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СУСРЕТИ БИБЛИОГРАФА У ИНЂИЈИ

Јованцаи, Марија и Гордана Ђилас. Библиографија Сусрета библиографа 
у спомен на др Георгија Михаиловића Инђија 1983–2016. Инђија: Народна 
библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, 2017, 90 стр.

Иако су у свету још крајем 19. (1892, Лондон) и почетком 20. века 
(1904, САД) основана прва библиографска друштва, у Србији никада та-
кво друштво није установљено. Теорији и пракси библиографије у нашој 
земљи значајно доприносе Секција за библиографију при Библиотекар-
ском друштву Србије као и Сусрети библиографа у спомен на Георгија 
Михаиловића који се сваке друге године одржавају у Инђији.1

Пре четврт века, 1983. године, у Инђији су одржани први такви Су-
срети. Са једнаким ентузијазмом, сваке друге године, и даље се окупља-
ју библиотекари, врсни познаваоци књиге, издаваштва и штампарства, 
заљубљеници у библиографију и библиографски рад, излажу резултате 
свог рада, недоумице, примере из праксе на пољу библиографије, сагле-
давају старе проблеме на нов начин, постављају нова питања и распра-
вљају о дилемама са којима се свакодневно сусрећу. Свако саветовање 
прати и зборник у ком се објављују излагања свих учесника. До 1996. 
године излазио је као монографска, а од 1998. као серијска публикаци-
ја. До сада је одржано двадесет сусрета, а радови саопштени на њима 
штампани су у 18 зборника, чији су уредници били: Гордана Биљетина 
(1983–1989), Симо Поткоњак (1991–1996), Александра Вранеш (1998–
2008), Весна Степановић (2010–2012), Јелена Ђорђевић (2014) и Дејан 
Вукићевић (2016).2 Издавач Зборника је Народна библиотека „Др Ђорђе 
Натошевић” у Инђији.

Прошле године објављена је Библиографија Сусрета библиографа 
у спомен на др Георгија Михаиловића 1983–2016. и обухвата период од 
23 године, од првог Сусрета одржаног 1983. до последњег, 2016. године. 

1 Александра Вранеш, Од рукописа до библиотеке (Београд: Филолошки факултет, 2006), 64.
2 Године означавају године одржавање Сусрета.
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ПРИКАЗИ
Ауторке су библиотекарке Библиотеке Матице српске Марија Јованцаи 
и Гордана Ђилас, врсни библиографи који познаваоцима струке уливају 
поверење.

Одмах на почетку, у предговору, ауторке су се осврнуле на почетке 
организовања Сусрета и објасниле концепт израде ове библиографије. 
Посебно су пописани зборници, а посебно прилози објављени у њима. 
Сходно томе, Библиографија се састоји од два дела. Оба су нумерисана 
арапским бројевима, а да би се нумерација разликовала, у првом делу 
написана је у курзиву. У првом делу, који се састоји од 18 јединица, пред-
стављени су зборници са Сусрета библиографа у спомен на др Георгија 
Михаиловића. Иако су од 1998. године почели да излазе као серијска 
публикација, сваки је описан као монографска публикација, према Ме-
ђународном стандарду за опис монографских публикација ISBD(M). На 
тај начин сви зборници су се нашли на једном месту и сваки је описан са 
својим специфичностима (година издања, главни уредник, број страна 
итд.). Други део садржи прилоге објављене у зборницима, а јединице 
су нумерисане од 1 до 511. У овом делу пописани су сви објављени тек-
стови, од радова презентованих на Сусретима, преко поздравних речи, 
извештаја о раду, Пословника о раду, до регистара, програма Сусрета 
итд. те је према обухватности грађе ова библиографија исцрпна. Прило-
зи су обрађени према Упутству за примену ISBD-а у опису компонент-
них делова. Како библиографске јединице у оба дела почињу од броја 
1, цела Библиографија садржи укупно 529 јединица. По врсти извора 
спада у примарне јер је рађена de visu, а према хронолошком критери-
јуму је ретроспективна јер обухвата све зборнике и прилоге, закључно 
са 2016. годином. Библиографске јединице распоређене су у првом делу 
хронолошки, по годинама изласка Зборника, а у другом азбучно према 
индивидуалној (лично име) или стварној одредници (прва реч у наслову 
‒ код непотписаних прилога или прилога који имају више од три аутора). 
Када је одредница индивидуална, она је увек дата у фонетском облику, 
ћириличним писмом. Библиографски опис је на писму прилога. Библи-
ографију прате три регистра који обједињују оба дела Библиографије: 
Именски, Предметни и Хронолошки.

У Ауторском регистру за страна имена дат је етимолошки облик. 
Аутори који су највише заступљени су: Лазар Чурчић (14), Душан Ј. 
Мартиновић (14), Борјанка Трајковић (14), Душан Панковић (13), Во-
јислав Максимовић (13), Марија Јованцаи (12), Гордана Биљетина (11), 
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Душица Грбић (10). Предметни регистар садржи скоро 500 предметних 
одредница које су често допуњене бројним пододредницама, што говори 
о разноврсности тема о којима је било речи на Сусретима, а највише 
је јединица које се односе на Српску библиографију: књиге: 1868–1944. 
Хронолошки регистар показује колико прилога је објављено у сваком 
зборнику, па тако се сазнаје да је убедљиво највише прилога било обја-
вљено 1995. године, чак 79.

Претходна библиографија Сусрета коју су израдиле Здравка Раду-
ловић и Бојана Јевтић, објављена је у часопису Заједница Библиотека, 
1997. године, и обухвата године 1983‒1998.3 Садржи Ауторски и Пред-
метни регистар, а у њој су пописани и прилози објављени у књизи При-
лози српској библиографији 18. века, Инђија, 1983. (у издању Народне 
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији), својеврсној најави буду-
ћих Сусрета библиографа у Инђији.

Библиографија Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Миха-
иловића Марије Јованцаи и Гордане Ђилас показатељ је интересовања, 
потреба и рада на пољу библиографије у последњих скоро 25 година, 
пре свега у нашој земљи, али и окружењу. Слободно се може рећи и да 
су ауторке, приликом састављања ове библиографије, потврдиле оно о 
чему је на свим Сусретима било речи: да су основни постулати библио-
графског рада прецизност, прегледност и информативност.

3 Здравка Радуловић и Бојана Јевтић, „Јубилеј ‘Сусрета библиографа у спомен др Георгија 
Михајловића’ у Инђији”, Заједница библиотека 1/2 (1997): 90–124.


