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БИБЛИОТЕКАРИ – НОСИОЦИ КУЛТУРНОГ КОДА
Стручни скуп Друштва библиотекара Републике Српске „Савремени токови у 
библиотекама”, Теслић (Бања Врућица), 18–19. април 2019.

У организацији Друштва библиотекара Републике Српске у са-
радњи са Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске 
и под покровитељством Министарства за науку и образовање у Влади 
Републике Српске, у Бањи Врућици, надомак Теслића, 18. и 19. априла 
2019. године, одржан је 24. стручни скуп под називом „Савремени токо-
ви у библиотекама”. У дводневном раду, у конгресној сали Хотела „Кар-
диал” у Бањи Врућици, учешће су узели библиотекари из Републике 
Српске, Србије, Црне Горе и Федерације БИХ. Присуствовало је преко 
300 библиотекара народних, школских, високошколских и специјалних 
библиотека. Рад дводневног скупа уприличен је културно-уметничким 
програмом, који је извео фолклорни ансамбл „Младост” из Теслића.

Стручни скуп започет је обраћањем председнице Друштва библи-
отекара РС Стојке Мијатовић, која је уз речи добродошлице, нагласи-
ла да овакви сусрети служе за склапање контаката и пријатељстава, а 
да виртуелни документи, као и потреба за доживотним учењем свакако 
јесу наша данашњица. У име Министарства просвјете и културе Репу-
блике Српске присутнима се обратила Милица Котур, поменувши значај 
књижног фонда, библиотекарске струке, уједно истичући да је: „Чувати 
слово, реч и мисли чинити доступним просветитељска је мисија”. Ди-
ректорка Народне и Универзитетске библиотеке Републике Српске из 
Бања Луке Љиљана Зечић Петровић, у свом обраћању колегама пожеле-
ла је свим библиотекарима успешан рад, на месту где се размењују идеје 
и добра енергија, осврћући се на примере размене искустава и идеја са 
претходних сусрета.
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Током два дана одржано је 40 предавања о савременим аспектима 
рада у библиотечко-информационој делатности. Излагања су била по-
дељена на неколико сесија, које су се одвијале у две сале Хотела „Кар-
диал”, а библиотекари који су презентовали своје радове били су, у првој 
сесији: Добрила Бегенешић, Јасмина Нинков, Славица Гостимировић, 
Милијана Бојић, Оријана Вуковић, Машо Мехмедовић; у другој сесији: 
Миљана Мацан, Ивана Јаношевић, Јасмина Иванковић, Миланка Бабић 
Вукадинов, Биљана Панић; у трећој сесији: Негосава Стјепановић, Ива-
на Петковић, Љиљана Станимировић, Весна Шујица, Маја Ђорђевић, 
Душица Липовац, Ирена Зечевић, Александар Радовић; у четвртој се-
сији: Бранка М. Ковачевић, Наташа Ј. Симић, Мирела Шарић, Оријана 
Вуковић, Жељана Арсеновић, Ружа Авакумовић, Бранкица Радоњић; у 
петој сесији: Снежана Кавалић-Арсенијевић, Марина Неђић, Даније-
ла З. Мандић, Аријана Алиспахић, Ајдин Бегић, Мирјана Радовановић 
Пејовић, Ана Дуковић, Маријана Јевтић, Јелена Калајџија, Снежана Сте-
вић, Биљана Петровић, Нада Караић; у шестој сесији: Моравка Тодић, 
Оја Кринуловић, Игор Живановић, Александра Поповић, Душица Липо-
вац, Татјана Јанковић, Мирко Демић, Душанка Папић, Драгана Петрић; 
у седмој сесији: Олга Јечменица, Борка Беуковић Ћосић, Драгана Неш-
ковић, Драгана Маринковић, Владимир Брборић, Јелица Илић Минић и 
Маша Младеновић. 

У радним председништвима учествовали су: Татјана Дуновић, Не-
гослава Стјепановић, Славица Обреновић-Дивјак, Сања Бајић, Јован 
Цвјетковић, Љиљана Бабић, Љиљана Копрен, Љиљана Кнежевић, Мара 
Ећим, Бранка Ковачевић, Данијела З. Мандић, Нада Пухало, Свјетлана 
Ђорђевић, Славица Гостимировић. Након свих предавања уприличена 
је промоција књиге „Божићне приче” Бранке Санчанин, библиотекарке 
Народне библиотеке из Српца.

Током дводневних излагања могле су се чути различитете теме. 
Више предавача представило је, примерима добре праксе, формирање 
легата, процес набавке, обраде и промовисања завичајних и посебних 
фондова у својим библиотекама, примену дигитализације, као и фор-
мирање и развој библиотечких услуга за особе са инвалидитетом. Зна-
чајан број тема, представљен кроз две сесије, односио се на делатности 
школских библиотека кроз дечије радионице и активно учешће ученика, 
уз примену модерних технологија. Велику пажњу привукао је и кратко-
метражни ауторски филм „Витез библиотекар – кроз врлети и беспућа” 
Маша Мехмедовића.
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Учесници скупа представили су и нове услуге у библиотекарству, 
попут пословања установâ у дигитализованом амбијенту, а одабраним 
примерцима грађе из библиотека назначен је завичајни и национални 
културни код. Да су библиотеке духовне ризнице, места на којима се 
чува сећање подсетили су нас библиотекари, учесници стручног скупа 
„Савремени токови у библиотекама”. Поуздан су извор за истраживање 
грађе завичаја, коју остварују уз неопходну сарадњу са локалним ме-
дијима и применом дигиталне стратегије. Овладавање новим инфор-
мационим вештинама, информационо описмењавање, као и развијање 
дигиталне инфраструктуре, део су будућих циљева, који ће се реализо-
вати кроз тимски рад. Закључци су и да се, уз перманентно усавршавање 
библиотекара у оквиру пројеката, умножавају базе података, а дигита-
лизацијом се фондови чувају од уништења и чине лакше доступним, а 
да ће дигитални медији, интернет странице и друштвене мреже постати 
значајни савезници у ширењу корисничке популације. Применом ино-
вативних и модерних услуга отвориће се могућност за што више при-
влачење корисника у библиотеке, уз ангажовање и креативност самих 
библиотекара. Значајан печат овогодишњем скупу дала је креативност 
и нова енергија колега – енергија заједништва и поверења, а примерима 
добре праксе, допринели су да се усвојена знања и идеје библиотекара 
могу применити у будућности.

Значај оваквих скупова је вишеструк а радови са овог стручног ску-
па биће објављени током године. Континуитет информационе писмено-
сти и сарадња између библиотека, како на локалном, тако и на национом 
нивоу, неопходан је предуслов за унапређење струке. Библиотекар дана-
шњице својом делатношћу и вештинама шири просветитељску мисију, 
што је и овога пута потврђено. Скуп је још једном указао на значај би-
блиотекарске професије и библиотекара као „водича” кроз културне ко-
дове савремености у националним и међународним оквирима. 


