пријатељства и поверење се граде у свакодневном, личном 
контакту са особама које вас окружују.

Предности рада од куће су: уштеда времена – ово је јасно сва-
коме ко путује на посао превозом, поготово ако живите у великом 
граду (55,3%), боља и ефикаснија организација времена (55,3%), не 
морате да бринете о томе како изгледате (48,5%), као ни о својој 
исхрани, с обзиром на то да су вам лако доступни кухиња и фрижи-
дер (35%). Интересантно је да 43,7% анкетираних у предности рада 
од куће наводи могућност дужег спавања, док само 28,2 % може 
боље да се сконцентрише од куће. Предност рада од куће може да 
буде та што је код куће мање буке, мање узнемиравања колега. Ово 
важи нарочито за оне раднике који живе сами или чија су деца већ 
одрасла. Бољи фокус може да води бржем извршењу задатака, али 
и начин да се скрену мисли са корона реалности. Mере социјалног 
дистанцирања које треба да чувају здравље од контакта с другим 
људима, стварају и потребу за виртуелним повезивањем. Библиоте-
карима је, упркос физичкој удаљености, приоритетна комуникација 
са корисницима, затим са колегама, док 50% анкетираних мисли да 
су консултације са директором важне, али не и пресудне. 

На питање: Размишљајући о тренутној ситуацији рада од куће 
(пандемија вируса Ковид 19) колико дуго вам се чини да можете да 
издржите? – 55,3 % анкетираних је одговорило да би тај период мо-
гао да буде дужи од месец дана, 19,4% неколико недеља, 15.5% ме-
сец дана, а само 2,9% каже да им је неиздрживо. Утисак библиотеч-
ких радника је да су руководиоци библиотека реаговали проактивно 
и заштитили запослене на самом почетку епидемије, а то је потвр-
дила и чињеница да смо сви здрави и сигурни. Такође, добили смо 
јасне и свеобухватне смернице о томе како да се заштитимо током 
пандемије, крајње одговорно, рационално и ажурно се понашали, 
сходно ситуацији у којој смо се сви нашли. У прилог томе је и одго-
вор да је 86,5% запослених задовољно понашањем руководства би-
блиотеке за време трајања кризе (37,5 % потпуно задовољно). Затим 
76 % анкетираних библиотечких радника је уверено да руководство 
библиотеке, заједно са оснивачем, може да пружи неопходну помоћ 
током ове кризе. Солидарисањем запослених и руководиоца, функ-
ционисање установа није нарушено. Криза нас је поново подсетила 
да је важно комуницирати конкретно, јасно, прецизно, транспарент-
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но, брзо и са емоцијом. Независно од посла, 79,8% испитаника је 
уверено да има потребну подршку (породице, институција, медија) 
да превазиђе овај период.

Реорганиизовани модел пословања показао се као прихватљив, 
функционалан, пре свега безбедан по здравље запослених и њихо-
вих породица. Скупштина Србије изгласала је, 6. маја, укидање ван-
редног стања, уведеног 15. марта у циљу спречавања ширења корона 
вируса. Тиме су створени услови да се свакодневица у Србији, после 
скоро два месеца полако врати у уобичајене токове, али уз поштовање 
свих ванредних мера. Нова неминовност донела је и нове дилеме, а 
живот са овим вирусом је велика непознаница на глобалном нивоу. 
Оно што је забрињавало библиотекаре у времену након ванредног 
стања било је следеће: Да ли ће се буџети за културу (библиотеке) 
драстично смањити? Како реализовати програме, а сви су везани за 
окупљање великог броја људи? Када ће бити дозвољена окупљања да 
би се реализовао наставак културних и књижевних програма и проје-
ката? Како ће функционисати све кад се вратимо? Како ћемо сачувати 
књижни фонд од вируса? Како ће изгледати рад са корисницима на-
кон повратка на посао и дезинфекција враћених књига? Да ли ће оп-
стати библиотека у облику каквом данас постоји – папирни књижни 
фонд? Какво ће бити спровођење хигијенских мера у библиотеци? У 
којој мери је озбиљна надолазећа економска криза? Како ћу да надок-
надим пропуштен посао који чека (ревизија)? Да ли могу да наставим 
да радим од куће?

Без намере да се умање и релативизују огромне негативне по-
следице које ће ова криза имати на читаву планету, криза је и прилика 
да се из ње извуку одређене поуке и направе одређене позитивне про-
мене за будућност. Криза може имати позитиван утицај на рад кул-
турних институција кроз убрзање модернизације и промену устаље-
не праксе у раду са корисницима. За организације попут установа 
културе, које су по природи троме и тешко се мењају, ово је заиста 
јединствена прилика да се лансирају одређене позитивне промене. 
Пандемија корона вируса могла би да постане покретач повећаног 
рада на даљину у будућности, а резулатати анкете „Рад од куће током 
пандемије” показали су да 61,8 % библиотекара мисли да би рад од 
куће био користан за библиотеке и након кризе. 50% анкетираних би 
овај модалитет рада примењивали кад год се укаже прилика и потре-
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ба за њим, 21,2% каже да би од куће радили два дана у недељи, 15,4% 
један дан недељно, док само 8,7% каже да не жели да ради од куће. 
За одређени број запослених у библиотекама, COVID-19 ситуација 
искристалисала је следећи став: рад од куће јесте добра опција, али 
само понекад. Једноставно, користан бенефит да га искористимо када 
нам одговара, али никако стално. Искуства других земаља упућују 
на сличне ставовове. Наиме, немачки министар рада Хубертус Хајл 
изјавио је да намерава да предложи закон који ће заштитити право 
на рад од куће и по окончању пандемије, уколико постоје технички 
услови. „Могућност да ради од куће треба да има свако ко то жели 
и коме посао то дозвољава, и по окончању пандемије коронавируса. 
Желимо да омогућимо рад од куће у већој мери, али не на силу”,14 
рекао је Хајл за лист Bild am Zontag. Додао је да би људи могли да 
изаберу да раде од куће стално или само једном или двапут недељно 
а да ће на јесен покушати да издејствује усвајање тог закона. Он је 
навео да прве процене указују да је проценат запослених у Немачкој 
који раде од куће повећан са 12 на 25 одсто током кризе изазване 
пандемијом коронавируса (око осам милиона људи).

Највероватније је да ће тренутна криза заправо убрзати и под-
стаћи промене о којима се већ размишљало у протеклом периоду, 
иако оне можда нису биле популарне код доносилаца одлука. Реч је о 
увођењу флексибилнијих аранжмана за раднике у култури и држав-
ној управи, уопште. Државна управа, као и било који послодавац, 
могла би да примени читав низ флексибилних радних аранжмана, 
укључујући рад на даљину (од куће), флексибилно или клизно рад-
но време, скраћено радно време, ангажман на пола радног време-
на, компресовану радну недељу, итд. Неке од ових могућности већ 
су дефинисане и предвиђене Законом о раду (Члан 42).15 Међутим, 
криза је приморала државне органе да пронађу креативна решења за 
реорганизацију свог рада и увођење рада на даљину и тиме отвори-
ла простор за више иновација у решавању изазова.16

14 http://rs.n1info.com/Svet/a593300/Nemacka-zeli-zakonski-da-zastiti-pravo-na-rad-od-kuce-
i-posle-pandemije.html, (преузето 15. 15. 2020).

15 „Закон о раду”, Службени гласник РС, бр. 95/2018. https://www.minrzs.gov.rs/sr/
dokumenti/zakoni/sektor-za-rad-i-zaposljavanje/zakoni (преузето 15. 5. 2020).

16 https://cep.org.rs/blogs/rad-od-kuce-tokom-pandemije/ (приступљено 11. 5. 2020).
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Закључак

Велики поремећаји (en. disruption) обично стварају услове за ве-
лике промене и помаке у начину на који људи и организације функци-
онишу. Када је реч о раду од куће у току ванредног стања и можемо 
приметити да је било бројних недостатака и да многи послови нису 
могли уобичајено да се обављају. Сви смо морали да се прилагодимо 
новонасталој ситуацији и суочимо са новим препрекама у раду. Само 
некe од њих су: промена радног окружења, недостатак комуникације 
лицем у лице и доступност колега (нарочито надређених како би по-
тписали неки папир), лоша интернет веза, недостатак канцеларијског 
материјала и опреме (нпр. скенер, штампач итд.).

Упркос потешкоћама које је текућа криза створила, нове окол-
ности отвориле су и многе предности за раднике у култури. Веће 
присуство у породици и опуштеност у кућним условима производи 
мање стреса, нема бриге у вези са превозом. Предности нарочито 
могу доћи до изражаја уколико су управљачки процеси и методи до-
бро постављени и уколико су запослени опремљени адекватним со-
фтверским и технолошким решењима за рад од куће. Додатно, када 
је реч о предностима, оне нису резервисане само за запослене, на-
против. Постоји читав низ оних који се тичу послодавца, односно у 
овом случају државе или локалне управе. Најочигледније од њих су 
убрзана дигитализација процеса и модернизација рада запослених, 
смањење трошкова одржавања канцеларије, канцеларијског мате-
ријала, мање коришћење боловања и одмора, и др. Свака ситуацаија 
намеће нова решења и изазове. На нама је да им се прилагодимо и 
поступимо што боље.
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Summary: Due to the state of emergency and measures of physical distancing, a 
huge part of our daily life and work has been transferred to the online environment. 
Certain segments of library and information activities, particularly the part related to 
the use of digital platforms and the placement of information via social media using 
the Internet, turned out to be vital during the pandemic. Considering that the activities 
of librarians on all social networks attracted attention, the placed contents were met 
with great approval of all our users (from the youngest age, through students, to the 
senior category users) and that the virtual meetings with users were tested as a new way 
of communication and accepted with great sympathy, librarians once again showed a 
high level of social responsibility, solidarity and empathy. The aim of the paper was to 
determine how COVID-19 will affect work and life after the end of the pandemic and 
after everything returns to as it was before, to provide insight into the efficiency of work 
from home during the state of emergency, to identify opportunities to improve business 
and change of working environment even after the end of the state of emergency.

Key words: pandemic, work from home, libraries, librarians, COVID-19
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КАТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ (CIP) ИЗМЕЂУ 
ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ 

на примеру развоја CIP-службе у Народној библиотеци Србије

Сажетак: У раду ће бити описан развој CIP-службе у Народној библиотеци Ср-
бије. Каталогизација у публикацији представља скуп међународно стандардизо-
ваних процедура које нам омогућавају добијање информација о издањима свих 
издавача са подручја једне државе. Публикација се каталогизује једном и то у др-
жави издања. Пре тридесет и четири године каталогизација у публикацији почела 
је да се спроводи као заједнички пројекат домаћих издавача и Народне библио-
теке Србије. На самом почетку, на пријему материјала радила су два библиотека-
ра у канцеларији у приземљу зграде. Након реконструкције Народне библиотеке 
Србије долази до пребацивања свих међународних агенција у НБС. У исто време 
долази до спајања одељења предметног и стручног са ауторским каталогом. Од 
тог тренутка створени су услови за формирање посебне јединице која је названа 
CIP служба. Захваљујући високостручном кадру различитог профила, каталоги-
зација у публикацији се већ пуних тридесет и четири године успешно обавља у 
Народној библиотеци Србије.
Кључне речи: каталогизација у публикацији, CIP служба, Народна библиотека 
Србије.

Каталогизација у публикацији представља скуп међународно 
стандардизованих процедура који нам пружа информације о новим 
књигама издавача једне земље чије је излажење у току. Каталогиза-
ција у публикација представља решење проблема са којим су се би-
блиотекари широм света годинама суочавали. Први покушаји да се 
пронађе јединствено решење потичу од библиотекара Русије, Енгле-
ске и Сједињених Америчких Држава.1 Предлози које су они давали 
и пројекти које су започињали, са мање или више успеха сводили су 
се на израду каталошких листића који би се дистрибуирали заједно са 
публикацијом. Међутим недостатак како међународних тако и наци-
налних стандарда у библиотекарству и издавачкој делатности дово-
1 Тања Тасић, „Каталогизација у публикацији (ЦИП) у Народној библиотеци 

Србије”, Гласник Народне библиотеке Србије бр. 1 (2000): 125.
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дило је до све теже реализације пројеката. Усвајањем Међународног 
стандарда за библиографски опис, каталогизација добија на значају.

Међународни стандарадни библиографски опис произилази из 
одлуке са Интернационалног састанка стручњака за каталогизацију. 
Састанак на којем је донета ова одлука организовао је Одбор за ка-
талогизацију ИФЛЕ, 1969. године у Копенхагену, а имао је за циљ 
да установи стандардизацију форме и садржаја библиографског 
описа. Међународни стандардни библиографски опис монограф-
ских публикација био је први од ISBD стандарда.2 Овај стандард 
прописује максималну унификацију описа и тиме омогућава кому-
никацију и размену библиографских информација у националним и 
међународним оквирима у циљу остваривања јединственог библи-
отечко-информационог система. На тај начин омогућена је размена 
записа из различитих извора и учињен велики корак у савлађивању 
језичких баријера, те тако библиографска информација постаје до-
ступна, јасна и читљива и оку и машини. Основне карактеристике 
овог стандарда су: прецизно утврђени редослед података, примена 
специфичног интерпункцијског система који добија значење симбо-
ла и преузимање података из утврђених извора. У зависности од вр-
ста библиотичког материјала користе се различити ISBD стандарди.

Усвајањем Међународних стандарда за библиографски опис и 
јединствених каталошких принципа створили су се услови за по-
четак каталогизације. Каталогизација у публикацији – CIP3 почиње 
1986. године као заједнички пројекат издавача и Народне библиоте-
ке Србије као националне институције. Реализација овог пројекта 
је поверена Народној библиотеци као националној институцији Ре-
публике, у којој се захваљујући високостручном кадру различитих 
профила са успехом већ тридесет и четири године обавља овај оби-
ман и одговоран задатак. У исто време, Библиотека Матице српске 
обавља послове каталогизације у публикацији за издаваче са тери-
тирије Аутономне покрајине Војводине.

На самом почетку реализације пројекта појавили су се одређе-
ни проблеми, условљени најчешће недовољном информисаношћу 
издавача о значају који каталошки запис у публикацији има, не само 
за библиотеке и јединствен библиотечко-информациони систем, већ 

2 https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=840.
3 Cataloging in publication.
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и за сам пласман књиге. Прецизност CIP записа често је довођена у 
питање због непотпуности штампарских табака који су достављани 
на каталогизацију, неприпремљености рукописа за штампу, накнад-
них измена елемената који су кључни за библиографску и садржин-
ску обраду публикације, па и због неовлашћене израде каталошког 
записа од стране неких издавачких кућа.4

Каталогизација у публикацији је пројекат који омогућава ин-
формисање о новим књигама и обезбеђује основни принцип Уни-
верзалне библиографске контроле,5 да се публикација каталогизира 
једном и то у земљи из које потиче издавач. На тај начин се дошло до 
јединственог решења да се књига обрађује једном, према јединстве-
ним принципима, а да тај запис буде доступан свим библиотекама. 
Основни задатак каталогизације јесте да донесе брзу информацију 
о новим насловима. Каталогизација у публикацији нам служи као 
најава књиге, издавачима омогућава израду сопствених каталога 
издатих књига, даје увид у издавачку продукцију других издавача, 
служи као промоција књиге у свету. Каталогизација такође служи и 
као контрола прилива обавезног примерка.

Комисија за каталогизацију Савеза друштва библиотечких рад-
ника Југославије и Заједнице југословенских националних библи-
отека усвојили су одређене препоруке за облик каталошког описа 
публикације, које су засноване на стандардизованом скраћеном би-
блиографском опису.6 Унификација записа се постиже доношењем 
стандарда ISBD(M)7, из кога ће се касније развити и други стандар-
ди за обраду различитих врста библиотечког материјала. Присту-
пање Народне библиотеке у кооперативну каталошко-библиограф-
ску базу података (OPACCOBIB), каталошки запис у публикацији 
постаје саставни део електронског каталога библиотеке. Увођењем 
рачунарске технологије у библиотечко-информациону делатност 
створила се потреба стварања комуникационог формата за размену 
библиографских података у машински читљивом облику. За оства-
ривање идеје о размени библиографских записа на међународном 
4 Јагода, Хаџи-Видановић, „Каталогизација у публикацији: заједнички пројекат Народне 

библиотеке”, Гласник Народне библиотеке Србије бр. 1 (2001): 144.
5 UBC – Universal Bibliographic Control.
6 Мирјана Бабовић, Светлана Јанчић, Скраћени каталошки запис монографских 

публикација према подскупу елемената у UNIMARC формату (Београд: НБС, 1998), 1.
7 International Standard Bibliographical Description for Monographic Publication
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нивоу било је неопходно створити међународни комуникациони 
формат, који би користиле све установе које учествују у размени. 
Тако настаје UNIMARC8 што представља имплементацију стандар-
да ISO2709-1981 – Формат за размену библиографских информа-
ција на магнетним тракама.

На самом почетку реализације пројекта каталогизације није 
постојала законска регулатива која би тачно одредила које су оба-
везе издавача и Народне библиотеке Србије. Овај пројекат је на по-
четку био везан за пројекат Координиране набавке књига за библи-
отеке, коју је обављала Народна библиотека.9 Један од услова за от-
куп књига од издавача била је обавеза да свако прво издање садржи 
одштампан CIP запис. То је уједно био и почетак сарадње између 
издавача и Народне библиотеке Србије у пројекту каталогизације.

У овом периоду примећује се јако мали одзив издавача, због 
тога што издавачи још увек нису схватили значај каталогизације.

Оно што је представљало велики проблем на почетку реализа-
ције пројекта је то што није постојао критеријум за селекцију грађе. 
Због тога Народна библиотека покреће иницијативу за пронала-
жење правног решења. Комисија за каталогизацију Савеза друштва 
библиотечких радника Југославије и Заједница југословенских на-
ционалних библиотека, 1988. године, усвајају одређене смернице за 
израду каталошког записа. 

Први правни акт, којим је регулисано спровођење каталогиза-
ције у публикацији, је Закон о библиотечкој делатности из 1990. 
године.10 Овим законом је тачно одређено за које публикације се 
ради каталогизација. Публикација, у смислу овог закона, јесте: књи-
га, брошура, часопис, спис, штампано музичко дело, репродукција 
8 UNIMARC – Format for Bibliographic Information Interchange on Magnetic Tapa.
9 Тања Тасић, „Каталогизација у публикацији (ЦИП) у Народној библиотеци Србије”, 

Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1 (2000): 126 
10 „Закон о библиотечкој делатности”, Службени лист СРС бр. 6 (1990), чл. 34.

Година Број обрађених публикација
1986. 644
1987. 1052
1988. 1266
1989. 1410
1990. 1694
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уметничке слике или цртежа, амблем и заштитни знак, разгледница, 
фотографија, географска карта, плакат, план насељеног места, дија-
позитив, грамофонска плоча и компакт диск, аудио и видео касета, 
образац, као и друго дело које се умножава штампањем или на сли-
чан начин. Неће се сматрати публикацијом, у смислу овог закона, 
штампани и на други начин умножени примерци службеног мате-
ријала који служе искључиво за рад.11 Тренутно је важећи Закон о 
библиотечко-информационој делатности из 2011. године.12 Овим 
законом се по први пут уважавају облици библиотечке грађе, наста-
ли на бази нових технологија, као што су електронске, комбиноване 
и мултимедијалне публикације и рачунарски програми у јавној упо-
треби. У члану 6. овог закона прецизирано је да библиотеко-инфор-
мациону грађу и изворе чине: књиге, рукописи, брошуре, сепарати, 
серијске публикације, музичка дела, картографска грађа, каталози, 
календари, умножени уметничкии сценски програм, фотографије, 
албуми, разгледнице и цртежи, просторни и други планови, грави-
ре, плакати и друга ликовна и графичка грађа, леци, огласи и са-
општења, звучни и видео записи у било ком облику, електронске 
публикације дистрибуиране на физичким носачима и електронске 
публикације дистрибуиране на интернету, садржај интернет доме-
на Републике Србије, комбиноване и мултимедијалне публикације, 
рачунарски програми у јавној употреби и друге публикације.13 Но-
вина у овом закону представља и то да достављање обавезног при-
мерка прелази са штампара на издаваче, број обавезних примерака 
се мења па више није десет него пет и уводи се један примерак у 
електронској форми.

11 „Закон о издавању публикације”, Службени гласник РС бр. 37 (1991), чл. 1.
12 „Закон о библиотечко-информационој делатности”, Службени гласник РС бр. 6 (2011)
13 „Закон о библиотечко-информационој делатности”, Службени гласник РС бр. 52 (2011), чл. 6

Година Број обрађених публикација
1997. 4456
1998. 5166
1999. 4261
2000. 4835
2001. 5260
2002. 6294
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Повећан одзив издавача и све већи број обрађених књига при-
мећен је након увођења Закона о порезу на додату вредност. Према 
одредби члана 23. став 2. тачка 9. Закона, по посебној стопи ПДВ 
од 8%14 опорезује се промет или увоз монографских и серијских 
публикација. Правилником је предвиђено да се по посебној стопи 
опорезију публикације у текстуалној или илустрованој форми, на 
штампаном или електронском медију, у једном или више делова, 
чије је издавање унапред утврђено и ограничено, а које имају CIP за-
пис, укључујући међународни књижни број ISBN као његов састав-
ни део.15 Убрзо након усвајања овог закона следе усаглашавања 
осталих закона везаних за издаваштво са овим законом што доводи 
до повећања броја обрађених публикација.

Током тридесет и четири године, колико се каталогизација у пу-
бликацији обавља у Народној библиотеци, мењала се организација 
рада као и пријем материјала за каталогизацију. Ради побољшања 
квалитета сарадње између Народне библиотеке Србије и издавача, 
Народна библиотека Србије издала је информативни материјал за 
издаваче у коме подсећа на заједничку обавезу израде CIP-а и пружа 
све неопходне информације везане за конкретан поступак његове 
израде.16

Према тренутно важећем Стручном упутству о каталогизацији 
у публикацији,17 израда CIP записа је заједничка обавеза издавача и 
Народне библиотеке Србије, односно Библиотеке Матице српске у 

14 Сада ПДВ за публикације са записом износи 10%.
15 Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-0801/2007-04 од 4. 7. 2007. год., Билтен 

бр. 6/2007.
16 Ана Савић и Славјана Стошић, „ЦИП-од идеје до пројекта: искуство у Србији и Аустра-

лији”, Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1 (2001): 135
17 „Стручно упутство за каталогизацију у публикацији (CIP)”, Службени гласник РС бр. 

86 (2012)

Година Број обрађених публикација
2008.  11549
2009. 12362
2010. 11458
2011. 11367
2012. 12528
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Новом Саду за издаваче из Аутономне покрајине Војводине. CIP се 
израђује за следеће публикације:

• монографске публикацијеу једној или више свезака чије је из-
давање закључено,

• серијске публикације (часописи, зборници, годишњаци....) и
• некњижна грађа (фонодокумента, аудиовизуелна грађа, атласи, 

штампане музикалије, географске карте).

У Народној библиотеци издавачи могу да се информишу о мате-
ријалу за који се израђује или не израђује CIP запис. Према стручном 
упутству о каталогизацији CIP запис се израђује за библиотечко-ин-
формациону грађу која се налази у завршној фази припреме за штам-
пу и објављивање, а објављују се у папирној или електронској форми, 
а CIP запис се не израђује за рекламне проспекте, интерна документа, 
рото-романе, упутства за руковање и одржавање, позивнице, зидне и 
друге календаре који не садрже стручне и сличну грађу.

На самом почетку пријем материјала се вршио у тадашњем 
Ауторском каталогу. После тога, у једној канцеларији дежурале су 
колеге из Одељења ауторског каталога и Одељења предметног и 
стручног каталога. Обрада публикације се вршила на самом прије-
му, тако што је сваког дана било одређено дежурство по једног 
члана Предметног и Ауторског каталога који је тог дана ради ката-
логизацију, свако из свог домена. Издавачи су материјал доносили 
као штампане табаке са претходно прибављеним ISBN бројем. Го-
дине 2003. долази до спајања Одељења предметног и стручног са 
Одељењем ауторског каталога. Услед већег броја публикација које 
су стизале на обраду, Народна библиотека Србије је на самом улазу 
у библиотеку одредила једну канцеларију где је било запослено два 
књижничара, који су уместо библиотекара примали материјал за об-
раду и прослеђивали га одељењу обраде.

 Међународна агенција за књижни број je до 2003. године била 
саставни део Југословенског библиографског института (ЈУБИН). 
Након реконструкције Народне библиотеке и укидања установа не-
кадашње савезне државе, долази до пребацивања свих међународ-
них агенција у Народну библиотеку. Некако у исто време долази до 
формирања CIP-службе у оквиру Одељења монографских публика-
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ција, чији је задатак био пријем и тријажа материјала за каталогиза-
цију. Служба за пријем и тријажу материјала имала је свој посебан 
улаз, тако да издавачи више нису морали да улазе у библиотеку како 
би предали материјал за CIP.

У време реконструкције библиотеке ова служба је неометано 
обављала своје свакодневне обавезе. Реконструкцијом ентеријера 
Народне библиотеке Србије, 2007. године, обухваћене су и просто-
рије CIP-службе, која добија потпуно нов и савремени изглед.

Формирањем CIP-службе, дошло је до обједињеног пријема ма-
теријала за сва одељења обраде. Приликом самог пријема долази до 
разврставања грађе по одељењима, по унапред утвђеним правилима 
које одељење обрађује коју врсту грађе. Ова служба је такође врши-
ла пријем захтева за одређене Међународне бројеве (ISSN и ISMN), 
као и пријем материјала за обраду саставних делова публикације.
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CIP-служба поред пријема и тријаже материјала, свакодневно 
комуницира са издавачина и пружа им различите информације веза-
не за издаваштво и каталогизацију, тако је за ове потребе штампан 
информативан материјал у виду кратког упутства за каталогизацију. 
За израду CIP-а издавач Служби за каталогизацију (CIP-служби), 
доставља књижни блок након последње рецензије припремљен за 
објављивање, који мора имати импресум са свим прописаним еле-
ментима, а то су:

• име и презиме аутора, коаутора и других сарадника (уредника, 
преводиоца, приређивача, писца додатака уз текст, илустрато-
ра, фотографа....);

• наслов, наслов на изворном језику, име носиоца ауторских пра-
ва и годину првог објављивања са ознаком С18;

• назив и седиште издавача;
• назив и седиште штампарије;
• место и годину издавања;
• број примерака – тираж и
• међународни број за публикацију чијој групи припада:
• ISBN19 (Међународни стандардни број за књигу), ISSN20 

(Међународни стандардни број за серијске публикације), 
ISMN21 (Међународни стандардни број за штампане музика-
лије), ISAN22 (Међународни стандардни број за аудиовизуелну 
грађу). CIP се израђује у складу са Међународним стандард-
ним библиографским описом – ISBD.23 

Ради прегледности и лакшег сналажења на пријему материја-
ла, уведено је попуњавање обрасца за донет материјал. Обрасци су 
прилагођени врсти материјала који се доноси на обраду, па је тако 
постоји одређени образац за одређену врсту грађе. Сви ови обрасци 
се, уз помоћу малих измена, још увек користе. 

Служба за каталогизацију у Народној библиотеци Србије 
обавља пријем и дистрибуцију грађе. Материјал који се доноси на 
18 Copyright.
19 International Standard Book Number. 
20 International Standard Serial Number. 
21 International Standard Music Number. 
22 International Standard Audiovisual Number. 
23 International Standard Bibliographic Description.
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каталогизацију мора бити преломљен са нумерисаним страницама. 
Свака публикација мора да има насловну страну и импресум. Мате-
ријал се може доставити одштампан или на електронским оптичким 
дисковима (CD, DVD). Штампани материјал се у електронском об-
лику доставља у PDF формату. Уз материјал достављен у електрон-
ском облику неопходно је приложити одштампану насловну страну 
и импресум. Због пораста броја издавача и њихове продукције, а и 
због све веће примене интернет пословања, CIP служба Народне би-
блиотеке Србије је, почетком ове године, почела материјал за ката-
логизацију да прима путем имејлом. Издавачима је дата могућност 
да материјал пошаљу на јасно назначен и у те сврхе отворен имејл. 
Материјал који се шаље електронским путем мора да садржи све 
потребне податке за каталогизацију. 

Захваљујући високостручном кадру различитог профила, који 
примењује савремене каталошко-библиографске принципе на наци-
оналном и међународном нивоу, израда каталошког записа се већ 
пуних тридесет и четири године успешно обавља у Народној библи-
отеци Србије. Каталогизирају се књиге без обзира на језик и писмо. 
На тај начин електронски каталог је мултинационалан и мултиет-
нички и представља велико богатство разних језика. Сваким даном 
све већи број књига које стижу на каталогизацију је доказ поверења 
које су за ових тридесет година издавачи стекли у једну од најзначај-
нијих националних установа.
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Summary: Catalogisation in publication (CIP) is a set of internationally standardized 
procedures that allow us to obtain information about the publications of all publishers 
from one country. In accordance with the basic principles of Universal Bibliographic 
Control (UBC), the publication is cataloged only once, in the country of publication. 
Catalogisation in publication produces a CIP record, which is available to all factors 
of the librarian system. One of the basic tasks of cataloging is to enable regular and 
timely obtaining of information about new editions. Catalogisation in publication also 
serves as an announcement for the appearance of new books, which are in the process 
of publishing, and enables publishers to create catalogs of their own editions and gives 
insight into the publishing production of other publishers. Catalogisation in publication 
is of great national importance as it is the primary source of information about a 
country’s publishing production. Catalogisation is also important for controlling the 
inflow of a required copy. Thirty-four years ago, catalogisation in publication began 
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to be implemented as a joint project of domestic publishers and the National Library 
of Serbia, as a national catalog center. At the same time, the Matica Srpska Library 
performed cataloging activities in a publication for publishers from the territory of the 
Autonomous Province of Vojvodina. Catalogisation in publication is a solution to one 
of the biggest problems in library and information activities. Thanks to highly qualified 
staff of various profiles, who apply modern catalogisation and bibliographic principles at 
the national and international level, catalogisation in publication has been successfully 
performed in the National Library of Serbia for a full thirty-four years. At the very 
beginning, the materials were received in the then Department of the Author’s Catalog. 
After that, colleagues from the Department of Author’s Catalog and the Department of 
Subject and Professional Catalog were on duty in one office, and the publication was 
processed at the reception. Until 2003, the International ISBN Agency was an integral 
part of the Yugoslav Bibliographic Institute (JUBIN). After the reconstruction of the 
National Library of Serbia and the abolition of the institutions of the former federal 
state, all international agencies were transferred to the NBS. At the same time, the 
subject and professional departments are merged with the author’s catalog. From that 
moment, the conditions were created for the formation of a special unit, ie the CIP 
service (Cataloging Service) within a single Department of monographic publications. 
Catalogisation in publication includes all books, regardless of language and script, 
which achieves the multicultural nature of the entire process.

Keywords: librarianship, publishing, catalogisation in publication, CIP service, National 
Library of Serbia.
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СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ: СА ПОСЕБНИМ 
ОСВРТОМ НА СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

ЗЛАТИБОРСКОМ ОКРУГУ

Сажетак: У раду се говори о специјалним библиотекама које услужују посебне 
и затворене групе корисника, везане су за одређену институцију у чијем саставу 
се налазе а формирају се у оквиру културних, образовних, истраживачких, 
научних, стручних и других установа. Овде су описане библиотеке у оквиру 
Историјског архива, Народног музеја у Ужицу, библиотека у Цркви Светог Ђорђа 
у Ужицу и библиотека Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести 
метаболизма „Златибор”, уз опис њихове намене, улоге и најзначајниије грађе 
коју поседују.

Кључне речи: специјална библиотека, корисници, установа, музеј, архив, црквена 
библиотека, Златибор, Чигота

Увод

Специјална библиотека је она библиотека која услужује посебне 
и затворене групе корисника, везане за одређену институцију у чијем 
саставу се и сама налази, а у циљу задовољења њених духовних 
потреба. Специјалне библиотеке формирају се у оквиру културних, 
образовних, истраживачких, научних, стручних и других установа. 
Доприносе развоју матичне организације и континуираном праћењу 
друштвеног и научно-технолошког развитка у области којој припадају. 
Према међународној класификацији у специјалне библиотеке убрајају 
се: библиотеке истраживачких института, појединих државних 
органа, радних организација, јавних служби, стручних урдужења. 
Разликују се по врсти материјала који прикупљају и техници коју 
користе у раду. Немају велике фондове, 10–30.000 публикација. 
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Садрже савремену научну литературу; предност се даје периодичним 
публикацијама и неконвенционалним носиоцима информацијама. 
Доминантне врсте грађе су годишњаци, периодичне публикације, 
часописи, изложбени каталози. Грађа се у специјалним библиотекама 
мора редовно отписивати јер фонд веома брзо застарева.

 Постоје два типа библиотека – библиотеке које као установе 
јавне службе остварују општи интерес у библиотечкој делатности, 
као и библиотеке које, као организационе јединице у саставу других 
организација, могу обављати библиотечку делатност уколико су 
уписане у регистар библиотека. Прве су самосталне установе, друге 
нису. Развој специјалне библиотеке и њено пословање зависи од 
матичне организације у оквиру које се налази. Специјалне библиотеке, 
по својој природи намењене су уском кругу корисника: запосленима 
у матичној институцији, колегама, студентима, професорима. Већ 
и сама чињеница да се налази у оквиру института, архива, музеја, 
позоришта, научних институција, здравствених институција намеће 
посебан приступ приликом планирања, организације и коришћења 
њених фондова. Веома важну улогу у успешном раду сваке 
специјалне библиотеке има библиотечко особље запослено у њој. 
Од њих се тражи да буду стручњаци из предметне области којом се 
бави институција у којој раде, али се очекује и да:

• пружају помоћ у коришћењу постојећих база података, 
коришћењу постојећих референсних збирки, процени 
аутентичност и тачност извора информација, 

• прате трендове у развоју предметне области,
• добро користе штампане, као и електронске изворе 

информација,
• обуче кориснике да самостално користе фонд,
• на одговарајући начин заштите своју колекцију, 
• остваре добру комуникацију са институцијом у оквиру које 

делује.

Специјалне библиотеке у установама културе – стање и 
проблеми

Специјалне библиотеке, дакле, нису самосталне установе, већ се 
налазе у саставу других организација којима библиотечка делатност 
није примарна. Неједнак степен развоја специјалних библиотека 
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представља важну карактеристику њиховог садашњег стања. Како 
постоје велике разлике у развијености, праћење и проучавање стања, 
потреба и услова рада у специјалним библиотекама, као и израда 
анализа, може се радити тек након одговарајућег категорисања 
унутар овог типа библиотека. Kатегоризацијом специјалних 
библиотека олакшава се њихово повезивање ради делотворнијег 
остваривања основних функција и активности. Адекватном 
класификацијом специјалних библиотека олакшавају се обавезе 
матичних библиотека у праћењу њиховог рада као и предлагању 
мера за унапређење. Ауторка Марина Митрић наводи да се према 
типу организације, у чијем су саставу, разликује више категорија 
специјалних библиотека: у научним и научноистраживачким 
организацијама, у установама културе, државним органима, 
у установама здравствене и социјалне заштите, привредним 
субјектима (предузећима) различитих делатности, у организацијама 
које представљају различите облике удруживања грађана (удружења 
и друге невладине организације, задужбине и фондације, политичке 
организације), специјалне библиотеке у осталим организацијама.1 
Рад специјалних библиотека у Србији уређен је кроз одговарајућа 
законска акта (Закон о библиотечко-информационој делатности, 
Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-
информационе делатности и Смернице за специјалне библиотеке 
Србије).2 Овако постављен законски оквир омогућава адекватан 
развој специјалних библиотека и доприноси побољшању 
библиотечких услуга у њима. 

Специјалне библиотеке у научним и научноистраживачким 
установама у надлежности су Универзитетске библиотеке „Светозар 

1 Марина Митрић, „Специјалне библиотеке у установама културе – стање и проблеми”, 
Савремена библиотека бр. 26 (2001): 42.

2 „Закон о библиотечко-информационој делатности”. Службени гласник Републике Србије 
бр. 52 (2011); „Правилник о национслним стандардима за обављање библиотечко-
информационе делатности”. Службени гласник Републике Србије бр. 39 (2013); 
„Смернице за специјалне библиотеке Србије” донете су на основу одлуке Управних 
одбора Библиотекарског друштва Србије, Народне библиотеке Србије, Библиотеке 
Матице српске и Заједнице матичних библиотека Србије. Ивана Илић-Киш, „Смернице 
за специјалне библиотеке, квалитет библиотечких услуга у Србији у периоду од 2005. 
до 2010. године”, Стандардизација и квалитет библиотечких услуга: зборник радова 
(Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2011), 177–178; доступно на: https://bds.rs/
wp-content/uploads/2018/12/ZBORNIK-Standardizacija-i-kvalitet-biblioteckih-usluga1.pdf 
(преузето 16. 10. 2020).
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Марковић” у Београду (за територију Централне Србије), Библиотеке 
Матице српске у Новом Саду (за територију Војводине) и НУБ „ Иво 
Андрић” из Приштине (за територију Косова и Метохије). У 2001 
години било је регистровано 68 специјалних библиотека у Србији, 
што је чинило 26,3% од укупног броја,3 а данас је тај број много већи. 
Формирају се и библиотеке у установама културе које их до сада нису 
имале, у оквиру различитих културних центара, музеја, архива, завода 
за заштиту споменика културе, позоришта, а регистрација се обавља 
у континуитету, уз подршку матичне службе у јавним библиотекама. 

У односу на библиотеке у саставу других врста организација, 
положај специјалне библиотеке у установама културе релативно је 
стабилан. У појединим прописима који регулишу област културе 
дефинисана је обавеза установе да има библиотеку. Правилником о 
ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа 
заштите културних добара (Службени гласник РС, бр. 21/95) 
прописују се ближи услови у погледу просторија, техничке опреме 
и стручног кадра за почетак рада и обављање делатности завода за 
заштиту споменика културе, музеја, архива и кинотеке.4 За сваку 
врсту установа посебно се утврђују услови да може почети с радом 
и обављати делатност ако има и просторије за смештај библиотеке. 
Та обавеза формирања библиотеке налази се и у новим предлозима 
законских решења. Установе културе у великој мери зависе од 
органа државне управе, с обзиром на то да се један број културних 
потреба финансира из буџета. 

Простор је највећи проблем у специјалним библиотекама 
установа културе, и то не само у смислу недостатка простора 
за смештај, већ и у погледу неадекватних услова за чување 
библиотечке грађе. Неке библиотеке раде у тешким условима, у 
недовољном простору, са књигама смештеним по ходницима, без 
грејања и довољног осветљења, без икаквог простора намењеног 
корисницима. Апсурдно је да библиотеке немају читаонички 
простор, а грађа не може да се износи и користи се искључиво у 
просторијама библиотеке.

3 Евиденција о библиотекама у Србији води се у у бази МБС која је прешла на коришћење 
новог софтвера у току 2020. године па су нам подаци о броју регистрованих специјалних 
библиотека тренутно недоступни.

4  Марина Митрић, „Специјалне библиотеке у установама културе – стање и проблеми”, 
Савремена библиотека бр. 26 (2001): 42.
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Веће специјалне библиотеке у Златиборском региону

Златиборски регион обухвата десет општина (Ариље, Косјерић, 
Пожегу, Чајетину, Бајину Башту, Нову Варош, Прибој, Сјеницу, 
Пријепоље и Ужице), у којима постоје јавне библиотеке, школске 
и специјалне библиотеке у оквиру установа културе, здравствених 
установа и установа социјалне заштите. Рад се неће бавити 
библиотекама у образовним институцијамаа, а услед специфичних 
околности и ограничења кретања због пандемије COVID-19, нисмо 
били у могућности да посетимо веће здравствене установе у Ужицу 
и Пријепољу, односно њихове библиотеке, као и верске објекте и 
храмове. У време процвата индустријске производње, у Ужицу су 
функционисале знатно веће специјалне библиотеке у СОУР-у „Први 
партизан” и у Фабрици текстила „Цвета Дабић”. Са доласком велике 
финансијске кризе деведесетих година, у годинама транзиције, ове 
библиотке нису опстале, заправо су укинуте а непознато нам је шта 
се десило са њиховим фондовима. Фабрика „Цвета Дабић” је део 
фонда поклонила НБУ а „Први партизан” није. 

У мањим општинама као што су Ариље, Косјерић, Сјеница 
и Бајина Башта јавне библиотке су једине установе културе, 
тако да та места, вероватно, имају специјалне библиотеке само 
у верским објектима. Потребно је детаљно истажити стање на 
терену и описати рад библиотека без обзира да ли су евидентиране 
у Регисатру библиотека или не, како би се скренула пажња шире 
заједнице на услове у којима раде у циљу њиховог побољшања, 
где је то неопходно. Може се очекивати да верски објекти (цркве, 
манастири, џамије) располажу старом и ретком библотечком 
грађом коју је потребно на адеквaтaн начин заштитити, чувати 
и презентовати јавности. У раду су описане библиотеке у оквиру 
Исторјског архива, Народног музеја у Ужицу, библиотека у Цркви 
Светог Ђорђа у Ужицу и библиотека Специјалне болнице за болести 
штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор”.

Библиотека Историјског архива је стручна библиотека која 
се развијала упоредо са настанком Архива и постала неодвојиви 
део укупне делатности. Њена намена је првенствено да помогне 
архивистима и истраживачима. Циљ ове библиотеке је да својим 
књижним фондом прати и допуњује садржаје и податке архивских 



76

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ

фондова и збирки. Такође она има за циљ да олакша сређивање фонда 
и обраду и учини их што приступачнијим за коришћење. Приликом 
набавке књига и часописа води се рачуна да стручна литература 
помаже архивисти у раду на обради као и сређивању архивских 
фондова, информативних средстава, изложби, стручних радова. 
Њен задатак је такође да пружа драгоцене податке истраживачима 
при изради њихових стручних радова.

Ужички Архив је преласком у нову зграду, 2009. године, добио 
простор за богат књижни фонд. Осим библиотеке, постоји богато 
опремљена архивска читаоница са 10 места. Она од 2015. године 
носи име „Чика Радова читаоница” (носи назив по др Радославу 
Раду Познановићу).5 По намени, као и по начину на који се користи 
библиотечки материјал, ова библиотека припада специјалним 
библиотекама затвореног типа. У самом Архиву се користе књиге, 
часописи, новине као и друга грађа библиотеке. Библиотека 
Архива данас има изузeтно садржајан и вредан фонд, који чине 
монографске и серијске публикације, и збирка рукописа. Фонд је 
организован по збиркама на следеће групе: белетристика, правила, 
календари, законици, правилници, упустства, друштвене науке, 
разно, политика, извештаји (школа, корпорација и др., етнографија, 
уџбеници, историја, часописи.

Закључно са 2017. годином архиваска библиотека има: књига 
11290, часописа: 3428, брошура, сепарата и каталога: 585. По 
евиденцији о коришћењу библиотечког материјала у периоду 2010–
2018. године знатно се повећао број корисника пресељењем у нову 
зграду (в. Табела 1).6

 

Табела 1. Коришћење библиотечког материјала за период  
од 2010. до 2018.

5 Ђорђе Пилчевић, „Неуморни трагач прошлости: др Радослав Раде Познановић (1924–
2014)”, Историјска баштина бр. 23 (2014), 239.

6 Александар Савић, „70 година Историјског Архива Ужице”, Историјска баштина бр. 
27 (2018), 78. Податак о коришћењу грађе у 2018-ој години презет је са сајта града http://
uzice.rs/wp-content/uploads/2020/01/Izvestaj-o-radu-Istorijskog-arhiva-za-2018-godinu.pdf 
За 2019. годину немамо податак.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1212 1279 1100 1388 1099 990 972 896 2215
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Архивска библиотека пружа услуге ученицима, студентима, 
као и другим лицима који имају потребу за историјском и архивском 
грађом. Осим тога корисници могу добити и информацију као 
и стручну помоћ приликом обраде и избора теме, методолошка 
упутства за писање стручних радова.

Библиотека Специјалне болнице за болести штитасте жлезде 
и болести метаболизма „Златибор”7 формирана је у мају 1979. године 
у Заводу за превенцију, лечење и рехабилитацију обољења штитасте 
жлезде. Пре неколико година регистрована је као специјална библиотека 
и тако је ушла у библиотечки систем Србије. У почетку је располагала 
скромним бројем књига и стручних часописа. Временом је прерасла у 
реномирану стручну библиотеку са 2500 библиотечких јединица.

Основни и највећи део фонда чине штампане публикације 
(радови са симпозијума и научних скупова), а основна делатност 
библиотекара огледа се у напорима да се ти материјали на 
најбољи начин ставе корисницима на располагање. Поред стручне 
литературе, формиран је и део библиотеке намењен гостима. 
Фонд је смештен у простору од 30m2 у 39m полица. Распоред 
књига је уређен по УДК систему а приступ фонду је отворен. За 
монографске публикације води се књига инвентара и алфабетски 
каталог у програму Мајкрософт Ексел (Microsoft Excel). Библиотека 
користи мрежу рачунара са стандардном опремом за електронску 
комуникацију и обезбеђује приступ савременој медицинској научној 
литературу преко КОБСОН-а.8 У оквиру библиотеке обезбеђено је 
коришћење интернета за медицинско особље. Библиотека врши и 
техничку заштиту фонда. Корисници су углавном лекари, стручни 
сарадници, гости, а и велики број мештана. Фонд библиотеке се 
попуњава куповином, разменом, поклоном и сопственом издавачком 
делатношћу. У складу са развојом информационих технологија 
библиотека је у свом раду унела много промена.9

7 Библиотека је заступљена на интернет страници установе http://www.cigota.rs/strana/
biblioteka

8 КОБСОН-конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку покренут новембра 
2001. год. Преко овог портала доступни су електронски часописи из свих научних 
области електронске књиге и агрегатори (базе података). https://kobson.nb.rs/kobson/o_
konzorcijumu.1.html (преузето 15. 10. 2020).

9 Драгутин Бацко Грегорић и Мирјана Црнчевић, прир., Програм „Чигота”: двадесет 
година (Златибор: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 
метаболизма, 2010), 44.
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Промене се односе на структуру библиотечког фонда и 
образовни ниво библиотекара. Осавремењивањем библиотеке 
скраћује се време обраде фонда, читалачки простор замењује 
рачунарска мрежа, добија се комплетнија информација за краће 
време, поштују се универзални светски стандарди за библиографски 
опис грађе, који омогућавају контакт са најновијим информацијама 
из целог света. Од самог почетка библиотека је замишљена као 
савремени компјутерски информациони центар. Идејни пројекат 
система научних и стручних информација урађен је 1989. године, 
када је и почела његова реализација. Установа је у периоду од 1979. 
до 1990 формирала ИНДОК (Информационо–документациони 
центар),10 јер је и сама била иницијатор публиковања великог броја 
научних радова из области југословенске тиреоидологије.11 ИНДОК 
систем је функционисао извршавајући следеће задатке: 
•	 стварање информација о резултатима научних и стручних 

радова из области тироидологије,
•	 стварање сопствене базе података библиографског и 

фактографског типа,
•	 настојање да се у базама података обухвати максимално 

тироидологија од самог почетка до такозваних „скривених”, 
односно тешко препознатљивих радова са становишта ове теме.
Послове у библиотеци обавља један библиотекар са високом 

школском спремом, који обавља и послове лектора за публикације 
које издаје Институт и води књижевне вечери и друге културне 
програме.

Библиотека у Цркви Светог Ђорђа у Ужицу изузетно је 
значајна. Подсетићемо на то да цркве и манастири представљају не 
само израз наше вере, већ су и једно од најважнијих извора знања о 
српској прошлости. У раном хришћанству постојале су тзв. црквене 
библиотеке, библиотеке при локалним црквеним заједницама и 
храмовима, које преузимају модел античких паганских библиотека. 
Свети Сава, као носилац српске културе, стоји на почетку српских 
манастирских библиотека, мада се зна да је у Србији било библиотека 

10 Мирјана Црнчевић, Специјална библиотека Чиготе: првих тридесет година, (Златибор: 
Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма, 2009), 17.

11 Петар Милутиновић, уред., Од лечилишта до института (Златибор: Институт за 
штитасту жлезду и метаболизам, 2004), 81.
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пре Немањића.12 Одлука о оснивању манастирских библиотека 
и правила њеног рада одређивана су на основу типика, чија су 
правила истовремено одређивала начин монашког живота. Оно 
што је посебно карактеристично је да, без књига, тј. библиотеке, 
свештеници не би могли поучавати верни народ, и подизати општу 
културу како би га утемељили у правосланој и црквеној мисли, 
радити на напретку заједнце у целости. Уочава се да је улога 
књига била увек велика. Oснивач Црквене библиотеке у Ужицу 
је свештеник Рајаковић М. 1944. године, по казивању свештеника 
Владимира Дуканца, садашњег страшине Цркве Светог Ђорђа у 
Ужицу. Сваки старешина цркве доприносио је увећању билиотечког 
фонда. Црквена библиотека се налази у Парохијском дому.

Фонд је смештен у простору од 100 m2 у застакљеним полицама. 
Распоред књига ја интерни, а приступ фонду отворен. Чине га 5000 
наслова, различитог садржаја, а највише их је историјско-теолошког 
карактера. Фонд се попуњава куповином, поклоном и издавачком 
делатношћу. У библиотеци се налазе старе а и ретке књиге, четири 
наслова, штампане до 1867. године:13 Катихизис од Адријана 
архиепископа (Москва, 1712); Јеванђеље, на грчком језику (Атина, 
1803 године.); Примери по делима апостолским (Беч, 1821); Беседе 
од епископа Амросија (Нови Сад, 1838). 

 

Катихизис

Најстарија књига у библиотеци је Катахизис, штампан у 
Москви 1712. године, коришћењем црног и црвеног мастила. Повез 
12 Невена Томић, „Манастирске библиотеке у Србији”, Манастирске и црквене библио-

теке: зборник радова (Београд: Православни богословски факултет Универзитета, 
Институт за теолошка истраживања; Рума: Градска библиотека, 2010 ), 9.

13 „Закон о старој и реткој библиотечкој грађи”, Службени гласник Републике Србије бр. 
52 (2011).
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тј. корице израђене су од браон танке коже пресвучене преко танких 
дрвених носача. У штампаном делу катихизиса су коришћени 
украси: вињете, иницијали украсни курзиви. Курзив се одликује 
везаним писањем и као такав се јавља у 18. веку под све већим 
руским утицајем.14 Затим Јеванђеље, штампано у Атини на грчком 
језику, 1803. године, коришћењем црног и црвеног мастила, а 
курзиви су одштампани украсним словима. Повез је урађен од 
картона а на лицу књиге налази се орнамент урађен техником 
златотиска. Ту се налази и књига Примери по делима апостолским, 
Лазара Милетића. Књига је издата у Бечу 1821. године, а штампана 
је црвеним и црним мастилом по папиру, коришћена су украсна 
слова за курзиве. Повез је платнени са троугластим ојачањем на 
ивицама (за корицу је коришћен картон од 5mm пресвучен платном).

Беседе од епископа Амросија, штампана je у Новом Саду, 1838. 
године, на папиру, уз коришћење црног и црвеног мастила. Повез 
је урађен од картона чији су ивични делови јако оштећени. На 
штампаним странама видљиви су трагови оштећења и мрље разног 
порекла. Оштећења су видљивља на повезу, металним деловима, 
као и на штампаним листовима, као и на корицама, папиру, који 
се манифестује у виду тамних и светлих мрља. Присутне су и 
прашкасте материје и трагови влаге. Због своје вредности, а како 
би се даље сачувала од пропадања, књига захтева конзервацију и 
рестаурацију, по стручној консултацији конзерватора-рестауратора 
Мире Ћуковић, запослене у Народном музеју Ужице. 

У библиотеци се чува и Летопис ужичке цркве, односно Књига 
старина, из 1955. године, у којој су забележене историјске чињенице 

14 Драган Бараћ, Општа историја писма (Београд: Економика, 2004), 67.
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Ужица, везане за црквени живот. Необично је да је библиотека 
сачувала сат из 1849. године, са дворском музиком српских краљева. 
Библиотеци је сат поклонио епископ жички Хризостом 2004 године. 
У простору библиотеке временом су одржавене изложбе црквених 
реликвија и путира, а данас се одржавају књижевне вечери на којима 
се говори поезија духовног карактера али и вечери беседништва 
на теолошке теме. Корисници библиотеке су углавном свештенци, 
становници Ужица верске орјентације, али и ученици средњих и 
основних школа.

У складу са развојем технологије библиотека поседује рачунар, 
али није аутоматизовала своје пословање, не води базу података о 
књигама ни књигу инвентара. С обзиром на број библиотечких 
јединица са насловима богословско-теолошке орјентације, библиотека 
је првенствено основана за потребе цркве. Временом је постала 
богата и другим насловима, тако да се круг корисника проширио. 

Библиотека Народног музеја у Ужицу15 формирана је 1963. 
године када је основан и Народни музеј, у чији су састав ушли 
Музеј устанка 1941. и Завичајни музеј. Упоредо са прикупљањем 
музејског материјала, прикупљани су и рукописи, прве штампане 
и ретке књиге, стручна литература, часописи и новине. Простор 
Библиотеке чине две просторије, укупне површине 40 m2. У једној 
просторији смештен је већи део фонда, а у другој је радни простор 
за библиотекаре са четири читаоничка места. Библиотечке јединице 
смештене су у ормарима и на полицама дужине 100m2.

Највећи део фонда чини грађа која се односи на научне области: 
археологију, етнологију, историју, историју уметности, конзервацију, 
15 На сајту установе налази се информација у оквиру одељења да постоји специјална 

библиотека, дат је кратак опис колико библиотечких јединица има и ко су корисници 
библиотеке. http://nmuzice.org.rs/ (преузето 15. 10. 2020).
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али је такође присутна и завичајна грађа. Тренутно библиотека броји 
близу 11000 библиотечких јединица (монографских публикација, 
периодике и старе и ретке књиге). Библиотека је, због своје 
специфичности затвореног типа, с тим што се излази у сусрет 
колегама из сродних институција, као и грађанима који изразе 
жељу за одређеном грађом. Набавка библиотечких јединица врши 
се: куповином − основни вид набавке који се планира на годишњем 
нивоу; разменом − врши се са сродним иниституцијама културе 
углавном у Србији (музеји, научни институти, заводи за заштиту 
споменика културе, библиотеке...) и поклоном. Дародавци су већином 
појединци који желе да део личног фонда оставе библиотеци.

Специјална библиотека Народног музеја Ужице поседује 
100 наслова старе и ретке библиотечке грађе. Када су у питању 
рукописне књиге, најстарија су два рукописа из 14. века: Минеј за 
месец април и Празнични минеј за септембар-јануар, а у том делу 
фонда су и црквени списи углавном из 16. века. Од штампаних 
књига међу најстаријима су: Октоих, из штампарије Божидара 
Вуковића (Венеција, 1536–37), Четворојеванђеље, штампано у 
Мркшиној цркви 1562 године,16 као и Псалтир, из штампарије 
Вићенца Вуковића (Венеција друга половина 16. века). 

Библиотека врши инвентарисање фонда у Мајкрософт Ексел 
(Microsoft Excell) програму (у коме су направљени засебни спискови 
за сваку врсту грађе), а уносе се новопридошли, као и старији 
наслови. Такође постоје и стара и нова књига инвентара у коју се 
сваки наслов ручно уноси. У оквиру библиотеке је и део Фонда 
Бранке и Радована Поповића, који броји 110 наслова добијених на 
поклон од Радована Поповића.17

16 Више о раду штампарије у Мркшиној цркви може се погледати у: Миливоје Ђорђевић, 
„Старе штампарије у Ужичком крају”, Ужички зборник бр.4 (1975), 61–63.

17 http://nmuzice.org.rs/ (преузето 15. 10. 2020)
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Закључак

Књига је у свим промишљањима имала улогу мисионара, a 
библиотеке мисионарског центра. Специјалне библиотеке формирају 
се у оквиру културних, образовних, истраживачких, научних, 
стручних и других установа. Библиотеке у установама културе 
усмерене су на очувању културне баштине, те у својим фондовима 
чувају старе и ретке књиге. Законом су заштићене, као културна добра 
која сведоче о богатој традицији народа.18 „Та непроцењива баштина 
урасла у биће српског народа тачка је додира и преноса српске 
државности у памћење народа које преузима пресудну улогу”.19

У време процвата индустријске производње у Ужицу су 
функционисале знатно веће специјалне библиотеке. Током велике 
финансијске кризе деведесетих година укинуте су али је остало 
непознато шта се десило са њиховим фондовима. Значајан помак у 
правцу унапређења ове библиотечке делатности донело би састављање 
јединственог правилника о раду специјалних библиотека утемељеног 
на важећим законским и подзаконским актима, на стандардима, као и 
на постојећим стручним знањима и искуствима, који би препоручивао 
јединствен начин организовања и коришћења специјалних библиотека. 

Аутоматизација пословања специјалних библиотека је нешто 
што је код нас још увек у зачетку. Библиотеке у оквиру других 
установа најчешће нису адекватно предствљене на сајту матичних 
установа.20 Рад Специјалних библиотека треба унапредити не 
само у материјалном смислу (обезбедити адекватан простор, 
полице, читаонице, рачунаре који су повезани на интернет), већ и 
функционалном првенствено адекватном библиографском обрадом 
грађе. Посебну пажњу треба посветити кадровским решењима, 
маркетингу услуга и адекватној интернет презентацији.
18 Миланка Бабић Вукадинов и Марина Неђић, „Рукописна и стара штампана књига у 

библиотечким збиркама музеја на територији града Београда”, Корак библиотеке бр. 
3 (2018), 22.

19 Љубица Петковић, Библиотека Цркве Лазарице (Крушевац: Црква Лазарица: Народна 
библиотека, 2007),13. 

20 Од описаних библиотека само Библиотека Специјалне болнице за болести штитасте 
жлезде и болести метаболизма „Златибор” има адекватну презентацију на сајту установе 
на којој се могу видети информације о библиотеци, програмима, набавци грађе и тд.. 
Сајт Народног музеја даје кратку информацију а на сајту Архива о постојању библиотке 
нема никаквих информација. Парохијски дом у Ужицу и Православна црква у ужицу 
немају интернет презентацију. 
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Summary: The paper discusses special libraries that serve special and closed groups of 
users, are related to a particular institution within which they are located and are formed 
within cultural, educational, research, scientific, professional and other institutions. The 
libraries within the Historical Archive, the National Museum in Uzice, the library in 
the Church of St. George in Uzice and the library of the Special Hospital for Thyroid 
Diseases and Metabolic Diseases “Zlatibor” are described here, with a description of 
their purpose, role and most important material.
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ПРЕДМЕТНИ КАТАЛОГ У ВРЕМЕПЛОВУ

Сажетак: Лисни предметни каталог Народнe библиотеке Крушевац има историју 
дугу више деценија. Пратећи развој библиотекарства, науке о књижевности и 
филологије, као и захтеве корисника – средњошколаца и студената, везане за 
стручни фонд Књижевних критика, предметни каталог је израђиван детаљно 
и прецизно. У раду су приказани листићи предметног каталога из тог времена, 
као и опис структуре, организације и функције предметног каталога уопште. 
Стварањем аутоматизоване базе података и електронског предметног каталога 
постиже се лакша претраживост података, мада се наилази и на недоследности. 
Усавршавањем и обуком библиотекара – каталогизатора као и редовном 
редакцијом каталога, електронски предметни каталог ће постати драгоцена база 
библиографских података у савременим библиотекама.

Кључне речи: лисни каталог, предметни каталог, електронски каталог, 
каталогизација, Фонд књижевних критика, Народна библиотека Крушевац.        

Увод

Народна библиотека Крушевац, матична библиотека за 
Расински округ, постоји од 1857. када је у нашем граду основано 
Читалиште, а са различитим променама назива и локација 
постоји данас као најстарија установа културе у Крушевцу. Њен 
фонд прелази број од 163.000 књига, а поседује и 272 наслова 
серијских публикација, 80 наслова новина, велики број завичајних 
публикација, различит библиотечки материјал, визуелни, звучни 
матријал, као и публикације на страним језицима: енглеском, 
руском и француском језику. Библиотека већ три године поседује 
нову електронску читаоницу, уређену по најновијим библиотечким 
стандардима, у којој поред четрдесет одвојених места за читаоце, 
постоји и двадесетак рачунара за коришћење.

Народна библиотека Крушевац је члан Cobiss система и 
самим тим учествује у узајманој каталогизацији и обавља остале 
функције у национално библиотечко-информационом систему. 
Корисницима је омогућено претраживање грађе у електронском 
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каталогу па тако врло брзо долазе до жељених информација и 
података који су им потребни. У томе је незаобилазно коришћење 
предметног каталога, некада лисног а сада електронског, при чијем 
формирању библиотекари на старим основама изграђују нове 
алате којима чувају и организују знање у библиотекама. Раније су 
обрађивање публикација, правила и предметне одреднице биле 
у интерном власништву библиотеке, док је данас све доступно 
тако да су прегледиви каталози готово свих библиотека. У овом 
раду биће речи о предметном каталогу на Позајмном одељењу за 
одрасле на одељку књижевних критика (у даљем тексту – Књижевне 
критике) који се формирао са увећањем овог издвојеног фонда 
задовољавајући потребе корисника заинтересованих за одређену 
стручну литературу.1

Када говоримо о фонду стручне књиге у НБ Крушевац, која 
је захтевала предметну класификацију, треба рећи да је стручна 
литература била смештена у Читаоници која је формирана 1977. 
године као Марксистичко одељење, а њен фонд се састојао од фонда 
Марксистичког одељења и Општег научног одељења. Одељење 
стручне књиге је одувек пружало специјализоване библиотечко-
информационе услуге врло разноврсној структури читалаца и 
омогућавало научно-истраживачки рад, едукативни, менторски, 
студијски и академски рад. Посебно место у раду са стручним 
фондом заузима лисни предметни каталог овог одељења, који 
библиотекари почињу да израђују по утврђеним правилима.

У оквиру Позајмног одељења за одрасле смештена је сва 
белетристика, као и посебан део Књижевне критике, са малом 
читаоницом и осам рачунара за кориснике. Књижевне критике су 
формиране седамдесетих година прошлог века због интересовања 
и корисничких потреба средњошколаца Расинског округа. Овако 
богат и садржајан фонд се састоји из публикација из области 
филологије, лингвистике, језика, историје књижевности, теорије 
књижевности и књижевне критике, као и од богате референсне 
збирке. Временом су се читалачке потребе корисника усложњавале 

1 Стручни радови Жељке Турк-Јоксимовић о предметном каталогу есеја и књижевних 
критика у Народној књижници и читаоници „Владо Готовацˮ Сисак, као и рад 
Меланије Секне о предметним одредницама из области књижевности у Националној и 
свеучилишној књижници у Загребу, значајно су помогли у истраживању и презентовању 
проблематике овог рада.
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па Књижевне критике посећују студенти филолошких, филозофских 
и учитељских факултета, студенти мастер и докторских студија, 
истраживачи и научни радници. Публикације из овог фонда се не 
износе ван Библиотеке осим на фотокопирање, а читаоци их користе 
у малој Читаоници књижевних критика. У изузетним случајевима 
библиотекар издаје публикацију истог наслова која постоји у више 
примерака на одељењу, са роком враћања краћим од 14 дана.     

Предметни каталог Књижевних критика

На Позајмном одељењу НБ Крушевац, у ранијим раздобљима, 
коришћени су у раду лисни каталози и то: алфабетски каталог, 
стручни каталог, каталог на наслов, каталог стране књиге, предметни 
каталог стручне књиге у Читаоници и предметни каталог Књижевних 
критика. У то време све библиотеке су радиле на истом формату по 
Стандардима за библиографски опис монографских публикација 
ИСБД(М), па и наша библиотека. Алфабетски, стручни, каталог 
на наслов и каталог стране књиге били су смештени на Позајмном 
одељењу за одрасле док се предметни каталог Књижевних критика 
налазио баш на том одељку. У нашој библиотеци лисни каталози 
су на српском језику (сем каталога стране књиге), а усвојена је 
ћирилична одредница.

Предметни каталог је настао из потребе да се реализује 
садржинска обрада докумената природним језиком и да се 
формулише утврђени исказ који представља предметну одредницу, 
која улази у састав каталога, чијим ће претраживањем брзо и 
лако билиотекар или корисник доћи до жељене информације о 
појму који га занима. „Предметни каталог један је од стварних 
каталога који путем предметних одредница и предметних рубрика, 
лексикографски сређених и успостављених логичких веза међу 
њима, представља предмет, тему или садржај публикација које 
улазе у фонд библиотеке”.2 Предметни каталог настаје касније 
од ауторског и стручног каталога, највероватније из закључка 
библиотекара да само наслов дела није довољан – тако да је било 
више покушаја пописа књига у историји према њиховом садржају. 

2 Биљана Брковић, Предметна класификација – предметни каталог (Београд: Народна 
библиотека Србије, 2018), 19.
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Садржинска класификација се временом усавршавала тако да се, 
поред утврђивања стандарда и одредница, након појаве аутоматске 
обраде у библиотекама, јавља и потреба и за формирањем тезауруса. 
„Тезаурус је организовани скуп предметних ознака – термина, којима 
се дефинише и изражава садржина сваке врсте докумената...”3 Када 
анализирамо предметни каталог стручне књиге као и предметни 
каталог Књижевних критика, у нашој библиотеци није постојаo 
тезаурус – већ су се користиле утврђене форме одредница за обраду 
монографских публикација, а библиотекари су, користећи своја 
знања и прaтећи корисничке захтеве, формирали каталоге додајући 
у њих локалне податке.

У току неколико деценија рада предметни каталог одељења 
Књижевних критика постао је квалитетан и исцрпан документ који је 
детаљно приказивао садржај фонда Књижевних критика (у питању 
су само монографске публикације), где је на каталошким листићима 
по свим библиотечким правилима представљена проблематика 
везана за језик, филологију уопште, теорију књижевности, историју 
књижевности, књижевну критику и за везе осталих наука са 
књижевношћу. На тај начин читалац је долазио до информација и о 
публикацијама које су смештене на другим одељењима у библиотеци. 
Израђивању предметног каталога претходило је педантно вођење 
главних предметних одредница у тврдо укориченој свесци, у којој су 
на крају листова утиснута слова азбуке, поред којих су се уписивали 
предмети и појмови који почињу тим словом а у вези су са темом 
која би одређивала одредницу. Наравно то је представљало само 
одређену врсту помоћи у изради предметног каталога Књижевних 
критика пошто су кориснички захтеви постајали све обимнији. 

Временом су се захтеви читалаца усложњавали, пратећи развој 
савремене мисли науке о језику и теорије књижевности, те је стога 
предметни каталог (лисни) израђиван стручно и прецизно. Започело 
се са израђивањем каталошких листића по сличном принципу као и 
код ауторског каталога, с тим што је главна редалица представљала 
појам – предмет из обрађиване публикације, а који задовољава захтеве 
читалаца у вези са тим појмовима. „Претражујући предметни каталог 
на листићима наилази се на широк распон предметних одредница, 
3 Софија Јовановић, „Тезаурус – контролисани речник за предметну класификацију 

докумената”, Предметна класификација од лисног до електронског каталога : зборник 
радова, ур. Љиљана Ђурђић (Београд: Народна библиотека Србије, 1999), 22.
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што значи да се у таквоме каталогу могу пронаћи појмови из свих 
подручја теорије и повијести књижевности, ако су на било који начин 
везани уз критички осврт на књижевно дјело, књижевни лик, појам 
из теорије или повијести књижевности, књижевно раздобљe.”4 У 
току рада на предметизацији фонда Књижевних критика дошло се 
до решења да се главни појам проширивао и није се састојао од једне 
већ од више речи – „сложена одредница”: две именице, именице и 
придева, именице и више придева или целе синтагме. Каталогизатори 
су се, при избору предметних одредница и пододредница, руководили 
у избору појма (кључне речи ) који ће бити главна одредница тиме 
да ли је у одређеној монографској публикацији тај појам темељно 
обрађен књижевно-теоријски, критички или историјско-књижевним 
садржајем. То видимо на следећим примерима:

РОМАН
ДРАМА
ЕСЕЈ
У ситуацији да је тај појам ближе одређен временским 

периодом, жанром или неком другом проблематиком тада су 
наведене одреднице добијале пододредницу.

РОМАН, СРПСКИ – 19 В.
ДРАМА – ЕСТЕТИКА
ЕСЕЈ – ДЕФИНИЦИЈА

Опште или тематске предметне одреднице

Како се наводи у литератури, „опште одреднице изражавају 
термине или називе општих појмова – предмета (...) општи предмети 
су разноврсни, јер представљају како ствари материјалне природе, 
жива бића, тако и духовне творевине (...) Предметна одредница 
може да изражава и назив науке (научне дисциплине), делатности 
или уметности кад су оне предмети изучавања у одређеним 
делима”.5 У фонду Књижевних критика који обједињује све аспекте 
4 Жељка Турк Јоксимовић, „Предметна обрада на одјелу есеја и књижевних критика на 

примјеру Народне књижнице и читаонице Владо Готовац Сисак”, Књижничарство: 
гласник Друштва књижничарства Славоније и Барање бр. 1–2 (2015): 66. https://hrcak.
srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=347869 (преузето 30. 7. 2020)

5 Дивна Глумац, Предметни каталог у библиотеци општег типа (Београд: Народна 
библиотека Србије, 1986), 19–20.
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проучавања књижевности и језика предметизују се публикације из 
области Науке о књижевности, која „има за предмет истраживање 
књижевног стваралаштва (...) Теорија књижевности изучава процес 
уметничког стварања (...) Књижевна критика се труди да објасни 
значење и лепоту који се налазе у појединим књижевним делима 
(...) Историја књижевности изучава питање историјског развитка 
књижевних облика (...) тумачи и оцењује, системом књижевно-
теоријских метода, уметничку вредност дела и писаца у зависности 
од историјског момента настанка...”6 

Предметни каталог Књижевних критика у својој организацији 
поседује богат систем одредница и пододредница из наведених 
области међу којима су успостављене еквивалентне, хијерархијске и 
асоцијативне везе. Тадашњи каталог је организован као једна целина 
а листићи су у фиокама били омеђани граничницима који су на 
средини имали истакнут део на коме је стајала редалица која је била 
у основи предметних одредница каталошких листића који долазе. 
Каталог је био сређен по предмету који је био обрађен на каталошком 
листићу. Најчешће је то било презиме аутора или одређени појам 
који су у предметном каталогу уазбучени на редалицу. То је овако 
изгледало: Комедија, Константин Филозоф, Критика, Култура, 
Мериме, Проспер, Методика, Мит, Михаиловић, Драгослав, Народне 
приповетке, Народни певачи, Натурализам. У даљем тексту 
навешћемо неке илустративне примере предметног лисног каталога. 

Каталогизатор је за одредницу узео појам који представља 
одређени мотив који се посматра у односу на појам у пододредници, 
који се састоји од придева везаног за именицу која представља 
6 Гордана Шапоњић Кошутић, „Предметна класификација праваца и стилова у књиже-

вности и уметности”, Предметна класификација од лисног до електронског каталога: 
зборник радова, ур. Љиљана Ђурђић (Београд: Народна библиотека Србије, 1999), 55–56.
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одређену књижевност. Овај пример је типичан за групу одредница 
која је формирана под редалицом МОТИВ. С обзиром на то да се 
проблематика анализе књижевних дела заснива на анализи различитих 
мотива, ова скупина листића је драгоцена јер у себи садржи велики 
број побројаних мотива који ће кориснику бити од велике помоћи у 
истраживачком раду. Навешћемо неке примере предметних одредница 
који следе иза ове редалице: МОТИВ виле, вина, власти, двојника, 
демона, жене, жртве, зла, Косовског боја, кентаура, лавиринта, лепоте, 
љубави, Мораве, огледала, сеоба, срца, страха, самоће, паланке...

Приказ листића предметног каталога са тематском предметном 
одредницом која се састоји од две речи РУСКА КЊИЖЕВНОСТ 
(када је у одредници књижевност одређеног народа означава се 
придевом са додатаком који означава етничку припадност).

Ту је пододредница која представља сродни појам и са 
одредницом успоставља хијерархијске везе. Стављено је упутно 
В. – види које читаоца упућује на публикацију у којој може наћи 
о руској књижевности то што га занима, а нумерација директно 
упућује где тачно почиње текст и коликог је обима. У каталогу наше 
библиотеке по договору је у то време коришћено в. у смислу „види” 
да се погледа у којој је публикацији се налази поглавље, или чланак 
у којима је представљена проблематика која је изражена предметном 
одредницом и пододредницом. О коришћењу в. као упутнице у 
каталогизацији биће речи у поглављу о организацији каталога.

Пример предметне обраде монографске публикације
„ХАСАНАГИНИЦА : 1774 – 1974 : пријепјеви, варијанте, студије, 
библиографијаˮ

Треба поменути један врло интересантан пример предме-
тизације из проблематике народне поезије. У питању је тематска 
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одредница „Хасанагиница” и бројне пододреднице које је 
конкретније одређују, а до којих се дошло током дугогодишњег рада 
са корисницима – средњошколцима током испитивањем њихових 
захтева. Знатан број корисника – средњошколаца, углавном на 
почетку школске године, користио је фонд Књижевних критика 
ради писања истраживачких радова са темом о балади 
„Хасанагиница”, са различитих аспеката књижевно-теоријске, 
језичке, стилске анализе. Велики број пододредница детаљно 
приказује проблематику истраживања те баладе и сагледава је са 
најразличитијих аспеката пружајући читаоцу подробан преглед 
анализе најпознатије баладе јужнословенских књижевности.

Извршена је предметна обрада Зборника из 1975. године 
„ХАСАНАГИНИЦА : 1774 – 1974 : пријепјеви, варијанте, студије, 
библиографија”, у издању ИК Свјетлост, Сарајево. Поред главне 
тематске одреднице ХАСАНАГИНИЦА додато је више пододредница 
(простих и сложених): Драмски елементи, Композиција, Карактери, 
Психолошка анализа, Лик Хасанагинице, Трагична кривица, Мотив 
стида, Мотив болести, Мотив „Хасанагинице”, Мотив страха, Табу, 
Варијанте, „Парафраза” варијанта, Загорска варијанта, Дубровачка 
варијанта – Шипан, Чешка књижевност, Енглеска књижевност, 
Пољска књижевност, Мађарска књижевност, Преводи, Историјат, 
Путеви преношења, Фортисови сарадници, „Илирски Хомери”, 
Језичке промене, Версификација, Компаративни текстови, Записи, 
Порекло текста, У литератури, Библиографија радова. У предметном 
каталогу су присутне и и одреднице где је појам (назив баладе) 
Хасанагиница пододредница. Овом унакрсном обрадом садржаја 
долазило се до траженог појма из два правца. У конкретном 
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примеру када би корисник захтевео однос између стваралаштва 
Вука Караџића и баладе „Хасанагиница” то изгледа овако:

Караџић, Вук Стефановић (1787–1864) – Хасанагиница
Копитар, Јернеј (1780–1844) – Хасанагиница.

У раду Меланије Секне о предметним одредницама у подручју 
књижевности она такође говори о примеру предметне одреднице 
Хасанагиница у поглављу Наслови: „Класична анонимна дјела, дјела 
усмене књижевности, часописи, стари рукописи и друга дјела с којима 
се у књижничарству поступа као с анонимним, могу бити предмет 
публикације. Најчешће се користи само наслов, за опћенита дјела о 
предметном наслову, нпр., ...Хасанагиница али могу се користити и 
додатне одреднице, нпр., Хасанагиница – Адаптације... ”7

Персонална предметна одредница

Када говоримо о персоналним предметним одредницама у 
литератури се наводи и да „персонална или особна одредница 
заступа име личности која је предмет класификованог документа. 
Личност мора бити заступљена јединственом одредницом, без 
обзира на то колико и каквих додатака може стајати уз име. 
Неусвојени облици искључују се из употребе. Начелна правила 
према којима се утврђује јединствена одредница за индивидуалног 
аутора у алфабетском каталогу примењују се и при утврђивању 

7 Меланија Секне, „Предметне одреднице у подручју књижевности у националној и 
свеучилишној књижници у Загребу”, Вјесник библиотекара Хрватске бр. 57, 1/3 (2014): 
391–414. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=209923 (преузето 
17. 9. 2020).
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усвојеног облика особне одреднице за предметни каталог, иако су 
им функције сасвим другачије”. 8

На овом приказу каталошког листића предметног каталога 
видимо да је у питању персоналана одредница са пододреницом која 
говори о поезији одређене песникиње, док се персонална одредница 
састоји од имена друге књижевнице, а поред ње је пододредница 
везана за њен стваралачки опус. Каталогизатор је библиографском 
обрадом истакао проблематику компарације у стваралаштву двеју 
књижевница.

Организација каталога

У овој причи о предметном каталогу треба неизоставно поме-
нути и његову организацију. Када говоримо о лисном предметном 
каталогу присетимо се дефиниције Дивне Глумац која гласи: 
„Организација предметног каталога обезбеђује структуру предметног 
каталога као информативног средства и обухвата: утврђен упутно- 
информативни систем, утврђена правила за формирање каталога, као 
и помоћне инструменете предметног каталога (...) Мрежа упутно-
информативних листића обезбеђује библиотекару једнообразност и 
доследност (једнозначност) у утврђивању одреднице, а кориснику 
8 Биљана Брковић, Предметна класификација – предметни каталог (Београд: Народна 

библиотека Србије, 2018), 44.
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омогућује да на најбржи начин добије жељену информацију о 
литератури, како о одређеном предмету, тако и о сродним предметима”.9 
Добра организација предметног каталога преко мреже упутно-
информативних листића и система еквивалентних веза (упутни, 
информативни листићи за хијерархијско и асоцијативно повезивање 
и тумачни листићи) и библиотекару и кориснику олакшава рад и 
пружа детаљно и квалитетно информисање. По Љиљани Брковић у 
савременој каталогизацији в.(види), се користи у информативним 
листићима у којима се указује на еквивалентне везе, у информативним 
листићима за хијерархијско и асоцијативно повезивање користи се 
фраза в. исто тако, док се за историјске (информативне листиће) 
користи фраза в.и. На следећем примеру видимо информативне 
листиће за асоцијативно повезивање у лисном предметном каталогу 
где је коришћено само в. по договору:

ЕМИГРАНТИ         КОМЕДИОГРАФИЈА, СРПСКА
В.                             В.
ДИСИДЕНТИ        СРПСКА КОМЕДИОГРАФИЈА

Закључак

Описујући структуру, функцију и значај предметниог каталога 
видимо да он представља драгоцену ризницу података коју 
библиотека поседује и помоћу које сваки корисник може да се 
информише о било којој области, предмету, појму и о свему што га 
занима. Наравно, данас се ситуација потпуно променила пошто је 
створена „аутоматизована база података о публикацијама које улазе 
у фондове библиотека остварује се узајамном каталогизацијом, 
а успоставља и одржава применом јединствене библиографско-
каталошке обраде. Услов за успостављање базе и њено адекватно 
коришћење је примена стандарда за формирање записа и 
стандардизован контролисани речник предметних ознака, којим се 
подржава јединствен приступ предметном означавању документа”.10 
Каталогизатори данас уносе предметне одреднице у електронску 
9 Дивна Глумац, Предметни каталог у библиотеци општег типа (Београд: Народна 

библиотека Србије, 1986), 106–107.
10 Биљана Брковић, Предметна класификација – предметни каталог (Београд: Народна 

библиотека Србије, 2018), 79
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базу следећи искуства библиотекара ранијих времена и користећи 
корпус предметних одредница и пододредница који је настао током 
прошлих деценија формирањем лисног предметног каталога. 
Садржинско представљање докумената у Cobiss бази представљено 
је у UNIMARC формату, тако да се утврђеним поступком уношења 
података за све врсте одредница и поодредница у одређена поља и 
потпоља омогућава претраживање по свим унетим елементима.

Стварањем аутоматизовене библиографско-библиотечке базе 
података и коришћењем електронског каталога свакако да је омо-
гућено било ком кориснику који је на мрежи да дође до многобројних 
информација о свим врстама публикација и библиографских 
података. Када посматрамо сегмент коришћења предметног каталога 
у електронској форми, у односу на лисни предметни каталог, може 
се приметити да су предметне одреднице уопштеније и нису тако 
прецизне као у лисном каталогу. Међутим, како је аутоматизација 
омогућила брзу и доступну претраживост – самим тим се долази врло 
лако до предмета и појмова који су корисницима потребни. Лисни 
каталози су отишли у историју, међутим чињеница је да су били врло 
уједначени по структури, док аутоматизовани каталози услед доласка 
нових технологија, промена у језику и различитих стручних ставова 
по том питању доживљавају промену, разна одступања и постају 
недоследни. У току стварања аутоматизованих база и класификације 
потребно је стварати и библиографске и нормативне базе што изискује 
уједначену и прецизну израду, а то није увек случај. Да би електронски 
предметни каталог био и доследан и функционалан, каталогизатори 
треба да буду врхунски обучени и усавршени за послове електронске 
предметизације, а редакција предметног каталога треба да буде 
редовна, детаљна и ажурна.

Само таквим приступом пословима библиографске – 
каталошке обраде електронски предметни каталог ће остати и 
даље најдрагоценија ризница података у савременој библиотеци, 
испунити захтеве савремених читалаца и похранити светско знање 
које су библиотекари прохујалих времена дуго и мукотрпно сабирали 
и бележили.



98

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ

Литература

1. Брковић, Љиљана. Предметна класификација – предметни каталог. 
Београд: Народна библиотека Србије, 2018.

2. Глумац, Дивна. Предметни каталог у библиотеци општег типа. 
Београд: Народна библиотека Србије, 1986.

3. Јовановић, Софија. „Тезаурус – контролисани речник за предметну кла-
сификацију докумената”, Предметна класификација од лисног до елек-
тронског каталога: зборник радова. Уредник издања Љиљана Ђурђић, 
22. Београд : Народна библиотека Србије, 1999.

4. Петковић, Љубица. Народна библиотека Крушевац. Крушевац: Народна 
библиотека Крушевац, 2002.

5. Секне, Меланија. „Предметне одреднице у подручју књижевности у 
Националној и свеучилишној књижници у Загребу”, Вјесник библиоте-
кара Хрватске, бр. 57, 1/3 (2014): 391 – 414. https://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=209923 (преузето 17. 9. 2020).

6. Турк Јоксимовић, Жељка. „Предметна обрада на одјелу есеја и књи-
жевних критика на примјеру Народне књижнице и читаонице Владо 
Готовац Сисак”, Књижничарство: гласник Друштва књижничарства 
Славоније и Барање, бр. 1–2, (2015): 61–74. https://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=347869 (преузето 30.7.2020)

7. Шапоњић Кошутић, Гордана. „Предметна класификација праваца и сти-
лова у књижевности и уметности”, Предметна класификација од лисног 
до електронског каталога: зборник радова. Уредник издања Љиљана 
Ђурић, 55–56. Београд: Народна библиотека Србије, 1999.

Summary: Leaf subject catalogue of The Public Library of Kruševac was the part of 
its history for many decades. Following the development of librarianship, literary sci-
ence and philology, as well as users’ demands - secondary school pupils and university 
students, connected with the professional catalogue of Literary Criticism Fund, subject 
catalogue was made in detail and with precision. In this paper the presentations of sub-
ject catalogue leaflets from earlier times are given together with the description of the 
structure, organization and functioning of the subject catalogue in general. By creating 
the automated data base and electronic subject catalogue, easy searching was achieved 
but one also finds some inconsistencies in them. The upcoming improvement and fur-
ther training of the librarians-cataloguers, in addition to regular revisions of catalogues, 
will make electronic subject catalogue become the precious base of bibliographic data 
in modern libraries.

Key words: leaf catalogue, subject catalogue, electronic catalogue, cataloguing, literary 
criticism fund, The Public Library of Kruševac
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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА КАО ОДЛИЧНО МЕСТО ЗА 
ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ НАУКЕ И СТЕМ ОБЛАСТИ

Сажетак: Циљ овог рада је да прикаже поједине активности школских 
библиотекара које доприносе критичком и истраживачком погледу ученика 
на свет. Слобода избора садржаја и осмишњавање многобројних различитих 
активности у школској библиотеци омогућавају ученицима не само да уче, већ 
да стичу нова знања на другачији начин, самосталним истраживањем. На тај 
начин ученици прихватају школску библиотеку као одлично место за почетак 
целоживотног учења, стицања знања и међупредметних компетенција у школи. 
Обележавајући годишњице познатих научника, пружамо ученицима могућност 
да откривају податке и повезују нове чињенице са постојећим знањем и 
искуством и упознају се, у школској библиотеци, и са другим садржајима, а не 
само са књижевношћу. 
Кључне речи: школска библиотека, школски библиотекар, савремени облици 
рада, образовање, популаризација науке, квалитет знања, тимски рад.

 
Увод

Популаризација науке и СТЕМ у библиотеци? Неуобичајено? 
Све чешће овај термин користи се и код нас. Наука је веома широка 
област, а сам термин СТЕМ је акроним који се односи на неколико 
академских дисциплина: Science (наука), Technology (технологија), 
Enginnering (инжењерство) и Mathematics (математика).1 Термин 
се односи на амерички систем школства, али се данас све више 
употребљава широм света. 

Један од основних задатака школске библиотеке је развијање 
и усвајање навике читања код ученика, а осим непосредним 
свакодневним васпитно-образовним радом везаним за препо-
ручивање литературе за читање, може се постићи и спровођењем 
1 Википедија: „Математика, инжењерство, технологија и наука”, https://sr.wikipedia.org/

sr-ec/ (преузето 9. 10. 2020).
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различитих активности. Активности који се реализују у школској 
библиотеци подстичу ученике на читање, али и на размену 
мишљења, сарадњу и тимски рад, на међусобно уважавање, стицање 
компетенција, а то су важни предуслови за изградњу ученика као 
целовите особе. Ученици се у школској библиотеци оспособљавају 
да користе информације у свим облицима и на свим медијима.

Зато се поново питамо – популаризација науке и СТЕМ-а у 
библиотеци? Наравно. Мора се однекле (и у школској библиотеци) 
почети. „Школске библиотеке имају и запажену институциону улогу 
– уче младе људе да користе библиотеке и, још важније, помажу 
у настави писмености и стицању љубави према читању и учењу”.2 
Развој науке и технологије указује да је овладавање вештинама за 
учење у току целог живота потребно свима и да је, посебно данас, 
императив за квалитетан живот.

Успешни примери промовисања природних наука у школској 
библиотеци

Школски библиотекари ОШ „Душан Јерковић” у Ужицу, 
са ученицима и члановима библиотечке секције, обележавају 
годишњице, јубилеје, важне датуме, али не само оне који су везани 
за језик и књижевност. Израдом различитих паноа, о животу и раду 
наших или светских научника, покушавају да их приближе свима, 
на приступачан и занимљив начин. Поред тога, не мањка им ни 
необичних идеја, а неке од њих представљамо као успешне примере 
промовисања природних наука.

Уједињене нације прогласиле су 2019. годину Међународном 
годином Периодног система хемијских елемената,3 јер се те године 
обележавало 150 година од како је руски научник Дмитриј Иванович 
Мендељејев (6. марта 1869) представио Руском хемијском друштву 
свој пројекат „Зависност између релативне атомске масе и својстава 
елемената”. Његова структура била је базирана на сличностима 
елемената у хемијском понашању. Предвиђао је и својства дотад 

2 Majkl Gorman, Naše neprolazne vrednosti: bibliotekarstvo u XXI veku (Beograd: Filološki 
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007): 101.

3 „Век и по периодног система хемијских елемената” https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.
html:834427-Vek-i-po-periodnog-sistema-hemijskih-elemenata, Новости (преузето 9. 10. 
2020).
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непознатих елемената, а ову традицију наставили су млађи хемичари, 
те се за ових протеклих 150 година, убацивањем нових елемената, 
дошло до периодног система у облику у коме га ми данас познајемо. 
Овом обележавању, баш 6. марта 2019, придружили су се са 
ученицима VII и VIII разреда наставници хемије и школски 
библиотекари. Циљ је био да што више приближе Мендељејев систем 
ученицима – како се користи, његов значај у науци, јер до данас 
ниједан хемичар није оповргaо ову таблицу. Наставници хемије и 
библиотекари, у циљу популаризације науке, поделили су ученицима 
задужења и ученици су, по групама, најпре проналазили податке, а 
затим их представили свима осталима. Једни су проучавали 
биографију Мендељејева, други прикупљали претходне периодне 
системе, поједини откривали чињенице о Сими Лозанићу, 
најзначајнијем српском хемичару, који је међу првима у свету 
прихватио Мендељејевљев систем. Део ученика је израђивао паное и 
поставили су изложбу у холу школе, испред библиотеке (Слика 1). А 
остали ученици су под будним оком предметних наставника спретно 
изводили пет занимљивих огледа: доказивање база и киселина 
природним индикаторима, „вулкан”, добијање етанола, добијање 
„слонове пасте” и „фонтана” (Слика 2). Ученици су упознали 
различите садржаје, повезали библиотеку и хемију, обогатили своја 
знања и искуства, применили стечено знање и при томе се одлично 
забавили.4 Библиотекари и наставници хемије били су задовољни јер 
су још једном подстакли креативност и радозналост код ученика. 

                        Слика 1                                           Слика 2

4 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1707200572895532&set=a.2334112083537708 
(преузето 9. 10. 2020).
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Баш на рођендан, 28. маја 2019. године, ученици су обележавали 
140 година од рођења Милутина Миланковића, једног од највећих 
научника 20. века, на веома необичан и занимљив начин, опет у 
договору са својим библиотекарима. Успомене на ђачко доба 
Милутина Миланковића припремили су и приказали на великим 
одморима наставницима, а касније испред школске библиотеке и 
ученицима кроз мини-перформанс (Слика 3). Истражили су па 
изложили сећања и успомене на његово детињство, изабрали и 
говорили његове чувене мисли, занимљивости и открили најважније 
податке о животу и раду знаменитог српског научника, професора, 
најпознатијег по објашњењу дуготрајних климатских промена, а 
један ученик представљао је Миланковића у дечијем узрасту. 
Наставници су рекли да је оваква активност у току великог одмора 
за њих право освежење. Поред тога приређена је тематска изложба 
о животу и раду познатог научника и постављена у ходнику школе.5 
Мисао крилатица, којом су се руководили библиотекари, а коју су 
ученици истакли као веома важну и данас актуелну, је следећа 
мудрост Милутина Миланковића: „Треба привући пажњу ђаку, 
треба показати пут до решења. Неколико покушаја и ђак може 
заволети математику. Треба ученика заинтересовати за решење 
проблема, тада ће и ђак сам трагати за решењем”.6

Слика 3

5 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1707200572895532&set=a.2392282734387309 
(преузето 9.10.2020).

6 Ивана Суботић. Милутин Миланковић, (Чачак: Пчелица, 2017), 35.



103

Корак библиотеке 5/2020

У сарадњи са школским библиотекарима и наставницима 
техничког и информатичког образовања, у јуну 2019. године, 
библиотекари Народне библиотеке Ужице, спроводећи пројекат 
,,Дигитални грађанин,” 7 у склопу својих активности организовали 
су радионице из програмирања за ученике VI разреда. Тако су им 
омогућили да на интересантан начин уче основе програмирања, 
управљајући микро: бит рачунарима (микро: бит је џепни рачунар 
дизајниран за децу и почетнике, који уче како да програмирају, 
омогућавајући им да лако уносе идеје у „уради сам” дигиталне игре, 
интерактивне пројекте и роботику)8 и доступним додацима. Дечијем 
одушевљењу није било краја. Упознали су се и са BOSON 
комплетима, помоћу којих се развија способност програмирања. 
Једноставно програмирање, на занимљив и забаван начин, 
приближили смо ученицима, који су започели активности 
програмирањем смајлија, задовољни јер су откривали своје 
склоности и таленте у оквиру СТЕМ подручја (Слика 4). Данас све 
врсте библиотека теже да се трансформишу у центре за развој 
дигиталних компетенција, знања и вештина деце и одраслих, да се 
омогући приступ новим технологијама и алатима. Ученици су били 
одушевљени сазнањем да сви заинтересовани ове уређаје могу 
користити у Народној библиотеци Ужице, да се могу изнајмити и да 
могу и код куће да вежбају основе програмирања.

7 Народна библиотека Ужице учесник је регионалног пројекта „Дигитални грађанин” 
Института за развој и иновативност младих, чији је циљ да се омогући приступ новим 
технолпгијама и алатима за локалне заједнице. https://croatianmakers.hr/hr/digitalni-
gradanin-knjiznice-kao-napredni-centri-za-digitalne-vjestine/ (преузето 9. 10. 2020).

8 Siniša Minić i Dragan Kreculj. „Micro: bit u nastavi”, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/
pdf/1452-9343/2019/1452-93431913051M.pdf (преузето 9.10.2020).

Слика 4
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Непосредно пре увођења ванредног стања, услед вируса корона, 
у марту 2020. године, чланови библиотечке секције израдили су 
тематске паное поводом обележавања 85 година од смрти Михајла 
Пупина, а током месеца марта 2020. постављане су његове максиме 
у холу школе.9 Ученици су се бавили животом и радом Михајла 
Пупина,10 који је био научник, проналазач, професор на Универзитету 
Колумбија и носилац југословенског одликовања Бели орао, првог 
реда. Сазнали су да је добитник бројних научних награда и медаља, да 
је био члан Америчке академије наука, Српске краљевске академије 
и почасни доктор 18 универзитета. На другом часу секције било је 
предвиђено да се направи виртуелна посета Пупиновом музеју и 
његовој родној кући у Идвору,11 али до заједничке посете из просторија 
школске библиотеке није дошло, услед прекида реализовања наставе. 
Изложба о животу и раду Михајла Пупина постављена је онлајн на 
Фејсбук страници школске библиотеке. 12

Издвајамо још неколико активности којима смо приближавали 
природне науке у школској библиотеци. Сваке године са ученицима, 
у сарадњи са Стручним већем наставника математике, бавимо се 
бројевима, статистиком, вршимо анкетирања, проналазимо нове и 
занимљиве садржаје које приказујемо испред наше школске 
библиотеке, поводом обележавања Маја, месеца математике (Слика 
5), обележавамо Дан броја Пи, Дан науке у Србији, обележили смо 
140 година од рођења Алберта Ајнштајна (Слика 6) ...

9 Испред школске библиотеке ОШ „Душан Јерковић” сваке недеље, већ скоро читаву 
деценију, чланови библиотечке секције постављају по једну мудрост, пословицу, изреку, 
цитат, стих из песме, који исказују животне истине или ставове. https://www.facebook.
com/media/set/?vanity=1707200572895532&set=a.1707981749484081 (преузето 9.10.2020).

10 Милутин Тасић. Српски научници светског гласа, (Београд: Bookland, 2016), 81.
11 Виртуелни музеј – МихајлоПупин. http://www.muzejpupina.rs/
12 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1707200572895532&set=a.26936345475854

58(преузето 9. 10. 2020).
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Школска библиотека је право место за развијање животних 
вештина 

Сведоци смо брзог развоја информационих и комуникацијских 
технологија и њихове све веће употребе. Више се не може замислити 
дан без ИКТ. Школска библиотека је право место за развијање 
животних вештина и кључних компетенција неопходних за живот у 
савременом друштву. Слобода избора садржаја и осмишљавање 
многобројних различитих активности у 
школској библиотеци омогућавају 
ученицима да на прихватљив начин уче 
како се уклањају баријере, развија 
толеранција, прихватају различитости и 
учи, не само кроз књижевност и читање, 
већ и кроз практичан рад на различитим 
пројектима и кроз истраживачки рад на 
одређену тему. На тај начин се 
проблематизују различита питања и 
проналазе одговарајућа решења, јер су се 
начини на који данас деца уче променили.

Данашње друштво знања захтева интерактивност, ученици 
активније учествују у долажењу до информација, они од рођења 
живе у дигиталном свету. Али често и даље сматрају да је градиво 
математике, физике, хемије у основној школи тешко и незанимљиво. 
За успешније остваривање садржаја програма ових предмета 
неопходно је уводити ученике у њихов свет на занимљив и атрактиван 
начин, омогућити им да се искажу кроз креативност и способност, 
омогућити им да сами траже решења, а корелација одговарајућих 
наставних садржаја са школском библиотеком и тимски рад 
са школским библиотекаром може допринети да учење буде и 
забавније и успешније. „Потребно је непрестано бити у трагању 
за новим, другачијим и интересантнијим интерактивним моделима 
приступа потенцијалним читаоцима, који захтевају њихово активно 
учешће”.13 Зато је школски библиотекар права особа у школи која 
се труди да кроз различите начине омогући да „ученик током свог 
школовања стекне знање, али развије и своју креативност, формира 
13 Љиљана Косијер, Криза читања међу основношколцима и модели ублажавања њених 

последица (Нови Сад: Градска библиотека, 2017), 109.
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флексибилност у мишљењу, поседује толеранцију на различитост 
и отвореност ума”.14 Подстицањем радозналости и истраживачког 
духа код ученика, доводимо до развијања тежње да се померају 
границе, а самим тим да се превазилазе и решавају проблеми, како 
у школи,тако и касније у животу.

Школска библиотека, поред развијања навика служења књигом 
и културе читања, оспособљава ученике за самостално учење 
и коришћење различитих извора, а приређивањем различитих 
изложби интегрише наставне и ваннаставне садржаје и упућује на 
истраживање, на креативно и критичко мишљење. Ученици усвајају 
навике коришћења различитих извора знања и активан приступ 
учењу. Сматра се да „ учење није пасивни процес. Оно подједнако 
утиче на појединце и на друштво, а саставни део учења је учити 
како се дели”.15 Осим тога, међу члановима колектива, остварује 
се квалитетнија сарадња, уважавају се различитости и постиже 
међусобна боља комуникација.

Уместо закључка

Школски библиотекари требало би у својим библиотекама 
да подстакну децу и младе да се више заинтересују за природне 
и техничке науке, јер већина ученика сматра ове дисциплине и 
предмете тешким. А да би били ученицима што привлачнији, школски 
библиотекари имају начина да их заинтересују. Модерно доба захтева 
повезаност знања, све више се тражи интердисциплинарност, која 
се постиже развојем логике, аналитичког мишљења и подстицања 
систематичног начина размишљања. Другим речима, школска 
библиотека је право место и за подстицање СТЕМ образовања, и 
тај потенцијал школске библиотеке није довољно искоришћен. За 
разлику од класичне наставе у учионици, у активности школске 
библиотеке ученици се добровољно укључују кроз истраживачки 
рад и креативно изражавање. 

Саставни део рада, активности које реализују са ученицима 

14 Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић, Марина Јевтић, „Школски библиотекар 
неопходан чинилац успешног образовно-васпитног система”, Корак библиотеке: 
часопис за културу и библиотечко-информациону делатност бр. 3 (2018), http://www.
biblioteka-uzice.rs/korak_biblioteke.htm (преузето 9. 10. 2020).

15 Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku (Beograd: Clio, 2005), 239.
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и наставницима, за школског библиотекара јесте и евалуација, 
где кроз промишљање и анализу, школски библиотекар долази до 
нових сазнања о резултатима и свим аспектима свог рада. Уколико 
развијамо истраживачку културу у школи и критички се односимо 
према свом послу, и код деце и младих развићемо критичко мишљење 
и истраживачки поглед на свет. На тај начин школске библиотеке и 
библиотекари отварају нове светове. 
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Summary: The aim of this paper is to present certain activities of school librarians that 
contribute to students’ critical and research view of the world. The freedom to choose 
the content and the design of many different activities in the school library enable 
students not only to learn, but to acquire new knowledge in a different way, through 
independent research. In that way, students accept the school library as a great place 
to start lifelong learning, acquiring knowledge and interdisciplinary competencies at 
school. By marking the anniversaries of famous scientists, we provide students with 
the opportunity to discover data and connect new facts with existing knowledge and 
experience and get to know the school library and other contents, not only literature.

Key words: school library, school librarian, modern work methods, education, 
popularization of science, quality of knowledge, teamwork



109

Корак библиотеке 5/2020

Миланка Бабић Вукадинов                                          УДК 027.52(497.11)
Библиотека града Београда                                             341.7:316.72(497.11)
milabv@gmail.com

Зоран Здравковић
Библиотека града Београда
masterkiz@gmail.com

КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА И САРАДЊА БИБЛИОТЕКА 
СА ДРУШТВОМ НA ПРИМЕРУ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА 

БЕОГРАДА

Сажетак: Задовољавање различитих културних потреба, образовањe (доживотно 
учење, информатичка и медијска писменост) и информисање су главни задаци 
јавних библиотека, а Библиотеци града Београда, као највећој и најутицајнијој 
у Србији и Југоисточној Европи, то су већ традиционалне активности. Реализује 
их на начин којим проширује поље свог деловања: повећање броја корисника, 
повећање броја иновативних програма, техничко-информатичко осавремењивање 
простора. Визија библиотекара Библиотеке града Београда је да буде модерна, 
адаптибилна библиотека која прати све потребе својих корисника и шире локалне 
заједнице – мисија која се реализује свакодневно као њена трајна добробит. 
Кључне речи: Библиотека града Београда, културна дипломатија, очување, 
промоција и популаризација културног наслеђа.

Увод

Савремена библиотека данас ради у окружењу које се умногоме 
разликује од оног у коме је радила пре само тридесетак година. Њено 
поље деловања је у тој мери проширено да је готово неомеђено. Tо 
значи да њени корисници могу (и треба) да постану сви слојеви 
становништва. Активностима које библиотека спроводи, шаље 
се јасна порука о разноликости делатности које могу задовољити 
најразноврсније потребе читалаца. Она је место где се срећу знање 
и информација, подршка и оснаживање, разноразне културе и људи; 
oна је полазна тачка за нове видике.

Јавне библиотеке врше утицај у пет већих области јавног живота: 
образовање, друштвена политика, информације, културно обогаћивање 
и економски развој.1 Као никад раније, јавне библиотеке, захваљујући 
1 Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку (Београд: Clio, 2005), 43–44.
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новoj улози културне дипломатије и примени ИКТ технологије, 
добијају нову улогу у друштву и модерном визијом своје мисије, 
обогаћене новим задацима, доприносе демократизацији и свеукупном 
напретку целог друштва, дефинисаних чврстим законским оквирима, 
који подразумевају читав систем правних докуменатa.2 Савремено 
друштво и нове технологије родиле су и нове потребе читалаца који 
постају корисници, јер позајмљивање књига није више једина услуга 
библиотеке, или не она по којој се нека модерна библиотека препознаје. 
Ту су и други садржаји који је могу ставити на важно место на мапи 
културних институција у њеној локалној средини, па и шире.

Културна дипломатија – најлепше лице дипломатије 

Некада се моћ једне земље мерила економском и војном моћи. 
Почетак XXI века донео је прерасподелу глобалне моћи, где „мека 
моћˮ добија стратешки значај, а култура постаје поље те нове борбе, 
што најбоље одсликава парадоксалност савременог света.3 Осим 
тога „културном дипломатијом су обухваћени различити фокуси: 
од пропаганде, промоције „националне културе у иностранству, 
до успостављања дијалога, поверења и интерактивних културних 
односа”.4 Како се у информатичком добу политика (моћи) 
проширила и на поље „меке моћиˮ,5 тј. на поље „конкурентности 
2 Законски оквир рада библиотека: Закон о библиотечко–информационој делатности, 

2011; Закон о култури, 2013; Закон о културним добрима, 1994; Закон о старој и 
реткој библиотечкој грађи, 2011; Правилник о садржини и начину вођења регистра 
категорисане старе и ретке библиотечке грађе, 2011; Правилник о ближим условима и 
начину коришћења старе и ретке библиотечке грађе, 2011; Правилник о мерама техничке 
заштите старе и ретке библиотечке грађе, 2011; Смернице за дигитализацију културног 
наслеђа у Републици Србији, 2017.

3 Теоретичари културе верују да културна дипломатија не може да спречи војне и 
економске „сударе цивилизацијаˮ, али може да их учини мање вероватним или умањи 
њихове последице. Љиљана Рогач Мијатовић, Културна дипломатија и индентитет 
Србије (Београд: Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и 
телевизију: Clio, 2014), 16.

4 Исто, 28. 
5 Џозеф Нај је увео термин: „Културном дипломатијом су обухваћени различити фокуси: од 

пропаганде, промоције „националне културе у иностранству, до успостављања дијалога, 
поверења и интерактивних културних односа „меке моћи” (soft power) са значањем 
„способности придобијања жељеног путем привлачности пре него путем принуде или 
плаћања. Док „тврда моћ” претњи повећава утицај, дотле „мека моћ” има спососбност 
да привуче и убеди доминација „тврде моћи” је у опадању... Љиљана Рогач Мијатовић, 
Културна дипломатија и индентитет Србије (Београд: Факултет драмских уметности, 
Институт за позориште, филм, радио и телевизију: Clio, 2014), 31.
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кредибилитетаˮ, проузоркујући учешће многих разнородних актера, 
као што су: медији, невладине организације, корпорације, познате 
личности, то сви они „учествују у преносу информација и „продаји 
позитивне слике о земљи”.6

Теоретичари културе тврде да је култура мека моћ једног 
народа, а културна дипломатија мека дипломатија, свима 
прихватљива. Међусобно сусретање народа, упознавање различитих 
култура доприноси развијању способности разумевања суштине 
стваралаштва и бивствовања човека, а библиотеке су незаменљива 
позорница за игру духа и ума, као социјално и образовно одговорне, 
етички кредибилне и културно слободарске институције. Културна 
дипломатија Србије покушава да на почетку XXI века гради један 
нови (нациoнални, културни) идентитет који ће комуницирати са 
другим културама, јер је и сама мултиетничка и мултикултурална.7

Како је култура (и културна дипломатија) „продужетак идеја, 
информација, уметности и других аспеката културе међу народима 
ради подстицања међусобног разумевањаˮ8, можемо се запитати и о 
месту библиотека у таквом свету и у информатичком времену.

Међународна културна сарадња Библиотеке Града Београда 

Библиотека града Београда има богату палету активности 
којима представља једну од културних чворишта српске престонице. 
Њена међународна сарадња је вишестрана и врло плодотворна. 
Једна од најзначајнијих сарадњи је она са Централном библиотеком 
Кине, највећом јавном библиотеком у Кини, са око 2000 запослених. 
Споразум је потписан 2017. у Скупштини града Београда, у присуству 
градоначелника Београда и Пекинга, у оквиру манифестације „Дани 
Пекинга у Београдуˮ. 

Споразумом је предвиђено подстицање сарадње кроз низ 
активности, које укључују: размену запослених у библиотеци; 
промоцију библиотека, њихових фондова и културе њихових 

6 Исто, 15.
7 „Митска интерпретација прошлости Србије и стереотипне медисјке представе утицале 

су на одређивање симболичке позиције Србије у светуˮ. Љиљана Рогач Мијатовић, 
Културна дипломатија и индентитет Србије (Београд: Факултет драмских уметности, 
Институт за позориште, филм, радио и телевизију: Clio, 2014), 17. 

8 Исто, 31.
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земаља кроз различите културне програме (изложбе, предавања, 
представљање књига...), публикације, семинаре и друге активности; 
узајамно снабдевање фондова књигама и другом грађом путем 
међубиблиотечке размене, формирање посебних читаоница или 
специјализованих полица за књиге; заједничко учествовање у 
међународним пројектима који су од обостраног интереса. Гости из 
Кине поклонили су Библиотеци града Београда 200 репрезентативних 
књига о кинеској култури, уметности и цивилизацији на енглеском 
и кинеском језику, чиме је омогућено стварање посебног фонда 
у оквиру Библиотеке, намењеног свим нашим суграђанима који 
желе да боље упознају најмногољуднију земљу света. Сарадња 
са библиотеком у Шангају од 2018. такође доприноси културној 
дипломатији Србије са једном од највећих и најсавременијих 
библиотека на свету.

Прилика да се кинеска јавност ближе упозна са једним делом 
српске културе, књижевности, је учешће на Сајму књига у Пекингу, 
почевши од 2017. године, на коме су одржани разни културни 
програми, попут програма „Везе између усмене књижевности ХIX 
века, великих романа ХХ века и савремене српске књижевности” 
(2017).9 На Сајму су биле изложене књиге домаћих аутора преведене 
на кинески језик, одабрани наслови из актуелне песничке и прозне 
продукције, капитална монографска издања и теоријска литература; 
а све то подржано предавањем „Каиш и пут: међународна сарадњаˮ, 
синолога, директора Института Конфуције у Србији проф. Радосава 
Пушића, који је говорио о историји и развоју превођења дела 
из историје, филозофије и књижевности између Србије и Кине. 
Библиотека Града је 2014. године, кроз изложбу књига, показала 
одевање у Кини кроз историју, организовала Дане кинеског филма, 
а 2012. године била је изложба кинеског гонгби сликарства.10

Библиотека Града је одржала много програма којим је 
представила своје културно наслеђе од Канаде до Париза, од 
9 Разговор је вођен поводом јубилеја 250 година од рођења последњег рапсода у Европи 

Филипа Вишњића и 125 година од рођења нобеловца Иве Андрића.
10 Гонгби сликарство једно је од најстаријих у дугој историји традиционалне кинеске 

уметности. У овој врсти сликарства техника је у служби стварања привлачног, 
педантног и мирног цртежа. Гонгби одликује прецизан и јасан цртеж, светао колорит 
са наглашеним реализмом и поетичношћу. Он осамдесетих година 20. века добија 
другачији израз под утицајем нових источних и западних визуелних уметности. Његова 
суштина је у једноставној представи романтичног оријенталног шарма. 



113

Корак библиотеке 5/2020

Темишвара и Софије до Словеније. У Паризу, у Културном центру 
Србије 2019. године био је програм „Бити рокенрол у Србији”, подржан 
од Министарства културе и информисања. То је мултимедијални 
програм о историји рокенрола на просторима бивше Југославије, а 
кроз историју су их водили рок-новинар Предраг Поповић и проф. 
Михајло Пантић. У граду светлости представљена је изложба наше 
библиотеке „Српска књижевност и Велики рат”, у форми трибине 
са визуелном презентацијом, где је представљено стваралаштво 
српских писаца који су били учесници рата или су писали о њему. 
Иста изложба је гостовала у Мађарској, у Будимпешти, 2014. године, 
као део програма научног скупа „100 година од избијања Првог 
светског рата”, у организацији Српског института, Самоуправе Срба 
у Будимпешти и Српског културног клуба.11

Ближем упознавању два иначе блиска народа, Срба и Румуна, 
допринеле су и две изложбе. Једна је била у оквиру манифестације 
„Дан румунске културе у Библиотеци града Београда” (2013), 
у организацији амбасаде Румуније и Библиотеке, на којој је 
представљено стваралаштво румунских књижевника. Друга је била 
у Темишвару, 2013. године, на позив Савеза Срба из Румуније у 
оквиру „Дана срспке културе у Темишвару”, где је гостовала лепа 
изложба о Десанки Максимовић, уз глумачку пратњу Раде Ђуричин, 
која је говорила монодраму „Десанкине опоруке”.

У Столичној библиотеци у Софији, 2019. године, гостовала је 
изложба за децу „Био једном један лаф ‒ Душан Радовић”, у част 
писца који је поставио темеље савремене српске књижевности 
за децу, који је мултимедијални писац, будући да је у српској 
култури оставио траг радећи и као телевизијски уредник, новинар, 
афористичар. Подсећање на другог великог српског писца Бранка 
Ћопића реализовано је кроз „Документарну причу”, изложбу о 
животу и стваралаштву најпопуларнијег југословенског писца, која 
је гостовала у Словенији, у Копру, Мурској Соботи и Новом Месту. У 
програму су учествовали и чланови Културно-уметничког друштва из 
Новог Места, који су изводили песме и игре из Ћопићевог завичаја.

Сарадња са Русима била је вишенаменска: бесплатни курсеви 
руског језика за чланове Библиотеке у оквиру Руског кутка Сергеј 

11 Гостовала је и у Канади на позив Српске националне академије из Торонта, од 5. до 13. 
октобра 2015. године. 
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Михалкову Београду, затим књижевно-музички спектакл „Од Русије 
с љубављу”, московског ансамбла народних песама „ЛЮБО-
МИЛО”, који је донирао Руски фонд културе.12

Неке земље са далеких меридијана, било са Истока или океана, 
биле су нам сарадници и партнери у ширењу културе наших народа. 
У сарадњи са Друштвом српско-индонежанског пријатељства 
„Нусантара”, организовано је више предавања о привреди и култури 
ове далеке земље. Као што је рекао индонежански амбасадор у 
Србији Семуел Самсон, препреке због географске удаљености 
не смеју да буду разлог за недостатак информација и недовољно 
познавање локалних култура. Серија разговора који су одржани 
у Библиотеци су корак да се широј јавности приближи далека и 
пријатељска земља.13

Канада је земља у којој живи неколико стотина хиљада Срба и 
због тога врло важна земља за српску дијаспору. Покушавајући да 
премости километре и време, Библиотека Града је организовала више 
програма, чији су актери били канадски Срби, тј. Канађани српског 
порекла, или „чисти” Канађани. Једна изложба фотографија 2015. 
је подсећала на сарадњу Канаде и Србије: „Канађани, хвала вам! 
Канадске медицинске мисије у Србији 1914-1918”.14 Организована 
је у сарадњи Српске националне академије у Канади и Библиотеке 
града Београда, а уз подршку Амбасаде Канаде у Републици 
Србији. Издвајамо и изложбе у 2018. години: „Арт салон канадских 
Срба”, на којој су реномирани канадски уметници српског порекла 
представили свој рад београдској публици; као и оне из 2017. 
поводом обележавања 150. годишњице постојања Канаде и Дана 
Канаде, 1. јула.

12 Руски фонд културе – организација која делује под покровитељством Министарства 
културе Руске Федерације. 

13 „Nusantara”, серијом предавања у Библиотеци Града, помаже успостављању сарадње у 
области социјалних питања, уметности, образовања, културе, спорта, али и доприноси 
јачању и развоју политичких и економских односа и сарадњи између Србије и 
Индонезије, као својеврстан „мост” развоју укупних билатералних веза две државе, 
поручио је др Александар Раковић.

14 Изложбу чини 58 репрезентативних фотографија на којима се налазе канадски 
добровољци, лекари и болничарке у Србији, током преласка Албаније и на Солунском 
фронту. Многи од њих су постали носиоци највиших српских одликовања. Међу њима 
је и Лестер Б. Пирсон, некадашњи премијер Канаде, добитник Нобелове награде за мир, 
као и познати лекари са Универзитета у Торонту. Ауторка изложбе је Софија Шкорић, 
канадска држављанка српског порекла.
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Године 2012. Библиотека града Београда је била домаћин, у 
сарадњи са бразилском амбасадом, уметнику из Сао Паула Фабију 
Блек Линхаресу. Организована је изложба „Светлост и боје Бразила”, 
поводом обележавања Дана независности Бразила у оквиру културне 
размене са овом земљом. 

Оно што је специфично за Финску и по чему се препознаје у 
свету у најширим круговима је свакако скандинавски дизајн, чији је 
важан део и фински. Колико је дизајн важан, говори и податак да је 
амбасадор Финске Перти Иконен, на отварању изложбе, истакао да 
су иновације и дизајн од кључне важности за Финце, јер обликују 
њихов начин размишљања, и да се нада да ће изложба послужити 
као извор инспирације домаћој, београдској публици.

Библиотека Града била је сарадник у јединственом европском 
пројекту очувања успомена из Првог светског рата заједно са 
Europeanom, европском дигиталном библиотеком, архивом и 
музејом, у оквиру обележавања стогодишњице од почетка Великог 
рата. Заједно са Градском библиотеком у Новом Саду и Градском 
библиотеком „Владислав Петковић Дис” из Чачка, Библиотека 
града Београда организоване су активности прикупљања предмета, 
фотографија, писама, дописница, ратних дневника, одликовања 
и породичних сећања из периода Великог рата, под називом 
„Мобилизација сећања”.

Заштита и промоција културног наслеђа

Видљивост колекција на дигиталном небу је елемент културне 
политике. Дигитална култура ће протоком времена бити све јача, 
због могућности свеприсутности кроз време и простор, онако 
како усмена и писана нису никад биле. Корисницима ће бити на 
располагању више хиљада дигиталних објеката, а статус културног 
добра из ранијих времена биће надограђен новом могућношћу за 
креације и интеракције у свим контекстима једног активног и сада 
вишедимензионалног садржаја. 

Библиотека је још 80-тих година почела дигитализацију свог 
фонда. Прво је то било микрофилмовање, а данас се дигитализована 
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грађа може гледати на Dlibra и ResCarta дигиталној платформи.15 У 
овом тренутку постављене су 683 публикације, чије су теме претежно 
живот у Београду, његова историја, култура, урбанизам, финансије, 
јубилеји знаменитих Београђана и догађаја који су обележили живот 
нашег града.16 Од великог значаја је што Библиотека града Београда, 
као један од шест партнера, учествује у међународном пројекту 
„Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа 
у библиотекама” (Re-designing and co-creating innovative cultural 
heritage services through libraries).17 Пројекат траје две године и 
циљ је да мотивише друштво да се више укључи у идентификацију, 
чување и коришћење културног наслеђа, развијајући обуке и 
едукативне материјале за библиотеке, и чинећи их доступним на 
платформи Massive Open On-line Course (MOOC).

Други пројекат који истичемо је пројекат „Негујмо српски 
језик”, који се убрзо са (бео)градског нивоа проширио на републички. 
Бави се неговањем и заштитом српског језика, писма, опште језичке 
културе и писмености у Београду, започета је у априлу 2015. 
године уз учешће Секретаријата за културу, Филолошког факултета 
Универзитета у Београду и Библиотеке града Београда.18 Прва 
активност у оквиру акције била је кампања која је имала за циљ да 
се, уз учешће познатих личности и истицање различитих језичких 
поука, грађани подстакну да воде рачуна о томе како пишу и говоре, 
15 Дигитализована грађа Библиотеке Града може се наћи и на порталу Еуропеане – европска 

дигитална библиотека, архив и музеј. Корисници Еуропеане из читавог света сада 
могу приступати дигиталним објектима из различитих колекција (dlibra.bgb.rs и bgb.
locloudhosting.net) БГБ. Ове колекције располажу са 683 текстуална документа и 2680 
фотографија. Агрегација метаподатака се ради кроз пројекат LoCloud уз помоћ алата 
MORe. На овај начин постављена је основа која ће омогућити да и будући новододати 
дигитални објекти буду доступни на исти начин преко заједничког европског портала. 
Што се тиче трогодишњег пројекта LoCloud, њега води MDR из Лондона уз коориднацију 
Државног архива Норвешке окупља 33партнера из 26 земаља ЕУ, Норвешке, Турске 
и Србије чији је једини представник Библиотека града Београда. Подељен је у седам 
радних пакета. Библиотека Града учествује у свих седам радних пакета.

16 Посетиоци централне зграде Библиотеке града Београда могу да разгледају највредније 
публикације из дигиталне колекције БГБ путем интерактивног презентационог киоска 
са великим touchscreen екраном. Захваљујући Министарству културе и информисања 
које је подржало пројекат БГБ „Наслеђе на додирˮ, вредне старе и ретке монографске 
и периодичне публикације из дигиталне колекције БГБ, презентују се и промовишу на 
најсавременији начин, какав практикују само реномиране светске библиотеке.

17 Акроним пројекта гласи iTSELF (innovations for Turkey, Serbia, Estonia, Latvia and 
France).

18 Негујмо српски језик,http://www.negujmosrpskijezik.rs/ (преузето 29. 5. 2020).
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да се подигне ниво свести о значају неговања исправног писања и 
говорења. Да би се подстакла акција, одштампани су едукативни 
постери на којима су познате личности и одговарајућа (језичка) 
поука којом се разрешава језичка недоумица. Циљ акције је да се 
скрене пажња на важност очувања језика како би се очувала култура 
и важност чувања норми стандардног језика.

Акција је 2016. године проширена на целу територију 
Србије, као и на Републику Српску (у сарадњи са Народном и 
универзитетском библиотеком Републике Српске). У току 2017. 
године у циљу промоције акције „Негујмо српски језик” одржано је 
више радионица и за децу по целој Србији, у којима су деца учила 
како да чувају језик и писмо; организовани су сусрети са писцима; 
било је и сценских приредби у сарадњи са локалним образовним и 
културним установама; приказивани су едукативни филмови кратке 
форме и организовани бесплатни стручни семинари за наставнике 
српског језика и књижевности у сарадњи са Друштвом за српски 
језик и књижевност. Ово није била само акција за очувања српског 
језика и писма него и снажан подстицај читања, посебно што су ту 
поруку послали Библиотека, Филолошки факултет, Министарство 
и бројне јавне личности које су идол младих.19 „Осим одржавања 
добрих односа са јавношћу важна је и самопромоција, односно 
креирање идентитета организације која мора одговарати реалној 
причи и бити основа доброг имиџа у јавности”.20

Закључак

 Информатичка епоха је неумитно променила пословање 
библиотека и проширила поље деловања и структуру корисника. 
Сада свако може да пронађе у библиотеци неку активност која 
задовољава његове културолошке, образовне или професионалне 
потребе. Како би могле да испрате напуштање традиционалне улоге 
у друштву и да одговоре захтевима савременог доба, библиотеке 

19 Пратећи акције очувања српског језика и писма, Библиотека града Београда прикључила 
се многобројним институцијама и појединцима у раду на развоју првог народног 
граматичког дигиталног речника српског језикана адреси lab.unilib.rs.

20 Милица Матијевић и Виолета Ђорђевић, „Уметници као партнери у заговарању и 
лобирању за библиотеке”, О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање, 
промовисање, лобирање (Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2018), 54.
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су кренуле у реализацију програма који могу да их етаблирају 
као чворно место културних дешавања. То је библиотекама, као у 
неком спиралном умрежавању, донело нова искуства и проширење 
делатних капацитета.

Библиотека града Београда је, одговарајући на захтеве 
модерног библиотекарства, низом описаних активности, вршила 
и самопромоцију, у којој је квалитет понуђених активности 
одговарао месту које јој припада у престоници. Користећи велики 
број расположивих ресурса, креирала је добар имиџ у јавности, 
поткрепљен добрим програмима, који су задовољавали највећи број 
културних потреба већине корисника. Ми, библиотекари, они људи 
који живе са књигама и међу књигама, морамо нашим корисницима 
да покажемо „како ће библиотеке постати чврста тачка духовне 
лепоте око које је могуће окренути свет”.21 Библиотека града 
Београда је добро место за паметно и сврсисходно коришћено време 
у коме ће читаоци, бар за себе, осмислити бољи свет.
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Summary: Satisfying various cultural needs, education (lifelong learning, information 
and media literacy), information are the main tasks of public libraries, and Belgrade 

21 Звонко Поповић, „Енергија читалаца”, Лидерство у библиотекама (Београд: 
Библиотекарско друштво Србије: Филолошки факултет, 2007), 156.



119

Корак библиотеке 5/2020

City Library, as the largest and most influential public library in Serbia and Southeast 
Europe, are already traditional activities, which implements in a way that expands its 
field of activity: increasing the number of users, increasing the number of innovative 
programs, technical and IT modernization space ... The vision of the librarians of the 
Library of the City of Belgrade: a modern, adaptable library that follows all the needs 
of its users and the wider local community has become a mission that is realized every 
day as its lasting benefit. 

Keywords: Belgrade City Library, Cultural Diplomacy, Cultural Heritage Preservation, 
Promotion and Popularization.
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Драгана Ристановић          УДК 024.68:004.42COBISS/OPAC"2009/2019"
Народна библиотека Ужице                
dristanovic31@gmail.com

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА У НАРОДНОЈ 
БИБЛИОТЕЦИ УЖИЦЕ:

анализа пословања 2009-2019.

Сажетак: У раду је описан развој међубиблиотечке позајмице у Народној 
библиотеци Ужице. Анализиран je период 2009–2019. године, који је по 
свим статистичким подацима најуспешнији у пословању ове службе. 
Међубиблиотечком позајмицом библиотеке се повезују, унапређује сарадња 
и указује на евентуалне пропусте у набавној политици. Успостављањем 
јединственог Централног електронског каталога Србије на информатичкој 
платформи COBISS, библиотекари и корисници су у могућности да претражују 
фондове свих библиотека учесница овог пројекта и да на бржи и лакши начин 
дођу до жељених информација. 

Кључне речи: међубиблиотечка позајмица, Народна библиотека Ужице, COBISS.

Библиотеке у 21. веку суочене су са бројним изазовима. Пред 
налетом великог броја информација, интернетом, савременим 
комуникационим технологијама, храбро „одолевају” и као Дон 
Кихот у борби против ветрењача, боре се да помире традиционална 
и савремена поимања улоге библиотека данас. Како у мору 
информација којима смо изложени свакодневно, пронаћи ону 
праву, прикупити их, селектовати, класификовати и пружити на 
увид заинтересованим корисницима? Према подацима UNESCO-а, 
годишње се у свету објави око 700.000 књига, тако да укупан број 
објављених књига до сада износи око 135.000.000!1 Када се том 
броју додају серијске публикације, чланци објављени у њима у 
штампаном, или у електронском облику, као и информације које 
се могу добити и из других некњижних извора, схватамо колико 

1 www.nationalgeographic.rs/vesti/11827-koliki-je-ukupan-broj-odstampanih-knjiga-na-svetu.
html (преузето 8. 9. 2020).
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је озбиљан, стручан и аналитичан посао пред библиотекарима. 
Универзална доступност публикацијама (UAP), која се развија 
заједно са програмом Унивезалне библиографске контроле (UBC) 
имају за циљ да обезбеде Универзалан приступ информацијама 
(UAI), односно „стварање услова да свака публикација постане 
доступна сваком кориснику”.2 

Појава дигиталних библиотека 90-их година прошлог века, 
донела је бројне бенефите како корисницима тако и запосленима 
у библиотекама. „Дигитализација омогућава: заштиту вредних и 
ретких примерака; лакшу доступност информација и знања; бољу 
дистрибуцију грађе; комерцијализацију пословања библиотека, 
архива и музеја; афирмацију националног културног блага у ширим 
оквирима”.3 Највеће библиотеке у нашој земљи, Народна библиотека 
Србије, Библиотека Матице српске и Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић” своје највредније и најстарије збирке 
књига и периодике, у великој мери, дигитализовале су и учиниле 
доступним заинтересованима у земљи и иностранству. Многе 
библиотеке на локалном нивоу започеле су пројекте дигитализације 
како би приближиле богатство завичајних збирки: локалне новине, 
разгледнице, старе фотографије, позоришне и друге плакате, 
школске извештаје, летописе и др. 

Библиотеке своје фондове попуњавају на четири начина: 
куповином, поклоном, разменом и обавезним примерком. У 
целом свету не постоји библиотека која би могла испунити све 
захтеве својих корисника. Иако није вид набавке, међубиблиотечка 
позајмица на посредан начин може задовољити потребе корисника. 
По једној дефиницији, она је „пројекат који кориснику омогућава 
да набави публикацију или копију посредовањем библиотеке чији 
је члан од институције културе која је поседује”.4 По другој она 
„омогућава комуникацију фондова библиотека и пружа могућност 
корисницима да дођу до информација и материјала које библиотека, 
чији се фондови користе, не поседује”.5 
2 Александра Вранеш, Од рукописа до библиотеке (Београд: Филолошки факултет, 2006), 

232–233.
3 Исто, 87–88.
4 Исто, 145.
5 Владимир Јокановић, Лепосава Чукић, Основи библиотекарства (Београд: Народна 

библиотека Србије, 1991), 11.
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Када говоримо о међубиблиотечкој позајмици, првенствено се 
мисли на класичну позајмицу књига које се враћају, као и у данашње 
време све популарнију електронску испоруку докумената. Захтев 
који се упућује за позајмицу, добар је параметар да се сагледају слабе 
стране појединих колекција и збирки, како код оних библиотека које 
упућују захтев за позајмицу, тако и код оних које нису у могућности 
да одговоре позитивно. „Међубиблиотечку позајмицу и снабдевање 
документима чини неколико сегмената: материјал који се позајмљује 
(класични и дигитални документи), канали путем којим се позајмица 
обавља (класични и електронски вид) и корисници (традиционални 
и „невидљиви” корисници)”.6 

Међубиблиотечка позајмица (на енглеском језику „Interlibrary 
loan” скраћено ILL или „Document delivery service”) има дугу 
историју и примену. За успостављање институције међубиблиотечке 
позајмице у 20. веку, залагао се и Џеси Шир (1903–1982), амерички 
библиотекар и теоретичар библиотекарства. „Позајмица се углавном 
обавља за потребе научноистраживачког рада, те су се прве позајмице 
и почеле проводити у универзитетским библиотекама (Немачка, 
ХVI век)”.7 На Међународном конгресу библиотекара у Мадриду 
1935. године донесена су прва правила о међународној позајмици 
књига. Новим правилником, донетим на састанку Међународног 
библиотечког савеза, 1954. године у Загребу, омогућено је „свим 
библиотекама које усвајају тај правилник да најефикаснијим путем 
достављају и примају тражене публикације”.8

У Југославији је постојао Нацрт правилника о међубиблиотечкој 
позајмици књига. На седници Заједнице југословенских националних 
библиотека, 1963. године, усвојен је Споразум о међубиблиотечкој 
позајмици. Овим Споразумом међубиблиотечка позајмица се 
обављала преко националних библиотека као и других стручних 
и већих библиотека република. Споразум за међубиблиотечку 
позајмицу донет је 1978. године, на основу начела које су 1976. године 

6 Александра Павловић. „Међубиблиотечка позајмица – место, простор и промене”, у 
Креативне радионице у школској библиотеци. 1, уредник Александра Вранеш (Београд : 
Филолошки факултет Универзитета, 2011), 67.

7 Невенка Перуновић, Принципи набавне политике у библиотекама (Београд: Задужбина 
Андрејевић, 1997), 33–34. 

8 Коста Грубачић, Енциклопедијски лексикон библиотекарства (Сарајево: Завод за изда-
вање уџбеника, 1964), 185. 
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прихватиле Стални комитет IFLA за међубиблиотечку позајмицу и 
националне библиотеке. Библиотеке, потписнице овог Споразума су 
се обавезале да ће испуњавати своје обавезе.9 IFLA је 1987. године 
извршила ревизију и прерадила правила за Међународну позајмицу: 
Принципи и смернице за поступак. Последње ажурирање Смерница 
било је 2006. године. Многе библиотеке широм света су прихватиле 
и следе препоруке IFLA када је ова врста услуге у питању.10

Када се 2003. године у Србији започело са изградњом и 
реализацијом јединственог библиотечко-информационог система, 
у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије, успостављен је 
јединствени Централни електронски каталог Србије на информатичкој 
платформи COBISS. „Изграђен од каталога Библиотеке Матице 
српске, као највећег електронског каталога у том тренутку, и 
каталога Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић” у Београду и Југословенског библиографско-
информационог института. У тај систем данас је укључено 195 
библиотека из 153 установе (од чега је 35% јавних библиотека), са 
преко 1200 запослених, а Централни електронски каталог Србије је на 
крају 2012. године имао преко 2,5 милиона библиографских записа”.11 
Осам година касније, у COBISS су укључене 223 библиотеке, а каталог 
броји преко 3.515.258 записа, од тога: 2.061.791 записа за књиге, 
1.082.976 за чланке, 77.762 за часописе и 18.684 за ЦД и ДВД.12

На националном нивоу библиотеке су се интегрисале, на 
општу добробит како библиотекара тако и њихових корисника. 
Претраживањем фондова свих библиотека учесница овог пројекта, 
омогућен је бржи и лакши начин да се дође до жељених информација. 
Мале и неразвијене библиотеке су добиле могућност да уз помоћ 
већих, боље снадбевених библиотека, путем међубиблиотечке 
позајмице, изађу у сусрет савком кориснику и омогуће приступ и 
њиховим фондовима, штедећи тако време и новац. 
9 Владимир Јокановић, Лепосава Чукић, Основи библиотекарства (Београд: Народна 

библиотека Србије, 1991), 11.
10 Teresa M. Miguel, „Exchanging Books in Western Europe: A Brief History of International 

Interlibrary Loan“, International Journal of Legal Information the Official Journal of the 
International Association of Law Libraries volume 35, Issue 3, (2007) https://digitalcommons.
law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=ylss (преузето 12. 9. 2020).

11 Весна Ињац Малбаша, Е-библиотека (Београд: Clio, 2016), 170–171.
12 COBISS – Кооперативни онлине библиографски ситем и сервиси, https://sr.cobiss.net/

cobiss.htm (преузето 14. 9. 2020).
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Народна библиотека Ужице је укључена у систем Узајамне 
каталогизације од јуна 2004. године. Народна библиотека Ужице 
као најразвијенија и највећа библиотека у овом делу Србије, обавља 
матичне функције за Златиборски округ (Ариље, Бајина Башта, 
Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и 
Чајетина) као и на територији града Ужица. Она прати рад и врши 
надзор над радом библиотека, организује семинаре и води рачуна 
о сталном стручном усавршавању запослених у овим установама. 
Библиотекари су се увек трудили да испуне и оправдају очекивања 
корисника. Поред стручних савета, позајмљивањем књига из својих 
богатих фондова, пратили су „златна” правила библиотекарства 
која је поставио Ранганатан, а то је да поштујући време читаоца, 
обезбеде захтевану публикацију у релативно кратком времену и уз 
минималну новчану надокнаду. 

Народна библиотека Ужице је потписник Споразума о 
међубиблиотечкој позајмици књига и других публикација. За 
потребе својих чланова, као и за захтеве других библиотека, 
међубиблиотечку позајмицу обавља Одељење стручне књиге 
Народне библиотеке Ужице. Поштујући и држећи се начела 
узајамности, Народна библиотека Ужице даје на позајмицу књиге и 
скениране и фотокопиране чланке из периодике како библиотекама 
у округу, тако и свим библиотекама укљученим у COBISS систем. 
Сарадња је остварена и са појединим библиотекама у региону, као 
што су: ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске 
у Бања Луци, Национална и универзитетска књижница из Љубљане, 
Библиотека Универзитата у Источној Англији из Норича.

Новим Правилником о коришћењу библиотечко-информационе 
грађе и извора, пружању основних услуга и начину рада са 
корисницима Народне библиотеке Ужице из 2019. године, у 
поглављу о међубиблиотечкој позајмици, члановима 22–30, 
прецизно су дефинисани начини и услови за позајмљивање 
публикација из других билиотека, као и права и обавезе корисника. 
Међубиблиотечка позајмица обавља се у складу са Законом 
о библиотечко-информационој делатности и међународним 
правилима и стандардима, па тако позајмицом није обухваћена 
следаћа грађа: стара и ретка књига, референсне, периодичне публи-
кације и некњижна грађа. Да корисници не би остали ускраћени 
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за информације из ових публикација, обезбеђено је скенирање и 
фотокопирање у Библиотеци и слање електронском поштом. Рок за 
враћање позајмљених публикација зависи од правила библиотеке 
која позајмљује књиге, и износи од 15 до 30 дана. Наручена грађа 
може се користити искључиво у читаоници Одељења стручне књиге. 
Ради сигурности, наручена грађа, запакована на одговарајући начин, 
шаље се и враћа брзом поштом, а трошкове сноси библиотека, 
односно корисник који тражи позајмицу. Досадашња пракса је 
показала да међубиблиотечка позајмица функционише на високом 
нивоу и да до сада није евидентиран ниједан случај невраћања или 
оштећења грађе.

Истражујући о међубиблиотечкој позајмици у архиви Народне 
библиотеке Ужице, дошло се до закључка да евиденција о овој врсти 
услуге скоро да и не постоји. Један од разлога је тај што нису све 
библиотеке имале развијену међубиблиотечку позајмицу, као и сама 
немогућност да се има увид у каталоге фондова других библиотека. 
Комуникација међу библиотекама се сводила на информисање путем 
телефона и факсова, попуњавање образаца за међубиблиотечку 
позајмицу и слање препоручено поштом. Процес је био дуг, спор и 
неефикасан. Мање библиотеке су се, за међубиблиотечку позајмицу, 
најчешће обраћале Народној библиотеци Србије и Библиотеци 
Матице српске, као нашим највећим библиотекама од националног 
значаја, као и Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”, 
највећој високошколској библиотеци на овим просторима. Због 
тога је Одељење стручне књиге, 2009. године, оформило интерну 
базу годишњих извештаја, у којој се води евиденција о прецизном 
броју упућених и добијених захтева за међубиблиотечку позајмицу. 
Период од 2009. до 2019. године је, по статистичким подацима, 
најуспешнији и најрепрезентативнији када је у питању ова врста 
услуге, па ће у раду овај период бити и детаљније анализиран. 

У Годишњем извештају Одељења стручне књиге из 2009. 
године, за међубиблиотечку позајмицу, стоји да је за кориснике 
Народне библиотеке Ужице упућено укупно 19 захтева и да су 
добијена 4 захтева из других библиотека за позајмицу. У 2010. години 
број упућених позајмица из Народне библиотеке Ужице повећао се 
на 46, а на добијена 2 захтева, одговорили смо позитивно. Наредне, 
2011. године, Народна библиотека Ужице упутила је 39 захтева за 
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позајмице, а од НБУ je траженo и реализовано укупно 12 позајмицa. 
У току 2012. године, остварени су следећи резултати: НБУ је за своје 
кориснике упутила укупно 50 захтева за позајмице и одговорила 
позитивно на 10 захтева упућених на њену адресу. Година 2013. 
доноси благи пад у броју послатих захтева другим библиотекама и 
он износи 29 позајмица, али се зато Народној библиотеци Ужице за 
међубиблиотечку позајмицу обратило чак 26 библиотека из Србије и 
региона. На сваки захтев за позајмицу наша Библиотека је позитивно 
одговорила. Теденција благог пада у послатим захтевима приметна је 
и наредне 2014. године, и он је износио 24 упућена захтева, али се зато 
бележи изузетан скок од чак 70 упућених и реализованих позајмица 
Народној библиотеци Ужице. Наредна, 2015. година доноси благи 
скок од 50 захтева за међубиблиотечку позајмицу на годишњем нивоу 
упућених другим установама, као и 34 захтева добијених као молба 
за позајмицу из других установа културе. Даље се у извештају наводи 
да је Народна библиотека Ужице те године остварила добру сарадњу 
са народним, градским, универзитетским библиотекама, музејима 
и архивима у целој Србији као и да је настављена дугогодишња 
сарадња са Народном и Универзитетском библиотеком Републике 
српске. Занимљивост је да смо те године имали и захтев за позајмицу 
из Софије, односно послали су нам скениран чланак.

Последње четири године, број захтева за међубиблиотечку 
позајмицу бележи приличан пораст, па је у 2016. години остварено 
укупно 109 међубиблиотечких позајмица, од тог броја Народна 
библиотека Ужице је за своје кориснике послала 71 захтев, а од 
Народне библиотеке Ужице тражено је 38 позајмица. У 2017. 
години тај број је износио 96, из Народне библиотеке Ужице у друге 
библиотеке је упућено 66 захтева, а добијено и реализовано 30 
позајмица. Од 121 захтева у 2018. години, 87 је упућено из Народне 
библиотеке Ужице, а добијено 34, на које је позитивно одговорено. 
Најбољи резултати када је у питању међубиблиотечка позајмица 
забележени су у 2019. години, када смо се у име наших корисника 
обратили за позајмицу 134 пута, а добили 29 захтева из других 
библиотека, што укупно износи 163 позајмице.13

13 Документација архива Народне библиотеке Ужице, Извештаји о раду Одељења стручне 
књиге Народне библиотеке Ужицe  2009–2019. године.
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Међубиблиотечка позајмица у Народној библиотеци Ужице 
2009–2019. години

Године
НБУ упутила захтеве 
за позајмицу за своје 

кориснике 
Од НБУ тражене 

позајмице
УКУПНО

2009 19 4 23
2010 46 2 48
2011 39 12 51
2012 50 10 60
2013 29 26 55
2014 24 70 94
2015 50 34 84 
2016 71 38 109
2017 66 30 96
2018 87 34 121 
2019 134 29 163 

УКУПНО 615 289 904 

Народна библиотека Ужице остварила је, у периоду 2009–
2019. године, добру сарадњу са бројним народним, градским, 
универзитетским библиотекама и библиотекама бројних 
факултета, са музејима и архивима у целој Србији и региону, па и 
у иностранству. Највише се сарађивало са: Народном библиотеком 
Србије, Библиотеком Матице српске, Универзитетском библиотеком 
„Светозар Марковић”, са народним библиотекама из Пожеге, 
Чајетине, Пријепоља, Крагујевца, Чачка, Новог Пазара, Крушевца, 
Краљева, Ваљева, Сјенице, Смедеревске Паланке, Бора, Суботице, 
Горњег Милановца, Вршца, Пожаревца итд. Одлична сарадња је 
остварена и са виоскошколским библиотекама: Универзитетском 
библиотеком „Никола Тесла” из Ниша, Библиотеком Филолошког 
факултета у Крагујевцу, Библиотеком Филозофског факултета 
у Новом Саду, као и са библиотекама катедри за англистику и 
славистику Филолошког факултета у Београду. 
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Остварене су укупно 904 позајмице, од тог броја 615 захтева је 
Народна библиотека Ужице послала за своје кориснике, а добијено 
је 289 захтева од других библиотека и установа културе. Од укупног 
броја захтева за позајмицу, на 838 је позитивно одговорено, а 66 
захтева је остало без повратне информације. Треба истаћи, да је 
Народна библиотека Ужице на све захтеве упућене на њену адресу, 
одговорила позитивно. За међубиблиотечку позајмицу, поред 
осталих, обраћали су нам се: Универзитетска библиотека „Светозар 
Марковић”, Библиотека Матице српске, као и Народна библиотека 
Србије. 

Међубиблиотечком позајмицом нису се само повезале 
библиотеке и установе културе, већ и сами запослени библиотекари. 
Временом, како су потребе корисника за информацијама постајале 
садржајније, разноврсније и захтевније, тако су и библиотекари све 
више били упућени једни на друге и учили једни од других. Оправдати 
своје постојање, задобити поверење и задржати корисника, помоћи 
му када се чини да смо исцрпели све могућности, указати му на лепоту 
читања, истраживања и учења, штедети време, усмерити га на праве 
изворе информација, били су и остаће постулати међубиблиотечке 
позајмице. У временима која долазе, међубиблиотечка позајмица ће 
све више добијати на значају у пракси и теорији библиотекарства.
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Summary: The paper describes the development of interlibrary loan in the Public Library 
of Užice. The period 2009–2019 was analyzed, which according to all statistical data is 
the most successful in the business of this service. With the interlibrary loan, libraries are 
connected, cooperation is improved and possible omissions in the procurement policy are 
pointed out. By establishing a single Central Electronic Catalog of Serbia on the COBISS 
IT platform, librarians and users are able to search the funds of all libraries participating 
in this project and to obtain the desired information in a faster and easier way.
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ДОБРИ ПРИМЕРИ БГ ПРАКСЕ

Сажетак: Библиотека „Димитрије Туцовић” је културна установа која се 
труди да пружи што квалитетније услуге и богату понуду разноликих садржаја 
корисницима свих узраста, у складу са својим ресурсним капацитетом. За то 
је потребно да се библиотека отвори према корисницима и заједници и да та 
синергија помогне у њеном оживљавању. Циљ овог рада је да скрене пажњу на 
улогу, значај и добре примере програма Бг праксе у којем се ангажују студенти 
Београдског универзитета који својим радом учествују у напретку и развоју 
многих јавних предузећа. Бг пракса омогућава студентима да обављају стручну 
праксу и стекну практична знања, вештине и релевантно радно искуство током 
студија и на тај начин унапреде своје академско образовање. 

Кључне речи: пракса, студенти, библиотека, програми, практиканти.

Увод

Програм Бг пракса омогућава студентима да по јединственом 
моделу обављају стручну праксу у јавним и јавнo-комуналним 
предузећима, организационим јединицама Градске управе, 
установама културе, градским општинама и тако стекну практична 
знања, вештине и релевантно радно искуство током студија. На тај 
начин могли би да унапреде своје академско образовање. У овом 
раду преносимо искуство које смо стекли радећи годинама као 
ментори студентима који су похађали овај програм.  

Младима је потребно пружити шансу да покажу своје 
способности, да су корисни чланови заједнице и да имају таленат, 
а полазнике Бг праксе у Библиотеци „Димитрије Туцовић” у 
Лазаревцу подстицали смо да своје најбоље вештине искажу 
кроз рад са корисницима и на креативним програмима, као што 
су књижевне вечери, летње радионице и презентације. Сама 
чињеница да су корисни представља велику сатисфакцију, развија 
им осећај одговорности према раду и доприноси подизању њиховог 
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самопоуздања. Библиотека, поред рада са корисницима и вршења 
основне делатности, има улогу и да обезбеди равноправни приступ 
информацијама, њихову примену, информатичку и информациону 
писменост и учење на даљину за кориснике свих категорија и 
узраста. „Мноштво књига не чини библиотеку. У библиотеци су 
књиге и остали материјали систематски организовани, фондови су 
класификовани и каталогизирани, а позајмљивање материјала се 
одвија по одређеном систему”.1 

У данашње време у свим установама културе је мањак 
запослених и зато је потребно ангажовати што више младих кроз 
овакве програме. Библиотека „Димитрије Туцовић” труди се да 
обави све основне делатности са малим бројем запослених, а 
оно што чини једну установу јесу људи. Изговори и оправдања о 
недостатку финансија за програме и неадекватном броју запослених 
у погледу реализације програма и радионица су реалност, али уз 
предусретљивост и вољу лако се може успоставити сарадња са 
разним организацијама, удружењима и центрима за развој. „У култури 
понуде пројеката, неговање и одржавање ширег спектра партнерских 
односа постаје све важнији императив за организацију која се бори 
да дође до материјалних средстава. Партнерство формирано због 
неке специфичне понуде треба одржати и поново искористити за 
будуће понуде”.2

Дугогодишња сарадња и програми са студентима

Уназад већ десет година Библиотека „Димитрије Туцовић” у 
Лазаревцу има изузетну сарадњу са Центром за развој каријере, 
а кроз њихов програм ангажовали смо, сваке године, два или три 
студента током летњих месеци. Они су нам били велика помоћ у 
обављању библиотечких послова, реализацији летњих радионица и 
програма. Свакодневно прилагођавање компјутеризацији, праћење 
нових медија, ажурирање друштвених мрежа као и пружања услуга 
преко интернета довело је до потребе за ангажовањем нових младих 
људи за рад у библиотеци. Обучен и искусан кадар је драгоценост 
институције јер својим квалитетним радом анимирају нове 

1 Јасмина, Нинков. Библиотеке XXI века (Београд: Чигоја штампа, 2010), 73.
2 Исто, 58.
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кориснике и промовишу културно наслеђе. Већ годинама запослени 
у Библиотеци „Димитрије Туцовић” у марту започињу сарадњу са 
Центром за развој каријере, прикупљајући елементе за конкурс, 
пријављујући број жељених места и потребне квалификације 
студената. Слали смо описе потребних позиција и припремали 
промо активности, напомињући да је свим полазницима програма, 
током три месеца трајања праксе, обезбеђена накнада за топли оброк 
и превоз. Конкурс са свим детаљима о локацијама и позицијама за 
праксу, описом посла и потребном документацијом налазио се на 
сајту Центра за развој каријере (http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/
bgpraksa), а све то смо и ми поставили на сајт Библиотеке (www.
bibliotekalazarevac.org.rs). Истицали смо важне датуме везане 
за процес пријаве, предселекцију, селекцију кандидата, линк ка 
пријавном формулару за конкурс, као и „Водич кроз конкурс” са 
позицијама организованим према факултетима. 

Након организованог интегралног конкурса, добијали смо 
збирни извештај о предселекцији и документа која садрже списак 
предложених кандидата и њихове биографије организоване према 
дефинисаним позицијама за праксу. Са кандидатима је било 
неопходно обавити разговор, који је увек користан, односно процес 
финалне селекције након кога смо имали увид у квалитет кандидата. 
Ментор је уз помоћ својих одабраних колега обављао разговор, након 
кога су усаглашавали мишљења и вршили одабир практиканата. 
Нека од питања која смо најчешће постављали кандидатима су: да 
ли имају искуства у раду у културним установама, шта би волели да 
раде у библиотеци, знају ли какви се све послови обављају у нашој 
установи, имају ли искуства у раду са децом, медијима и старим 
лицима, шта их посебно интересује да науче да раде...

Записник о спроведеној селекцији и одабраним студентима 
прослеђивали смо на препоручене мејл адресе, ментори су 
обавештавали одабране кандидате да су примљени на праксу, 
честитали им и успостављали договор о почетку сарадње, а Центар 
је обавештавао студенте који нису одабрани у овом циклусу о 
резултатима селекције. Ментор је у контакту са студентима, усмерава 
их када и шта треба да раде, објашњава им потребно и увек им је на 
располагању. „Реформатори наравно вреднују образовање само по 
себи, то јест, оцењују га према томе колико појединцима омогућује 
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развој њихових способности и талената.”3 Полазници овог програма 
буду обавештени када је планиран први и последњи дан праксе, када 
се потписују уговори и да су у обавези да фотокопиран или скениран 
уговор доставе на захтев Центра за развој каријере, као и да су у 
обавези да након сваког месеца доставе кратак извештај о раду.

„Библиотечки радници, поред одговарајуће стручне квалифи-
кације, настављају са усавршавањем у циљу побољшања ефикасности 
рада, личног развоја и у складу са промјенама у окружењу”.4 Библиотека 
„Димитрије Туцовић” као институција културе, уметности и образо-
вања својим корисницима поред основних библиотечких услуга 
организује и пригодне програме, едукацију и радионице. Библиотека 
се данас прилагођава савременим потребама корисника који желе 
да се друже у библиотеци, чују нешто ново, едукују се и забаве. У 
разговору са новим младим колегама ментор схвата у којим пословима 
они могу највише истаћи своје способности, таленте и организацију. 
Неки су сређивали фонд, други штампали и лепили кодове на књиге уз 
ажурирање базе, неки радили са корисницима, а одређени осмишљавали 
и водили летње радионице. За почетак рада увек смо имали минимум 
програмских ресурса као што су простор, столице, столови, потрошни 
материјал, папир, оловке, бојице, озвучење и лаптоп. Уз креативност, 
вољу запослених и предусретљивости студената осмишљавали смо 
разне програме као што су „Читање бајки”, „Заиграј, запевај да видим 
одакле си”, „Са књигом је лепше”. Неопходно је да запослени, а пре 
свега ментор и студенти раде као тим, како би се успешно спроводила 
мисија и циљ библиотечког пословања. Практиканти који су одлично 
обављали послове истицали су да се осећају испуњено, задовољно, 
озбиљно и сврсисходно. Добри примери заједничког рада су летње 
радионице у којима су студенти са нама читали деци бајке, затим 
их препричавали и илустровали. Били су ангажовани и око фото-
конкурса „Са књигом је лепше” јер су ажурирали пристигли материјал, 
одговарали на мејлове и организовали жирирање. Студенткиња које 
је волела фолклор и народну традицију, у договору са ментором, 
организовала је радионицу на којој су деца учила наше обичаје, као и 
да играју коло и облачила су народну ношњу. Све научено су показали 
на завршној приредби „Жен’ се Миле док си леп”.

3 Гиденс, Ентони, Социологија (Подгорица: ЦИД, 1998), 263.
4 Билбија, Биљана, Основи библиотекарства (Бања Лука: Глас српски-Графика, 2004), 214.
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При крају једног циклуса програма Бг пракса, схватили смо да 
су се не само ментори, него сви запослени свакодневно ангажовали 
да младим колегама пренесу практична знања и помогну им у 
савладавању различитих изазова са којима су се сретали на радном 
месту. Ментори су проводили одређени временски период радећи 
са практикантима, посматрали их у радном окружењу, након чега су 
попуњавали евалуациони формулар о учинку студената, о томе шта 
је било добро, а шта би практикант требало да промени у будућем 
раду и да ли би неком продужили ангажовање на пракси, уколико се 
за то створе услови.

Лепа страна ове сарадње је, како су истицали полазници, њихов 
осећај прихваћености, разумевање и припадање колективу. Најчешће 
су студенти који већ годинама долазе у Библиотеку били део овог 
програма, а ми смо се увек трудили да им покажемо да су део наше 
установе, да су наши пријатељи који су нам помагали у организацији 
годишњица и других важних догађаја и након завршене праксе. За 
рођендане и на крају прогама поклањали смо им књиге, карте за 
позоришне представе смо им радо уступали и позивали их када смо 
организовали одређене обуке. Сви полазници су награђени 
бесплатним чланством. Библиотека је место где се људи сусрећу, 
друже и стичу нова искуства. Стало нам је да чујемо шта млади 
имају да кажу и предложе за допринос библиотеке јер смо ми увек 
спремни да помогнемо протоку њихових идеја, интерактивности и 
комуникативности у заједници, тако да је ова сарадња била на 
обострано задовољство.

               

У раду су коришће-
не фотографије из ауто-

рове приватне архиве.
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Управа Града Београда, Центар за развој каријере и саветовање 
студената Универзитета у Београду сваке године су позивали 
менторе и практиканте на свечано уручење потврда студентима 
у оквиру програма Универзитетске радне праксе у свечаној сали 
Скупштине града Београда. Ми смо се сваке године радо одазивали 
позиву, присуствовали свечаности и успостављали лични контакт 
са људима са којима најчешће путем мејлова комуницирамо и 
одржавамо успешну сарадњу већ годинама.

Закључак

Циљ програма Бг праксе је да млади стекну практична знања, 
вештине и релативно радно искуство током студија, унапређујући 
своје академско образовање. Препознавање важности идеје да 
концепт друштвено одговорног пословања постане интегрални део 
пословних стратегија библиотека, подстакла нас је да одржавамо овај 
вид сарадње. До сада је кроз програм Бг праксе прошло близу 2000 
студената са 27 факултета Универзитета у Београду. У претходним 
годинама Библиотека „Димитрије Туцовић” је ангажовала 14 
студената. Ове године је због појаве вируса обустављена пракса, 
али се надамо да ће се након изласка из ове ситуације наћи начин за 
спровођење овог вишестраначки корисног програма. Добре примере 
рада са младима сваке године наводимо у извештајима о раду, 
многобројне фотографије њиховог ангажовања на радионицама и 
програмима су сведоци тога, а њихове изјаве медијима допуњују 
узајамну архиву.

На крају можемо дати и одговор на питање да ли и какву 
корист од ове праксе имају библиотеке. Повећана посета, већи 
број уписаних чланова, навикавање младих да нам се придруже у 
библиотеци, добар углед међу осталим културним институцијама, 
много обављеног административног посла су само неки од 
показатеља колико је овај програм допринео раду наше установе.
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Summary: The Library „Dimitrije Tucović” is a cultural institution that strives to pro-
vide the highest quality services and a rich offer of diverse content to users of all ages 
in accordance with its resource capacity. This requires the library to be open to users 
and the community, and for that synergy to help revitalize it. The aim of this paper is to 
draw attention to the role, importance and good examples of the Bg practice program 
in which students of the University of Belgrade are engaged, whose work participates 
in the progress and development of many public companies. Bg internship enables 
students to do professional internships and gain practical knowledge, skills and rele-
vant work experience during their studies and thus improve their academic education. 
I would like to share the experience I gained working over the years as a mentor to 
students who attended this program.

Key words: practice, students, library, programs, interns



137

ПРЕВОДИ

Петра Концелман                                                                           УДК 727.8
Мартина Линтнер

БИБЛИОТЕКЕ У ИСТОРИЈСКИМ ЗГРАДАМА1 

„Библиотеке у историјским зградама” – тема која изазива 
различите реакције. Многи не знају ништа о томе. Други често имају 
пример за библиотеку у историјској згради. Историјском се сматра 
зграда која је саграђена пре 1945. Притом је она тада планирана као 
зграда библиотеке. Током година постајала је „историјска зграда”. 
Библиотеке у историјским зградама настају и променом намене. 
Прегледом настанка нових библиотека може се уочити да је више 
библиотека настало променом намене неке историјске зграде, него 
што их је настало новоградњом. Промена намене за библиотеку има 
и предности и мане.

Поред библиотека у овом процесу учествују и општине, 
Институције за заштиту споменика културе и евентуално, архитекте. 
Сви учесници имају различите интересе, при чему могу да настану 
конфликти. Овде ћемо видети да је претварање историјске зграде у 
библиотеку функционалнија алтернатива него новоградња. 

Библиотеке у историјским зградама – посматрано из различи-
тих углова Библиотека

Велики број новоизграђених библиотека налази се у зградама 
историјског карактера које су прилагођене потребама модерне 
библиотеке. Предност једне такве библиотеке је углавном добар 
положај, тј. зграда је смештена у центру и добро је повезана 
саобраћајним линијама. Виши степен свести код становништва, 
које се осећа сједињеним са зградом, интегрисанom са градом, 
доприноси томе да се пренебрегну препреке везане за библиотеку. 
Атрактивна, добро осмишљена и лепа спољашњост представља 

1 Превод дела: Petra Conzelmann i Martina Lintner, Bibliotheken in historischen Gebäuden. 
Bibliothek 25, 2001, Nr. 3,  str. 380-384
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атмосферски привлачну тачку. Вредности не морају да се огледају 
само у финансијској и функционалној, него и у области атмосфере. 
Карактеристике унутрашњег уређења наглашено одређују 
организацију простора библиотеке. Ако је зграда под заштитом 
државе, библиотека ће се прилагодити оном што јој стоји на 
располагању. У складу с тим, могу да настану различита решења 
која ће допринети променама у библиотеци, а корисницима ће 
пружити несвакидашњи доживљај.

Проблеми се јављају због захтева за модерном организацијом 
библиотеке, који су често у супротности са оним што зграда, која 
је под заштитом државе, може да пружи. Самим тим су слобода 
планирања и слобода уређења библиотеке јако ограничени. С једне 
стране, интеграција елемената, које треба очувати, има предности 
и пружа библиотеци одређену дозу посебности. С друге стране, 
интеграција је често тешко остварљива и може у знатној мери 
да омета организацију процеса рада. Проблематична је, нпр., 
ситуација с простором, где треба да се омогући функционална 
подела простора. Да ли зграда може да пружи потребан простор? Да 
ли постоји могућност за даљи развој? Исто тако треба размотрити 
какав је прилаз згради и како је замишљено унутрашње отварање. 
Да ли су постојеће степенице прилагођене потребама библиотеке? 
Да ли се налазе на одговарајућем месту? Да ли је могуће уградити 
лифт за кориснике са посебним потребама?

Стандардан проблем код историјских зграда су статички 
услови који представљају знатан терет за библиотеку. Данашњи 
статички захтеви често долазе у конфликт са старим грађевинским 
правилима. Што се тиче дневног светла, светлосни услови 
у историјским зградама често овисе о типу зграде и неретко 
представљају велики проблем. У многим зградама прозори су 
мали и немогуће је проширити прозорске отворе или уградити 
нове. Следећи проблем старе градње је што није прилагођена 
новим техничким захтевима и очекивањима. Зато су у области 
кућне и светлосне технике потребни сложени додатни радови, 
или комплетне нове инсталације. Због тога морају, нпр., да се 
направе многи нови електрични прикључци, који би корисницима 
и сарадницима обезбедили довољно места за употребу слушалица 
и компјутера. Осим тога, ове зграде не одговарају данашњим 
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сигурносним мерама. Захтеви за грађевинским надзором јавних 
зграда, као нпр., заштита од пожара, споредни излази итд., морају 
да се узму у обзир и да се реализују.

Општина

Подстицаји за општину да се побрине за библиотеке и друге 
јавне установе у историјским зградама, обухватају грађевинску, 
привреду и социјалну област. Коришћењем на прави начин, зграда 
се чува од пропадања и рушења. Мере санирања су од велике 
важности за имиџ неког места. Успешне промене намене дају 
допринос и туристичком маркетингу. Отварање јавних установа, 
богатих публиком, доприноси оживљавању, уважавању и порасту 
животног стандарда тих области. Грађани се поново идентификују 
са својим градом. Финансијски подстицаји општине јављају се у 
облику донација, кредита и пореских олакшица. Неповољно је, што 
је неизвесно детаљно предвиђање у погледу новонасталих трошкова.

Заштита споменика културе

Појам заштите споменика културе обухвата заштиту и 
одржавање предмета од историјске, уметничке, или научне 
вредности, чији је садржај од јавног интереса. У складу с тим, 
под заштитом су ствари, делови или групе који потичу из старина. 
Притом се временска граница дефинише увек изнова и о њој се 
расправља (нпр. очување немачких граничних објеката).

Експанзијом појма заштите споменика културе (супротно 
мањем броју изванредних културних добара ранијих генерација), 
данас нам стоји на располагању велики број историјских зграда 
које су заслужиле да буду очуване. Оне се бирају према одређеним 
критеријумима. Зграда може бити подложна очувању из уметничких 
(нпр. реткост као представник стила), научних (нпр. значај за 
науку о уметности), техничких (нпр. занатски или технички 
квалитет извођења), историјских (нпр. места где су се одиграли 
важни догађаји), или грађевинских (нпр. остатак неке грађевинске 
концепције) разлога. Посебан, више субјективан критеријум 
представља јавни интерес за очувањем неке грађевине. Очуване 
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историјске зграде одишу отпором, пружају сопствени културни 
идентитет. Многи људи више цене насеља која су изникла у кратком 
временском периоду, него конструисана насеља (нпр. градове-
спаваонице). Последњих година се рециклажом све више постиже 
очување ресурса. 

Задаци заштите споменика културе су, поред заштите грађевина 
(од рушења и непрописног мењања) и одржавања (обнављањем) још 
и инвентар и заступање у јавности, да би се добио лоби за „старине”. 
Задаци заштите споменика културе утврђени су законима о заштити 
споменика културе савезних држава.

Архитекта

Задатак архитекте је да направи креативан концепт за 
индивидуалне и друштвене захтеве. Притом он мора да усклади 
различите интересе.

Корисник, тј. библиотека, жели да се испуне њени захтеви 
везани за простор и функције. Ово би требало да се уклопи у оно 
чиме зграда већ располаже. Подразумева се да треба да се испуне и 
специјални захтеви библиотеке, нпр. захтев везан за статику, као и 
осветљење. Зграда треба да задржи своје карактеристичне особине. 
Архитекта мора да ради у корист историјског материјала, а не против 
њега. То захтева добро познавање историјских конструкција.

Задатак заштите споменика културе је да изглед зграде буде што 
приближнији оригиналу. Пошто је одговарајуће коришћење најбоља 
заштита, а често захтева преправке, оно подлеже опорезивању. 
Опорезивање треба да гарантује да ће се на згради задржати 
одговарајуће карактеристике. Грађевинско право, као и прописи о 
заштити од пожара гарантују да ће зграда бити безбедна за кориснике, 
тј. за јавност. Пошто старије зграде не одговарају данашњим 
прописима, мора да се направи компромис између Институције за 
заштиту споменика културе и безбедности зграде. Задатак архитекте 
је још и да води грађевинске радове и организује грађевинске мере. 
Oне обухватају прелиминарне прегледе, израду и испитивања описа 
рада, контролу рада и документацију везану за грађевинске мере.

превела са немачког Јелена Поповић
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ПОВЕСНИЦА ЕВРОПСКИХ БИБЛИОТЕКА ДО 16. ВЕКА

Библиотека кроз време: прилози општој историји библиотека до 16. века. 
Приредила Гордана Стокић Симончић. Панчево: Градска библиотека; 
Београд: Филолошки факултет, 2017, 261 стр.

Крунски доказ да, према речима руског писца Сергеја 
Булгакова, рукописи не горе, јесте судбина једне од најславнијих 
библиотека током историје људског друштва. Александрија, град у 
којем се књижница налазила, памти три уништавања ове библиотеке 
током хеленистичког периода (траје од 4. века п.н.е. до 30. године 
п.н.е.) као и њено обнављање почетком 21. века. Монографија 
Библиотека кроз време1 у издању Градске библиотеке Панчево и 
Филолошког факултета Универзитета у Београду (2017) доноси 
информације не само о уништавањима Александријске и других 
библиотека у прошлости, већ и о стварању нових средишта знања. 
На Блиском Истоку, античкој Грчкој и у временима када је арапски 
свет био на врхунцу славе, створене су и одржаване, како наводе 
аутори Библиотека кроз време, збирке свитака, кодекса и књига. 
Оне и данас, вековима након формирања колекција, плене својим 
интелектуалним и визуелним садржајима.

Једанаест стручњака за историју библиотека, у петнаест 
текстова, подељених у пет целина (укључујући уводни текст 
Гордане Стокић Симончић и завршни Жељка Вучковића) пишу о 
библиотекама хуманизма и ренесансе (14–16. век), хришћанским 
библиотекама кроз историју, уз допринос које њиховом профили-
сању дају оснивачи (Александар Јерусалимски, Аурелије Аугустин), 
као и о просторијама за читање књига у Византијском царству. 
Пажња је усмерена ка училиштима у турском друштву, у којем је 

1 Библиотека кроз време: прилози општој историји библиотека до 16. века, прир. Гордана 
Стокић Симончић, ур. Горан Траиловић и Гордана Стокић Симончић (Панчево: Градска 
библиотека; Београд: Филолошки факултет, 2017).
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књига заузимала веома важно место и значајним личностима који 
су утицали на развој књижне културе у медитеранским и угарским 
земљама. Тако је текст посвећен Манојлу Хрисолори, који је био 
„један од засигурно највећих ерудита Византијског царства на 
прелазу из 14. у 15. век”2 и хуманистичкој библиотеци угарског 
краља Матије Хуњадија – Корвина (1440–1490). Намењена је 
јавности која је, читајући на српском језику о историји библиотека 
и њеној важности за свеукупни развој друштавâ у којем послују, у 
прилици да употпуни своја знања из опште и националне историје 
библиотекарства. „Имајући у виду недостатак домаће публикације 
која се бави историјским развојем библиотека, нарочито оних 
древне епохе”,3 монографија Библиотека кроз време информише 
о низу владара који су оснивали и подржали оснивање библиотека 
саопштавајући чињенице о друштвеним условима и економском 
потенцијалу држава у којем су формиране. Једнозначан закључак 
библиотекара, чији су радови у књизи заступљени, јесте да су за 
оснивање, развој и унапређење рада установа за чување књига и 
другог библиотечког материјала потребне стабилне социјалне 
прилике. О спремност мецена да финансијским средствима 
обезбеде инфраструктуру за несметано пословање установа културе 
пише Бранка Драгосавац на примеру краљева династије Птоломеја. 
У двадесетом веку познат је филантропски рад америчког 
индустријалца Ендрјуа Карнегија, чијим су средствима изграђене 
институције, међу њима и зграда Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић” у Београду. 

Издање Библиотека кроз време обилује констатацијама које 
проширују сазнања о књижној култури у земљама Медитерана 
и Средње Европе. Од Блиског истока (да се остаци најстаријих 
библиотека налазе на тлу данашње Сирије, саопштава Гордана 
Стокић Симончић), преко манастирских и библиотека у Источном 
Римском царству (типологију установа у Византији излаже 
Наташа Иветић) до библиотека у времену Османске царевине (које 
истражује Мирјана Маринковић), наводе се подаци о збиркама 
старих и ретких књига и других раритетних издања. Начин 
2 Предраг Мутавџић, „Манојло Хрисолора и прва хуманистичка грчка библиотека у 

Италији”, у Библиотека кроз време, [137]. 
3 Гордана Стокић Симончић, „Увод или чему нас учи историја библиотека”, у Библиотека 

кроз време, 9.
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њихове обраде, презентације и заштите јесте у средишту пажње 
истраживача у монографији којој је посвећен овај текст. Историја 
књиге и њени рефлекси према савремености (из којег је једино и 
могуће посматрати историографске изворе) намеће бројне закључке 
о природи историјских токова и начинима њихових истраживања. 
У монографији је писано и о библиотекама филозофа (Платон, 
Аристотел, Ориген), владара (Асурбанипал, цар Константин) и 
песника Франческа Петрарке и Ђованија Бокача у ренесанској 
Италији...

Поднаслов монографије Библиотека кроз време, чији су 
рецензенти Десанка Стаматовић, Радомир В. Ивановић, Радивој 
Радић и Милена Максимовић, гласи: „прилози општој историји 
библиотека до 16. века”, а у истраживањама се, осим европских 
искустава, бележе и српски рукописни и штампани извори у 
скрипторијима и манастирима средњовековне Босне, у Далмацији 
и на Светој гори. Валидна констатација Ненада Идризовића да се 
„као први облик хришћанске библиотеке појављују (се) црквено-
општинске библиотеке”4 важи и за српске владаре од Светог 
Саве до Стефана Лазаревића. У њиховим су се одајама, од самог 
оснивања српске средњовековне државе, налазиле збирке књига и 
црквених предмета. Српска књигохранилишта (термин је из списâ 
Светог Саве) припадале су, потврђено је додатним истраживањим 
представљеним у монографији, византијском културном кругу, 
чије присуство остаје живо вековима након пропасти српске 
средњовековне државе крајем 15. века. 

Издање Библиотека кроз време: прилози општој историји 
библиотека до 16. века употпуњено је уводним текстом Гордане 
Стокић Симончић и резимеима радова свих ауторâ на енглеском 
језику. Публикација садржи три регистра (Регистар библиотека, 
имена и аутора) ,чиме је овај културни подухват приведен крају. На 
источној обали александријске луке, како пише културни историчар 
Синиша И. Ковачевић, подигнута је и 2002. године отворена на 
кориснике, нова зграда Александријске библиотеке. „Познато 
је да су наши издавачи један примерак фототипског издања 
„Мирослављевог јеванђеља, тих дана поклонили обновљеној 

4 Ненад Идризовић, „Црквено-општинске и велике хришћанске библиотеке у периоду од 
3. до 5. века”, у Библиотека кроз време, [75].
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Александријској библиотеци. Интересантно звучи да је у првобитни 
фонд нове библиотеке укључен и поклон из Библиотеке Матице 
српске, уз избор књига из њене издавачке продукције”5 – наводи 
Синиша И. Ковачевић. 

Завршно поглавље монографије посвећено је анализи односа 
између различитих дисциплина које истражују науку о књизи. 
Закључак или зашто је штампарство заувек преокренуло историју 
библиотека текст је Жељка Вучковића у којем коаутор књиге 
Библиотеке и идентитет анализира друштвени аспект библиотечко-
информационе делатности од Јохана Гутенберга (око 1400–1468) до 
нашег времена. Посматран је утицај који је штампање Библије у 42 
реда (штампао ју је први типограф у Европи 1455. године) извршило 
на рукописно наслеђе с једне стране, као и будућу, електронску 
књигу, с друге стране. Жељко Вучковић књигу дефинише као 
јединство њених материјалних одређења, интелектуалних садржаја 
мерених утицајима на друштвене и културне процесе и закључује: 
„Цивилизација штампане књиге, на којој наша друштва почивају 
већ више од петсто година, замењује се електронским екраном и 
дигиталном писменошћу”.6 

Потреба за издањем попут публикације Библиотека кроз време 
годинама се указивала. Употпуњена је празнина у библиотечко-
информационој литератури о Александрији и другим библиотекама 
(не само) античког света. Иако издавачки планови депозитних и јавних 
библиотека у Србији тематизују историју библиотекарства, на нашем 
простору није се, од тренутка објављивања Библиотеке кроз време, 
појавила публикација сличног квалитета нити свеобухватности.7 
Изузетно промишљену издавачку продукцију Градске библиотеке 
Панчево, када је у питању стручна библиотекарска литература (са 
нагласком на историју библиотекарства код нас и у иностранству) 
следио је мали број осталих установа које књигу чувају. Време 
од 2017. године није, нажалост, искоришћено за информисање 
читалачке публике у Србији о библиотекама хеленског и арапског 
5 http://kulturniheroj.com//?s=aleksandrija&x=0&y=0
6 Жељко Вучковић, „Закључак или зашто је штампарство заувек преокренуло историју 

библиотека”, у Библиотека кроз време, 206.
7 Издвајају се зборници радова са научних скупова под називом Библиотеке и идентитет 

у издању Градске библиотеке Панчево (2017; 2019) и зборници Стручно-научног скупа 
Библионет (2007–2020), на којима се излаже, између осталог, и о историји библиотечко-
информационе делатности. 
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света. Овај приказ писан је с намером да подстакне будућа 
истраживања о прошлости српских библиотека и оних временски и 
просторно удаљених. Јер, „Александрија“ је свуда око нас, а Михаил 
Булгаков био је потпуно у праву. 



146

ПРИКАЗИ

Гордана Стевић
Народна библиотека Пожега
gordanastevic1962@gmail.com

ПРВИХ 150 ГОДИНА ПОЖЕШКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Јасминка Лаловић Ђурић, Гордана Стевић, Даниела Скоковић. Народна 
библиотека Пожега: 150 година од оснивања Читаонице у Пожеги. 
Пожега: Народна библиотека Пожега, 2019, 189 стр.

Народна библиотека Пожега је 2019. године обележила 
150 година од оснивања прве Читаонице, појаву прве културне 
институције и почетак организоване библиотечке делатности у 
вароши на Скрапежу. Значајан јубилеј Библиотека је, поред свечане 
академије, обележила и објављивањем монографије Народна 
библиотека Пожега: 150 година од оснивања Читаонице у Пожеги, 
аутора Јасминке Лаловић Ђурић, Гордане Стевић и Даниеле 
Скоковић.

Судећи по уводним речима, оснивање читаоница у пожешком 
крају током 19. века и народних књижница у 20. веку, представљало 
је значајну културну претходницу у настанку и организацији Народне 
библиотеке у Пожеги, а готово сва грађа за израду монографије 
сачувана је у Завичајном одељењу, па су нимало лак посао израде 
монографије с правом прихватиле библиотекарке пожешке 
библиотеке. 

Монографија Народна библиотека Пожега: 150 година од 
оснивања Читаонице у Пожеги се састоји из два дела: Од прве 
читаонице до градске библиотеке у Пожеги: историјат и Народна 
библиотека Пожега: данас за будућност. Први део монографије 
(аутор Јасминка Ђурић Лаловић) говори о појави првих културних 
институција у пожешком крају (читаонице) и богато је илустрован 
фотографијама и факсимилима докумената из 19. и прве половине 
20. века, које се чувају у фонду Библиотеке, као и о настанку 
Градске библиотеке и њеном пословању 1955–1995. године. У 
овом исцрпном историјату библиотечке делатности у том периоду, 
представљен је развој установе, решавање просторних проблема 
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и попуњавање фондова, формирање одељења и огранака, али и 
појединачни допринос директорȃ Библиотеке укупном напретку 
установе. Посебно је указано на улогу Библиотеке у културном 
животу града као и на признања која су сукцесивно стизала, како 
установи, тако и руководећем кадру у том периоду. Најзначајнији 
догађај за Народну библиотеку Пожега било је доношење одлуке 
о замени постојећег простора Библиотеке са пословним простором 
Градског одбора СПС у згради друштвено-политичких организација 
у Улици краља Александра 8, на месту где се Библиотека и данас 
налази. Адаптацијом простора и пресељењем библиотеке у нову 
зграду завршена је једна етапа у историјату ове установе. Било је 
то 24. маја 1995. године и то је датум обележавања Дана установе, а 
од 2001. године тај дан, Св. Ћирило и Методије, обележава се и као 
слава Библиотеке.

Други део монографије Народна библиотека: данас за 
будућност (аутори Јасминка Ђурић Лаловић, Гордана Стевић и 
Даниела Скоковић) приказ је развоја и напретка, аутоматизације 
библиотечко-информационе делатности, популаризације књиге и 
читања у локалној средини и позиционирање Библиотеке у српском 
и светском библиотекарству. У овом делу представљена су одељења 
пожешке библиотеке, посебни фондови, библиотеке целине, 
легати и фонд старе и ретке књиге. Посебно поглавље припало 
је издавачкој делатности Библиотеке и њеним најзначајнијим 
подухватима као што је часопис за историографију Пожешки 
годишњак и књига Пожега у 19. и првој половини 20. века аутора 
Миодрага Глушчевића. Представљање културних програма 
пожешке библиотеке илустровано је великим бројем фотографија, 
плаката и позивница, које сведоче о интересовањима квалитетне 
читалачке публике, по којој је Пожега постала препознатљива. 
Посебно поглавље у монографији описује међународне пројекте и 
сарадњу Библиотеке у Пожеги и јединствен фестивал промовисања 
и популаризације сликовница као првог читалачког интересовања 
сваког детета – Међународни фестивал сликовница „Чигра”. 
Последња два поглавља припадају управницима и радницима 
Библиотеке од оснивања Градске библиотеке до данас.  

Ова, друга по реду монографија пожешке библиотеке, изузетно 
је прегледна, богато илустрована и доприноси бољем сагледавању 
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духа времена, али и друштвених прилика у којима је Библиотека 
настајала, расла и развијала се, али и сагледавања потреба новог 
времена, као што је проширење овог простора, сада већ премалог 
да задовољи потребе читалаца и жеље запослених за напретком 
и усавршавањем. Она представља веома значајан допринос 
проучавању историје пожешке вароши, нарочито настанка и развоја 
њених културних институција. 
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Мирјана Димитријевић Станковић 
Народна библиотека Ужице
mira.d.stankovic@gmail.com

 

БИБЛИОТЕЧКЕ ЗБИРКЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
Приказ књиге: Посебне збирке у контексту заштите културног наслеђа 
и као подстицај културног развоја: зборник радова са међународне 
конференције Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије, 
Београд, 2–4. октобар 2017. уредници Маша Милорадовић, Дејан 
Вукићевић. Београд: Народна библиотека Србије, 2019, 775 стр.

Врсте и број посебних збирки разликују се од библиотеке 
до библиотеке. У зависности од врсте фонда или његовог опсега, 
свака библиотека организује посебне збирке. Ове збирке, због 
своје посебности, захтевају посебне услове чувања и коришћења. 
У посебну збирку се може издвојити и она грађа која носи 
информације у форми слике или звука. Ако се вратимо у прошлост 
још даљу од седамдесет година, видећемо да је историја посебних 
збирки веома стара. Паралелно са појавом писма, јављају се 
и прве библиотеке: Асурбанипалова у Месопотамији, чувена 
Александријска библиотека древног Египта, као и друге које су 
имале за циљ да се сачува писана реч. Током 19. века у Србији су 
основане најзначајније културне институције као што су Народна 
библиотека (1832) и Народни музеј (1844). Јанко Шафарик, који је 
библиотеком управљао од 1861. године залагао се за истраживање 
и прикупљање старих књига, новца и печата за које је предлагао 
да се „о трошку владе сакупљају и објављују”.1 Доласком Стојана 
Новаковића на чело Народне библиотеке доносе се и посебни 
закони и правилници о уређењу и раду Народне библиотеке. 
Законом о Народној библиотеци, из 1901. Године, „предвиђена 
су два одељења: за штампане књиге и за рукописе, старине, карте 
и штампане слике. За шефове ових одељења предвиђена су два 
библиотекарова помоћника са факултетском спремом”.2

1 Мираш Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду (Београд: Народна 
библиотека, 1960), 81.

2  Исто, 118.
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Велика реорганизација Народне библиотеке Србије, а самим 
тим и Одељења посебних фондова, уследило је након започињања 
изградње нове зграде Народне библиотеке. Одељење посебних 
фондова Народне библиотеке Србије формално је основано 1947. 
године, па је 2017. година била година у којој је обележен његов 
јубилеј, јер је одржана конференција Посебне збирке у контексту 
заштите културне баштине и подстицај културног развоја. То је 
била прилика да се окупе колеге и стручњаци који би разменили 
искуства у заједничком раду на чувању прошлости. Циљ 
конференције је био да се промовишу посебне збирке али и да се 
укаже на процес њиховог развоја као и унапређивања. Конференција 
је одржана од 2. до 4. октобра 2017. године уз присуство 190 
учесника. Учесници су претежно дошли из институција различитих 
профила: библиотека, архива, галерија, музеја. Сви они на различите 
начине третирају посебне збирке у својим фондовима. Предавачи 
су били најеминентнији стручњаци у области посебних збирки. Са 
конференције о посебним збиркама објављује се Зборник радова, 
са циљем да се широј јавности представи оно што је на скупу 
било изложено. Зборник је објављен 2019. године а уредници су 
Маша Милорадовић и Дејан Вукићевић. Радови су на српском и 
енглеском језику.

Зборник радова, поред уводног дела, садржи шест поглавља. 
У уводном делу су радови који говоре о посебним збиркама у 
Нaродној библиотеци Србије. Прва област у Зборнику односи 
се на Посебне збирке. Радове су писали учесници из Загреба, 
Обреновца, Словеније. Неки су написани на енглеском језику. 
Односе се на збирку аудио-визуелне грађе, збирку фотографија, 
ликовно-графичке збирке, посебне збирке Матичне библиотеке 
Источно Сарајево, а писано је и о изазовима рада на посебним 
збиркама у библиотеци „Милутин Бојић”. Друго поглавље зборника 
садржи пет радова који се односе на стару и ретку грађу. Радове 
су, поред осталих, писали Дејан Вукићевић и Љиљана Пузовић. 
Рад Дејана Вукићевића је илустрован на конкретним примерима из 
каталошке праксе и ослања се на стару штампану књигу 19. века. 
У раду се говори о варијантама с аспекта старих књига а изводи се 
закључак да постоји танка граница између варијанте и издања, па 
би их требало третирати као различита издања. У сваком случају, 
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битно је да варијанте треба обрађивати засебно, као и издања с 
одговарајућом сигнатурним смештајем. Љиљана Пузовић пише о 
збирци микрофилмова одељења за археографију Народне библиотеке 
Србије. Циљ је очување словенског и српског наслеђа. Ова збирка је 
корисна истраживачима из бројних хуманистичких дисциплина које 
повезује у круг сталне размене искуства, мишљења и ставова. Збирка 
микрофилмова Одељења за археографију пружа бројне могућности 
за истраживање рукописних књига, стварајући услове за њихово 
адекватно позиционирање у научном и друштвеном контексту. У 
трећем поглављу су радови који се односе на легате и библиотеке 
целине. Аутори су са Православног факултета Универзитета у 
Београду, Факултета музичке уметности у Београду. Мирјана 
Обрадовић је писала о водичу кроз легате Историјског архива у 
Београду. Јелена Васић Деримановић и Светлана Перовић Ивовић 
писале су о изазовима заштите и презентације новчаница из Легата 
Ђорђа Новаковића. О легату Марка Ристића у Српској академији 
наука и уметности писале су Биљана Андоновска и Данка Кужељ. 
Катарина Карамијалковић је писала о личној библиотеци проф. др 
Светозара Стојановића.

Наредно поглавље односи се на архиве и архивску грађу. 
Иван Обрадовић је представио рад „Од каталошких листића до 
ЕАД − преглед развоја каталога рукописа и архивалија Народне 
библиотеке Србије. Осим њега Душан Никодијевић бави се 
набавком, сређивањем и обрадом рукописа − Архива Симе 
Ћирковића. Још неки од радова из овог поглавља су: „Сређивање 
и заштита архивске грађе у Српској православној цркви” Радована 
Пилиповића; „О примени нових стандарда у дигитализацији вредне 
архивске грађе као и њеној презентацији” Василија Милновића. 
Мирјана Станишић и Биљана Калезић су се бавиле рукописном 
заоставштином Десанке Максимовић. Пето поглавље у зборнику 
садржи радове о посебним збиркама, специјалним колекцијама у 
библиотекама, дигиталним технологијама у заштити непокретног 
културног наслеђа, конзервацији и рестаурацији рукописне грађе. 
Неки од радова су: „Специјалне колекције у библиотекама Српске 
као потенцијална културна добра”, Вања Шмуља; „Дигиталне 
технологије у заштити непокретног културног наслеђа”, Стефана 
Манића; „Конзервација и рестаурација рукописног наслеђа – на 
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примеру рада у Манастиру Хиландару, Жељка Младићевића; 
„Дигитализација збирке карата факултета уметности аутора” Еве 
Новотне из Прага. Шесто поглавље се односи на посебне збирке 
као инспирацију и сувенире са мотивима из посебних збирки као 
вид промоције културне баштине. Оливера Ерић разматрала је 
начин употребе уметничке збирке Факултета ликовних уметности у 
настави и уметничком образовању како би досадашњи појединачни 
покушаји афирмисања збирке задобили масовнију подршку међу 
професорима и студентима. Драгана Костица презентовала је рад о 
београдским музејима на Фејсбуку и Твитеру. Јулија Полубнева (Yulia 
Polubneva) аутор је рада „Колекције слика као извор за креирање 
оригиналних пројеката”. Власта Ставбар и Сандра Граифонер су 
представнице из Марибора и у раду пишу о културном наслеђу 
Марибора као и развоју дигиталног система.

Објављивање зборника је значајно за све библиотекаре 
и истраживаче. Искуства стручњака који се баве развојем и 
унапређењем посебних збирки драгоцена су. Предавачи су својим 
излагањима проблематизовали и понудили одговоре на актуелна 
питања управљања посебним збиркама као и редефинисања самог 
појма и функција збирки у складу са захтевима савременог времена. 
Како управљање посебним збиркама, као и њихово коришћење, 
представља велики изазов у данашње време убрзаних технолошких 
иновација, учесници скупа су истакли своје задовољство због 
могућности окупљања и размени искустава. Сви радови су у 
потпуности одговорили на тему и постигнута је одлична организација 
грађе у публикацији. 
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ВРЕДИ ЛИ СЛИКА ХИЉАДУ РЕЧИ?

У оквиру пројекта Еразмус+,1 у периоду од 17. до 21. новембра 
2019. године, у Виљнусу, престоници Литваније, у организацији 
Центра за креативност и иновацију, одржан је тренинг графичке 
фацилитације „Make it Visual”. Тренинг је био намењен омладинским 
радницима2 из дванаест земаља: Русије, Украјине, Молдавије, 
Литваније, Грузије, Јерменије, Азербејџана, Пољске, Немачке, 
Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије. Из Србије су учествовале 
Мирјана Нешић, библиотекар саветник у Београдској политехници, 
и Јасна Бркић, виши библиотекар у Дечјем одељењу Библиотеке 
града Београда. Кроз теоријске и практичне етапе петодневне обуке, 
учеснике су зналачки водили искусни тренери Јулија Кнупа из 
Украјине и Макс Пијевски из Молдавије.

Шта је графичка фацилитација и које су њене предности? 

Немало пута се у различитим ситуацијама међусобног 
неразумевања може чути колоквијално питање негативног призвука 
„Је л’ треба да ти се нацрта?” Одговор би, заправо, требало да буде 
позитиван „Да, молим!”

У време веома сложених и вишеслојних процеса рада, 
унапређен начин комуникације као и ефектне и стимулативне 
методе фацилитације процеса учења од суштинског су значаја за 
развој појединаца и група. Графичка фацилитација управо је једна 
од драгоцених техника које помажу људима да се носе са сложеним 
ситуацијама и разумеју често супротстављене тачке гледишта. У 
питању је интерактивни метод рада са групом, у којем се користе 
1 Еразмус+, https://erasmusplus.rs/erazmusplus/o-programu/ (преузето 18. 6. 2020).
2 Омладински радник је запослена особа или волонтер укључен у неформално учење, који 

подржава младе у њиховом личном социо-педагошком и професионалном развоју, https://
erasmusplus.rs/omladinski-radnici/ (преузето 18. 6. 2020).



154

ПРИКАЗИ

слике и графички прикази великих размера за представљање 
различитих информација. Визуелни приступ примењује се како би 
људи „видели оно што мисле”,3 размотрили идеје, комуницирали 
и донели одлуке. То је софистицирани алат који подстиче групу 
на „брејнсторминг”, анализу, дијалог, решавање конфликата 
и напредовање. Текстуални садржаји представљају се путем 
скицирања и универзалних графичких симбола, а искуство и пракса 
показали су да такав метод доприноси лакшем сагледавању шире 
слике, квалитетнијем усвајању и повезивању знања и побољшавању 
дугорочног памћења. Томе у прилог говори и пирамида учења коју је 
још 1946. године развио амерички педагог Едгар Дејл. Установивши 
вероватноћу памћења након две недеље од усвајања материје, дошао 
је до сазнања да памтимо 10 % оног што прочитамо, 20% оног што 
чујемо, 30 % оног што видимо и 50 % оног што истовремено видимо 
и чујемо.4 Развоју графичке фацилитације значајно је допринео и 
Тони Бузан, творац револуционарне технике Мапе ума5 базиране 
управо на визуелном учењу. Предности визуализације су бројне, а 
нарочито се истичу следеће:

1. Проширивање когнитивних капацитета. Капацитети за 
памћење визуелних садржаја надмашују способност присећања 
вербалног материјала. 

2. Убрзавање претраге. Велике количине података могу да се 
прикажу графички на малом простору, а различита визуелна 
својства објеката као што су боја, величина или облик, 
олакшавају њихово проналажење и разумевање. 

3. Јаснији увид у структуру и промене. Визуализацијом постају 
уочљиве релације међу подацима које су апстрактне или нису 
директно видљиве.

4. Олакшавање закључивања. Графички приказ података 
омогућава лакше уочавање проблема и доношење закључака 

3 David Sibbet, A Graphic Facilitation Retrospective, http://www.davidsibbet.com/GF 
Retrospective(Updated).pdf (преузето 18. 6. 2020).

4 Дејлова пирамида учења, https://www.researchgate.net/figure/Edgar-Dale-Audio-Visual-
Methods-in-Teaching-3rd-Edition-Holt-Rinehart-and-Winston_fig1_283011989 (преузето 19. 
6. 2020).

5 Више о мапама ума: Toni Buzan, B. Buzan, Mape uma (Beograd: Finesa, 2005), https://
volimbiologiju.files.wordpress.com/2013/09/169208462-toni-buzan-mape-uma.pdf (преузето 
20. 6. 2020).
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на нивоу раног опажања, односно перцепције основних 
карактеристика објеката као што су боја, величина, облик и 
положај. 

5. Ефикасније манипулисање подацима. Елементи приказани на 
слици лако се могу додавати и одузимати те посматрати како те 
промене утичу на остале податке.6

Тренинг графичке фацилитације „Make it Visual”

За полазнике програма Еразмус+ спроведена је детаљна 
обука на пољу графичке фацилитације и развијања различитих 
метода визуелне комуникације. Циљ је био да се кроз практичан 
рад и неформално учење савладају технике визуелне организације 
информација и стекну нове вештине и компетенције које доприносе 
остваривању јасније комуникације, лакшем преношењу знања 
групи, разумевању и бржем памћењу садржаја, структуирању 
информација и стимулисању идеја и креативности. Демонстриран 
је начин на који методе визуелне дидактике олакшавају перцепцију 
и процесуирање различитих типова садржаја у индивидуалном и 
колективном контексту. Тренинг је подразумевао усвајање основа 
визуелног речника, упознавање са универзалним графичким 
симболима, скицирање облика, предмета и људи, систематично 
организовање информација, представљање идеја и апстрактних 
појмова кроз цртеж и одабир кључних речи. Акценат је стављен 
на три питања у процесу визуализације: зашто је потребна, шта 
желимо да визуализујемо и на који начин. Представљени су 
и корисни дигитални алати који олакшавају процес графичке 
визуализације, као што су Doodly,7 Powtoon,8 Pictochart,9 Bikablo,10 
Canva,11 Postermywall,12 Procreate,13 као и практични видео-клипови 

6 Dejan Pajić, Primena tehnika vizualizacije u bazičnoj statistici, http://psihologija.ff.uns.ac.rs/
viz/vizualizacija-kao-eksplorativna-tehnika (преузето 22. 6. 2020).

7 Doodly, https://www.doodly.com/ (преузето 22. 6. 2020).
8 Powtoon, https://www.powtoon.com/ (преузето 22. 6. 2020).
9 Pictochart, https://piktochart.com/ (преузето 22. 6. 2020).
10 Bikablo, https://bikablo.com/en/ (преузето 22. 6. 2020).
11 Canva, https://www.canva.com/ (преузето 22. 6. 2020).
12 Postermywall, https://www.postermywall.com/ (преузето 22. 6. 2020).
13 Procreate, https://procreate.art/ (преузето 22. 6. 2020).
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Introductions: Graphic Facilitation as a Tool for Learning,14 Sketchnote 
Mini Workshop,15 The Power of Sketchnotes.16

Игра је била незаобилазни партнер неформалном учењу, те су 
се полазници „наоружали” са прегршт нових, креативних идеја које 
се лако могу применити како у раду са децом и младима, тако и 
са одраслима. Неке од игара биле су Pictionary, визуелни диктат, 
цртање одређених појмова и њихових супротности, представљање 
идиома цртежом, дигитална игра Google Quick Draw,17 итд.

Након завршене обуке, полазници су добили Youthpass, 
сертификат који је саставни део стратегије Европске комисије 
за усвајање и признавање неформалног учења. Овај сертификат 
представља признање за учешће у пројекту у склопу програма 
Еразмус+, Млади на делу. Осим потврде о учешћу на пројектима 
и тренинзима, овај корисни документ служи и као потврда о 
развијеним постигнућима. Његова посебност огледа се у томе 
што учесници самостално уписују стечене компетенције, те тако 
освешћују своје вештине учења и процењују компетенције кључне 
за целоживотно учење, као што су комуникација на страним 
језицима, дигиталне, друштвене и грађанске, научне и технолошке 
компетенције, способност учења, културолошка освешћеност и 
изражавање. Културолошкој освешћености умногоме је допринело 
брижљиво организовано интеркултурално вече на ком су учесници 
имали прилику да се ближе упознају, представе своју земљу и њене 
особености помоћу симбола и цртежа, а потом, у неформалном делу, 
дегустирају храну карактеристичну за поједине земље и слушају 
музику одређеног поднебља.

Свеукупна стечена знања великог су потенцијала и погодна за 
развијање нових метода у раду са децом и младима, те ће понуда 
програмских и радионичарских активности у библиотеци засигурно 
бити још разноврснија. Одређени део материјала, алата и техника 
биће представљен на семинару акредитованом код Народне 

14 Introductions: Graphic Facilitation as a Tool for Learning, https://www.youtube.com/
watch?v=LF0es60xfkg (преузето 22. 6. 2020).

15 Sketchnote Mini Workshop, https://www.youtube.com/watch?v=39Xq4tSQ31A (преузето 22. 
6. 2020).

16 The Power of Sketchnotes, https://www.youtube.com/watch?v=IvTHDbUbdHY (преузето 
22. 6. 2020).

17 Google Quick Draw, https://quickdraw.withgoogle.com/# (преузето 22. 6. 2020).
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библиотеке Србије и увршћеном у Каталог програма сталног 
стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности 
за 2020. годину „Не презајте од презентације” ауторки Виолете 
Ђорђевић и Јасне Бркић, библиотекара Дечјег одељења Библиотеке 
града Београда. Понуђене алате и технике библиотекари могу 
примењивати у свакодневном раду, као и приликом излагања на 
стручним конференцијама, семинарима и обукама и тако свој наступ 
учинити квалитетнијим, упечатљивијим и засигурно лакшим за 
памћење. Jер слика вреди хиљаду речи. 
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ДАНИ БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРА У НОВОМ САДУ 
(5. и 6. март 2020. године)

Градска библиотека у Новом Саду и Новосадски сајам у 
оквиру Сајма књига организовали су дводневну стручну и научну 
конференцију „Културно стваралаштво и национални идентитет”. 
Пре почетка конференције одржан је форум БДС-а1 у сарадњи са 
Градском библиотеком у Новом Саду, Новосадским сајмом књига и 
Подружницом БДС-а за Јужнобачки округ на тему: „Специфичности 
и проблематика у раду општинских библиотека”.

На Форуму БДС-а разматрани су актуелни проблеми 
општинских библиотека почев од просторног и кадровског питања 
до дигитализациjе и регистрације старе и ретке билиотечке грађе. 
У току дискусије наведене су могућности како мале библиотеке са 
скромним људским ресурсима могу удовољити високим захтевима у 
наведеним областима. Председник БДС-а је у закључцима издвојио 
четири кључне теме, у оквиру којих треба пронаћи адекватна 
решења. Прва тема тиче се кадровских питања и компликованих 
процедура у запошљавању адекватног кадра. Друга тема била је 
однос матичних библиотека према мањим библиотекама, који би 

1 Више о форуму погледати на https://bds.rs/2020/03/odrzan-forum-o-opstinskim-bibliotekama 
(преузето 25. 9. 2020).
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требало да буде изграђен на подршци и помоћи у сваком погледу 
(стручном, кадровском и техничком). Дигитализација, као трећа тема, 
треба да буде синхронизован процес од националних до општинских 
библиотека. На крају дискусије покренута је тема пројектног 
финансирања и помоћ матичних библиотека у овој области. 

По завршетку Форума, одржана је стручна и научна 
конференција: „Културно стваралаштво и национални идентитет”. 
Уводна предавања бавила су се темом конференције кроз историјску, 
друштвену, економску и савремену призму, при том наглашавајући 
улогу библиотека у промовисању и очувању културног стваралаштва 
и националног идентитета. Изложена су три уводна предавања. 
Прво предавање имао је др Адам Софронијевић (Универзитетска 
библиотека „Светозар Марковић”, Београд), под називом: 
„Културно стваралаштво и национални идентитет у ери вештачке 
интелигенције: да ли роботи уче српски?” У предавању је истакнуто 
да је ера вештачке интелигенције увелико почела и да ће њен утицај 
на развој друштва бити 6%, док је цео информационо-технолошки 
сектор имао удела са 1,2%. Наводи се да примена робота све више 
растe у различитим областима. Користе се за компоновање музике за 
игрице, за филмове или сликање као најсложенију активност. Роботи 
прво памте огромне базе података из одређене области, а онда по 
унапред задатом критеријуму у делићу секунде нуде решења. Њихова 
предност је у томе што могу брже и тачније да комбинују од човека 
(од унапред познатог садржаја) док једино човек може да креира 
нови садржај. Закључак је да су роботи интелигентнији, поузданији 
и ефикаснији од човека, али нису креативнији у смислу емотивног 
израза у уметности. Као доказ навео је пример композиције коју је 
направио робот. Када су је слушали врхунски слухисти, музичари, 
нису могли да препознају да је то дело машине. Слична је ситуација 
и са језиком. Да се не би догодило да роботи не говоре српски, сада 
се пуни језичка база из које ће научити дух језика, логичку језичку 
конструкцију сродну нашем језику и користити је у комуникацији 
на српском.

Проф. др Горан Пузић, академик СКАИ,2 бавио се темом: 
„Културно стваралаштво и национални идентитет кроз призму 
економије”. У закључку је истакнуто да је културно стваралаштво 

2 Српска краљевска академија иновационих наука- http://www.skain.rs/
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значајно за наш национални идентитет и да се у ову област морају 
улагати средства, плански и дуготрајно. У трећем излагању „Култура 
и национална самобитност Срба у Црној Гори” говорио је Мирослав 
Алексић (Библиотека Матице српске). У раду су изнети писани 
докази из 14, 15. и 16. века, да су учени људи који су живели или су 
пореклом са територије данашње Црне Горе себе сматрали Србима. 

Од 15 часова уследиле су три радне сесије. У првој сесији 
излагачи су били из Београда, Невесиња, Крагујевца и Краљева. 
Јасмина Нинков и Марјан Маринковић (Библиотека града Београда) 
презентовали су програме којима се доприноси очувању културног 
идентитета. Татјана Јанковић и Виолета Јовичинац Петровић 
(Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац) имале су излагње 
на тему: „Промоција културног наслеђа кроз презентацију три ретке 
књиге из 17. века на латинском језику”, а Зоран Кисић из Невесиња 
учеснике је упознао са књигом „Немањићи: владари и време српског 
средњег века”. Колегинице из Краљева бавиле су се промоцијом 
културног наслеђа у локалној заједници. Нина Раденковић је излага 
на тему „Ка светионику културног наслеђа” а Данка Спасојевић је 
говорила на тему: „Угрожености културног идентитета”. У раду 
је указала на проблем вредновања поезије као културног наслеђа. 
Иако има позитивне оцене савремене књижевне критике, поезија 
тешко налази пут до читаоца. Библиотека је спровела истраживање 
чији резултати су показали да је за 80 % корисника непознаница 
да библиотека има издавачку делатност. Резултат истраживања 
указује на потребу суштинске промене у маркетингу и промоцији 
ове делатности као и других делатности установе. 

Другу сесију чинила су четири излагања, а излагачи су били 
из јавних библиотека Ужица, Вршца, Јагодине и Библиотеке 
Матице српске. Бојана Маринчић, Драгослава Родаљевић и Биљана 
Давидовски (Народна библиотекаУжице) представиле су програме 
који доприносе промоцији културног наслеђа код младих у локалној 
заједници. Иван Стојановић (Градска библиотека Вршац) представио 
је улогу Вршачке српске читаонице у очувању националног 
идентитета, а Нада Димитријевић и Сузана Танасијевић (Народна 
библиотека „Радислав Никчевић”, Јагодина) говориле су о значају 
градитељства Момира Коруновића у очувању националног стила 
у међуратној архитектури. Златко Хамовић (Библиотека Матице 
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српске) истакао је значај писаног стваралаштва српских аутора кроз 
историју у очувању националног идентитета.

Трећа сесија почела је излагањем Љубице Петковић (Градска 
библиотека Нови Сад) о улози језика и писма у културном и 
националном идентитету, а Драгана Петрић и Душанка Папић 
из Бачке Паланке говориле су о значају завичајних фондова у 
очувању културне баштине. Сања Бундало (Јавна библиотека 
„Бора Станковић”, Врање) указала је на значај стваралаштва др 
Јована Хаџи-Васиљевића, у очувању духовности свог народа. 
Веома је било интересанто предавање Марије Ристић (докторанд 
Филозофског факултета, Универзитета у Београду), које се тицало 
визуелних елемената српског националног идентитета у стрипу 
„Хијеронимус Бош”. Закључно излагање „Одговорност установа 
културе у очувању културног и националног идентитета” имала је 
мр Милица Кирћански, организатор скупа (Градска библиотека у 
Новом Саду).

У петак 6. марта одржан је акредитовани семинар 
„Претраживање дигиталне колекције – формирање, приступ и 
претраживање: теоријски и практични приступ”, а предавач је био 
др Адам Софронијевић. У оквиру семинара полазници су имали 
прилику да се упознају са пројектом „Претражива дигитална 
библиотека”, која је доступна на сајту (претражива.срб или pretraziva.
rs). Скенирани материјали у дигиталним збиркама обрађују се на 
начин да буду претраживи по целом тексту, наслову и сликама. 
Предности Претраживе диталне библиотеке над досадашњим су у 
следећем:

1. Претражива у сваком сегменту текста;
2. Доступна је свима (у слободном приступу);
3. Сви материјали на платформи су машински читљиви, што 

значи да су доступни и роботима. Роботи пишу на свим 
језицима (осим на српском, за сада). Дигитализована грађа је 
ефективно, трајно чување материјала. Роботи ће уз помоћ ње 
добро научити српски, а затим ће моћи да обрађују материјале 
без умора. Дакле, предност у раду робота је што могу да обраде 
већу количину материјала за много краће време, по задатим 
параметрима, него човек. Осим тога рад робота je ефикаснији 
и јефтинији;
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4. Прегледање дигитализоване грађе у иностранству важно је 
због опстанка нашег националног идентитета.

Систем Претраживе дигиталне библиотеке велики је, сложен 
и скуп. Препорука је да мање библиотеке користе ресурсе већих 
библиотека, а да саме раде одабир грађе за дигитализацију и 
скенирање. Лиценце за обраду текста су скупе и за сада Република 
Србија плаћа две лиценце за Народну библиотеку Србије и две 
за Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић” у Београду. 
Библиотека Матице српске је сама набавила две лиценце. Посебно 
треба обратити пажњу и регулисати ауторска права уговорима пре 
дигитализације грађе уколико није дошло до престанка имовинских 
права аутора по Закону о заштити ауторских и сродних права.

Присутни библиотекари на овом стручном и научном скупу 
обогатили су своја сазнања о иновацијама у библиотечкој струци 
код нас и у свету, а која се тичу примене вештачке интелигенције 
и роботике у значајним сегментима савременог друштва. Са ове 
тачке гледишта тешко да можемо предвидети крајње исходе развоја 
друштва знања. Примена робота у индустријској производњи 
траје деценијама, али нисмо очекивали да ће развој у овој области 
омогућити њихову примену у култури и уметности. Захваљујући 
нашим врсним стручњацима у библиотекарству и информационо-
технолошком сектору друштво је на време предузело мере како би 
културна баштина и наш национални идентитет нашли своје место 
у ери вештачке интелигенције. 
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Катарина Јаблановић
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ПРИЧА (ИЗ) МОЈЕ КЊИЖНИЦЕ

У организацији Градске библиотеке Бели Манастир, Средишње 
библиотеке Мађара у Хрватској, 7. и 8. новембра 2019. године, у 
Кнежевим Виноградима, одржан је међународни стручни скуп 
библиотекара под називом „Прича (из) моје књижнице”. Идеја 
организатора била је да окупи колеге који, као и библиотеке из којих 
долазе, стварају занимљиве и успешне наративе, „те да се кроз приче 
укаже на њихов повијесни, културни, друштвени и јавни значај у 
свакодневном животу”.1 Реч је о скупу који се у Белом Манастиру 
већ традиционално одржава, а 2019. године учествовало је око 
четрдесет излагача са пријављеним радовима из Хрватске, Србије, 
Мађарске и Словачке. Треба истаћи да је зборник радова у издању 
библиотеке домаћина скупа објављен пре почетка конференције.

Министарство културе Републике Хрватске било је покровитељ 
скупа, а организатори су нагласили да су имали велику финансијску 
подршку спонзора – предузећа и појединаца. Две изложбе 
уприличене су као пратећи програми скупа – једна је представила 
библиотеке националних мањина у Републици Хрватској, а другу, 
под називом „Моја књижница”, чиниле су фотографије настале 

1 [Marija Kretić Nađ i Renata Benić], „Uvod”, Priča (iz) moje knjižnice: zbornik radova: 4. skup 
sa međunarodnim sudjelovanjem, 7. i 8. studenoga 2019, Kneževi Vinogradi (Beli Manastir: 
Gradska knjižnica Beli Manastir, 2019), 9.
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у оквиру пројекта, фото-конкурса Градске књижнице Пожега. 
Учесницима и гостима омогућена је и заједничка посета Парку 
природе Копачки рит, након радног дела првог дана скупа.

Међу двадесет радова, представљених првог дана скупа, највећу 
пажњу и интересовање привукло је излагање Александре Шутало 
(Градска књижница и читаоница Пожега), која је представила пројекат 
„Књига сваки дан”, чији је циљ промовисање читања и подстицање 
креативног изражавања кроз фотографију. Реч је о пројекту који се 
веома успешно организује од 2014. године и који подразумева три 
фазе: фото-конкурс, чија је тема увек везана за књигу и читање, 
организовање самосталних изложби од пристиглих радова, које 
оцењује комисија, и међубиблиотечку сарадњу, помоћу које те 
изложбе крећу на путовање и постају доступне свим грађанима.

Смештена у Дворцу Пејачевић, Хрватска народна књижница и 
читаоница Нашице, идеалан је простор за одржавање предбожићних 
радионица и хуманитарну продају поклон-књига. Силвија Шокић, 
из ове институције, похвалила се и признањем за волонтерски 
ангажман које је њена библиотека добила. Рад Моравке Тодић 
(Сремска Митровица) у кратким цртама је приказао живот Глигорија 
Возаровића, првог српског књиговесца, издавача, књижара. Будући 
да долазе из мултиетничке средине, колеге из суботичке библиотеке 
и музеја говориле су о изузетном значају рада на очувању завичајне 
и ретке грађе.

Посебан утисак на све присутне оставила је разноврсност 
метода, модела и техника које школски библиотекари у Хрватској 
користе да дружење ученика са књигама учине занимљивијим. 
Анита Туфекчић (Гуња) и Биљана Крњајић (Вуковар) објасниле 
су како уз помоћ апликација Lightworks и Easy Voice Recorder, те 
програма Pixlr и Photoscape, са децом стварају приче којима ће 
утицати на вршњаке и подстаћи их на акцију. Анкица Каракаш 
Радошевић (Селци Ђаковачки) представила је на који начин помоћу 
прављења „чудовишта” од рециклираних материјала помаже 
деци да се ослободе страха од читања и јавних наступа. Имајући 
у виду да су климатске промене и очување животне средине у 
фокусу интересовања савременог друштва, Власта Павловић Елез 
(Винковци) показала је како под менторством посвећене школске 
библиотекарке ученик може да победи на окружном такмичењу 
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Хрватска какву желимо. О читалачким пасошима ученика и пано-
има за „лајковање” књига говорила је Кристина Перић (Иванково). У 
оквиру пројекта „Из књиге на стол”, Анђелка Блажевић и Кристина 
Подгорник (Градска књижница и читаоница Ђаково), у сарадњи са 
ученицима и наставницима Средње струковне школе Антун Хорват, 
организовале су седам куварских радионица, повезујући књиге и 
прехрамбене намирнице.

Другог дана скупа, на програму је, такође, било двадесет 
радова колега из региона. Излагања су се наставила у духу активних 
школских библиотекара па је тако Марија Класић Петровић, из 
Исусовачке класичне гимназије у Осијеку, говорила о учешћу њене 
школе у програмима Erasmus +, Euroscola и Jesuit European Educational 
Project.2 У свом раду „Школска књижница – мјесто инспирације и 
креације нових прича”, још једна библиотекарка из Осијека, Ирена 
Бандо, представила је примере добре праксе који су засновани на 
креативном стваралаштву ученика са којима је проводила време. 
Резултати ове плодоносне сарадње су импресивни: аудио-визуелна 
сликовница Ана у потрази за Дједом Божићњаком, која је освојила 
прво место на државном такмичењу Моја прва књига, илустровани 
стрипови Грга Чварак и Како живи Антунтун, као и објављивање 
књиге Прича о Авану и Мрку, чија је ауторка ученица с потешкоћама 
у развоју.

Школски библиотекар и песник, Тихомир Дунђеровић (Биље) 
је на веома атрактиван и ефектан начин показао како функционише 
радионица креативног писања „Увод у слободни стих”, чији је 
аутор и водитељ. Сви учесници скупа могли су да, извлачећи речи 
из шешира, на тренутак постану поете. Као најзанимљивију и 
најуспешнију методу истакао је стварање Blackout поезије, подврсте 
дадаистичке уметности. Значај породичних књижевних легата, као 
својеврсних извора за тумачење културне историје једног града, 
образложиле су Марина Винај и Ивана Кнежевић Крижић из Музеја 
Славоније у Осијеку. С обзиром на чињеницу да библиотека мора 
бити свуда где су и њени корисници, високошколска библиотека 
Грађевинског и архитектонског факултета Осијек нашла се на 
2 JEEP је пројекат културне и политичке едукације утемељен на антрополошком моделу 

планирања који је језгро игњацијевске педагогије. Пројекат је својеврсна симулација 
Европског парламента која укључује девет делегација различитих европских исусовачких 
школа.
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друштвеним мрежама. Весна Зобунџија и Елизабета Драгун описале 
су како је selfie кутак мотивисао студенте да све више времена 
проводе у читаоници. Веома пригодно, стручни скуп је завршен 
излагањем Марине Чалић Полегубић (Шибеник) „Најбољи посао 
на свијету”, која сматра да су библиотекари у идеалном положају да 
стварају лепе приче, а понекад и да буду суперјунаци.

Нина Раденковић из краљевачке библиотеке и Биљана 
Давидовски из Народне библиотеке Ужице, представиле су рад 
„Са младима на путу евроинтеграција”, у коме су објасниле на који 
начин добра међубиблиотечка сарадња води до успеха. Краљевачка 
и ужичка библиотека су међу најактивнијим чланицама ЕУтека 
мреже, која броји 48 јавних библиотека на територији Републике 
Србије. Ове институције културе су уприличиле разноврсне 
активности (трибине, програме, изложбе, квизове, радионице) које 
су за циљ имале боље информисање својих корисника и суграђана, 
посебно младих, о Европској унији, придруживању Србије 
ЕУ, постулатима на којима заједница народа почива. Катарина 
Јаблановић, из краљевачке библиотеке, у излагању „Прича о јубилеју 
Карановачке читаонице”, приближила је програмску активност НБ 
„Стефан Првовенчани” за 2018. годину, која је у потпуности била у 
знаку обележавања јубилеја. У раду је осветлила низ активности – 
организовање свечане академије, штампане изложбе, стручног скупа 
библиотекара, пригодних књижевних вечери, бесплатног уписа 
за кориснике, објављивање монографије и зборника са стручног 
скупа, све у циљу да послуже као пример добре праксе колегама 
запосленим у библиотекама или сродним установама културе.

Весна Андријашевић учествовала је са темом „Библиотека и 
школе – партнери у образовању ученика”, говорећи о дугогодишњој 
сарадњи Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” и краљевачких 
школа, кроз едукативни програм „Са децом око света”. Кроз видео-
презентацију, упознала је присутне на који начин је, комбинујући 
мултимедијалну наставу и занимљиве госте, током дванаест година 
реализације овог програма, повезано наставно, васпитно-образовно 
и културно деловање, не само библиотеке и школа са подручја 
Рашког округа, већ и осталих институција културе, културно-
уметничких друштава, спортских удружења и амбасада различитих 
држава у Београду.
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Овај међународни стручни скуп омогућио је интеракцију 
и повезивање заједнице библиотекара, дао допринос изучавању 
историје библиотека и културне баштине, омогућио размену знања, 
искустава и идеја више од четрдесеторо учесника из Мађарске, 
Словачке, Хрватске и Србије.
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Бојана Бјелица
Библиотека Матице српске
bjelicabojana15@gmail.com

НАЈПЛОДНИЈИ СРПСКИ ПЕСНИК И 60 ГОДИНА РАДА
Приказ библиографије: Грађа за библиографију Љубивоја 
Ршумовића (1957–2018), Татјана Богојевић, Ужице: Педагошки 
факултет, 2019, 15–274 стр.

Поводом обележавања шездесет година књижевног 
стваралаштва Љубивоја Ршумовића, на Педагошком факултету 
у Ужицу је, 28. септембра 2019. године, одржан Научни скуп 
„Књижевно дело Љубивоја Ршумовића”. Као резултат скупа 
објављен је зборник који обухвата 20 радова историчара српске 
књижевности, филолога, методичара и педагога, као и библиографијa 
радова Љубивоја Ршумовића, од прве песме објављене у ужичким 
Вестима 1957. до 2018. године. Ауторка библиографије је Татјана 
Богојевић.

Грађа за библиографију Љубивоја Ршумовића (1957–2018) 
обухвата монографске публикације и прилоге објављене у 
монографским и серијским публикацијама. Библиографски опис 
монографских публикација рађен је према Међународном стандарду 
за библиографски опис ISBD(M), а прилози према Упутству за 
примену ISBD за опис саставних делова. Библиографија садржи 
1800 библиографских јединица, хронолошки поређаних – према 
години издања. У оквиру исте године јединице су распоређене 
према наслову, азбучним редом. Библиографски опис јединица 
је дат језиком и писмом публикације, а њихова нумерација тече у 
континуитету. По врсти извора ова библиографија спада у примарне 
јер је највећи број библиографских јединица рађен de visu, а по 
хронологији у ретроспективне библиографије.

Библиографија садржи уводни део са информацијама о 
изради библиографије и начину прикупљања грађе, уз кратку 
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биогрaфију Љубивоја Ршумовића. Након тога, библиографска 
грађа распоређена је у неколико целина: Moнографске публикације 
Љубивоја Ршумовића; Приређене књиге и коауторска издања; 
Прилози Љубивоја Ршумовића у монографским публикацијама 
(библиографски опис прилога у монографским публикацијама 
садржи наслов прилога, кратак опис извора и број стране на којој 
се прилог налази); Прилози Љубивоја Ршумовића у серијским 
публикацијама (садржи назив прилога, назив листа, ISSN број 
серијске публикације, годину издања, датум и број стране на којој 
се прилог налази); Интервјуи са Љубивојем Ршумовићем; Преводи 
Љубивоја Ршумовића; Плакати, илустрације и фотографије које је 
радио Љубивоје Ршумовић. 

На крају библиографског описа, урађеног прегледно – како 
би био лако употребљив, ауторка је саставила девет регистара 
(регистар књига Љубивоја Ршумовића, регистар приређених књига 
и књига рађених у коауторству, регистар прилога у монографским 
и серијским публикација, регистар преведених прилога Љубивоја 
Ршумовића у монографским и серијским публикација, регистар 
превода Љ. Ршумовића у серијским публикацијама, регистар плаката, 
илустрација, фотографија Љ. Ршумовића, регистар монографских 
публикација у којима су прилози Љубивоја Ршумовића, регистар 
серијских публикација у којима су прилози Љубивоја Ршумовића 
и именски регистар). Регистар монографских публикација у којима 
су прилози Љубивоја Ршумовића поред наслова монографије 
садржи и податак о аутору, уреднику, приређивачу, састављачу и 
сл. Наслове часописа и листова регистра серијских публикација 
у којима су прилози Љубивоја Ршумовића прате и ISSN бројеви. 
Регистар преведених прилога Љубивоја Ршумовића у монографских 
и серијским публикација садржи наслове распоређене по језицима, 
азбучним или абецедним редоследом. Именски регистар садржи 
имена аутора и личности који се помињу у библиографским 
јединицама. Имена су дата у фонетском облику. Страна имена су 
транскрибована, а уз њих дат је и изворни облик у огруглој загради. 
Сва имена, наслови и појмови у регистрима везани су за број 
библиографске јединице у којој се налазе.

Из свега наведеног види се да је Грађа за библиографију 
Љубивоја Ршумовића Татјане Богојевић настала као резултат великог 
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истраживачког труда јер је реч о једном од најплоднијих српских 
песника. Такође, лако сналажење и прегледност библиографије 
потврђује њен значај и свакако ће бити релевантан темељ за даља 
истраживања књижевног рада Љубивоја Ршумовића. 
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Драгослава Родаљевић
Народна библиотека Ужице
dragoslavaue@gmail.com

БИБЛИОТЕРАПИЈА И БИБЛИОТЕКАРИ

Приказ књиге: Татјана Шешум, Исцелите се... читањем: књиготерапија 
као лек за душу и тело. Београд: Esotheria, 2018, 268 стр.

Прочитане књиге и други писани материјали, хтели ми 
то да признамо или не, остављају траг на људско биће и начин 
размишљања. Ако знамо да емоцијама и поступцима претходe 
одређене мисли, онда можемо наслутити колики значај за појединце 
има избор литературе, којој ће посветити део свог времена. Стари 
Грци су сматрали да су библиотеке „места за исцељивање душе”. 
Питамо се да ли је то случај и данас када смо преплављени књигама 
и писаним текстовима на интернету?

Неке од дилема које треба разрешити су: да ли је свако читање 
лековито? Када можемо знати да је одређено штиво извршило 
кључни утицај на читаоца и коју књигу или другу литературу 
можемо препоручити као важну ако се неко бори са конфликтном 
ситуацијом? Који су нивои библиотерапије могући и који стручњаци 
могу да их реализују: психолози, психијатри, психотерапеути, 
социолози, библиотекари, просветни радници? Може се рећи да је 
Татјана Шешум написала изванредан водич у овој области. Ауторка 
на почетку даје преглед основних појмова: шта је књиготерапија, 
да ли је свако читање књиготерапија. Друго поглавље говори о 
врстама књиготерапије а у трећем износи веома важне чињенице о 
механизмима деловања, који морају бити заступљени ако говоримо 
о књиготерапији (библиотерапији). У наредним поглављима упућује 
на то које услове треба да испуњава литература да би могла имати 
терапеутски ефекат, а које компетенције треба да има књиготерапеут 
да би могао помагати особама у превазилажењу и разрешењу 
конфликтних криза. Значајан део књиге бави се могућностима 
самопомоћи, наводећи како неко може бити сопствени библиоте-
рапеут и имати више користи од литературе и читања препоручене 



172

ПРИКАЗИ

грађе. Да би читање било књиготерапија, поред наведеног, ауторка 
сматра да је потребно имати и читалачке планове. Последње 
поглавље даје препоруку за примену књиготерапије, уз попис књига 
које би могле помоћи у некој одређеној ситуацији, као и савет шта 
читати ако особа треба да се опусти, подигне ниво самопоуздања, 
мотивише се за додатне напоре, ако се бори са страховима, 
анксиозношћу, депресијом или опраштањем и сл. 

Књиготерапија се прецизније одређује кроз оно шта она 
јесте, али и шта она није. Заправо није свако читање терапијско. 
„Књиготерапија је терапеутско коришћење књига у лечењу 
болести или личних проблема... коришћење књига у промовисању 
личног раста ии развоја... Она је коришћење читања на креативан 
начин, да би се људи осећали боље у вези себе, око себе и у вези 
других”.1 Да би читање било лековито читаоци морају да буду 
део „интелектуалног и емоционалног процеса” који се одвија у 
књизи и да разумеју идеје на дубљем нивоу. Динамички процеси 
утицаја омогућавају читаоцима да буду промењени, што није 
случај код сваког читања. У терапеутском смислу морају бити 
вођени од терапеута почев од избора литературе, њеног коришћења 
као почетне основе у дискусији, анализи и психотерапији. Шире 
значење књиготерапије односи се на социјалну књиготерапију, 
коју користе здрави људи када желе да реше неке личне проблеме, 
прошире своја знања, вештине и таленте у некој области или желе 
да развију своју креативност и духовност. По мишљењу ауторке 
књиготерапија није за све врсте људи. Не препоручује се особама 
које не воле да читају, које су уверене да су најпаметније, или имају 
веће тешкоће у психолошком смислу (ако су привремено изгубиле 
везу са стварношћу, имају проблем са самоповређивањем или имају 
проблем да нормално функционишу)2. Ауторка је концентрисана 
на помоћ особама које су довољно мотивисане да предузму нешто 
у смислу промене и решења своје ситуације. Констатација да ако 
неко не воли да чита не може извући користи из књиготерапије 
захтева дубљу анализу и прецизнији опис ситација. Особа, без 
обзира колико воли да чита или не, може бити додатно мотивисана 

1 Татјана Шешум, Исцелите се... читањем: књиготерапија као лек за душу и тело 
(Београд: Esotheria, 2018), 17.

2 Исто, 26–30
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управо жељом да реши неки актуелни проблем и посвети одређено 
време писаној грађи, дубоко анализирајући приказане процесе и 
решења у литератури. Овде се мора констатовати да је подстицање 
читања дуготрајан процес који је свакако најбоље започети у раном 
детињству, али се може надокнади и касније у животу. Књиготерапија 
(бибиотерапија) се одвија помоћу више механизама, процеса, 
деловања: идентификације, пројекције, катарзе и увида. Поред тога 
непходно је да књиготерапеут поседује одређене особине и вештине 
како би могао помоћи у процесу мењања и личног развоја особе. 
Поседовање неопходних компетенција је предуслов да би неко 
покушао да се бави библиотерапијом, заправо најпре мора проћи 
кроз одређене процесе психотерапије да би могао бити адекватна 
помоћ у динамичким променама личности. 

Ишчитавајући ово веома корисно штиво не можемо а да 
се не запитамо како и у којој мери библиотекари могу бити 
библиотерапеути, односно да ли се уопште може рећи за одговарајући 
ниво библиотечке услуге да је библиотерапија. Где се може 
налазити утицај библиотекара у процесу књиготерапије на скали 
од максималног до непостојећег утицаја препоручене литературе 
на развој личности читалаца? Библитекари код нас тек почињу да 
промишљају своје могућности деловања у овом подручју. Недостаје 
нам најпре добра теоријска анализа која би осмислила до ког нивоа 
област књиготерапије може бити библиотечки посао. Књига Исцели 
се читањем омогућава да се донекле сагледају сложени процеси и 
механизми деловања када се књиготерапијом баве психотерапеути. 
Она наглашава чињеницу да је то помоћно средство, а не кључни део 
психотерапије. Без обзира на наведене чињенице, у делу који говори 
о самопомоћи охрабрени су лаици да се упусте у књиготерапију. 
Дати су неки путокази да се лакше може одабрати квалитетна 
литература из области самопомоћи, што може уштедети време које 
би било потрошено на читање мање вредних кљига из ове области. 

Ауторка има вишезначни приступ темама којима се бави, 
водећи читаоце путем мноштва питања и примера. Остаје утисак 
да се и лаици лако сналазе у овој грађи. На крају следе исцрпни 
спискови препорука које наслове треба читати при решавању 
одређених кризних ситуација. Препоруке садрже наслове из 
области самопомоћи, белетристике и на крају су наведене књиге 
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на енглеском, што довољно говори колико нам недостаје озбиљно 
теоријско разматрање у области књиготерапије. Стил је једноставан 
и јасан што знатно доприноси разумевању основне поруке и 
смерница у тако комплесној области као што је књиготерапија 
(библиотерапија).
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УПУТСТВО АУТОРИМА

Прилози који ће бити објављени у часопису „Корак библио-
теке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” 
треба да буду из библиотечко-информационе теорије и праксе, као 
и културне историје. Предност ће имати радови који су тематски 
везани за Златиборски регион, али ће бити објављени и радови који 
нису везани за зaвичај, а добију сагласност редакције и позитивну 
оцену рецензента. Молимо ауторе да имају у виду да се њихов при-
лог може уклопити у следеће рубрике: 

• Из прошлости – радови из историје библиотекарства и кул-
турне историје, 

• Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства, 
• Библиографија – библиографије и библиографска истраживања, 
• Савремени токови – радови из области савремених библио-

течких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, при-
мери добре праксе и сл. 

• Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и 
других докумената, 

• Прикази – прикази стручних монографија и часописа. 

Рад треба да је oткуцан у фонту Times New Roman, величина 
фонта 12 и да има до 20000 карактера са размацима. Изузетно у дого-
вору са редакцијом могу се објавити и обимнији радови. Потребно је 
да садржи и: сажетак до 150 речи, кључне речи до 15 речи, фусноте 
које иду на дну странице (за цитирање користити Чикаго стил цити-
рања).1 Фусноте се дају на дну странице и могу садржати допунска 
објашњења или податке о коришћеном извору на пр.:

Књиге:
У фусноти (у даљем тексту Ф:) редни број. Име Презиме, 

Наслов књиге (Место: Издавач, година), страна.
Ф: 1. Радомир Андрић, Бели извор (Београд: Београдска књига, 

2001), 21. 

1 Овај стил је детаљно објашњен у текстовима: Драгана Сабовљев. „Чикаго стил 
библиографског цитирања”, Панчевачко читалиште, бр. 13 (нов. 2008): 111–115; и 
Драгана Сабовљев. „Чикаго стил библиографског цитирања (2)”, Панчевачко читалиште, 
бр. 15 (нов. 2009): 86–90.
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У библиографији (у даљем тексту Б: ) редни број. Презиме, 
Име. Наслов књиге. Место: Издавач, година.

Б: Андрић, Радомир. Бели извор. Београд: Београдска књига, 
2001.
Чланак у часопису:

Ф: редни број. Име Презиме, „Наслов чланка”, Наслов часо-
писа. год. излажења, бр. свеске (година): страна/е.

Ф: 1. Илија Мисаиловић, „Железница Ужица у ратним усло-
вима 1941. године”, Историјска баштина, бр. 20 (2011): 175

Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часо-
писа. год. излажења, бр. свеске (година): страна/е.

Б: Мисаиловић, Илија. „Железница Ужица у ратним условима 
1941. године”. Историјска баштина, бр. 20 (2011): 171–186.
Чланак у онлајн часопису:

Ф: редни број. Име Презиме, „Наслов чланка”, Наслов часо-
писа, год. излажења, бр. свеске (година): страна/е, http://адреса (пре-
узето датум).

Ф: 1. Марија Радуловић, „Библиотека и тинејџери”, Глас библи-
отеке, бр. 20 (2014): 99–100, http://www.cacak-dis.rs/elektronska_
izdanja/gb20/97-114-gb20-marija-radulovic.pdf (преузето 21.09.2017).

Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часо-
писа, год. излажења, бр. свеске (година): страна/е, http://адреса (пре-
узето датум).

Б: Радуловић, Марија. „Библиотека и тинејџери”. Глас библи-
отеке, бр. 20 (2014): 97–114. http://www.cacak-dis.rs/elektronska_
izdanja/gb20/97-114-gb20-marija-radulovic.pdf (преузето 21. 9. 2017).

Остале примере можете погледати у часопису Читалиште 
бројеви 13 и 15 (в. фусноту 1.)

Коришћену литературу и изворе навести азбучним редом 
на крају текста и не преводити на језик рада. Извори који нису 
коришћени у раду не могу бити наведена у литератури. 

Резиме и кључне речи, преведени на неки од страних језика, 
дају се након наведене литературе. Како бисмо избегли да се у сва-
ком тексту појављује различит тип наводника, потребно је да се 
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наводе према Правопису српског језика (пример: „Наводници”), као 
и црте између бројева – искључиво дужа црта (1922–1978). Молимо 
ауторе да воде рачуна о размацима (после знакова интерпункције 
обавезан је размак, а пре знакова интерпункције не треба. Уколико 
аутори буду наводили другачије, текстове ћемо вратити на дораду. 

На самом почетку у горњем левом углу наводи се име и пре-
зиме аутора, установа из које долази, место и е-адреса аутора. Радови 
чије су верзије излагане на стручним и научним скуповима могу се 
објавити уз назнаку у првој фусноти на крају прве реченице рада. У 
часопису се не могу објављивати већ објављени радови.
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УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ПРИКАЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА 
ЧАСОПИС „КОРАК БИБЛИОТЕКЕ”

Приказ треба да садржи основне библиографске податке о 
публикацији или библиотечко-информационој грађи и изворима (у 
самом поднаслову приказа навести аутора, наслов, издавача и број 
стране, односно материјални опис извора као и интернет адресу ако 
је извор доступан на интернету).

Пример: Јасмина Нинков, Библиотека у XXI веку. Београд: 
Чигоја, 2010, 103 стр. 
Приказ треба да садржи следеће елементе или целине: 

а) Кратак уводни део у ком се објашњава зашто је аутор изабрао 
одређену тему и шта је желео да покаже њеном елаборацијом;

б) Кратак садржај без улажења у детаље како би се читалац 
приказа увео у критичка разматрања која следе;

в) Критичка разматрања у којима се садржај аргументовано 
критички процењује, било позитивно или негативно. Идентификују 
се основне тезе које аутор заступа или аргументи и докази које 
аутор користи у поткрепљивању својих тврдњи. У овом делу треба 
показати коју је методологију аутор користио при изради рада и о 
којој врсти дела је тачно реч (стручно, научно есејистичко и сл.), коме 
је дело намењено и по чему завређује посебну пажњу, које дилеме 
или теоријске поставке предлаже. Потребно је истаћи занимљивости 
због чега би аутор приказа то дело препоручио стручној јавности, 
односно изнети лични став о делу које се приказује. Одредити место 
публикације међу раније објављеним делима из те области, а ако је 
уколико постоји мало дела из те области и ту чињеницу треба истаћи.

г) Закључак приказа треба да садржи оцену огранизације грађе 
у пубуликацији, стила писања и коментар да ли је тема у потпуности 
обрађена или који је аспект теме приказан.

Приказ не треба да садржи више од 9000 карактера (укључујући 
и размаке), изузетно када су научне рецензије у питању радови могу 
бити обимнији.

Молимо вас да назначите своје име, телефон, мејл адресу, 
афилацију (назив установе у којој радите) и да текстове доставите 
у дигиталној форми – видети Упутство ауторима http://
www.biblioteka-uzice.rs/korak_biblioteke.htm на имејл адресу 
korakbiblioteke@gmail.com.


