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ЈУБИЛЕЈ 165. ГОДИНА ОСНИВАЊА УЖИЧКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

У четвртак 19. августа, у просторијама Народне библиотеке 
Ужице, свечаном академијом обележен је значајан јубилеј – 165 
година од оснивања Читалишта у Ужицу. 

Поводом сто шездесет година рада библиотеке покренут је 
стручни електронски часописа Корак библиотеке а овогодишњи 
јубилеј обележен је и штампаном верзијом часописа. Захваљу-
јући средствима Министарства културе и информисања биће 
објављена штампана репродукција електронског издања бројева 
од 1 до 5, а планира се да Корак библиотеке од броја 6 излази и 
електронски, и у штампаном облику. 

У овом броју објављујемо у целости два обраћања на све-
чаној академији, Душице Мурић, директорке Народне библио-
теке Ужице, и Весне Стевановић, заменице управника Народне 
библиотеке Србије.

Душица Мурић:

На данашњи дан, на Преображење 1856. године основано 
је Ужичко читалиште са циљем да „дружељубивим и пријатним 
састанцима и читањем разних књига и новина” ... „изображава 
дух и срце”.

У протеклих 165 година пуно тога се променило у библио-
текарству али је мисија библиотке остала иста, а то је да развија 
и унапређује услуге, увећава књижни и некњижни фонд, ради 
на заштити старе и ретке књиге, објављује дела из своје руко-
писне збирке, учествује у културном развоју локалне заједнице 
и својим програмима доприноси разноврснијој и квалитетнијој 
културној понуди. 
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Корак библиотеке 6/2021

Народна библиотека Ужице је матична библиотека за све 
јавне, специјалне и школске библиотеке на територији Златибор-
ског округа, којих је на крају 2020. године било 84 библиотеке. 
У фонду Библиотеке налази се око 180.000 књига, више од 500 
наслова периодике, око 300 звучних књига као и богата збирка 
некњижне грађе, старе и ретке књиге. У фонду старе и ретке 
књиге најстарије књиге су: Општа историја света за децу Јохана 
Матије Шрека (1784) и Историја разних словенских народа Јована 
Рајића (1794).

Ове године извршена је ревизија фонда монографских 
публикација, тако да је, захваљујући увиду у стварно стање 
фонда, омогућена квалитетнија и ефикаснија услуга. 

Поред оснивача, Града Ужица, и Министарства културе 
и информисања, богатству фонда НБУ допринели су и бројни 
донатори, наши суграђани. Посебно су значајне поклон-збирке 
Милоша Б. Јанковића, Митра П. Митровића, Живана Л. Ћирића, 
Драгутина М. Прљевића. Изузетну захвалност дугујемо писцу и 
публицисти, највећем биографу српске књижевности Радовану 
Поповићу, који је Библиотеци поклонио преко 5000 књига, а међу 
њима је око 1800 који су лични поклон са посветама најзачајнијих 
српских аутора. Фонд стране књиге обогаћен је поклоном наше 
колегинице и суграђанке Неде Здравковић. Она је своју збирку 
вредних и необичних издања, уз велико залагање и ентузијазам 
успела да допреми са далеког Новог Зеланда до свог родног Ужица.

Негујући успомену на своје завичајне писце, Библиотека 
је организатор манифестација Одзиви Пауну и Књижевног 
конкурса „Милутин Ускоковић”. У Рибашевини, родном месту 
песника Пауна Петронијевића, окупљају се књижевни ствара-
оци из Златиборског округа, уз пригодан културно-уметнички 
програм. Манифестација није прекинута ни у условима панде-
мије. Уз велики ентузијазам запослених у Библиотеци, програм је 
реализован онлајн. Награда „Милутин Ускоковић”, која се сваке 
године додељује за најбољу необјављену приповетку на српском 
језику, има традицију дугу скоро три деценије, а међу награђеним 
и похваљеним ауторима су млади, још увек неафирмисани писци, 
али и велика имена српске књижевности. 
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Народна библиотека Ужице посебну пажњу посвећује изда-
вачкој делатности. У периоду између два јубилеја реализовано је 
неколико значајних подухвата. У издању НБУ први пут на срп-
ском језику објављен је роман Кару Стојана Стива Тешића. Са 
циљем да се промовише културна баштина нашег краја објављено 
је фотипско издањe докторске дисертације Милана Кашанина 
Бела црква каранска: њена историја, архитектура и живопис из 
1928, док су Казивања из прве руке Илије Мисаиловића аутенти-
чан споменик менталитету и језику људи ужичког краја.

Као сведочанство о раду установе, после монографије 
Народна библиотека Ужице 1856‒2006 – 150 година постојања, 
објављени су и Прилози за историју Народне библиотеке Ужице: 
2006‒2016: поводом 160 година од оснивања (1856‒2016)”. 

Библиотека издаје часопис Међај, који ове године, такође, 
слави свој јубилеј – 40 година од изласка првог броја. Најновији 
период у историји Међаја обележили су тематски бројеви: анто-
логија ужичког песништва Небески кључеви, књижевна биогра-
фија града Ужице више од свега што је било, број посвећен Нађи 
Тешић и Трагање за Кондером, избор из поезије Љубомира Симо-
вића, са мотивима из ужичкој краја који је сам аутор приредио. 
Све те публикације пробудиле су посебно интересовање не само 
наших суграђана већ и шире културне јавности.

С циљем сталног стручног усавршавања запослених, Библи-
отека је 2016. године покренула стручни часопис Корак библи-
отеке, прво у електронском облику, а од ове године, захваљу-
јући средствима Министарства културе и информисања, биће 
доступно и штампано издање.

Пратећи потребе савременог читаоца у дигиталном добу, 
Народна библиотека Ужице унапредила је свој сајт, покренула 
јутјуб канал и активно промовише своју делатност на друштве-
ним мрежама. Поред онлајн каталога COBISS.RS, корисници 
имају приступ и различитим електронским базама. У току је 
процес дигитализације завичајног фонда, који се спроводи кроз 
програм јавних радова. Овај процес је изузетно значајан јер се 
вредна и стара грађа штити од оштећења, а доступна је преко 
сајта свим заинтересованим истраживачима.
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На конкурсу, који је расписало Министарство правде, за 
доделу средстава по основу одлагања кривичног гоњења, Библи-
отека је добила средства за набавку наменског аутомобила, који 
ће олакшати стручни надзор над библиотекама у Златиборском 
округу, омогућити олакшан рад у огранцима у Севојну и Риба-
шевини, али и утицати на развијање нових библиотечких услуга, 
првенствено усмерених ка особама са инвалидетом.

Као и сваке године, поносни смо на преко 6000 чланова, 
више од 60.000 посета и преко 110.000 издатих књига на годи-
шњем нивоу, као и на бројне књижевне вечери, изложбе и дечје 
креативне радионице, кроз које су прошле стотине деце из нашег 
града. Као једна од пет најуспешнијих библиотека у пројекту 
Дигитални грађанин, НБУ награђена је вредном опремом која 
ће наше најмлађе чланове припремити за дигитално доба.

 „Једног дана прочитао сам једну књигу и читав ми се живот 
променио”, рекао је турски нобеловац Орхан Памук. Свакако, 
библиотеке имају моћ да промене свет. У време када је живот 
због пандемије готово сасвим заустављен, библиотеке су успеле да 
пронађу пут до својих читалаца. Међутим, да би оствариле своју 
улогу, у њих треба улагати. Зграда у којој се библиотека налази 
од 1961. године више није усклађена са захтевима савременог 
библиотекарства. Потреба за већим простором је све израженија, 
а неопходна је и реконструкција постојећих просторија. „Улагање 
у књигу и културу није субвенција, него инвестиција.”, речи су 
ужичког академика Љубомира Симовића. Надамо се да ћемо у 
будућности, уз помоћ оснивача Града Ужица, успети да решимо 
ове проблемe, што ће позитивно утицати на разноврсност и ква-
литет услуга. 

Јубилеји су прилика да се захвалимо свима који су на неки 
начин помогли и подржали наш рад. Пре свега желим да се захва-
лим свим запосленима у библиотеци, свима који су помогли и 
допринели да Библиотека позитивно послује, првенствено се 
захваљујемо оснивачу Граду Ужицу, Министарству културе и 
информисања, Народној библиотеци Србије, као и свим сарад-
ницима и медијима.

Корак библиотеке 6/2021
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Весна Стевановић:

 Поздрављам уважени скуп, све званице и колеге из Народне 
библиотеке у Ужицу, наше цењене домаћине, у име управника 
НБС др Владимира Пиштала, као и у своје име и име мојих коле-
гиница и колега из НБС. 

Пружена ми је част да вам се обратим данас на овој свечано-
сти, поводом прослављања 165. годишњице од оснивања Ужичке 
библиотеке, као и обележавања њене крсне славе Господњег пре-
ображења. Упућивање поздравне речи у Народној библиотеци у 
Ужицу, чини ми посебно задовољство јер ме за ову библиотеку 
везују пријатни утисци као резултат једне колегијалне, стручне и 
рационалне сарадње с њеним библиотечким стручњацима. 

У Србији има јавних библиотека које раде у бољим простор-
ним условима и са већим бројем запослених, али упркос томе, 
Ужичка библиотека спада у ред напреднијих, бар у оном сегменту 
који се односи на развој аутоматизације библиотечке делатности 
и пратећих библиотечких сервиса и пројеката. 

Библиотека у Ужицу је препознала да имплементација и 
развој библиотечко-информационог система, као и библиотеч-
ких сервиса пројектованих с намером да се континуирано одр-
жавају и развијају, захтевају већа улагања у ресурсе, па треба да 
се заснивају на сарадњи с НБС, као националном библиотеком. 
Једино на тај начин се осигурава одрживост система, који кроз 
укључивање већег броја библиотека стиче глобални карактер и 
препознатљивост за широки круг корисника. 

Тако се Ужичка библиотека укључила у систем узајамне 
каталогизације међу првим јавним библиотекама у Србији, још 
2004. године. За развој система узајамне каталогизације неоп-
ходна је стручна сарадња с Народном библиотеком Србије, 
као и међусобна интерактивна сарадња свих библиотека чла-
ница система, а сарадници из ужичке библиотеке су увек били 
спремни на активно учешће у развоју система уз завидан про-
фесионализам у решавању разних проблема који су искрсавали 
у раду. Не треба да наглашавам колико нам је свима било кори-
сно, нарочито непосредно након успостављања система, кад су 



14

нам колеге из ужичке библиотеке својим сугестијама и уоченим 
пропустима помогли да у систем уградимо рутине које су спе-
цифичне за обраду библиотечке грађе и извора у Србији, као и 
начина њиховог коришћена у складу с ограничавајућим ресур-
сима. А није мали број специфичности у библиотечкој пракси у 
српским библиотекама, не мислим само на оне специфичности 
које се односе на паралелни унос података и на ћирилици и на 
латиници, у фонетском и етимолошком облику. Данас, електрон-
ски каталог библиотеке у Ужицу броји преко 175 хиљада библи-
ографких записа. 

Сарадња матичних служби Народне библиотеке Србије и 
Народне библиотеке Ужице је на завидном нивоу, јер се заснива 
на професионализму у атмосфери обостраног разумевања, при-
ликом релизације заједничких активности на пољу едукације, 
прикупљања званичних извештаја о пословању библиотека, при-
ликом достављања мишљења у вези с новинама у праћењу ева-
луације рада библиотека, при изради разних извештаја и систем-
ских обавештавања колега, као и у оквиру многих других послова. 
Такође, Библиотека у Ужицу успешно обавља стручне послове 
на развоју библиотечко-информационе делатности и надзора у 
оквиру мреже од око 80 библиотека Златиборског округа, за које 
је матична. 

У току протеклих 165 година Читалиште у Ужицу преобра-
зило се у јавну библиотеку са значајним библиотечким фондом, 
и са препознатљивим културним дешавањима. Данас Народна 
библиотека Ужице својим корисницима нуди, поред коришћења 
библиотечке грађе на традиционалан начин, и широку лепезу 
библиотечких услуга базираних на интернету. Напоменула бих 
само неке: бесплатан приступ интернету, приступ електронским 
базама пуног текста: Ебарт – медијској документацији, КОБСОН 
– бази пуног текста стране стручне периодике, правној бази 
Информационо пословног центра, као и бази Службеног листа 
Републике Србије.

Недавно је Библиотека поставила нови сајт, за који имам 
само речи похвале, јер прати модерне трендове у области веб 
дизајна, на једноставан начин приказује све релевантне податке 
o пословању библиотеке, а корисницима је омогућено да на 

Корак библиотеке 6/2021
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лак начин пронађу жељене информације. Сам сајт је показатељ 
колико је Ужичка библиотека окренута корисницима и процесу 
трансформације класичне у модерну библиотеку, која поред улоге 
јавне библиотеке преузима и неке функције културног и инфор-
мативног центра града и околине. Тако, са сајта могу да се прате 
услуге везане за Еутеку, заштитника грађана, кутак за тинејџере 
с богатим програмом креативних радионица, међу којима је и 
програмирање на микробит уређајима, чак и упитник за заин-
тересоване за вакцинацију. На тај начин, Библиотека налази пут 
како не би остала на репу друштвених догађаја, jeр библиотеке 
су више него друге институције, и више него икад, у обавези да 
нађу помирљив начин деловања између њихове зависности од 
папира и простора за смештај библиотечке грађе и превлађујућих 
виртуелних сервиса и дигиталног знања. Библиотеке су данас 
принуђене да се постављају у пророчку улогу, кад су многе непо-
знанице присутне: шта ће се променити у привредном смислу, 
код процеса који се ослањају на знање у наредним годинама, шта 
ће то значити за библиотеке у односу на колекције, функције и 
промене у рефералној делатности, као и које ће бити нове потребе 
корисника за наредних 5, 10, 15 година.

Да је то тако, стварност нас је уверила у условима КОВИД 
епидемије. Библиотеке (уосталом као и све друге установе) при-
нуђене су да на брз начин прилагоде своје пословање у измење-
ним глобалним условима живота. Библиотеке које су успеле да 
тежиште свог пословања пребаце у окружење дигиталних обје-
ката и виртуелних сервиса имају шансе да се изборе за опстанак 
у будућности, у складу с друштвеним и технолошким променама, 
како би и даље обезбеђивале услуге корисницима на брз, тачан и 
финансијски прихватљив начин. По свим изнетим показатељима, 
колектив ужичке библиотеке успешно се бори да обезбеди својој 
библиотеци значајно место и у будућности у свом граду, округу, 
а самим тим и Србији, а на основу прекограничне сарадње и у 
региону. 

Свим запосленим у Ужичкој библиотеци честитам славу и 
јубилеј, уз искрене жеље да Библиотека и убудуће успешно реагуje 
на изазове, како конкретне, тренутне, тако и на оне које који су 
пред нама.
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Татјана Богојевић 02:929 Обрадовић С.
Библиотека Матице српске 027.9(497.11)”1856/2021”
tatjanabogojevic71@gmail.com

СТОЈАН ОБРАДОВИЋ И УЖИЧКО ЧИТАЛИШТЕ:  
НАКОН 165 ГОДИНА

Сажетак: Ове године навршава се 165 година од оснивања Ужичког 
читалишта, чији оснивач је био Стојан Обрадовић. Био је правник по 
струци, али је уложио много енергије у опис нарави и људи 19. века, 
чувајући обичаје и предања ужичког краја. Стога је приказан његов 
рад, али и само оснивање читалишта, руководство приликом осни-
вања, прва правила које је одобрило и Министарство просвете, обавезе 
библиотекара у читалишту и значај које је читалиште имало за Ужи-
чане. Читалиште је у том периоду утицало на културу града а бројни 
суграђани стицали су знања и искуства и управо ту. Размењивали су 
важне информације, анализирали дневну штампу, образовали се, одла-
зили да се образују даље у другим градовима и враћали се да нова знања 
пренесу на своје суграђане.

Кључне речи: Стојан Обрадовић, Ужичко читалиште, Ужице, образовање.

 

1.

Mеђу знаменитим Ужичанима, било да су ту рођени, или 
су свој допринос дали радећи у овом граду, издваја се и Стојан 
Обрадовић. Иако је био правник по струци, много енергије уло-
жио је у опис ужичког краја, опис нарави и изгледа људи у 19. 
веку, као и чување обичаја и предања. Овом приликом, у тренутку 
када се навршава 165 година од оснивања Ужичког читалишта, 
подсећамо на његов живот и рад и истичемо његову улогу у самом 
оснивању ове важне институције.  

Рођен је у Богатићу, код Шапца, 1817. године. Oсновну 
школу похађао је код учитеља Радована Пантелића. Од 1842. 
самоиницијативно је учио периодологију, мудрословје, фило-
зофију, права, реторику и поезију – по постојећем школском  

ИЗ ПРОШЛОСТИ
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програму и формално положио испит пред комисијом, као и 
немачки језик. Службовао је у многим местима Србије. Био је 
практикант у Шабачком суду (1834–1835), војни писар у Бадови-
начком шанцу (1835), писар Мачванског среза (1835–1839) када је 
шест недеља провео у канцеларији Томе Вучића Перишића, писар 
Начелства Подринског округа (1839–1940), Начелства шабачког 
(1840–1842), секретар Окружног суда у Шапцу (1843. и 1845), 
Лозници (1844), Крајинског округа (1845–1848), судија Шабачког 
првостепеног суда (1849–1852), секретар првостепених судова 
у Смедереву, Ужицу и Ваљеву (1852–1860), председник Окру-
жног суда у Ћуприји (1861–1865), где је и пензионисан. Често 
је због службе мењао место боравка, па га је тако посао и довео 
до Ужица, где је био судија, али и свестран културни посленик. 
Умро је 1878.

Обрадовићева жеља за знањем, учењем и схватање важно-
сти и значаја књиге евидентна је у најранијем периоду његовог 
живота. У мемоарима под називом „Живот прикљученија Сто-
јана Обрадовића” или себе самога опис из 1869. и 1879. (обја-
вљени у часопису Уствари, 1960, у бројевима 13 и 14), поред при-
каза занимљивих догађаја и историјских података, показује да 
је у време када је рођен, у Богатићу постојала црква и школа – у 
којој су се највише науке тог доба предавале. У школу је пошао 
1925. и слушао све предмете који су тада били актуелни, па је врло 
рано постао судски практикант. Та школа стајала је под „нарочи-
тим закриљем најизображенијега онога доба, домородца Србина, 
Господара Јеврема Обреновића, губернатора од три округа: 
Шабачког, Ваљевског и Подринског”.1 Након рада као практикант, 
кнез Милош Обреновић послао га је за деловодитеља војске на 
Прудове Дринске, у Бадовиначки шанац, где су чували народ од 
навале босанских Турака. Након много борбе и напорног рада, 
када је дошло мирније доба и 1841. година, Обрадовић је желео 
да додатно усаврши науке. Учио је све за шта је имао прилику 
до нове буне, 1842. године, чији организатор је био Тома Вучић 
Перишић. Према речима Обрадовића, Перишић је био велики 
бунтовник, који је заузео диктатуру над престолом српским и над 

1  Стојан Обрадовић, „Живото прикљученија Стојана Обрадовића или себе 
самога опис”, Уствари, бр. 13 (јул–август 1960): 1.
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                                         Богојевић, Т. ,,Стојан Обрадовић и Ужичко читалиште: након 165 година”, 17–26
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војском целом и светио се владајућој династији, свештеницима, 
кметовима, трговцима. Описујући то време, Обрадовић описује 
и мучење Ужичана, посебно Јована Мићића, начелника и најза-
служнијег Србина.2 Нaводи да је он био изузет из тога јер је био 
војни писар а да се мудро држао закона и своје заклетве, тако да 
се никада у буне није мешао.

Иако није завршио велике школе, истакао се својим широ-
ким образовањем, бавио се књижевним и историографским 
радом. Проучавао је историју шабачког краја, ужичког и него-
тинског, прикупљао народне умотворине, преводио. Превео је 
са руског језика књигу Девојачке шетње и погледи или Лабири-
н с женских лукавстава. У рукопису су остали његови радови: 
Грађа србске историје, Споменици српско-турског рата, Сује-
верне народне приповетке и предања, Бој Херцеговаца с Турцима 
под војводом Вукаловићем 1861. и 1862, Економско-политичко 
наше стање, Природослов, Четири дела театрална итд. Склон 
писању и причи, сарађивао је и у периодици тог доба. Дваадесет 
година био је редовни дописник Српских новина (1834. до 1864), 
уредника Милоша Поповића, где је писао о Старом Влаху, Бањи 
Ковиљачи, устаничком старешини Пеци и др. Осим тога, текстове 
је слао и у Световид (1858–1862, 1867), где је објавио „Песму о 
разорењу градова Сокола и Ужица” (1863). Био је сарадник Гла-
сника Српског ученог друштва (1858, 1872). Одржавао је везе са 
Друштвом српске словесности (од 1864. године Српско учено 
друштво), а као врло значајна истиче се и његова преписка са 
Вуком Стефановићем Караџићем.

2.

Oбрадовић се заинтресовао за старине и народне оби-
чаје, а када је о књижевности реч велики простор дао је управо 
Ужичанима. Поред грађе за историју народа Подринског округа 
(1813–1834) и описа живота бројних заслужних Срба из тог 
краја, нарочито значајних устаника (1804–1815),3 написао је  

2  Исто, стр. 27.
3  Право, правда и правосуђе у Подрињу, ур. Златија Ђукић-Вељовић (Шабац: 

Окружни суд, 2000), 749–750.
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историјско-етнографско дело Описаније окружја ужичког, 4 које 
говори о људима у овом крају, њиховом животу, обичајима, инте-
ресовању за народне песме и гусле као и Костреш-харамбашу, 
дело засновано на легенди и предањим (1863).5 Из више народних 
прича направио је интересантну романтизовану биографију у којој 
Костреш другује са историјским личностима свог времена. Како 
је познато из историјских извора и литературе, у ужичком крају 
певало се често о Косову, о српским јунацима, нарочито хајдуцима. 
На тај начин народ је показивао отпор и став о непокорности, негу-
јући култ према слободи, јунаштву. Обрадовић није пропустио да 
опише ни флору, ни фауну овог краја. „Уз једну доста добру карту, 
која се појавила у прилогу рада, ово је био покушај аутора да уђе 
у све сфере живота становништва окружија ужичког: и српског и 
турског, односно и хришћанског и муслиманског. Осим Вукових 
радова, мало је било путоказа како треба саставити монографију 
једног краја, па су нека лутања Ст. Обрадовића последица стања 
науке у том времену”.6 Како наводи Милутин Пашић, управо је 
Стојан Обрадовић, у другој половином 19. века забележио да „Ужи-
чани сматрају хајдуковање за највеће јунаштво а да се управљају 
по старим песмама које славе хајдуке (…) Тако се и нашао међу 
сакупљачима народног стваралаштва у ужичком крају а прику-
пљао је народне легенде и анегдоте на подручју Златибора”.7 У 
овој биографији провлаче се приче о три значајне породице: кнеза 
јабланичког, кнеза граховског и кнеза Рашковића. Дело је извођено 
и у позоришту а имало је два издања за живота писца. Значајно је 
што је Обрадовић указао, пре Милана Ђ. Милићевића, на велики 
утицај хајдучких песама на људе овог поднебља, запажајући добро 
да су склони приповедању, јер где год се састану воле причу. 

4  Пет табака  које је о обичајима написао поднео је Ученом друштву на оцену, 
која је била позитивна па је Описаније први пут штампано у Гласнику Дру-
штва српске словесности, 1858. године, у броју 10. 

5  Ова два значајна дела Костгреш-Харамбашу и Описаније Окружија ужичког 
приредио је за штампу, уз пропратне коментаре и белешке, Видан Николић, 
1987.

6  Стојан Обрадовић, Описаније окружија ужичког; Кострешхармбаша, прир. 
Видан Николић (Титово Ужице: Историјски архив, 1987), 5.

7  Милутин Пашић, Књижевност ужичког краја (Ужице: Народна библиотека, 
1991), 62–63.
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У живот града Ужица 
био је укључен вишеструко, 
не само кроз писање и рад у 
суду. Установио је читаоницу 
са фондом и театар позори-
ште, о чему и пише у свом 
животопису. Без обзира на 
то како се звала (читаоница, 
читалиште, књижница) њен 
значај у датом тренутку осни-
вања је огроман. Читалиште 
је основано на иницијативу 
омладине, из редова грађан-
ства и чиновника, а по угледу на друга места у Кнежевини Србији, 
а у првом реду Београда. Он има највеће заслуге за почетак рада 
Ужичког читалишта, а у моменту оснивања био је члан Окру-
жног суда. „Не само угледањем на друге, веће градове, већ и по 
потреби, далеке 1856. године, ’виђенији’ житељи града Ужица 
основаше читалиште. Са истинским усхићењем Стојан Обрадо-
вић обавештава родоначелника наше културе, Вука Караџића, да 
је у ’Окружиу ужичком тешким трудом и настојавањем читали-
ште завео’. А само једну деценију раније основано је Београдско 
читалиште, узор другима”.8

Познате су чињенице да је на оснивачкој скупштини, 6. 
августа 1856. године (по старом календару – на Преображење), 
у присуству великог броја грађана донета једногласна одлука да 
се у Ужицу формира читаоница са називом Ужичко читалиште. 
Није познато које су личности говориле на скупу, ни какав је био 
ток дискусије. На састанку је изабрано руководство читаонице, и 
то: за председника Гаврило Поповић, протојереј, за управитеља 
Стојан Обрадовић, члан Окружног суда, а за деловођу Ђорђе 
Димитријевић. На истој конференцији изабрани су почасни 
чланови читаонице: Миливоје Јовановић, окружни начелник, 
Милан Каљевић, председник Окружног суда, а за покровитеље: 
Миљцо Трифуновић, члан Државног савета и епископ ужички 

8  Слободан Радовић, „Уместо предговора”, у: Ужичко читалиште (Титово 
Ужице: Народна библиотека „Едвард Кардељ”, 1983), 3.
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Јоаникије.9 Како се наводи, изгледа да је Ужичко читалиште дуго 
било и најпосећеније место у граду. „Тамо су долазили судије, 
професори, трговци, свештеници, занатлије, ђаци. Беседе су биле 
најчешћи облик рада. Читалиште је помно пратило догађаје и 
било у жижи идејних струјања”.10 Намена читалиште била је да 
се људи жељни знања окупљају и читају разне књиге и новине, 
како би дух и срце изображавали.

3.

У једном од писама Вуку Караџићу (1. фебруара 1859), 
Стојан Обрадовић истиче своје заслуге, наводећи да 25 година 
савесно служи свом отечеству; да је од 1834. до 1837. године као 
срески писар и са оружјем у руци од лопова босански Кордон 
чувао и са овима се на Кордону више пута пушкарао; претрпео 
је велика гоњења невин само зато што је био веран фамилији 
Обреновића и као најважнију: „истиче своје заслуге на ширењу 
културе и просвете у заосталом ужичком крају. Подвлачи да је у 
’окружиу ужичком тешким трудом и настојавањем Читалиште 
завео, ову са нужним књигама и картама снабдео’. По свој при-
лици, Стојан Обрадовић је урадио прва правила Читалишта”.11 

У тим правили-
 ма установљено је да 
редовни чланови пла-
ћају годишње члана-
рину у износу од једног 
дуката, а почасни чла-
нови да дају новчане 
прилоге. Циљ је био да 
се на тај начин наба-
вљају књиге, дневна и 
недељна штампа, као 

 9  Стеван Игњић, Ужичко читалиште (Титово Ужице: Народна библитека 
„Едвард Кардељ”, 1983), 6.

10  Слободан Радовић, „Уместо предговора”, у: Ужичко читалиште (Титово 
Ужице: Народна библиотека „Едвард Кардељ”, 1983), 3.

11  Стеван Игњић, Ужичко читалиште (Титово Ужице: Народна библитека 
„Едвард Кардељ”, 1983), 7.
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и неопходни инвентар. „Интересантно је напоменути да се у 
правилима предвиђа набавка скоро свих дневних листова, који 
су тада излазили у Кнежевини Србији, а у првом Реду: Срп-
ских новина, Световида, Шумадинке, Ратара, Научног листа. 
Сем периодике, Читалиште је почело рад са одређеним фондом 
књига, које се чувају у „рафовима стаклом затвореним. Нису нам 
познати наслови првих књига Ужичког читалишта, ни начин 
њихове систематизације. Наравно, Стојан Обрадовић није био 
ближе упознат са библиотекарством. Он је евидентирао књиге и 
периодику према своме нахођењу”.12 Тако је у једном члану наве-
дено да библиотекар мора уредно водити инвентар књига и спи-
сак поклона, да би требало да издаје члановима књиге и дневну 
штампу а да новине не може нико из Читалишта добити док их 
други и трећи број не замени. Сваки члан имао је право довести 
још неког у Читалиште. Било је забрањено правити неред, а орга-
низоване су дискусије у просторијама Читалишта.

Министарство просвете и црквених послова пажљиво је 
пратило садржај његових правила. Иако увиђају велики значај 
ове установе у културном животу града и формирању његовог 
јавног мњења, прва примедба највише просветне власти односила 
се на назив правила. „Због полезног разликовања, дакле, сход-
није би било акт дружине назвати, н. п. „Устројеније Читалишта 
Ужичког”. Неопходно је одређеније дефинисати функцију поча-
сних чланова у раду Читалишта. У истој организацији, „коле-
гији”, не могу „постојати” председник и управитељ, „по чем оба 
ова назива садрже једну исту мисао”. Министарство просвете 
предлаже најрадикалније измене на печату. Симболични знак 
античке богиње мудрости Минерве треба заменити „сходнијим 
знаком уз етим из христијанства”. Избор дневне штампе не може 
се у правилима тачно одредити. Број периодике зависи од мате-
ријалне могућности ове културне институције. Такође, неопходно 
је изменити у правилима члан који говори о избору донатора, 
мецена”.13 Ипак, правила Ужичког читалишта одобрена су после 
годину дана. Министарство просвете и црквених послова дало 
је сагласност на њихову садржину, 19. новембра 1857. године, а 

12  Исто, стр. 7.
13  Исто, стр. 10.
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одобрило их је Министарство унутрашњих послова, 16. децембра 
1857. године.

Читаоница је била смештена у кући Милана Каљевића, 
председника Окружног суда и трговца, а при „Читалишту” је 
основана и прва позоришна група у Ужицу. „Театралнo одруштво”, 
које је организовало приредбе (сијела) са сценским приказива-
њем драмских дела а приход са позоришних представа одлази у 
финансијски фонд читаонице. Из једног писма Максима Евгено-
вића руководству Читаонице, 2. октобра 1857. године, сазнаје се 
да је читаоница успешно радила. На годишњој скупштини, 29. 
септембра 1857. године, у реферату управе, саопштен је податак 
да читаоница има 100 чланова, да се у књижном фонду налази 
200 књига и да у друштвеној благајни има 150 дуката основног 
капитала. Грађани Ужица  окупљају се у приличном броју у про-
сторијама Читаонице. А с времена на време уочава се и присуство 
појединих угледнијих Муслимана из чаршије. „У празничне дане 
и кад пошта долази свагда је пуно своји чланова. Од 1858. године 
финансијска средства Читаонице повећавају се на износ од 15000 
гроша. Књижни фонд је комплетиран са неколико стотина књига. 
У циљу набавке књига, часописа и географских карата, управа 
Читаонице обраћа се Ужичанима, који живе у Београду, тражи 
материјалну помоћ. Из јавне захвалности добротворима у „Срп-
ским новинама”, сазнајемо да је највиша научна установа у Кне-
жевини Србији”.14

Није мала заслуга за Ужице све што је Стојан Обрадовић 
урадио. Чак и да је само основао Читалиште било би довољно 
да га поменемо, јер из Читалишта свакако произилази све друго 
везано за развој града. Но, његова заслуга је и већа јер пишући 
о неком крају, скупљајући грађу, описујући нарав људи и оби-
чаје, чувамо сећања, упознајемо његову културу и историју. Како 
наводи и Видан Николић, „у времену кад се Вук Караџић борио 
да представи нашу националну културу ученој Европи, Стојан 
Обрадовић је у том романтичарском периоду покушавао да 
Ужице приближи Србији”.15 И успео је, не само да Ужице при-

14  Исто, стр. 11.
15  Стојан Обрадовић, Описаније окружија ужичког; Кострешхармбаша, прир. 

Видан Николић (Титово Ужице: Историјски архив, 1987), 6.
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ближи Србији већ и много више. Боравећи у Читалишту, Ужи-
чани су стицали знања, образовали се, одлазили да се образују 
даље и враћали се да та знања пренесу и на своје суграђане.
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Stojan Obradović and he Reading Room in Užice

Summary: his year Reading Room in Užice marks the 165th anniversary 
of the founding, whose founder was Stojan Obradović. He was a lawyer by 
profession, but he also invested a lot of energy in describing the character 
of people and life in the 19th century, preserving the customs and traditions 
of the Užice region. herefore, this paper presents his work, but also the 
establishment of the reading room, the management during the establish-
ment, the irst rules approved by the Ministry of Education, the obligations 
of librarians in the reading room and the importance that the reading room 
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had for the people of Užice. In that period, the reading room inluenced the 
culture of the city, and many fellow citizens gained knowledge and exchan-
ged experiences and information right there.  hey exchanged important 
information, analyzed the daily press, educated themselves, went to further 
education in other cities and returned to transfer their knowledge to other 
citizens of Užice.

Key words: Stojan Obradović, he Reading Room in Užice, Užice, education. 
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Корак библиотеке 6/2021

Татјана Богојевић 02(497.11)”1970/1997”
Библиотека Матице српске 02:061.2(497.11)”1970/1997”
tatjanabogojevic71@gmail.com

ЗАЈЕДНИЦА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ КАО ПОКАЗАТЕЉ 
РАЗВОЈА БИБЛИОТЕКАРСТВА У УЖИЧКОМ РЕГИОНУ 

(1970–1997)

Сажетак: Заједница матичних библиотека СР Србије основана је као 
добровољно удружење библиотека ради решавања битних питања у 
циљу унапређења рада и развоја библиотека и библиотечке делатно-
сти. У овом раду пратили смо колико су Ужичани били заступљени у 
дискусијама, као и у којим контекстима се помиње ужичка библиотека 
у гласилу Заједнице матичних библиотека. Кроз текстове смо уочили 
сам развој библиотеке кроз попуњавање фондова, промене у кадров-
ској политици, број корисника, број прочитаних књига, како и какви 
су били услови смештаја публикација, техничка опрема, фонд и обрт 
фонда и бројне друге аспекте. Закључак је да је ужичким библиотека-
рима приоритет био рад на јачању матичних функција и оспособља-
вању библиотека за обављање бројних важних задатака, као и да је 
њихова улога била изузетно значајна.

Кључне речи: Заједница Матичних библиотека, Ужице, Народна библи-
отека Ужице, библиотекарство. 

Заједница матичних библиотека – оснивање и циљеви

Заједница матичних библиотека СР Србије основана је 
као добровољно удружење библиотека, ради решавања битних 
питања у циљу унапређења рада и развоја библиотека и библи-
отечке делатности. Одлука је донета на Саветовању, одржаном 
у Крагујевцу 27. и 28. октобра 1967. године. Тада је одржана и 
оснивачка скупштина Заједнице, усвојен привремени статут и 
изабрани привремени органи: Извршни одбор и председник 
Павле Малетин, управник Библиотеке Матице српске. 

Прва редовна скупштина била је 16. децембра 1968. године у 
Београду, када је присуствовало 126 библиотекара. Тада је усвојен 
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и правилник о додељивању годишње Награде „Милорад Панић 
Суреп”, која се додељује библиотекама које постижу ванредне 
резултате у унапређивању библиотекарства и ширењу књиге, 
као и библиотечким радницима. За новог председника изабран 
је Светислав Ђурић, управник НБС. За нови Извршни одбор иза-
брани су представници следећих библиотека: НБС, БМС, Покра-
јинске народне библиотеке у Приштини, Библиотеке града Бео-
града, Библиотеке „Ђорђе Јовановић” у Београду, представници 
матичних библиотека у Шапцу, Крагујевцу, Светозареву, Нишу, 
Ваљеву, Краљеву, Зајечару, Смедереву, Неготину, Титовом Ужицу, 
Чачку, Крушевцу, Лесковцу и Пожаревцу. У Извршни одбор ушли 
су и представници покрајинских заједница матичних библиотека 
Војводине и Косова. Статут Заједнице донет је 31. јануара 1970. 
године, на основу члана 93 Основног закона о установама, обја-
вљеног у Службеном листу СФРЈ бр. 5/1965.1

Гласило Заједница библиотека основано је с намером да 
се подстакне остварење основних задатака библиотека, да би 
се организовала сарадња и размена искустава међу библиоте-
кама, пратио њихов развој, да би се указало на значајне стручне 
радове из те области, као и да се подстичу позитивни примери 
рада библиотека и библиотечких радника, укључујући и систем 
образовања, школовања и стручног усавршавања кадрова. 
Зajедница библиотека: информативни орган Заједнице матич-
них библиотека Србије, чији је главни и одговорни уредник 
на почетку био Светислав Ђурић, основана је у Београду 1970. 
године а излазила је до 1997. Главни и одговорни уредници: од 
бр. 1 (1974) Мирослава Бошковић; од бр. 3 (1975) в.д. Борислав 
Радовић; од бр. 1/4 (1979) Милорад Најдановић; од бр. 1 (1980) 
Владимир Јокановић; од бр. 1/4 (1987) Мирослав Чомић; од бр. 
1/2 (1995/96) уредник Владимир Шекуларац. Штампарије које 
су учествовале у штампању заједнице биле су: од бр. 1 (1971) 
Србоштампа; од бр. 4 (1972) Просвета; од бр. 1 (1981) „Димитрије 
Давидовић”, Смедерево;од бр. 1/2 (1995/96) Народна библиотека  
Србије.2 

1  „Кратак преглед досадашњег рада Заједнице матичних библиотека Србије”, 
Заједница библиотека, бр. 1 (1970): 7‒9. 

2  ISSN број Заједнице библиотека је 0351–2061.
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У Редакцији у првом броју наводе: „Значај књиге и библио-
теке познат је и признат и о томе нема потребе посебно говорити. 
Међутим, с обзиром да наше библиотеке, и библиотекарство у 
целини, нису још увек у положају да дају одговарајући допринос 
култури и науци уопште, сматрамо да сваки напор који указује 
и доприноси побољшању рада и стања у библиотекама треба да 
буде прихваћен и поздрављен”.3 Полазећи од чињенице да је 
писана реч незаменљив извор сазнања и информација а библи-
отекарство у целом свету једини познат облик масовне комуни-
кације читалаца са књигом, своје дејство усмериће на праћење 
значајних актуелних питања из библиотечке делатности и имати 
„акцију за остваривање оних друштвених задатака који по при-
роди ствари припадају библиотекарству”.4

Ужице и Заједница матичних библиотека

Ужице односно тада Титово Ужице и Ужичани, тада веома 
стручни и признати библиотекари, помињу се у Заједници матич-
них библиотека више пута, углавном у оквиру дискусија које су 
вођене, али и поводом избора у разна тела библиотечко-инфор-
мационе делатности. Титовоужичка библиотека приказана је 
табеларно (заједно са другим библиотекама) а преко тих табела 
можемо пратити њен развој и промене које су се дешавале. 

Већ у првом броју из 1971. дате су смернице за регионална 
саветовања о развоју библиотекарства у Србији за период од 1971. 
до 1975. где су обухваћене општине: Ариље, Пожега, Косјерић, 
Бајина Башта, Чајетина и Титово Ужице.5 Уводно излагање, на том 
састанку, имао је Ђоко Николић,6 управник Народне библиотеке  

3  [Увод], Заједница библиотека, бр. 1 (1970): 3.
4  Исто, стр. 4.
5  „Регионална саветовања о развоју библиотекарства у Србији од 1971. до 

1975. године”, Заједница библиотека, бр. 1 (1971): 54–56.  
6  Ђорђе Николић (1908–1984), био је управник од 1. марта 1957. до 1. јула 

1972. када је и пензионисан. Низом активности учествовао је у развоју 
библиотечке делатности. Отпочео је рад на примени децималне класифи-
кације, раздвојио Позајмно и Дечје одељење, формирао Завичајно одељење, 
преко Матичне службе започео је повезивање свих типова библиотека у 
општини и региону. За време његовог мандата библиотека се уселила у 
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Титово Ужице. Дао је преглед неких питања библиотека у Ариљу, 
Пожеги, Косјерићу, Бајиној Башти, Чајетини и Ужицу а питања 
су била у вези са смештајем књига, књижним фондовима, зави-
чајним фондовима, кадром, финансијама и школским библио-
текама. На дискусији је подржана „Полазна пројекција развоја 
библиотекарства у Србији за период 1971. до 1975”. Осим тога, 
разговарало се о следећим темама: положај матичних библио-
тека (уз захтев да свака општина има комплетно уређену матичну 
библиотеку са читаоницама, огранцима и одељењима); поло-
жају школских библиотека (увођење стандардизације фондова, 
финансије, кадар, сарадња са матичним библиотекама) и намери 
да библиотека буде централно средиште школе; трансформација 
библиотека од магацина књига до извора знања и информација; 
финансирање библиотека; решавање смештаја књига; образо-
вање читалаца; кадровске промене; сарадња са друштвеним и 
политичким факторима како би се пројекат развоја библиотека 
реализовао; стандардима у погледу књижног фонда; месту књиге 
и информације у систему образовања; формирање завичајних 
фондова. После дискусије донети су и закључци, које наводи: да 
је потребно решити простор библиотеке у Ужицу, односно про-
ширити је; да се фондови усмере ка белетристици, друштвеним 
наукама, техници и историји; да је битно обезбедити новац и 
успоставити сарадњу са Заједницом за образовање „јер се обра-
зовање не може одрећи своје улоге према књизи”. Заједнички став 
тада присутних био је да се мора остварити сарадња између свих 
десет општина али да се не сме затворити само у свом региону. 
Осим тога изразили су и потпуну сагласност са српском полити-
ком у библиотекарству.7

У броју 2 исте године помиње се регионално саветовање,8 
одржано у 20 културних центара у Републици, а међу њима је 
и Титово Ужице. У наредном броју 3‒4, из исте године, Титово 

просторије Друштвеног дома, где се и данас налази. Народна библиотека 
Ужице 1856–2006, ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006), 
270. 

7  „Регионална саветовања о развоју библиотекарства у Србији од 1971. до 
1975. године”, Заједница библиотека, бр. 1 (1971): 54‒56. 

8  „Материјал са скупштине Заједнице матичних библиотека Србије”, Зајед-
ница библиотека, бр. 2 (1971): 60. 
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Ужице налази се у оквиру табеле,9 где се наводи да град има 
67297 становника 1971. године, а да су просторије библиотеке 41 
м2, а закључак је да би било потребно да има 2077 м2. У одељку 
„Структура и организација народних библиотека као интеграл-
ног дела јединственог информационо-документационог система” 
наведено је да би у нови регионално-информациони центар 
ушле библиотеке: Народна библиотека Титово Ужице као његов 
основни носилац и народне библиотеке у општинама: Ариље, 
Пожега, Косјерић, Бајина Башта и Чајетина.10

На седници Извршног одбора Заједнице матичних библи-
отека, одржаној 18. фебруара 1972. године у Београду, у оквиру 
дневног реда, било је и додељивање награде „Милорад Панић 
Суреп”. Међу осталим кандидатима, Комисија за додељивање 
награде предложила је и Љубишу Ђенића, управника библио-
теке „Димитрије Туцовић” из Чајетине. Након уводних речи Наде 
Стевин, председнице Комисије за додељивање награде, навела 
је имена кандидата библиотекара и библиотека које су предло-
жене. Како се наводи она је затим „известила Извршни одбор 
Заједнице матичних библиотека да је Комисија за давање пре-
длога за доделу награде завршила са радом 27. јануара 1972. год., 
а да је од Општинске заједнице културе из Чајетине добила акт 
написан 17. фебруара 1972. год. којим се захтева да се анулира 
предлог Савета Библиотеке „Димитрије Туцовић” из Чајетине о 
додели награде библиотекару Ђенић Љубиши”.11 Након опширне 
дискусије о Правилнику за избор библиотекара за награду, Извр-
шни одбор је одлучио да са списка предложених библиотекара 
изоставе Љубишу Ђенића и да се не додели пет већ само четири 
награде заслужним библиотечким радницима.12

9  „Материјални услови рада у библиотекама, величина смештајних просторија 
у односу на опште усвојене стандарде према величини књижних фондова и 
броју становника”, Заједница библиотека, бр. 3‒4 (1971): 116. 

10  „Пројекција и програм развоја библиотекарства у СР Србији 1971‒1980. 
године и програм развоја библиотекарства 1971‒1975 године”, Заједница 
библиотека, бр. 3‒4 (1971): 172.

11  „Сeдница Извршног одбора Заједнице матичних библиотека СР Србије, 
одржана 18. фебруара 1972. год. у Београду”, Заједница библиотека, бр. 
1‒2 (1972): 183.

12  Исто, стр. 186.
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Од самих почетака, анализирајући прилоге у Заједници, 
можемо видети да су се запослени у ужичкој библиотеци трудили 
да повећају свој фонд значајним књигама и серијским публика-
цијама. У једном од текстова, који анализира стање књижних 
фондова народних библиотека и њихову структуру, наводи се 
да је само неколико библиотека, будућих регионалних центара 
повећало набавку у току 1971. године, у односу на претходну 
годину, а међу њима је и ужичка библиотека, мада ниједно пове-
ћање фонда није спектакуларно. Помиње се афирмативно и у 
контексту веће набавке периодичних публикација, у односу на 
претходне године.13 Када је реч о корисницима библиотеке и 
коришћењу књижних фондова, 1971. године постоји тенденција 
пораста броја прочитаних публикација, где се међу неколико 
библиотека истиче и библиотека у Ужицу.14 Те године, у нега-
тивном контексту, библиотека се помиње из разлога што је међу 
библиотекама које немају ниједног радника са високом школском 
спремом иако је регионални центар (и касније пратећи табеле, 
евидентно је да су имали веће проблеме управо са кадром). У 
одељку Информације са регионалних саветовања, 1973. године, 
наведен је податак да је одржано осам саветовања до тада, а међу 
градовима се налази и Титово Ужице (саветовање је одржано у 
јануару 1973).15 Осим тога, истакнуто је и као општина у коју се 
улаже у адаптацију просторија библиотеке, уз Пирот и Врање. 

На III редовној скупштини Заједнице матичних библио-
тека Србије, која је одржана 21. септембра 1973. године, као тачка 
дневног реда био је Нацрт закона о библиотечкој делатности у 
Србији. Преседавајући Светислав Ђурић реч је дао Гојку Шкору,16 

13  „Стање и проблеми народних библиотека у СР Србији 1971. године”. Зајед-
ница библиотека, бр. 4 (1972): 23.

14  Исто, стр. 27.
15  „Информације о регионалним саветовањима”. Заједница библиотека, бр. 

1/2 (1973): 26.
16  Гојко Шкоро (1919–2003), био је директор ужичке библиотеке од 1. јула 

1972. до 15. октобра 1976. Бавио се историографијом ужичког краја, објавио 
је пет књига и на десетине радова из области просвете, културе, политике 
и историје. У свом истраживачком и списатељском раду ослањао се на 
доступне податке и узимао из баштине оно што има трајнију вредност. У 
време његовог мандата урађене су металне полице у депоу књига, органи-
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управнику библиотеке у Титовом Ужицу, који је истакао да су 
сви много очекивали од нацрта закона али да су им наде изне-
верене. Говорећи о самом називу Нацрта закона,17 сматра да је 
библиотека шири појам а библиотечка делатност ужи појам, да 
је битно да у том нацрту буду садржане одредбе о библиотечкој 
делатности и да је потребно да се те законске одредбе примене у 
пракси. Образложио је да би у Закону требало дефинисати библи-
отеку и рећи каква је то установа, да чланом 1. није наведена сва 
делатност библиотека, те да се мора констатовати званично да је 
библиотечки материјал културно добро од општег интереса. Сма-
трајући да је најбоља комбинација да постоје народне библиотеке, 
школске библиотеке, специјалне и научне библиотеке, потребно 
је утицати на њихово стварање. Даље наводи да када се ради о 
библиотечком материјалу, у одредбама треба да стоји и начин 
прибављања и обнављања библиотечког материјала, чување и 
осигуравање од штете и спровођење техничко-заштитних мера; 
затим који библиотечки материјал има својство споменика кул-
туре, који се библиотечки материјал сматра ретким библиотеч-
ким материјалом. Детаљно анализира и разматра сваки члан 
Нацрта, сугеришући и да је важно навести када се може основати 
библиотека а када долази до укидања; предвидети минимум кадра 
у погледу стручности зависно од тога да ли је то матична, регио-
нална или нека друга библиотека; одредбу посветити формирању 
библиотека упојединим радним организацијама, као и то да мора 
у закону бити наведена школска спрема коју треба да има управ-
ник библиотеке, односно минимум школске спреме као и то да 
се треба пажња посветити одељцима о управљању библиотеком. 
Наводи да би било од значаја навести „да се статутом библиотеке 
утврђују ближи задаци библиотеке; да се у библиотекама могу 
формирати стручна већа или колегијуми и друга стручна тела и 
други органи предвиђени статутом библиотеке; да се статутом 
библиотеке одређују њен састав, делокруг и начин рада њених 

зовао је велику изложбу књига на више светских језика, а та традиција се 
наставила, након чега су књиге поклоњене Библиотеци, а оне чине фонд 
књига на страним језицима. Народна библиотека Ужице 1856–2006, ур. 
Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006), 271–272.

17  „Нацрт закона о библиотечкој делатности у Србији”. Заједница библиотека, 
бр. 4 (1973): 16‒18.
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органа”.18 Дискусију је изнео и пред неколико чланова Стручног 
већа, а они су се у потпуности сагласили са њим.

Нa II седници Извршног одбора Заједнице матичних библи-
отека Србије, која је одржана 18. јануара 1974. године у Београду, 
Гојко Шкоро укључио се у дискусију у тачки „Разматрање пре-
длога програма рада за 1974. годину”. Констатовао је да би, планом 
рада за 1974. годину, требало предвидети организовање састанака 
у Народној библиотеци СРС у вези са организовањем регионалне 
информационе делатности у Србији.19 Том приликом изабран је 
за заменика Комисије за доделу награде „Милорад Панић Суреп”. 
Према Правилнику о додели ове награде, Извршни одбор бирао 
је пет чланова и пет заменика. Комисија се касније сама консти-
туисала и бирала председника, а предлог Комисије разматрао је 
Извршни одбор и доносио одлуке о награди.20 Већ на III Седници 
Извршног одбора Заједнице матичних библиотека Србије, одра-
жне 21. фебруара 1974. у Београду, тачка 4. дневног реда била је 
Доношење одлуке о додели награде „Милорад Панић Суреп”, а 
Гојка Шкора налазимо као председника Комисије.21 Прочитао је 
и одлуку образложења Награде у име Извршног одбора Зајед-
нице матичних библиотека Србије, приликом предаје свечане 
награде.22

У овом броју часописа објављени су и закључци донети 
на састанку Комисије за примедбе на Нацрт Закона о библиоте-
чкој делатности, одржаном 19. октобра 1973, у чијем саставу су 
били: Ђуза Радовић, Гојко Шкоро, Олга Поповић и Мирослава 
Бошковић. Закључено је 1. да Народна библиотека СРС на основу 
примедби са скупштине Заједнице матичних библиотека Србије, 
Колегијума Народне библиотеке СРС, Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић” и Библиотеке САНУ припреми текст при-

18  Исто, стр. 18.
19  „II седница Извршног одбора Заједнице матичних библиотека Србије”. 

Заједница библиотека, бр. 1 (1974): 27.
20  „Избор Комисије за доделу награде „Милорад Панић-Суреп”. Заједница 

библиотека, бр. 1 (1974): 33.
21  „Доношење Одлуке о додели награде„Милорад Панић-Суреп”. Заједница 

библиотека, бр. 1 (1974): 37.
22  „Свечана предаја награде „Милорад Панић-Суреп”. Заједница библиотека, 

бр. 1 (1974): 95.
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медби на Закон о библиотечкој делатности заједно са варијан-
тама (у оним тачкама где су варијанте дате), како би се спремно 
дочекао нови Предлог нацрта закона или да се сачека нови Пре-
длог нацрта закона који ће израдити Републички секретаријат за 
културу и 2. да се на тај нови Предлог изнесу примедбе.23 Гојко 
Шкоро тада је изабран и за члана Секције за регионалне системе, 
а секција је имала 16 чланова у том тренутку.24 Његово излагање 
под називом „Проблеми издавачке политике у области маркси-
стичке литературе” објављено је у целости.25 У тексту се провлачи 
идеја о томе да је књига веома скупа, да није доступна радном 
човеку и да би морала бити јефтинија, што се може постићи уз 
интервенцију друштва и државе. Његов став је да само добра и 
ценом доступна књига може одиграти васпитну улогу, коју од ње 
и тражи самоуправно социјалистичко друштво. Наводећи да се 
марксистичка литература није систематски издавала, није било 
добре координације између појединих издавачких предузећа, 
сугерише која дела би требало штампати и на који начин. Исти-
цао је да публикације треба прилагодити образовном нивоу људи 
који чини структуру нашег друштва, при чему библиотеке нису 
много од помоћи јер углавном организују предавања и приказе 
романа и збирке поезије. 

У години 1975. ужичка библиотека помиње се у контексту 
организације регионалних саветовања а пријављена је и на Кон-
курс за Награду „Милорад Панић Суреп” за 1974. Извршни одбор 
тада је једногласно прихватио предлог жирија и у 1975. години 
доделио ово значајно признање „Народној библиотеци у Титовом 
Ужицу за уложене напоре и осведочене резултате на плану соп-
ственог израстања у општинску матичну библиотеку у пуном сми-
слу речи, и у регионални информационо-документациони центар 
подручја на којем делује, односно за темељиту унутрашњу орга-
низацију рада, смишљену разуђеност мреже огранака, уједиња-
вање снаге са друштвено-политичким, културним и привредним  

23  „Закључци Комисије за примедбе на Нацрт Закона о библиотечкој делат-
ности”, Заједница библиотека, бр. 1 (1974): 77.

24  „Списак чланова Секције Заједница матичних библиотека Србије”. Зајед-
ница библиотека, бр. 1 (1974): 78.

25  Гојко Шкоро, „Проблеми издавачке политике у области марксистичке лите-
ратуре”, Заједница библиотека, бр. 4 (1974): 33‒36.

                    ИЗ ПРОШЛОСТИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
                                        Богојевић, Т. ,,Заједница библиотека Србије као показатељ развоја библиотекарства у Ужичком региону

(1970–1997)  ”, 27–55



36

организацијама, затим за видан допринос постављању завичајне 
службе у матичним библиотекама, за издавање ’Ужичког збор-
ника’, за отварање бројних и разноврсних клубова и секција, у 
којим се окупљају грађани суседних општина”.26

У марту 1975. године одржано је саветовање под називом: 
„Књига као инструмент образовања и функција школске библи-
отеке”. Идеју за ово саветовање добили су, полазећи од става да 
је књига најважнији извор за стицање знања и да у школској 
пракси треба да буде коришћена заједно са уџбеницима. Циљ 
Саветовања био је да укаже на који начин се може побољшати 
коришћење књиге у школи и како се могу користити школске 
библиотеке у те сврхе. Организатори су били Народна библио-
тека Србије и Републички секретаријат за образовање и науку, а 
учествовали су представници народних и школских библиотека. 
Гојко Шкоро говорио је о народним и школским библиотекама 
на селу, наводећи да Закон о основном образовању и васпитању 
обавезује сваку школу да оснује библиотеку. Указао је на грешке 
односно проблеме које прави одредба чл. 84. Закона јер је у њој 
наведено да је свака школа дужна да има позајмну уџбеничку 
библиотеку, а да услове за оснивање и рад позајмне библиотеке 
обезбеђује Заједница образовања, где забуну прави термин уџбе-
ничку, сугеришући да се то избаци из текста. „Када се говори о 
школским библиотекама у основним школама на селу, мишљења 
сам да се то питање не може одвојено разматрати од стања и 
потреба сеоских библиотека. Да су ова два питања, односно про-
блема, у једној веома уској вези и да ихтреба заједнички разматра-
ти…”27 Анализирајући више радова о школским библиотекама у 
Србији, наводи да проблем није у незаинтересованости ученика 
већ организација овог типа библиотека, кадру и стручној спреми, 
као и томе што у Србији постоје незапослени библиотекари са 
средњом библиотекарском школом. Његови предлози су следећи:

„а)  У једном селу где постоји потпуна основна школа треба да 
постоји, по правилу, само једна библиотека која ће вршити 
услуге и ученицима и осталим становницима насеља.

26  „Награда Милорад Панић Суреп за 1974. годину”. Заједница библиотека, 
бр. 1/2 (1975): 122‒123.

27  „Из дискусије на саветовању”, Заједница библиотека, бр. 3 (1975): 38.
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б)  Уопште није битно како ће та библиотека бити организа-
ционо повезана: да ли за општинску матичну библиотеку 
или за основну школу.

в)  У једној таквој библиотеци треба ангажовати за књи-
жничара једно лице на неодређено радно време. Постоји 
могућност да у одређеним срединама то лице буде примо-
рано да ради у две сеоске односно школске библиотеке. 

г)  Уколико би овако било решено питање школских односно 
сеоским библиотека онда питање њиховог финансирања 
не би била ствар само једне самоуправне интересне зајед-
нице, образовања или културе, већ и једне и друге, јер се не 
може ставити кинески зид између образовања и културе. 

д)  Уколико би постојала само једна библиотека у селу, онда 
би се смањили издаци за материјалне расходе, а то је за 
друштвену заједницу много повољније”.28

Након свих излагања на овом саветовању, међу изабранима 
за закључке био је и Милутин Пашић, тада директор Гимназије 
у Титовом Ужицу. 

У четвртом броју Заједнице из 1975. године у фусноти се 
наводи податак да су урађени пројекти адаптације и доградње 
за неке од библиотека, као и пројекти ентеријера, међу којима 
је и библиотека у Титовом Ужицу.29  У периоду д 1975. до 1979. 
године гласило Заједница матичних библиотека није излазило. 

На Четвртој скупштини Заједнице, одржаној 27. јануара 
1977. године у НБС, говорио је и Стаменко Костић,30 библиотекар 
Народне библиотеке Титово Ужице. Говорило се о самоуправној 
организацији библиотечке делатности, а он је истакао посебан 
друштвени значај ове делатности. Навео је као важну чињеницу 
да је одмах после рата, 1947. године, отворена Средња библио-
текарска школа, а да су генерације изашле из ове школе били 
стручни носиоци библиотечке делатности, уз очекивање да ће 

28  Исто, стр. 40.
29  Светислав Ђурић, „Нека актуелна питања изградње јединственог библи-

отечкo‒информативног система”, Заједница библиотека, бр. 4 (1975): 9.
30  Стаменко Костић био је запослен у ужичкој библиотеци од 1954. до 1991. 

године. Народна библиотека Ужице 1856–2006, ур. Иван Ршумовић (Ужице: 
Народна библиотека, 2006), 275.
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то и студирати, мада катедре нису отворене па су променили 
занимање. Сматра да проблем настаје због устаљеног веровања да 
библиотекарство може да ради свако, чак и када се ради о руко-
водећем кадру. „Ако је библиотекарство део културно-просветне 
делатности, ако су нам јасни његови задаци и познати моћни 
потенцијали, а поље рада веома широко, и да су ретке области 
делатности као библиотечка, која обухвата рад са свим узрастима 
и структурама занимања и образовања, онда морамо знати какви 
нам кадрови требају за рад у овој делатности”. 31 

На истој скупштини Слободан Радовић32 изабран је за члана 
Извршног одбора Заједнице,33 а делегати Народне библиотеке 
Титово Ужице потписала је „Споразум о удруживању у Заједницу 
матичних библиотека СРС”, у циљу унапређивања библиотечке 
делатности, усклађивања рада у питањима од заједничког инте-
реса, међусобне сарадње и решавању других питања од заједнич-
ког интереса.34 Том приликом говорио је и Раденко Милутиновић, 
управник Библиотеке из Пожеге. Навео је да су велике штете 
у библиотекарству управо зато што је матична служба нејака и 
неразвијена. Средства за књиге се добијају али се књиге не обра-
ђују, губе и не постоји јединствена организација. Потребно је и да 
се шира јавност обавештава о раду библиотеке како би схватили 
шта она представља и колико је важна а децу, коју од малена 
треба подучавати о значају библиотеке и библиотекарства.35

У складу са одлуком Извршног одбора Заједнице матич-
них библиотека СР Србије, 28. марта 1979. године, формирана је 

31  Заједница библиотека, бр. 1/4 (1979): 29‒30.
32  Слободан Радовић (1937–), био је директор ужичке библиотеке у неко-

лико мандата у периоду 1976–2002, у време интензивних активности на 
проширењу библиотечког простора, примени савремене организација и 
увођења нових технологија. У то време квалификациона спрема запосле-
них је побољшана, а оживела је и издавачка делатност (штампано је десе-
так књига из културне баштине, урађена библиографија ужичких издања. 
Покренуо је часопис Међај и био први уредник. Поред стручних радова 
из књижевности и историје библиотекарства, објавио је десетак књига, а 
бројне књиге приредио за штампу. Народна библиотека Ужице 1856–2006, 
ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006), 272‒273.

33  Исто, стр. 33.
34  Исто, стр. 71.
35  Исто, стр. 138.
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Заједница матичних библиотека Титовоужичког региона, у коме 
је било десет библиотека са матичним функцијама. Основни циљ 
био је даље унапређење библиотечке делатности у том региону.36 
На оснивачкој скупштини навели су као приоритет: рад на јачању 
матичних функција и оспособљавању библиотека за обављање 
тих задатака, који проистичу из конкретног стања библиоте-
карства у титовоужичком крају, где изузев неколико развије-
нијих библиотека Титово Ужице, Пожега, Ивањица), све остале 
библиотеке (Ариље, Косјерић, Чајетина, Прибој, Пријепоље, Нова 
Варош, Бајина Башта), махом су мале, углавном, са двоје запо-
слених, често у саставу домова културе или културних центара. 
Указано је и на потребе бољег информисања унутар библиотеч-
ког регионалног система, као и чвршће повезивање библиотека. 
Као значајну област навели су и израду средњорочних планова 
развоја, у којима би ова делатност требало да се повеже у једин-
ствен библиотекарско-информативни систем и да заузме место 
у складу са друштвеним значајем књиге. Свакако значајно место 
има и побољшање кадровске и квалификационе структуре, сме-
штајних услова библиотека и свих облика рада библиотека.37 

У Скупштину Заједнице матичних библиотека региона иза-
брано је петнаест чланова. За председника је изабран Слободан 
Радовић (Титово Ужице), за заменика председника Мирјана Чака-
ревић (Ивањица), за секретара Радован Луковић (Титово Ужице). 
У Извршни одбор од пет чланова изабрани су: Нада Ђађић, Нада 
Шишковић, Јелена Тодоровић, Стаменко Костић и Раденко 
Милутиновић (председник). Скупштини је присуствовао и узео 
учешће у раду Владимир Јокановић, руководилац Одељења за 
унапређење библиотечке делатности Народне библиотеке Србије 
и секретар Заједнице матичних библиотека, СР Србије.38 У оквиру 
радних тела Скупштине, нa V скупштини Заједнице матичних 
библиотека Србије Слободан Радовић изабран је за Кандидаци-
ону комисију.39 Кандидациона комисија обавила је свој посао и 

36  „Оснивачка скупштина Заједница матичних библиотека региона Титово 
Ужице”, Заједница библиотека, бр. 1‒4 (1979): 155.

37  Исто, стр. 155.
38  Исто, стр. 156.
39  „Пета редовна скупштина Заједнице матичних библиотека”, Заједница 

библиотека, бр. 1 (1980): 4.
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на основу Статута Заједнице матичних библиотека Србије, као 
и на основу Самоуправног споразума о удруживању у Заједницу 
матичних библиотека после предлагања делегата из региона, у 
Председништво Заједнице матичних библиотека, предложила је 
кандидате, међу којима и Слободана Радовића за Титовоужички 
регион.40 Изабран је у оквиру Програма рада Заједнице за 1980. 
годину за праћење реализације примене закона и подзаконских 
библиотечких прописа и стандарда.41

Бројни су прилози са подацима у вези са библиотечком 
делатношћу, који су табеларно веома прецизно приказани. Тако 
у одељку који говори о акцији откупа књига наведен је и Титовоу-
жички регион, а на дан 1. фебруара 1980. године стоји да су утро-
шили 1,200.000 динара а да је остало нереализовано још 90.000.42

Општине Утрошена средства
Обезбеђена али нереа-

лизована средства
Титово Ужице 1,000.000

Ужичка Пожега 200.000
Косјерић – 90.000
Укупно 1,200.000 90.000

Табела 1. Реализација откупа књига у Ужичком региону  
до 1. фебруара 1980. године

Први текст о мрежи библиотека на територији Србије обја-
вљен је 1978. и доноси мноштво значајних података који се могу 
поредити. Према том истраживању Титовоужички регион имао 
је, на 392 насеља, укупно 43 насеља обухваћенa мрежом народних 
библиотека, што je 10,96%. 

40  Исто, стр. 31.
41  Исто, стр. 58.
42  „Информација о акцији откупа књига и унапређењу библиотечке делат-

ности”, Заједница библиотека, бр. 1 (1980): 74.
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Регион
Број насеља у 

региону
Број насеља обухваћених 

мрежом библиотека
%

Титовоужички 392 43 10,96

Табела 2. Мрежа библиотека у 1978. години за Титовоужички регион

Осим тога, када се гледа статус матичне библиотеке за Тито-
воужички регион наведено је да има 4 самосталне библиотеке, 7 
библиотека у саставу што је укупно 11. Када је реч о библиотеч-
ким огранцима у седишту општине било је 13 огранака, у селима 
32, у организацијама удруженог рада 3, покретних фондова свих 
врста 6, а библиобус нису имали. Обухваћеност становништа 
мрежом народних библиотека за Титовоужички регион била  
је 7,98.43 

У седишту 
општине

У селима
У организаци-
јама удруженог 

рада
Библиобус

Покретни 
фондови 

свих врста
13 32 3 – 6

Табела 3. Библиотечки огранци Титовоужичкг региона у 1978. години

Анализирана је и стручна спрема запослених па тако у овом 
региону године 1976‒1978. није било магистара ни доктора наука, 
са високом школом било је 6, вишом 21, средњом 40, нижом 6, 
што је укупно 73 а 17 особа полагало је стручни испит.44 Године 
1980. ситуација се веома мало променила, јер је било још мање 
особа са вишом и средњом школом, више са нижом а мање особа 
које су положиле стручни испит. Титовоужички регион имао је 0 
доктора наука, 0 магистара, 6 са високом школом, 16 са вишом, 
38 са средњом, 10 са нижом стручном спремом,укупно 70 људи а 
од њих је 15 положило стручни испит у години 1980.45

43  „Мрежа библиотека”, Заједница библиотека, бр. 2 (1980): 15‒18.
44  Исто, стр. 22.
45  „Библиотечки простор и техничка опрема”, Заједница библиотека, бр. 2 

(1981): 23‒25.
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др мр висока виша средња нижа укупно
Положили 

стручни 
испит

1978 - - 6 21 40 6 73 17
1980 - - 6 16 38 10 70 15

Табелa 4. Стручна спрема библиотечких радника 1978. и 1980. године

Било је речи и о књижном фонду, а овај регион у 10 библи-
отека имао је 305.182 књиге или 0,91 књигу по становнику.46 Број 
становника у 1980. био је 337.011 а број књига 364.169. што је 1,08 
књига по броју становника.47

Број станов-
ника

Број књига
Број књига по 

становнику
Остварени 
стандарди

1978 335.636 305.182 0,91 60,66%
1980 337.011 364.169 1,08 54%

Табела 5. Преглед односа књижног фонда према броју становника  
1978. и 1980.  године 

Приказан је и однос броја књига за децу и одрасле у мати-
чним библиотекама.48 Међу корисницима било је деце предшкол-
ског узраста (93), основних школа (13552), усмереног образовања 
(8297), студената (646), непосредних произвођача (1565), дру-
штвених делатности (1344), пољопривредних произвођача (525), 
осталих (709), то је укупно 26731.49 Урађен је и преглед кори-
шћења књижних фондова народних библиотека по регионима у 
1978. и годишњи просек прочитаних књига по кориснику, који је 
за наш регион 16,13%.50 Када је реч о структури књижног фонда 
у 1978. години, па и 1980, анализа је рађена према броју станов-
ника. Преглед књижних фондова може се поредити и пратити.

46  Исто стр. 28‒29.
47  „Књижни фонд народних библиотека за 1980”, Заједница библиотека, бр. 

2 (1981): 30.
48  Исто, стр. 28‒29.
49  Исто, стр. 41.
50  Исто, стр. 45.
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Табела 6. Преглед односа броја књига за децу и одрасле матичних библио-
тека Титовоужичког региона у 1978. години
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Табела 7. Структура корисника народних библиотека  
у Титовоужичком региону, 1978.
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1978. 305.182 26.731 207.693 223.596 431.289 1,41 16,13

1980. 364.169 30.960 234.866 259.572 494.438 1,3 15,9

Табела 8. Преглед коришћења књижних фондова 1978. и 1980. у Титовоу-
жичком региону51

У дискусији у вези са мрежом библиотеке и тезама за израду 
средњерочног плана развоја народних библиотека у Србији гово-
рио је и Слободан Радовић, истакавши „да је неопходно што више 
пажње посветити раду са корисницима народних библиотека. 
Акценат у раду библиотека у средњорочном плану треба ставити 
на квалитет рада и бољу организованост, а за то је потребан кре-
ативан библиотечки кадар. Потребно је ослободити се многих  

51  Податке за 1980. видети у: Заједница библиотека, бр. 2 (1981): 43.
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традиционалистичких схватања о функцији народне библиотеке, 
јер оне коче бржи развој библиотекарства. Школовању и стручном 
усавршавању библиотечких радника треба у наредном Средњо-
рочном плану посветити посебну пажњу. То треба да је приори-
тетни задатак свих фактора који утичу на развој и модернизацију 
библиотечке делатности. Велики је недостатак што у Републици 
не постоји целовити систем школовања библиотечких кадрова”.52

Године 1981. Седница Председништва, посвећена при-
премама за ванредну скупштину Заједнице, одржана је 24. и 25. 
марта 1981. у Народној библиотеци у Краљеву. Седници је при-
суствовао и Слободан Радовић.53 У тексту Народне библиотеке 
у СР Србији ван територија САП у 1980. години, са освртом на 
развој од 1970‒1980. године анализирано је више аспеката. Када 
је реч о прегледу мрежа Титовоужички регион имао је 11 матич-
них библиотека и огранака у седишту општине, у насељима 27, 
у ОУЕР-има 2, библиобус и покретне библиотеке није имао, што 
је укупно 40; а самосталних матичних библиотека има 6, несамо-
сталних 6. Када је реч о броју становника у 1980. то је 337.011, па 
је библиотекама обухваћено 9,2 а број насеља у општини било је 
353 што је 12,2% обухваћених насеља.54 

Број становника 
у општини

% обухваћеност 
становиштва

Број насеља у 
општини

% обухваћеност 
насеља

337.011 9,2 353 12,2

Табела 9. Број становника и обухваћеност становништва библиотекама

Обухваћени су још други подаци који се тичу обухваће-
ности становништва услугама народних библиотека по регио-
нима, упоредни подаци о структури и броју корисника народних 
библиотека у 1970. и 1980. години итд.55 

52  „Мрежа библиотека”, Заједница библиотека, бр. 2 (1980): 94.
53  „Седница Председништва посвећена припремама за ванредну скупштину 

Заједнице матичних библиотека Србије”, Заједница библиотека, бр. 1 (1981): 1.
54  „Мрежа библиотека”, Заједница библиотека, бр. 2 (1981): 18.
55  Више о томе текст „Народне библиотеке у СР Србији ван територија САП у 

1980. години, са освртом на развој од 1970‒1980. године”, Заједница библи-
отека, бр. 2 (1981): 15‒45.

                    ИЗ ПРОШЛОСТИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
                                        Богојевић, Т. ,,Заједница библиотека Србије као показатељ развоја библиотекарства у Ужичком региону

(1970–1997)  ”, 27–55



45

Када је реч о просторијама и техничкој опреми матичних 
библиотека у 1980. Титовоужички регион имао је 10 библиотека, 
од тога 0 са сопственом зградом, површине 1885 м2; број читао-
ница за одрасле 8 на 534 м2, 247 седишта; 2 дечије читаонице са 
191 м2 и 60 седишта, што је укупно било 307 м2 и 443 седишта, 
443 магацина књига и 8 библиотека са техничком опремом. Када 
је реч о површини свих народних библиотека у овом региону то 
је 3108 м2.

У дискусију, на Саветовању у Великој Плани, поводом 
општинског библиотечког система, укључио се и Раденко Милу-
тиновић, управник Народне библиотеке у Пожеги, који се зало-
жио за тачну евиденцију о читаоцима и броју прочитаних књига, 
похвално се изразио о аналитички припремљеном материјалу.56 
На крају Саветовања Слободан Радовић, као председавајући, 
констатовао је да и презентирани материјал и дискусије упу-
ћују на закључак да је све добро припремљено и да је скуп био 
потребан. „Међутим, ваљаност ових разговора вредеће онолико 
колико она помогну обогаћивању наших сазнања и наше акције 
у конкретним условима сваке средине као и у заједничном раду. 
Анализирани материјал и расправе које су вођене добра су пола-
зишта за праксу у регионима и општинама. Неопходно је даље 
унапредити делатност регионалних заједница и иницијатива у 
свакој општини, утолико пре што је наредна година у извесном 
смислу преломна, поготову када је реч о слободној размени рада 
као основном облику друштвено-економског односа у коме ће се 
и библиотекарство наћи”.57

У анализи школских библиотека у Србији, 1982. године, 
објављени су резултати за претходни период (1979/80), посма-
трано је какав је обрт укупног књижног фонда у одређеном пери-
оду, где је за Титовоужички регион58 износио 0,46. а просечан 
број књига по ученику износио је 6,18. а када је у питању ана-
лиза прираштаја књижног фонда, према стандардима, ретко која 
библиотека се уклапа (само библиотеке Шумадијско-поморавског 

56  „Дискусија”, Заједница библиотека, бр. 2 (1981): 54.
57  Исто, стр. 54‒55.
58  Душанка Ристић, „Школске библиотеке у Србији”, Заједница библиотека, 

бр. 1 (1982): 53.
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региона) док је у Титовоужичком региону 0,85 књига по учени-
ку.59 У моменту када је вршена анализа корисника и капацитета 
коришћења фондова60 тај проценат износио је 0,74. У овом раду 
приказана је и организација библиотека у основним и средњим 
школама, књижни фонд, прираштај, стручни кадар, уз преци-
зно урађене табеле и детаљну анализу података за Титовоу-
жички регион.61 У наредној анализи пута књиге до читалаца, 
посредством народних библиотека, такође се нашла библиотека 
у Ужицу, међу 26 других библиотека 62 Године 1982. објавили су да 
је годишњу награду „Милорад Панић Суреп” добила и Народна 
библиотека Пожега63

О раду Заједнице матичних библиотека за Титовоужички 
регион у 1981. писао је Слободан Радовић, председник Заједнице. 
Он је навео да су се активности Заједнице матичних библиотека 
региона Титово Ужице у току 1981. године одвијале кроз састанке 
Председништва и Скупштине. Укупно су одржане четири седнице и 
то: два састанка Скупштине као и два састанка Председништва. На 
дневном реду била су питања: Заједничке активности у обележавању 
Месеца књиге; Разматрање анализе о положају народних библиотека; 
Информације о одржаном саветовању о стању завичајних фондова. 
Навео је и да је протекле године, Заједница, уз сарадњу са Заводом 
за унапређење образовања и васпитања организовала саветовање 
на тему: „Место и улога школских библиотека и њихова сарадња са 
народним библиотекама”, као и то да је, у оквиру заједничких акција, 
договорено да изложба: „Писана реч ужичког краја”, коју је припре-
мила Народна библиотека „Едвард Кардељ”, буде приређивана и у 
другим општинским матичним библиотекама у региону.64 

59  Исто, стр. 61‒63.
60  Исто, стр. 66.
61  Више о томе: Душанка Ристић, „Школске библиотеке у СР Србији ван тери-

тoрија социјалистичких аутономних покрајина”, Заједница библиотека, 
бр. 1 (1982): 71‒82.

62  Више о томе: Милосав Ралић, „Пут књиге до читаоца посредством народ-
них библиотека”, Заједница библиотека, бр. 1 (1982): 129‒143.

63  „Добитници награде „Милорад Панић Суреп”, Заједница библиотека, бр. 
1 (1982): 159.

64  Слободан Радовић, „Рад Заједнице матичних библиотека региона Титово 
Ужице у 1981. години”, Заједница библиотека, бр. 1 (1982): 165.
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У наредном броју 2 из 1982. анализирано је стање народних 
библиотека у СР Србији са освртом на године 1981‒1985.65 Саве-
товање је, те године (1982) било у Ужицу (10. и 11. јуна) а теме 
су биле: 1) Друштвени положај књиге и библиотека у СР Србији 
ван територија САП и 2) Финансирање библиотека – утврђивање 
цене библиотечке делатности. Радом Саветовања руководило је 
Председништво у саставу Мирослав Чомић, Емил Поповић и 
Слободан Радовић. О првој теми уводно излагање поднели су: 
Владимир Јокановић, представник Заједнице, Драгољуб Гаварић, 
представник Удружених издавача Србије и Драган Драгојловић, 
представник Удружења књижевника Србије, а о другој теми Дра-
ган Ћировић, в.д. управника Народне библиотеке Србије. После 
свестране дискусије донети су важни закључци.66

Слободан Радовић, председник Председништва Заједнице 
региона Титово Ужице, говорио је о раду Заједнице матичних библи-
отека региона Титово Ужице и у 1982. години. Уз напомену да је 22. 
1. 1982. године одржана Скупштина, подсетио је на њен дневни ред 
(Програми допунског образовања ученика основних школа и с тим 
у вези задаци народних библиотека; Предлагање појединаца и орга-
низација за доделу „Сурепове” награде) а да је 17. XII 1982. Одржана 
Скупштина са дневним редом (стање и рад књижних огранака; про-
грам рада за 1983. годину; Предлози за „Сурепову” награду). Осим 
тога одржана су и редована саветовања за школске библиотекаре, уз 
сарадњу са Међуопштинским заводом за унапређење образовања и 
васпитања, 4. III 1982. год. а теме су биле: Положај школских библи-
отека; Матичне функције Народне библиотеке; Задаци школског 
библиотекара; Стручне посете. Осим тога, заједничком акцијом 
библиотекара региона посећене су библиотеке у Шапцу и Ваљеву.67 

Награду „Милорад Панић Суреп”68 за 1982. добио је Ста-
менко Костић, књижничар Народне библиотеке „Едвард Кардељ” 

65  Владимир Јокановић, „Основне карактеристике стања народних библиотека у 
СР Србији ван територија САП у 1980. години, са освртом на планирани темпо 
развоја у периоду од 1981. до 1985”, Заједница библиотека, бр. 2 (1982): 15‒21.

66  [Увод], Заједница библиотека, бр. 2 (1982): 14.
67  Слободан Радовић, „Рад Заједнице матичних библиотека региона Титово 

Ужице у 1982. години”, Заједница библиотека, бр. 2 (1982): 183.
68  „Добитници награде ’Милорад Панић Суреп’”, Заједница библиотека, бр. 

1 (1983): 63.
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у Титовом Ужицу, а уручио је Слободан Радовић, који је 1983. 
објавио и текст „Легати – део културне традиције сваког града”.69 
На седмој Скупштини Заједнице, у оквиру избора самоуправних 
органа заједнице Слободан Радовић предложен је да буде канди-
дат за члана Председништва Заједнице.70 Осим што је изабран у 
Председништво, приликом формирања група изабран је у више 
њих: за председника у Радној групи за израду пројекције развоја 
народних библиотека за период од 1985. до 1990. односно до 2000. 
године; у Комисију за школовање и стручно усавршавање библи-
отечких радника; за председника у Радној групи за израду изве-
штаја о спровођењу Закона о библиотечкој делатности.71

На Скупштини 1985. године, Слободан Радовић као пред-
седник Заједнице матичних библиотека Србије, навео је да 
основне садржаје рада Заједнице матичних библиотека између 
две скупштине чине активности назначене Средњорочним пла-
ном развоја, који је већ на измаку, да се делатност одвијала и на 
основама заједничког програма, који је усвојио Координациони 
одбор библиотечких асоцијација и матичних институција а у 
циљу рационализације послова и бржег и свестранијег развоја 
библиотечке делатности. Као најважније истакао је да су се садр-
жаји рада Заједшще остваривали и преко регионалних заједница 
матичних библиотека, где је текућа библиотечка пракса била 
најбитнија. Указао је на актуелни тренутак библиотекарства, на 
нека искуства и питања са којима се Заједница суочава, на акције 
и активности које предстоје у Заједници матичних библиотека 
Србије. „Неоспорна и врло евидентна је чињеница да је Заједница 
у протеклим годинама доста чинила на усмеравању, подстицању 
и реализовању низа конкретних питања у изградњи БИС-а,72 
односно у осавремењавању библиотечког система. Заједница је 
настојала, а колико је у томе и успевала ваља и овога пута кри-
тички процењивати, да иде укорак са најзначајнијим друштве-
ним и културним процесима који су битније утицали на развој  

69  Слободан Радовић, „Легати – део културне традицијије сваког града”, Зајед-
ница библиотека, бр. 1 (1983): 43‒44.

70  „Избор самоуправних органа Заједнице”, Заједница библиотека, бр. 1 
(1984): 12.

71  „Радна тела и комисије заједнице”, Заједница библиотека, бр. 1 (1984): 19‒20.
72  Библиотечко-информационионог система.
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библиотечке делатности. Да подсетим на неке садржаје, као: дру-
штвени положај књиге и библиотека, утврђивање цене библио-
течке делатности, номенклатура библиотечких послова, као и дру- 
га питања везана за читање и путеве књиге до читалаца, зави-
чајне фондове и спомен библиотеке”.73 Сматрао је да је, и поред 
видљивих резултата, БИС још увек доста расцепкан, подељен и 
неефикасан и „поред стандардизације технологије библиоте чког 
рада и опреме, морали бисмо у наредном периоду да се више 
ангажујемо у практичном остваривању библиотечког система и 
мреже библиотека, која је, према статистици, из године у годину 
све мања. Мрежа се смањује а и општинске библиотеке често нису 
кадре да буду прави носиоци развоја система на свом подручју. 
Неки показатељи на то упозоравају. Од 115 општинских мати чних 
библиотека свега су 52 самосталне (у смислу ОУР), остале су у 
саставу других организација, народних универзитета, центара 
за културу, домова културе и најчешће немају статус ООУР-а, 
односно, тешко могу да обављају матичне функције, заостајање у 
конципирању и изградњи БИС-а у друштвено-политичким зајед-
ницама, од општинске матичне библиотеке, библиотеке у радној 
организацији и школске библиотеке један је од узрочника, и то 
битних, што нам заостаје библиотечко-информативна делатност 
за друштвено информацијским потребама средине. Чињеница 
је да се нарасле потребе сваке средине данас не могу задовољити 
класичном читаоницом и позајмицом књига. Стога су и последице 
шире. Заостајање у конципирању БИС а у општини, свакако, одра-
жава се и на БИС-а у Републици, и рекао бих, у целини друштвене 
заједнице”.74 Из тих разлога сматрао је да је потребно предложити 
дугорочни програм развоја, стратегију и тактику у борби за ново 
место и улогу матичне библиотеке на путу ка БИС у својој сре-
дини. Трансформацију библиотечке делатности сматра неопход-
ном, наводећи да кадар у библиотекарству може удахнути нови 
ритам и савременију организацију као и да се оспособљавању 
и усавршавању библиотечког кадра мора више повести рачуна. 
Истицао је да у средишту пажње треба да буде рад на целисходни-
јем одређивању друштвеног положаја књиге и да није добро што 

73  „Излагања и усвојени документи”, Заједница библиотека, бр. 1 (1984): 23.
74  Исто, стр. 24.
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имамо два међусобно неповезана система: стварање, штампање и 
издавање књига и библиотечко-информативни. „Овај затворени 
систем, у даљем, доводи до деградације друштвено вредне књиге, 
јер омогућава подруштвљавање књиге, те је суштинско питање 
како системски решити да књига не буде третирана само као роба 
на тржишту, већ као друштвено вредна која мора добити третман 
културног добра и наћи места на полицама библиотека, односно 
наћи на друштвено најприхватљивији начин пут до корисника”.75

Гледајући 1985. годину, у којој су извршена разна истра-
живања, Ужице се често помиње и развој се може пратити кроз 
више текстова различитих аутора. У оквиру мрежа библио-
тека те године забележено је да Титовоужички регион има 10 
општинских матичних библиотека и 14 самосталних библиотека; 
истовремено се наводи прецизан број библиотека по насељима, 
ОУР-има, основним, средњим и вишим школама као и специјал-
них библиотека.76 Даље, приликом анализе обима и структуре 
библиотечке делатности за Титовоужички регион наводи се да 
спада међу најмање по укупној површини библиотека јер има 
6458 м2 или само 4% површине свих библиотека на ужем подручју 
Републике; да највећи простор имају општинске матичне библи-
отеке, које заузимају 30% укупне површине простора региона, да 
3 библиотеке не испуњавају потребан услов у погледу минимума 
простора, а да је без читаоничких места једна библиотека и да 
две имају само по 6 читалачких седишта.77 Наводи се и да после 
општинских библиотека у овом региону највећу површину имају 
библиотеке основних школа али да чак у три општине ниједна 
школска библиотека нема читалачких места. У погледу снаб-
девености намештаја ситуација је далеко повољнија, нарочито 
када је реч о матичним библиотекама, али и средњошколским 
и високошколским.78 У истом броју дат је и преглед библиотеч-
ких фондова, табеларно, и то фондови за матичне библиотеке, 
огранке, месне библиотеке, ОУР-е, као и школе (основне, средње 

75  Исто, стр. 25.
76  Више у тексту: Владимир Јокановић, „Мрежа библиотека”, Заједница библи-

отека, бр. 1‒4 (1985): 23‒28.
77  Ана Церанић, „Библиотечки простор и опрема”, Заједница библиотека, 

бр. 1‒4 (1985): 47.
78  Исто, стр. 48.
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и више), али и за специјалне библиотеке,79 приказан је и целоку-
пан фонд периодичних публикација у библиотекама уже Србије, 
а међу њима је и Титовоужички регион, као и фонд некњижне 
библиотече грађе.80 Анализиран је и број позајмљених књига по 
типовима библиотека, а подаци су представљени табеларно и то 
коришћење књига у народним библиотекама, основним школама, 
средњим, вишим и специјалним библиотекама.81 

Осим тога вршене су и анализе социо-професионалне 
структуре читалачке публике па су у табелама приказани разни 
параметри: регионална дистрибуција корисника (Титовоужички 
регион у том моменту имао је 70722 читалаца), регионална рас-
подела читалаца и становништва (70722: 337011, што предста-
вља 20,9%); регионална дистрибуција социо-професионалне 
структуре у општинскиим матичним библиотекама, у огран-
цима матичних библиотека, месним библиотекама, специјалним 
библиотекама као и школским библиотекама и у свим табелама 
приказан је и Титовоужички регион.82 Велики простор овде дат 
је и библиотечком кадру уз анализу броја стручних радника по 
регионима и врстама библиотека, конкретно у Титовом Ужицу 
било је више библиотечких радника у основним школама него у 
матичним библиотекама; али и структура библиотечког кадра (у 
Титовоужичком региону било је и даље нула са докторатом, али 
1 са магистарским, 28 радника са високом школом, 85 са вишом, 
69 са средњом, 8 са основном што је укупно 191, од чега је 62 
положило стручни испит).83 Интересантни подаци су обрађени 
и када је у питању стручна организованост, па су тако урађени 
табеларни прикази прегледа књига инвентара по типовима 
библиотека и регионима СР Србије, преглед каталога књига по 
типовима библиотека и регионима СР Србије, прегледа ката-
лога периодике по типовима библиотека, прегледа активности  
библиотека на популарисању књиге и читања у регионима, уз 

79  Исто, стр. 62. 
80  Више о томе, на стр. 63‒78.
81  Исто, стр. 86.
82  Милосав Ралић, „Социо-професонална структура читалачке публике”, 

Заједница библиотека, бр. 1‒4 (1985): 88‒98.
83  Душица Ристић, „Библиотечки кадар”, Заједница библиотека, бр. 1‒4 

(1985): 99‒108.
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подробну анализу, а у свим табелама дати су и подаци за Ужице.84 
На крају је приказано и финансирање библиотека уз табеле и 
графиконе на којима је и Титовоужички регион.85 

Из броја 1986. сазнајемо да је Саветовање одржано у Тито-
вом Ужицу где су бројне теме обрађене: Концепција библиотеч-
ко-информативног система у СФРЈ, Претпоставке за укључивање 
општинске матичне библиотеке у библиотечко-информациони 
систем, Школске библиотеке и БИС, Трансформација школских 
библиотека, Припрема за аутоматску обраду података у НБС, Попис 
типичних послова са коефицијентима сложености, одговорности и 
услова рада. Међу награђеним библиотекараима за 1985. Награду 
„Милорад Панић-Суреп” добио је Раденко Милутиновић, управник 
Народне библиотеке у Пожеги.86 Саветовање у Ужицу било је и 
1987. где се говорило о библиотекама као издавачима а приказане су 
и публикације које објављују матичне библиотеке у Србији.87 Тема 
те године у Заједници била је и удруживање средстава за друштве-
но-организовану куповину књига, па се за Титовоужички регион 
наводи да од 10 библиотека само једна није удружила средства што 
значи да 90% јесте.88 Године 1988. урађена је табела као Преглед 
удружених, укупни и утрошених средстава за куповину књига у 
1988. години по регионима где је приказано и Ужице.89

Године 1993/94. Ужице се помиње у Решењу о одређивању 
библиотека које обављају матичне функције у библиотечкој 
делатности.90 У Решењу о именовању директора библиотека које 

 84  Десанка Стаматовић, „Стручна организованост библиотека”, Заједница 
библиотека, бр. 1‒4 (1985): 109‒134.

85  Недељко Вила, Финансирање библиотечке делатности, Заједница библио-
тека, бр. 1‒4 (1985): 135‒142.

86  „Добитници Награде ’Милорад Панић Суреп’ за 1985. годину”, Заједница 
библиотека, бр. 1‒4 (1986): 102.

87  Љубомир Марковић и Надежда Петровић, „Библиотеке као издавачи”, 
Заједница библиотека, бр. 1‒4 (1987): 83–86.

88  Ђуро Радановић, „Информација о удруживању средстава за друштвено-
-организовану куповину књига у 1987. години”, Заједница библиотека, 
бр. 1‒4 (1987): 111.

89  „Преглед удружених, укупни и утрошених средстава за куповину књига у 
1988. години по регионима”, Заједница библиотека, бр. 1 (1988/1989): 79–80.

90  „Библиотеке које обављају матичне функције”, Заједница библиотека, бр. 
1‒2 (1993/94): 83.
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обављају матичне функције налази се и мр Слободан Радовић, 
Народна библиотека Ужице.91 Године 1996. дат је извештај о раду 
за ту годину а у одељку „Век и по српских читалишта” помиње 
се и Ужице, међу библиотекама које настављају традицију првих 
српских читалишта.92 Исте године кандидат за награду „Милорад 
Панић Суреп” био је Новица Вујовић, библиотекар Учитељског 
факултета у Ужицу а предлагачи су биле разне институције и 
појединци. 

Закључак

Анализирајући текстове из Заједнице матичних библио-
тека, евидентно је да су Ужичани од самог почетка били заин-
тересовани и укључени у све аспекте развоја библиотекарства 
и његово унапређивање. Учествовали су у дискусијама, доно-
сили одлуке које су значајне за подстицање развоја и остварење 
основних задатака библиотека, тежили да осавремене простор, 
да побољшају кадар и да прошире свој фонд. 

Још од самих почетака када је дискутовао Ђоко Николић, 
који је отворено навео своје мишљење у вези са саветовањем 
библиотекара, преко Гојка Шкора, који је детаљно анализирао 
Нацрт Закона о библиотечкој делатности у Србији и говорио 
о оснивању библиотека, њиховом укидању, кадру, стручности 
библиотечких радника, задацима, стручним већима итд., ужички 
библиотекари били су и убудуће веома активни и елоквентни. 
Стаменко Костић је у дискусијама истицао улогу библиотекар-
ства које је део културно-просветне делатности, сугеришући да 
се пажња мора усмрити на бољи и квалитетнији кадар. У диску-
сијама је најзапаженији био Слободан Радовић који је сматрао 
да је неопходно што више пажње посветити раду са корисни-
цима народних библиотека и да акценат у раду библиотека треба 
ставити на квалитет рада и бољу организованост, наглашава-
јући такође потребу креативног библиотечког кадра, који мора 
бити школован и стручно се усавршавати. Борио се за развој и 

91  Исто, стр. 87.
92  „Извештај о раду за 1996. годину”, Заједница библиотека, бр. 1‒2 (1995/96): 

117.
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модернизацију библиотечке делатности и био активан у бројним 
телима, орагнима Заједнице (Кандидациона комисију, Председ-
ништво Заједнице матичних библиотека…).

Кроз ове текстове, објављене у Заједници, могли смо пра-
тити рад саме ужичке библиотеке, начин попуњавања фондова, 
промене у кадровској политици, броју корисника, броју прочи-
таних књига, сређивању простора, опреме, типовима библиотеке 
које су биле у одређеном периоду, итд. Бројни табеларни прикази 
могу бити основа за нове упоредне податке са стањем библио-
текарства данас. Закључак који се намеће јесте да је приоритет 
био рад на јачању матичних функција и оспособљавању библи-
отека за обављање тих задатака, који проистичу из конкретног 
стања библиотекарства у титовоужичком крају, потребе бољег 
информисања унутар библиотечког регионалног система, чвршће 
повезивање библиотека, израду планова развоја у којима треба да 
се ова делатност повеже у јединствен библиотекарско-информа-
тивни систем и да заузме место у складу са друштвеним значајем 
књиге и побољшање кадровске и квалификационе структуре, 
смештајних услова библиотека и свих облика рада библиотека.

Читајући ове текстове схватићемо да је библиотекарство и 
у том периоду имало запажену улогу, да су се библиотечки рад-
ници суочавали са бројним проблемима, организовали друштва 
и комисије како би то превазишли, послу приступали изузетно 
озбиљно, доносили законе, бринули о стручном усавршавању, 
бољим условима за кориснике и бројним другим аспектима, 
попут библиотечких радника данас. Библиотекари ужичке библи-
отеке у том периоду (1970–1997), попут ужичких библиотекара 
данас, имали су запажену улогу, велики утицај у развоју библи-
отекарства у Ужичком региону, али и у развоју библиотекарства 
и библиотечке делатности у целини. 
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Serbian Parent Library Community аs аn Indicator оf Library
  Development in the Užice Region (1970–1997)

Summary:  he Serbian Parent Library Community has been established as
a voluntary association of libraries aiming to resolve important issues  and
to improve the work and development of libraries and library activities.
his paper presents how much the Užice librarians were represented in
the discussions, as well as in what contexts the Užice Public Library was
mentioned in the Serbian Parent Library Community organ. he texts give
an insight into the development of the Library, collection building, changes
in personnel policy, number of users, number of books read, as well as the
storage conditions, technical equipment, turnover rate, and many other
aspects. he conclusion is that the priority for Užice librarians was the
strengthening the parent functions and training librarians, whose role was
extremely important, to perform numerous important tasks.

Keywords:  Serbian Parent Library Community, Užice, Užice Public Library,
librarianship.
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БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА СРПСКЕ  
МАНАСТИРСКЕ ШТАМПАРИЈЕ  

1893–19001

Увод

Први захтеви за оснивање српске штампарије на терито-
рији Хабзбуршке монархије поднети су само осам година после 
Велике сеобе Срба, 1690. године. Патријарх Арсеније III Чарноје-
вић, који је предводио Србе током напуштања старе постојбине, 
упутио је молбу бечком двору, 1698. године, у којој је тражио „да 
му се уступи пољоприведно добро Сечуј, на десној обали Дунава 
у Мађарској, како би могао подићи манастир, школе и штампа-
рију”.2 Молба није усвојена али се није одустало од настојања да 
српски народ у новој држави оствари права на очување и узди-
зање своје културе и образовања. Уследили су поновни захтеви 
за добијање царске дозволе за отварање српске штампарије, које 
су упућивали митрополит Мојсије Петровић (1733. године) „и 
његови наследници Вићентије Јовановић и Павле Ненадовић”.3

Митрополит Ненадовић је 1751. године добио дозволу 
да може отворити штампарију у Сремским Карловцима. Ипак, 
„према мишљењу историчара Радослава Грујића и Николе Гаври-
ловића, штампарија у Карловцима није основана јер су се против 

1  Делови увода овог текста су представљени на излагању на стручном скупу 
у манастиру Велика Ремета „Манастири и библиотеке чувари културне 
баштине”, 2019. године и објављени у Зборнику радова. 

2  Лазар Плавшић, Старе српске штампарије од краја XV до половине XIX века 
(Београд: Издање Удружења графичких предузећа Југославије, 1959), 257. 

3  Светозар Борак, „Након пола века у Сремским Карловцима поново Српска 
манастирска штампарија”, Српски Сион бр. 2‒3 (1996), 12‒14. 
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4  Љубица Петковић, „Књиге у библиотекама Србије штампане у Митропо-
литско-гимназијалној типографији у Сремским Карловцима”. Манастири 
и библиотеке чувари културне баштине: зборник радова са стручног скупа 
одржаног 15. и 16. маја 2019. године у манастиру Велика Ремета (Ириг: 
Српска читаоница, 2019), 90.   

5  Исто, стр. 90.
6  Велимир Старчевић, Старо српско књижарство (Београд: Просвета, 1997), 

169. 
7  Васа Стајић, „Књижаре”, Српско књижарство: зборник радова из историје 

српског књижарства (Нови Сад: Прометеј; Библиотека Матице српске, 1997), 
89. 

8  Драгутин Фуруновић, Енциклопедија штампарства (Београд: Ј. Фуруновић, 
1996), 1755. 

ње побунили католички бискупи и унијатски епископи”.4  Према
Љ. Петковић, патријарх Јосиф Рајачић је крунисао напоре својих
претходника отварањем Митрополитско-гимназијалне типогра-
фије у Сремским Карловцима 1858. године.5

  Штампање српских књига и часописа у Аустроугарској
веома се интензивирало од средине 19. века. „Од седамдесетих
година 19. века код Срба се нагло повећава број књижарско-из-
давачких предузећа”.6  Највећи део српских публикација штампан
је у Будиму, Сентандреји и Новом Саду. Прву штампарију у Нови
Сад донео је Емануил Јанковић, који је године 1790. поднео молбу
новосадском магистрату да може „подићи књижару и штампа-
рију”. Није, међутим, добио дозволу да штампа ћириличним сло-
вима.7  У стручној литератури постоји мноштво података о заче-
цима српског штампарства у данашњој Војводини, нарочито у
Новом Саду и Сремским Карловцима. Но, подробно је истражен
рад приватних издавача и штампара, почев од прве штампарије
Данила Медаковића, која је отворена у Сремским Карловцима,
1848. године, преко штампарија Луке Јоцића, Игњата Фукса, браће
Поповић, Арсе Пајевића и других, док о оснивању и делатности
Српске манастирске штампарије постоји веома мало података.
У Фуруновићевој  Енциклопедији штампарства  нема ни помена
о Српској манастирској штампарији, а о Димитрију Руварцу
наводи се да је био „управник Црквене штампарије у Сремским
Карловцима”, што се, заправо, односи на Српску манастирску
штампарију чији је управник био Димитрије Руварац.8  Српску
манастирску штампарију не помиње ни Љубомир Стојановић у
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свом тексту „Старе српске штампарије” у Српском књижевном 
гласнику, као ни многи други аутори, до данашњих дана (ова 
тврдња се базира на литератури која је била доступна током овог 
истраживања). Тамо где се помиње, углавном се своди на једну до 
две реченице: „Успешно је радила и Нова манастирска штампа-
рија основана 1893. године у Новом Саду са циљем да се објављују 
црквенобогослужбене и школске књиге. Штампарија је 1895. пре-
сељена у Сремске Карловце, где је радила као Српска манастирска 
штампарија”.9 Запажа се да ни у часописима, који су излазили у 
периоду деловања Српске манастирске штампарије, као што је, 
на пример, Стражилово, у рубрици која (као у већини часописа 
тог доба) доноси новитете из издавачке делатности, препоручује 
нове наслове, има мноштво препорука за издања домаћих па и 
страних штампарија и издавача (француских, немачких, мађар-
ских, руских...), а нема помињања књига које је објавила Српска 
манастирска штампарија. 

С друге стране, у изворима који су се подробније бавили 
историјатом настанка Српске манастирске штампарије има про-
тивуречности. У Каталогу изложбе „Српска манастирска штам-
парија у Карловцима (више од века), која је била постављена у 
Новом Саду, од 16. до 21. априла 1996. године, аутор каталога и 
изложбе наводи да је патријарх Георгије Бранковић, уз помоћ 
Светог Синода откупио штампарију Арсе Пајевића у Новом Саду, 
1893. године, и потом је пребацio у Карловце.10 Насупрот томе, 
Жарко Димић наводи: „Архимандрит Иларион Руварац и Платон 
Телечки откупили су новосадску штампарију Луке Јоцића 1893. 
године, пренели је 1895. године у Сремске Карловце под називом 
Српска манастирска штампарија која је радила до 1941. године 
оставивши видан траг у војвођанском штампарству да би на један 
крајње безобзиран начин била после рата однета у Нови Сад”.11 
Најверодостојнији извор, текст објављен у листу Српски Сион, 
недељном листу за црквено-просветне и автономне потребе  

9  Владимир Анђелковић, Старо српско издаваштво: (1494‒1918) (Београд: 
Art press, 2018), 67.

10  Павле Штрасер, Српска манастирска штампарија у Карловцима (више од 
пола века): изложба (Нови Сад: Музеј града Новог Сада, 1996), 1.

11  Жарко Димић, Сремски Карловци: кратак преглед историје Сремских Кар-
ловаца (Сремски Карловци: Карловачка уметничка радионица, 1990), 86. 
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Српске православне Митрополије карловачке, у броју 26, године 
1893. потврђује наводе Жарка Димића и истовремено даје нај-
исцрпније податке о оснивању Српске манастирске штампарије, 
о њеним циљевима и правцу деловања. 

У опширном чланку под насловом „Манастирска штампа-
рија” наводи се: „Основана је по одлуци донетој на збору мана-
стирских настојника у манастиру Гргетег. Настојници манастира 
Гргетега и Беочина, г. г.архимандрити Иларион Руварац и Платон 
Телечки, сходно донесеном зборском закључку, узели су у своје 
руке задатак да купе штампарију – и тај свој задатак су врло добро 
и успешно решили тиме, што су дана 18 (30) јунија о. г. купили у 
Нов. Саду познату и врло добро уређену и опремљену штампарију 
Дра Павловића и Јоцића за цену од 13.250 фор (...) Штампарија ће за 
сада остати на оном истом месту, где је и до сада била, а носиће име: 
Српска манастирска штампарија, а грунтовно ће се укњижити на 
име фактичких власника: манастира Гргетега и Беочина”.12 У тексту 
се даље наглашава да штампарија неће своју делатност обављати 
ради стицања добити него ће имати културну мисију – развијање 
и унапређење црквене и школске књижевности. Занимљиво је да 
аутор текста (име није наведено) износи критику на рачун при-
ватних штампара, наводећи да су се они „највише помагали и 
богатили издавањем књига и уџбеника за нар. школе” и да ће то 
чинити и Манастирска штампарија „али она ће у том много боље, 
правилније и несебичније поступати”. Описује поступак у коме 
ће се писци школских књига и уџбеника надметати „па тек када 
од Школског савета нарочито ради оцењивања школских књига 
изаслана стручна анкетна комисија прогласи неку књигу за ваљану, 
односно за најбољу и најдостојнију награде – тек тада ће се при-
ступити штампању и издавању дотичне школске књиге, коју ће 
тада Школски савет, на основу предложене оцене стручних људи 
с мирном душом моћи прописати за обавезну школску лектиру”.13 

Оснивачи Штампарије били су свесни чињенице да испу-
њавање важне културно-просветне мисије није могуће без добре 

12  „Манастирска штампарија”. Српски Сион: недељни лист за црквено-про-
светне и автономне потребе Српске православне Митрополије карловачке 
бр. 26 (1893): 412.

13  Исто.
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материјалне основе и опреме, као ни без стручних људи који ће 
у њој радити. Гесло штампарије ће, како се наводи, бити „солид-
ност и тачна јефтина израда сваког повереног посла”. Поред 
штампарије радиће и књиговезница, а за управу и руковођење 
штампаријом „изобразиће се неколико млађих људи или калу-
ђера у штампарској радњи и уметности, те ће касније и управне 
и техничке послове у штампарији руководити сами калуђери”. 
Истакнуто је и име калуђера Макарија и околност да ће му се 
управо те године одржати свечани помен у оквиру прославе 400. 
годишњице прве српске калуђерске штампарије. Текст у Српском 
Сиону о оснивању и циљевима Српске манастирске штампарије 
завршава се реченицом: „Данашњи наши калуђери нису ни могли 
достојније прославити успомену калуђера Макарија – већ купом 
и оснивањем прве српске манастирске штампарије, која ће и у 
данашњем напредном времену исто тако добро доћи и многе кул-
турно-просветне користи донети нашој цркви и нашем народу 
– баш као што је у оно почетно време важна и корисна била прва 
српска штампарија смиреног калуђера Макарија”.

Од почетка рада до краја 19. века, дакле, током само седам 
година, Српска манастирска штампарија објавила је скоро две 
стотине публикација.14 Добрим делом, то су биле књиге са рели-
гиозном тематиком и наменом. Неке од њих су: Прилози српских 
владалаца и великаша Хиландару и другим манастирима у Светој 
Гори Нићифора Дучића (1899), Срби свеци Милутина Јакшића 
(синовца Ђуре Јакшића) (1899), Божићна посланица његове свето-
сти, српскога патријарха Георгија Бранковића (1899), Споменак 
минулог доба – из живота неколицине свештеника у Ср. Карлов-
цима Василија Константиновића (1900), Шематизам источно-
-православне српске Митрополије Карловачке Димитрија Руварца 
(1900). Занимљиви су преводи: Макарија митрополита москов-
скога Православно догматично богословије (1895), као и превод 
италијанског фрањевца и проповедника Агостина да Монтефел-

14  Податак о наведеном броју објављених публикација добија се у Узајамној 
библиографско-каталошкој бази података COBIB.RS. Током контроле, пре-
узимања и редиговања записа, установљено је да је реалан број мањи јер 
има дуплираних записа.
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тра Породица и релиђија (1895). Објављивана су дисциплинарна 
правила за свештенство, извештаји, статути, календари, плакати, 
позивнице...

Штампарија је често објављивала сепарате, који су преузи-
мани из часописа Српски Сион, Стражилово, Бранково коло, Нови 
васпитач и Наше доба. Поред црквене литературе, Штампарија је 
објављивала „световне” публикације, међу којима је занимљиво 
поменути: музикалије, речнике: Српско-мађарски речник Благоја 
Бранчића и Ђорђа Дере (1894), полемике (посебно је занимљива 
полемика коју је водио чувени новосадски архитекта Владимир 
Николић у вези са изградњом гимназије: Мојим нападачима у 
ствари градње Срп. вел. гимназије новосадске, (1900); публикације 
о економији: Економско-политички погледи Дубровчанина Николе 
Вида Гутића: из друге половине 16. века, Михаила В. Вујића (1900); 
политици: О странци права, говор народног заступника Ђорђа 
Пл. Ђурковића у Сабору Краљевине Хрватске, Славоније и Дал-
мације 21. децембра 1894; медицини: Имена болести што могу 
смрта да нанесу: научни називи протумачени немачким, мађар-
ским и српским језиком, Илије Огњановића (1894), Поука о човеч-
јем телу, животу и здрављу: за прву школску и домаћу наставу. 
1, Тело споља: (са сликама) Милана Јовановића Батута (1909), 
извештаје Српске велике гимназије из Новог Сада: Извештај о 
Српској великој гимназији у Новом Саду: за школску годину 1893‒4; 
публикације из области историје: Ратни догађаји из Другог српског 
устанка: 1815. год.: под војводом Милошем Обреновићем Косте 
Протића (1891), Montenegrina: прилошци историји Црне Горе Ила-
риона Руварца (1898); педагогије: Чланци о забавиштима или 
најважнија упутства у погледу истих за општине и родитеље, 
а на име приправнице, учитељице и забавиље са наставним гра-
дивом Ивана М. Поповића (1894), Педагошка дјела и идеје Кон-
стантина Д. Ушинскога Димитрија Семенова (1897); сликарства: 
Марко Мурат у Новом Саду Александра Сандића (1897); музике: 
Песмарица: за православне вероисповедне српске народне школе: 
према наставној основи изданој од всл. школског савета Алексан-
дар Јорговић (1897); културе: Пролог приликом свечаног отварања 
нове позоришне зграде: на XII гимназијској беседи о Св. Сави 1895. 
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Посебно је занимљив податак да је oд 1896. до 1920. године 
(од првог броја) Српска манастирска штампарија штампала часо-
пис Српски пчелар, који је касније штампан у другим штампари-
јама до 1933. године. Осим тога, Српска манастирска штампарија 
је објавила низ публикација о пчеларству, међу којима се истичу 
књиге професора Јована Живановића – О меду (1897), Американа 
(1898).

Српска манастирска штампарија је током осам година, 
у периоду од оснивања до краја 19. века, објавила око педесет 
наслова из књижевности. Од књижевних жанрова најзаступље-
није су збирке приповедака домаћих писаца, међу којима су Симо 
Матавуљ: На прагу другог живота (1894), Бранислав Нушић: При-
поветке једнога каплара: из српско-бугарскога рата 1885 (1895), 
затим, ту су и Барањчице: приче из живота Срба Барањаца 
Стевана Радића (1898), Низ приповедака Милана Недељковића 
(1898), Слике из старе Србије Зарије Поповића (1898), Кнез Гра-
доје од Орлова Града: приповетка из времена боја на Косову Чедо-
миља Мијатовића (1899). Занимљива је едиција Декамерон: сто 
прича од сто најславнијих писаца светске књижевности, која је 
објављена у 12 књига (1897). 

Од песника треба поменути Ивана Гундулића: Сунчаница: 
одломак из VIII пјевања Гундулићева „Османа” (1893), Јована Јова-
новића Змаја: Снохватице Змајовине (1900), Алексеја Толстоја са 
поемом Јован Дамаскин (1896). 

Међу романима су штампани, између осталих, Васкрсеније 
Лава Толстоја (1899), Светле слике из српске борбе за крст часни 
Драгутина Ј. Илића, (1897), Грофица Агнеша Јанковић Стевана 
Матијашевића (1897), Моја службена жена Ричарда Хенрија 
Севиџа (1898). Није изостала ни књижевна критика: Г. Руварац и 
Montenegrina аутора Лазара Томановића (1899). Често су објављи-
вани полемички текстови, који дају занимљив увид у друштвени 
амбијент Новог Сада и Сремских Карловаца крајем 19. века.

Српска манастирска штампарија радила је до 1941. године, 
а онда је уследио прекид до 1996. године. Ових првих осам година 
њеног деловања показују да се од почетка настојало да се обу-
хвати широк дијапазон тема, што је представљало надоградњу 
њене основне намене да представља институцију која служи 
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потребама цркве. Она је имала запажену улогу у развоју нацио-
налне културе Срба у Аустроугарској, исто као и у чувању и него-
вању српске православне традиције. Издања Српске манастирске 
штампарије показују колики значај је имало оснивање српских 
школа у Аустругарској, какав је био политички положај Срба у 
њој, као и много других културних, политичких и социјалних 
момената значајних за њихов живот у аустроугарској монархији.

Начин израде библиографије

Библиографија издања Српске манастирске штампарије 
је већим делом рађена методом dе visu, а мањим делом записи 
су само преузети из Узајамне библиографско-каталошке базе 
података COBIB.RS. Доскора неповредив принцип искључивог 
рада „са књигом у руци”, са технолошким напретком и појавом 
електронских база података, замењен је допуштањем библиогра-
фима да користе и друге облике библиографских истраживања. 
Како наводи Жарко Војновић, главни редактор Српске библи-
ографије 1801‒1867. у предговору: „Постављање библиотечких 
каталога у слободан приступ преко интернета донело је велике 
и разноврсне могућности претраге, што је аутоматски довело до 
знатног умножавања библиографски употребљивих података. У 
таквој ситуацији строго остајање уз начело рада ’с књигом у руци’ 
више није могло бити оправдано, па су га библиографи с опрезом 
напуштали, решивши да се у српску библиографију укључе и оне 
јединице које се нађу по страним електронским каталозима, при 
чему се поклањало пуно поверење у рад колега по библиотекама 
широм света, нарочито ако су уз описе постојале и сигнатуре”.15 
Водећи се овим приступом, приликом рада на библиографији 
Српске манастирске штампарије 1893‒1900, мањи број јединица 
је преузет из Узајамне библиографско-каталошке базе података 
COBIB.RS. Након претраживања базе података стечен је увид 
које библиотеке у систему поседују у својим фондовима издања 
Српске манастирске штампарије у периоду, који је обухваћен 
овом библиографијом. 

15  Жарко Војновић, „Предговор”. Српска библиографија: књиге 1801‒1867. 
(Београд: Народна библиотека Србије, 2019), 33‒34.
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Публикације рађене методом de visu пописане су у фондо-
вима следећих библиотека: Народне библиотеке Србије, Универ-
зитетске библиотеке „Светозар Марковић” Београд, Библиотеке 
Српске академије наука и уметности, Библиотеке Катедре за српску 
књижевност Филолошког факултета у Београду, Градске библи-
отеке Вршац, Народне библиотеке „Вук Караџић” Крагујевац и 
Народне библиотеке „Илија М. Петровић” Пожаревац. На овај 
начин је пописано преко стотину публикација. С обзиром на чиње-
ницу да је Српска манастирска штампарија деловала у Сремским 
Карловцима и Новом Саду, Библиотека Матице српске поседује 
готово све публикације пописане у овој библиографији, али изве-
стан број публикација није доступан за коришћење. Због немогућ-
ности одласка у Нови Сад, публикације из фондова Библиотеке 
Матице српске, којих нема у фондовима других библиотека, (око 
педесет) преузете су из Узајамне библиографско-каталошке базе 
података COBIB.RS. Све публикације (и из примарних и секун-
дарних извора) преузете су из базе, записи су редиговани тамо где 
је било потребно, и урађени су нормативни записи за све ауторе 
који су заступљени у библиографији. Током рада на библиографији 
истражени су сви аутори и о свима су нађени биографски подаци, у 
разним изворима. Одреднице публикација у библиографији садрже 
године рођења и смрти аутора, осим у случају следећих аутора: 
Миле Милосављевића, Стевана М. Матијашића, Младена Јосића, 
Ђоке Милића, Илије Машића, Михаила Миловановића, Љубо-
мира Л. Јовановића, Јована Јовића и Сергија Попића. О наведеним 
ауторима постоје биографски подаци у историјским изворима, али 
су године рођења и смрти незабележени (бар у литератури која је 
истражена током рада на овој библиографији). 

Библиографија издања српске манастирске штампарије 
1893–1900. садржи 166 јединица које су распоређене по азбучном 
редоследу аутора (наслова ако публикација нема аутора). Публи-
кације су описане у складу са ISBD стандардом за обраду моно-
графских публикација. Библиографија има пратеће информа-
тивне инструменте – именски регистар (са упутницама), регистар 
наслова и предметни регистар. Испис библиографије jе урађен из 
програма Cobiss, али је графички у одређеној мери прилагођен за 
штампу. Свака јединица садржи COBISS.SR‒ID број. 
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П. о.: Српски Сион ; 1897.

COBISS.SR‒ID 181482764                                                    

4.

БРАНЧИЋ, Благоје, 1850‒1915

    Српско-мађарски речник / саставили Благоје Бранчић и Ђорђе 
Дера. ‒ Нови Сад : Српска манастирска штампарија, 1894. ‒ 543 
стр. ; 23 cm

На спор. насл. стр.: Szerb‒magyar szótár
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811.163.41’374=511.141

81’374.822=163.41=511.141

COBISS.SR‒ID 6249991                                                      

5.

ВУЈИЋ, Васа, 1843‒1916

    О св. Сави. 3 / говор В. Вујића. ‒ У Карловцима : Српска мана-
стирска штампарија, 1898. ‒ 30 стр. ; 19 cm

27‒36:929 Сава, свети

COBISS.SR‒ID 76099335                                                     

6.

ВУЈИЋ, Васа, 1843‒1916

    О св. Сави. 4. / говор В. Вујића. ‒ У Карловцима : Српска мана-
стирска штампарија, 1899. ‒ 24 стр. ; 19 cm.

27:929 Сава, свети

COBISS.SR‒ID 90648839                                                    

7.

ВУЈИЋ, Васа, 1843‒1916

    О св. Сави. 5. / говор В. [Васе] Вујића. ‒ У Карловцима : Српска

манастирска штампарија, 1900. ‒ 19 стр. ; 19 cm

27‒36:929 Сава, свети

COBISS.SR‒ID 90649351                                                     

8.

ВУЈИЋ, Васа, 1843‒1916

    О Св. Сави : говор В. Вујића. ‒ Ср. Карловци : Српска мана-
стирска штампарија, 1896. ‒ 29 стр. ; 20 cm

П. о.: Српски Сион; 1896

27‒36:929 Сава, свети

COBISS.SR‒ID 89118983                                                     
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9.

ВУЈИЋ, Михаило В., 1853‒1913

    Економно-политички погледи Дубровчанина Николе Вида 
Гучетића : из друге половине XVI века / Мих. В. Вујић. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1900. ‒ 93 стр. ; 20 cm

Напомене и библиографске референце уз текст. ‒ П. о.: Бранково 
коло ; 1900.

821.163.42‒96

1:929 Гучетић

COBISS.SR‒ID 27102215                                                     

10.

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    Глас из цркве : њеколико проповиједи Јована Вучковића. ‒ У Ср.

Карловцима : Српска манастирска штампарија, 1896. ‒ 200 стр. 
; 20 cm

П. о.: Српски Сион; 1896 год.

27‒475.5

COBISS.SR‒ID 28011527                                                    

11.

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    Девети извјештај о Православном срп. богословском училишту 
у Срем. Карловцима : школска година 1897‒98. / саставио Јован 
Вучковић. ‒ У Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1898. ‒ 83 стр.

373.54(497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 215571463                                                   

12.

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    Десети извјештај о Православном срп. богословском училишту 
у Срем. Карловцима : школска година 1898‒99 / саставио Јован 
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Вучковић. ‒ У Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1899. ‒ 58 стр.

373.54( 497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 215571719                                                   

13

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    К питању о светосавским школским свечаностима / написао 
Јован Вучковић. ‒ Нови Сад : Српска манастирска штампарија, 
1895. ‒ 69 стр. ; 20 cm

П. о.: Српски Сион ; 1895.

27‒565.79 Сава, свети

COBISS.SR‒ID 60680199                                                    

14.

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    О кајању : проповиједи Јована Вучковића. ‒ Ср. Карловци : 
Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ VI, 68 str. ; 19 cm.

П. о.: Српски Сион; 1899. 

27‒475.5

COBISS.SR‒ID 29763591                                                    

15.

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    Осми извјештај о Православном срп. богословском училишту 
у Ср. Карловцима : школска година 1896‒97. / саставио Јован Вуч-
ковић. ‒ У Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1897. 
‒ 50 стр. : табеле ; 22 cm

373.54(497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 215571207                                                   
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16.

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    Пети извјештај о Православном срп. богословском училишту 
у Ср. Карловцима : школска година 1893‒94 / саставио Јован Вуч-
ковић. ‒ Нови Сад : Српска манастирска штампарија, 1894. ‒ 64 
стр. : табеле ;  22 cm

373.54(497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 215569927                                                   

17.

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    Седми извештај о православном срп. богословском училишту 
у Ср. Карловцима : школска година 1895‒96. / саставио прото-
презвитер Јован Вучковић. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска 
штампарија, 1896. ‒ 88 стр. ; 23 cm.

373.54(497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 31374087                                                    

18.

ВУЧКОВИЋ, Јован, 1855‒1931

    Шести извјештај о Православном срп. богословском училишту 
у Ср. Карловцима : школска година 1894‒95 / саставио Јован Вуч-
ковић. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1895. 
‒ 56 стр. : табеле

373.54(497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 215570183                                                   

19.

ГЕОРГИЈЕ, српски патријарх, 1830‒1907

    Божићна посланица његове светости, српскога патријарха 
Георгија Бранковића Архидијецези карловачкој и Дијецези бач-
кој : издана 1898. године. ‒ Срем. Карловци : Српска манастирска 
штампарија, 1899. ‒ 15 стр. ; 19 cm

                                    
                                        

                                БИБЛИОГРАФИЈЕ                                                           КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Пражић Б. ,,Библиографија издања Српске манастирске штампарије 1893–1900  ”, 56–132



70

271.222(497.113)‒248.3‒565.3”1899”

COBISS.SR‒ID 23972103                                                    

20.

ГЕОРГИЈЕ, српски патријарх, 1830‒1907

    Георгије по Божјој милости и вољи народа православни архи-
епископ карловачки, митрополит и патријарх српски... прељу-
базној пастви својој у духу апостолскоме шаље срдачни поздрав 
и патријаршијски благослов / горе поменути смирени патријарх 
Георгије Бранковић. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штам-
парија, 1893. ‒ [6] стр. (1 празна) ; 36 cm

Насл. над текстом. ‒ “У Карловци, 1893. године од рођења Хри-
стова, а патријаршествовања нашег четврте” ‒‒> на крају текста.

271.222(497.11)‒248.3”1893”

COBISS.SR‒ID 53259783                                                   

21.

ГЕОРГИЈЕ, српски патријарх, 1830‒1907

    Георгије први по Божјој милости и вољи народа... шаље архи-
пастирски и патријаршки благослов и очинску љубав својој бого-
љубазној деци и новој духовној пастви у Сантову : љубазна децо 
моја! / горепоменути и смирени Патријарх Георгије с. р. ‒ У Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ [4] стр. ; 37 cm

Насл. над текстом. ‒ Ћир. и лат. ‒ Латинични текст на икавском 
дијалекту. ‒ „Дано у Ср. Карловцима године 1899. од рођења 
Христова, патријараштва [т.ј.] патријарштва нашега десете = 
Dano u Sr. Karlovcim, u nedilju pravoslavlja, godine 1899. od rođenja 
Hristova, a patrijarštva našega desete” ‒‒> na kraju teksta. ‒ “Тих. 
Остојић” ‒‒> потпис на врху стр. [1].

Садржи и:

Georgije prvi po Božjoj milosti i volji naroda... šalje arhipastirski i 
patrijarški blagoslov i očinsku ljubav svojoj bogoljubaznoj dici i novoj

duhovnoj pastvi u Santovu : ljubazna dico moja

271.222(497.11)‒472”1899”

COBISS.SR‒ID 34103559                                                    
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22.

ГЕОРГИЈЕ, српски патријарх, 1830‒1907

    Извечтај српског православног народно‒црквеног саборског 
одбора о раду му : у годинама 1892., 1893., 1894., 1895., 1896. и 
1897. : поднесен српском православном народно‒црквеном 
сабору у години 1897 / [Георгије Бранковић]. ‒ У Срем. Карлов-
цима : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ 27 стр. : табеле 
; 33 cm.

271.222 (497.11)

COBISS.SR‒ID 33833223                                                    

23.

ГЕОРГИЈЕ, српски патријарх, 1830‒1907

    Испитни ред за правосл. српско богословско училиште у Кар-
ловцима : прописан наредбом Њ. Св. патријарха Георгија, од 1. 
(13.) априла 1898. бр. М. 122 еx 1898. ‒ Сремски Карловци : Српска 
манастирска штампарија, 1898. ‒ 10 стр. ; V ; 24 cm

COBISS.SR‒ID 134693644                                                   

24.

ГЕРМАН, српски патријарх, 1822‒1888

    Герман Божјом милошћу православни епископ новосадско‒
бачки, сомборски, сегедински и јегарски... шаље срдачни поздрав 
и архијерејски благослов / горепоменути смирени епископ Гер-
ман. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штампарија, 1894. ‒ [4] 
стр. (1 празна) ; 34 cm

Насл. над текстом. ‒ „Дано у епископској резиденцији нашој у 
Новом Саду љета господња хиљаду осамсто деведесет четврте” 
‒‒> на крају текста.

271.222(497.11)‒248.3”1898”

COBISS.SR‒ID 53740551                                                    
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25.

ГУНДУЛИЋ, Иван, 1589‒1638

    Сунчаница : одломак из VIII пјевања Гундулићева “Османа” 
/ приредио Тих. [Tихомир] Остојић. ‒ Нови Сад : Српска мана-
стирска штампарија, 1893. ‒ 31 стр. ; 19 cm

На врху насл. стр.: У славу откривања Гундулићева споменика у 
Дубровнику 14, 15, 16 (26, 27, 28) јуна 1893 год. ‒ П. о.: Стражилово.

821.163.42‒1

COBISS.SR‒ID 47810055                                                   

26.

    ДВЕ мировинске уредбе. ‒ У Сремским Карловцима : Српска 
манастирска штампарија, 1895. ‒ 24 стр. ; 23 cm

„Министарство вера” ‒‒> на кор. ‒ Садржај с насл. стр.: Уредба о

мировинском фонду за удовице и сиротну децу српског право-
славног свештенства у опсегу српске митрополије карловачке ; 
Мировинска уредба за народно‒црквене чиновнике и професоре.

364.35(497.113 Сремски Карловци)(094.5)

COBISS.SR‒ID 129426183                                                   

27.

ДЕ Монтефелтро, Агостино, 1839‒1921

    Породица и релиђија : проповед Оца Августина од Монтефел-
тра / с талијанског превео Илија Шумановић. ‒ Нови Сад : Српска 
манастирска штампарија, 1895. ‒ 31 стр. ; 18 cm

Стр. 3‒4: Две три уместо предговора / преводилац. ‒ П. о.: Српски 
Сион ; 1895.

27‒475.5

COBISS.SR‒ID 94624524                                                    

28.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности / уз сурадњу сурадника „Бранкова кола”. Књ. 1, св. 
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3. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. ‒ Стр. 
97‒144 ; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 203531532                                                  

29.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца свет-
ске књижевности. Књ. 1, св. 1 / уз сурадњу сурадника “Бранкова 
кола”. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. 
‒ 48 стр. ; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 213352716                                                   

30.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца свет-
ске књижевности. Књ. 1, св. 2 / уз сурадњу сурадника „Бранкова 
кола”. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. 
‒ Стр. 49‒96 ; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 213352972                                                  

31.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца свет-
ске књижевности. Књ. 1, св. 4 / уз сурадњу сурадника „Бранкова 
кола”. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. 
‒ Стр. 145‒192 ; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 203532044                                                   

32.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца свет-
ске књижевности. Књ. 1, св. 5 / уз сурадњу сурадника „Бранкова 
кола”. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. 
‒ Стр. 193‒240 ; 24 cm
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821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 213353228                                                   

33.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца свет-
ске књижевности. Књ. 1, св. 6 / уз сурадњу сурадника „Бранкова 
кола”. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. 
‒ Стр. 241‒288 ; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 213353996                                                   

34.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 1. Св. 2 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 49‒96 ; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267355655                                                  

35.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 1. Св. 3 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 97‒144 ; 24 
cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267356167                                                   

36.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 1. Св. 4 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 145‒192 ; 
24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267358471                                                   
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37.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 1. Св. 5 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 193‒240 ; 
24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267363591                                                   

38.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 1. Св. 6 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 241‒288 ; 
24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267364103                                                   

39.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 1. Св. 7 / [уредник Јован Протић]. ‒ Сремски 
Карловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 49‒96 
; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 203546380                                                   

40.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 2 / уредник Јован Протић. ‒ Срем. Карловци 
: Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ 334 стр. ; 22 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 42173191                                                    

41.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 2. Св. 10 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-

                                    
                                        

                                БИБЛИОГРАФИЈЕ                                                           КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Пражић Б. ,,Библиографија издања Српске манастирске штампарије 1893–1900  ”, 56–132



76

ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 97‒144 ;  
24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267367687                                                  

42.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 2. Св. 11 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 145‒192 ; 
24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267367943                                                   

43.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 2. Св. 12 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 193‒240 ; 
24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267368199                                                   

44.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 2. Св. 8 / уредник Јован Протић. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ 48 стр. ; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267365639                                                   

45.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 2. Св. 9 / [уредник Јован Протић]. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 49‒96 ; 24 cm

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 267366151                                                   
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46.

    ДЕКАМЕРОН : сто прича од сто најславнијих писаца светске 
књижевности. Књ. 7 / уз сурадњу сурадника “ Бранкова кола”. ‒ 
Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. ‒ 315 стр. 
; 24 цм.

821‒32(082.2)

COBISS.SR‒ID 32850951                                                    

47.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, Владимир, 1868‒1928

    Назаренство : његова историја и суштина / написао Владимир 
Димитријевић. ‒ Нови Сад : Српскa манастирскa штампаријa, 
1894. ‒ 221, [2] стр. ; 23 cm.

„Наградила Матица Српска са 200 ф. из фонда Јована Наке В. С. 
Миклушког” ‒‒> насл. стр. ‒ Напомене и библиографске рефе-
ренце уз текст

279

COBISS.SR‒ID 13897479                                                    

48.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, Владимир, 1868‒1928

    Православни румунски богословски факултет у Черновици / 
по Исидору Ончулу написао Владимир Димитријевић. ‒ У Новом 
Саду : Српска манастирска штампарија, 1893. ‒ 48 стр. ; 19 cm

П. о.: Српски Сион ; 1893.

271.2:378(498)

COBISS.SR‒ID 44802055                                                    

49.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, Светозар, 1845‒1918

    Реч Светозара Димитријевића пароха суботичког, изговорена 
у цркви при иншталацији својој 1.(14.) октобра 1900. године. ‒ У 
Карловци : Српска манастирска штампарија, 1900. ‒ [4] стр. (1 
празна) ; 34 cm
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Насл. над текстом. ‒ “Fötisztelendö Golub György gkel. szerb. 
plébánia, Pakráz” ‒‒> руком унета адреса на стр. [4].

308(497.113) Димитријевић С.(042)

COBISS.SR‒ID 86959879                                                    

50.

    ДИСЦИПЛИНАРНА правила за православно српско свештен-
ство у опсегу правосл. српске митрополије карловачке / прописао 
правосл. српски св. Архијерејски Синод из седнице држане у Ср. 
Карловцима 29. марта 1899. год. ‒ У Ср. Карловци : Српска мана-
стирска штампарија, 1899. ‒ 16 стр. ; 23 cm

271.222‒725(497.113 Сремски Карловци)”1899”(060.13)

COBISS.SR‒ID 126893831                                                   

51.

    ДИСЦИПЛИНАРНА правила за слушаоце прав. српског бого-
словског училишта у Карловцима : прописана наредбом Њ. Св. 
патријарха Георгија, од 1 (13.) априла 1898. бр. М.121 ex. 1898. 
‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1898. ‒ 8 стр. 
; 20 цм

271.222(497.11)

COBISS.SR‒ID 132481548                                                   

52.

ДРАЖИЋ, Фирмилијан, 1852‒1903

    Књижевни радови изабраног скопљанског митрополита архи-
мандрита Фирмилијана. Књ. 5, Догматичко богословље (лекције). 
Део 1. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1900. 
‒ 208 стр. ; 21 cm. ‒ (Књижевни радови изабраног скопљанског 
митрополита Архимандрита Фирмилијана ; књ. 5)

27‒4

COBISS.SR‒ID 8782599                                                     
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53.

ДРАЖИЋ, Фирмилијан, 1852‒1903

    Књижевни радови изабраног скопљанског митрополита Архи-
мандрита Фирмилијана. Књ. 6, Догматичко богословље : (лек-
ције). Део 2. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1900. ‒ 199 стр. ; 21 cm

27‒4

COBISS.SR‒ID 131070983                                                  

54.

ДРАЖИЋ, Фирмилијан, 1852‒1903

    Књижевни радови изабраног скопљанског митрополита архи-
мандрита Фирмилијана. Књ. 7, Библијско‒пастирски део. ‒ Ср. 
Карловци : Српска манастирска штампарија, 1900. ‒ 253 стр. ; 20 cm

27‒27

COBISS.SR‒ID 53973511                                                    

55.

ДРАЖИЋ, Фирмилијан, 1852‒1903

    Књижевни радови изабраног скопљанског митрополита архи-
мандрита Фирмилијана. Књ. 9, Уџбеници и хришћански дом. ‒ 
Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1900. ‒ 241 стр. 
; 21 cm

На корицама год. изд. 1901

27‒75

COBISS.SR‒ID 53980935                                                   

56.

ДУЧИЋ, Нићифор, 1832‒1900

    Прилози српских владалаца и великаша Хиландару и другим 
манастирима у Светој Гори од 1185‒1899 год. / архимандрит Н. 
Дучић. ‒ Сремски Карловци : Српска Манастирска Штампарија, 
1899. ‒ 14 стр. ; 20 cm
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П. о.: Бранково коло ; 1899.

271.222(497.11)‒523

COBISS.SR‒ID 526542999                                                   

57.

ЂОРЂЕВИЋ, Мирон, 1852‒1895

    Надгробна реч на погребу Сергија Шакрак‒Нинића / Говорио 
Мирон Ђорђевић. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штам-
парија, [1893]. ‒ 8 стр., [1] пресавијен лист из новина ; 18 cm.

П.о.: Наше доба; 1893.

821.163.41‒5

COBISS.SR‒ID 47267847                                                    

58.

ЂУКИЋ, Аврам, 1844‒1906

    Нешто за историју ц. кр. Српске хусарске регименте / од А. 
Ђукића. ‒ Нови Сад : Српска манастирска штампарија, 1894. ‒ 61 
стр. ; 19 cm

Напомене и библиографске референце уз текст. ‒ П. о.: Наше 
доба;1894.

357.1(=163.41)(091)

COBISS.SR‒ID 47635975                                                    

59.

ЂУКИЋ, Аврам, 1844‒1906

    Нешто о прошлости православних цркава у Шајкашкој / напи-
сао А. Ђукић. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штампарија, 
1893. ‒ 31 стр. ; 19 cm

П.о.: Српски Сион ; 1893.

271.222(497.113)(091)

COBISS.SR‒ID 48331527                                                    
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60.

ЂУРКОВИЋ, Ђорђе, 1845‒1908

    Нешто о Босни / написао Ђорђе Ђурковић. ‒ Нови Сад : Српска 
манастирска штампарија, 1894. ‒ 20 стр. ; 19 cm

П. о.: Наше доба ; 1894 год.

323.1(497.15)”18”(041)

COBISS.SR‒ID 129288199                                                   

61.

ЂУРКОВИЋ, Ђорђе, 1845‒1908

    О странци права / говор народнога заступника Ђорђа Пл. 
Ђурковића у Сабору Краљевине Хрватске, Славоније и Далма-
ције 21. децембра 1894. ‒ У Новоме Саду : Српска манастирска 
штампарија, 1894. ‒ 46 стр. ; 19 cm

323(497.5)”1894”

32:929 Ђурковић Ђ. Пл.(042)

COBISS.SR‒ID 34046727                                                    

62.

ЖИВАЉЕВИЋ, Данило А., 1862‒1934

    Цвијета Зузорићева и Доминко Златарић / Написао Дан. 
[Данило] А. Живаљевић. ‒ У Срем. Карловцима, : Српска мана-
стирска штампарија, 1900. ‒ 92 стр. ; 21 cm. ‒ (Листићи из дубро-
вачке књижевности ; 1)

Напомене и библиографске референце уз текст. ‒ П. о. : Бранково 
коло.

821.163.4.09:929

COBISS.SR‒ID 521902180                                                   

63.

ЖИВАНОВИЋ, Александар, 1871‒1936

    Наука о богослужењу Православне цркве или Православна 
литургика : за ученике средњих школа / саставио Александар 
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Живановић. ‒ У Ср. Карловцима : Издање и штампа Српске мана-
стирске штампарије, 1900. ‒ [4], 115 стр. ; 24 cm

271.2‒5

COBISS.SR‒ID 50834439                                                    

64.

ЖИВАНОВИЋ, Јован, 1841‒1916

    Американка / написао Јован Живановић. ‒ Ср. Карловци : Срп-
ска манастирска штампарија, 1898. ‒ 32 стр. ; 23 cm. ‒ (Пчеларска 
библијотека ; св. 5)

Напомене уз текст.

638.14(035)

COBISS.SR‒ID 132478983                                                   

65.

ЖИВАНОВИЋ, Јован, 1841‒1916

    На осовини роди мед / написао Јован Живановић. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1896. ‒ 19 стр. : илустр. 
; 23 cm. ‒ (Пчеларска библијотека ; св. 1)

COBISS.SR‒ID 132478727                                                  

66.

ЖИВАНОВИЋ, Јован, 1841‒1916

    О меду / написао Јован Живановић. ‒ Сремски Карловци : 
Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ 23 стр. : илустр. ; 23 cm. 
‒ (Пчеларска библијотека ; св. 3)

638.16

COBISS.SR‒ID 80366087                                                    

67.

ЖИВАНОВИЋ, Јован, 1841‒1916

    Пчеларење линебуршких пчелара с плетарама / Јован Жива-
новић. ‒ У Срем. Карловцима : Српска манастирска штампарија, 
1899. ‒ 38 стр. ; 24 cm. ‒ (Пчеларска библијотека ; св. 7)
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638.1

COBISS.SR‒ID 96455175                                                    

68.

ЖИВАНОВИЋ, Јован, 1841‒1916

    Реч коју је говорио Јован Живановић о Светом Сави 14 јануара, 
1897 у дворници српске православне велике гимназије у Карлов-
цима. ‒ У Ср. Карловцима : Српска Манастирска Штампарија, 
1897. ‒ 16 стр. ; 21 cm 

Додатак Српском пчелару к бр. 5. ‒ П. о.: Српски Сион ; 1897.

821.163.41‒5

COBISS.SR‒ID 92174599                                                    

69.

    ЗАКОНСКИ чланци XXXI, XXXII, XXXIII : од године 1894. : о 
брачном праву : о вероисповедању деце : и о државним матицама. 
‒ Срем. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1895. ‒ 80 
стр. ; 20 cm (Брош.)

347.61/.64(094.5)”1894”

COBISS.SR‒ID 72760583                                                    

70.

    ИЗВЕШТАЈ о Српској великој гимназији у Новом Саду : за 
школску годину 1893‒4. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска 
штампарија, 1894. ‒ Стр. 1‒66, 33‒64

373.54(497.113 Нови Сад)”1893/1894”(060.55)

COBISS.SR‒ID 183903495                                                   

71.

    ИЗВЕШТАЈ о стању српских народно-црквених  фондова и 
фундација за 1893. годину стојећих под управом саборског 
одбора. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штампарија, 1894. 
‒ 37, [тј. 71] стр. ; 24 cm
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Од стр. 4. лева и десна стр. носе исти број

061.27

COBISS.SR‒ID 90617095                                                    

72.

    ИЗВЕШТАЈ о стању српских народно-црквених фондова и фун-
дација за 1894. годину стојећих под управом саборског одбора. 
‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1895. ‒ 43, [тј. 
83] стр. ; 24 cm

Од стр. 4, лева и десна стр. носе исти број

061.27

COBISS.SR‒ID 90610951                                                    

73.

    ИЗВЕШТАЈ о стању српских народно-црквених  фондова и 
фундација за 1899. годину стојећих под управом саборског 
одбора. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска штампарија, 
1900. ‒ 53 [тј. 103] стр. : табеле ; 24 cm

Од стр. 4. лева и десна стр. носе исти број

061.2:271.222(497.11)

COBISS.SR‒ID 90607367                                                    

74.

    ИЗИШЛО је, повезује се и разашиље се јубиларно издање 
календара Орла за год. 1899. са 1 новом насловном вињетом, 4 
премије и 105 слика у тексту : уз сарадњу српских књижевника 
уредио га Стеван В. Поповић / Српска манастирска штампарија, 
издавалац календара “Орла”. ‒ У Ср. Карловци : Српска мана-
стирска штампарија, 1898. ‒ [1] лист ; 58 x 44 cm

Насл. над текстом. ‒ „Књижевна вест прилог ‘Бранкову колу’“ ‒‒> 
на врху листа. ‒ „Наруџбине из Србије прима главни комисио-
нар „Орла” Књижара Велимира Валожића у Београду, из Аустро‒
Угарске Књижара Арсе Пајевића у Новом Саду, и Српска мана-
стирска штампарија у Ср. Карловцима” ‒‒> на крају текста. ‒ „У 

                                    
                                        

                                БИБЛИОГРАФИЈЕ                                                           КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Пражић Б. ,,Библиографија издања Српске манастирске штампарије 1893–1900  ”, 56–132



85

Срем. Карловцима, 1. октобра 1898” ‒‒> на крају текста.

655.55(497.113 Нови Сад)”1899”(049.1)

COBISS.SR‒ID 274009863                                                   

75.

ИЛИЋ, Драгутин Ј., 1858‒1926

    Поштовани господине, науман сам издати на свет збирку при-
поведака, у којима се сликају поједини типови и доба првих дана 
хришћанства / Драг Ј. Илијћ књижевник. ‒ У Карловци : Српска 
манастирска штампарија, 1896. ‒ [1] лист ; 32 x 24 cm

Позив за претплату на књигу “Светле слике”. ‒ Насл. над текстом. 
‒ „Карловци, 20. јануара 1896. год.” ‒‒> на крају текста.

655.55(497.113 Сремски Карловци)”1896”(049.1)

COBISS.SR‒ID 42802951                                                    

76.

ИЛИЋ, Драгутин Ј., 1858‒1926

    Светле слике из првих дана хришћанства. Књ. 2 / од Драгутина 
Ј. Илијћа. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. 
‒ 79 стр. ; 20 cm

821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 64813063                                                    

77.

ИЛИЋ, Драгутин Ј., 1858‒1926

    Светле слике из српске борбе за крст часни. Св. 1 / написао 
Драгутин Ј. Илијћ. ‒ Сремски Карловци : Српска манастирска 
штампарија, 1897. ‒ 40 стр. ; 20 cm

П. о.: Бранково коло ; 1897.

821.163.41‒31

COBISS.SR‒ID 248068871                                                   
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78.

ИЛИЋ, Драгутин Ј., 1858‒1926

    Светле слике из српске борбе за крст часни. Св. 2 / написао 
Драгутин Ј. Илијћ. ‒ Срем. Карловци : Српска манастирска штам-
парија, 1897. ‒ 242 стр. ; 20 cm

На корицама и: Хаџи Ђера. ‒ П. о.: Бранково коло.

821.163.41‒31

COBISS.SR‒ID 117172743                                                   

79.

ЈАКШИЋ, Милутин, 1863‒1937

    О Арсенију IV Јовановићу Шакабенти : лекције из историје Кар-
ловачке митрополије / по архивским изворима израдио Милу-
тин Јакшић ... ‒ У Карловцима : Српска манастирска штампарија, 
1899. ‒ [4], 240 стр. ; 22 cm.

П. о.: Бранково коло ; 1899.

929:27

COBISS.SR‒ID 12958983                                                    

80.

ЈАКШИЋ, Милутин, 1863‒1937

    Срби свеци / написао М. Ј. [Милутин Јакшић]. ‒ Ср. Карловци 
: Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ 32 стр. ; 18 cm

27‒36

COBISS.SR‒ID 1544919274                                                  

81.

ЈАНКОВИЋ, Павле, 1854‒1931

    Парница Марије Поповић из Београда (Јована Грујића из Новог 
Сада) против српских народ. цркв. фондова и наследника пок. 
Стевана Анђелића ради 12.000 ф. с. пр. / приказана у главнијим 
актима и описом судских расправа по Павлу Јанковићу. ‒ У Срем. 
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Карловцима : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ 70 стр. ; 
23 cm

347.9

COBISS.SR‒ID 12817671                                                    

82.

ЈАНКОВИЋ, Павле, 1854‒1931

    Судска акта т. з. „Шандорске афере” / приопћује Павле Јанковић 
... ‒ Срем. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ 95 
стр. ; 22 cm 

Текст упоредо ћир. и лат. ‒ Упоредни текст на срп. и мађ. језику. 
‒ На спор. насл. стр.: A szerb patriárcha megrágalmazása és az arra 
vonatközó bírósági iratok

347

COBISS.SR‒ID 12795655                                                   

83.

ЈЕРЕМИЋ, Јован, 1860‒1931

    Још нешто о саборском изборном реду од 1870/1. : (Поводом 
“Осврта Димитрија Руварца”) / написао Јован Јеремић. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1900. ‒ 117 стр. ; 20 cm

На корицама год. изд. 1901.

271.222‒732.3(049.2)”1870/1871”

COBISS.SR‒ID 35002887                                                    

84.

ЈЕРЕМИЋ, Јован, 1860‒1931

    Проповеди. Књ. 1 / написао Јован Јеремић. ‒ У Сремским Кар-
ловцима : Српска манастирска штампарија, 1898. ‒ 158 стр. ; 24 cm

27‒475.5

COBISS.SR‒ID 35546887                                                    
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85.

ЈЕРЕМИЋ, Јован, 1860‒1931

    Проповеди Јована Јеремића. Књ. 2. ‒ У Ср. Карловцима : Српска 
манастирска штампарија, 1898. ‒ 158 стр. ; 23 cm.

(„Награђена од Архијерејског сабора у Београду )” ‒‒> насл. стр.

27‒475.5

COBISS.SR‒ID 183960071                                                   

86.

ЈЕРЕМИЋ, Јован, 1860‒1931

    Саборски изборни ред од год. 1870/1. : са црквенога гледишта / 
написао Јован Јеремић. ‒ У Сремским Карловцима : Српска мана-
стирска штампарија, 1900. ‒ 100 стр. ; 21 cm

Напомене и библиографске референце уз текст.

271.222(497.11)‒732.3:342.84”1870/1871”

COBISS.SR‒ID 35974407                                                    

87.

ЈОВАН, епископ смоленски, 1818‒1869

    Нацрт за катихетичке беседе : састављен према катихизису 
Православне цркве / од Јована епископа смоленског ; с руског 
превео Вељко Миросављевић. ‒ У Новом Саду : Српска мана-
стирска штампарија, 1893. ‒ 21 стр. ; 20 cm

П. о.: Српски Сион.

271.2‒475.5(035)(041)

COBISS.SR‒ID 104878855                                                   

88.

ЈОВАНОВИЋ‒Змај, Јован, 1833‒1904

    Снохватице Змајовине. Св. 3. ‒ Срем. Карловци : Српска мана-
стирска штампарија, 1900. ‒ 84 стр. : илустр. ; 19 cm

821.163.41‒1

COBISS.SR‒ID 20076295                                                   
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89.

ЈОВАНОВИЋ, Љубомир Л.

    Државна и народна слава : (30. октобра 1897.) / написао Љуба 
Јовановић. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1897. ‒ 24 str. ; 19 cm.

П. о.: Бранково коло; 1897.

322(497.11)”18”

COBISS.SR‒ID 136750604                                                   

90.

ЈОВИЋ, Јован, судијски помоћник

    Отворено писмо г.г. адвокатима ‒ и свима онима, који истину 
од неистине разликовати умеју / Јован Јовић. ‒ У Ср. Карловцима 
: Српска манастирска штампарија, 1895. ‒ [1] лист ; 46 cm

Штампано двостубачно.

821.163.41‒6

COBISS.SR‒ID 137619212                                                   

91.

ЈОСИЋ, Младен

    Приче за народ / написао Младен Јосић. ‒ Ср. Карловци : Срп-
ска манастирска штампарија, 1898. ‒ 40 стр. ; 15 cm

821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 52400391                                                    

92.

    КАЛЕНДАР манастирске штампарије : за просту годину 1895. 
која има 365 дана. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штам-
парија, 1895. ‒ XLII, 95, [9] стр., [6] уметнутих листова : илустр. 
; 28 cm

050.9

COBISS.SR‒ID 259523079                                                   
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93.

КНЕЖЕВИЋ, Јован Јанко

    Говор / написао Јован Јанко Кнежевић. ‒ Срем. Карловци : 
Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ 42 стр. ; 22 cm

П.о.: Нови васпитач ; год. 1899.

159.946

COBISS.SR‒ID 37680391                                                    

94.

КОНСТАНТИНОВИЋ, Василије, 1840‒1911

    Десет година у парохији код цркве горње, храма Св. ваведенија 
прсв. богородице : 1885‒1895. / побележио и написао Василије 
Константиновић ... ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штам-
парија, 1895. ‒ 69 стр. ; 23 cm

821.163.41‒94

COBISS.SR‒ID 130918919                                                   

95.

КОНСТАНТИНОВИЋ, Василије, 1840‒1911

    Споменак минулог доба. [1], Из живота неколицине свеште-
ника у Ср. Карловцима / побележио и написао Василије Констан-
тиновић. ‒ У Срем. Карловцима : Српска манастирска штампа-
рија, 1900. ‒ 72 стр. ; 21 cm

271.222(497.11)‒725(497.113 Сремски Карловци):929”1700/1900”

COBISS.SR‒ID 39910151                                                   

96.

    КРАТКО настављење за рачуновође и председнике Српских 
православних црквених општина у архидијецези карловачкој. ‒ 
У Новом Саду : Српска манастирска штампарија, 1894. ‒ 8 стр. 
; 23 cm

657:271.222(497.113)‒774‒735(060.13)

COBISS.SR‒ID 123960839                                                   
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97.

МАГАРАШЕВИЋ, Георгије, 1793‒1830

    Његова светост Патријарх српски Георгије Бранковић и српска 
просвета. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска штампарија, 
1900. ‒ 69 стр., [1] лист са сликом : слика Патријарха ; 22 cm

Аутор потписан на крају текста.

27‒725:929 Бранковић Г.

351.85(497.11)”17/18”

COBISS.SR‒ID 40690951                                                    

98.

МАКАРИЈЕ, московски митрополит, 1482‒1563

    Макарија митрополита московскога Православно догматичко 
богословије. Део 1 / по трећем издању превео и гдегде допунио 
Митрофан Шевић. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штам-
парија, 1895. ‒ VIII, 317 стр. ; 24 cm

Напомене уз текст.

271.2‒1

COBISS.SR‒ID 2210823                                                     

99.

МАКАРИЈЕ, московски митрополит, 1482‒1563

    Макарија митрополита московскога Православно догматичко 
богословије. Део 2 / по трећем издању превео и гдегде допунио 
Митрофан Шевић. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска 
штампарија, 1896. ‒ X, 363 стр. ; 24 cm

271.2‒5

COBISS.SR‒ID 48912903                                                    

100.

МАКСИМОВИЋ, Никола, 1840‒1907

    Говор др Нике Максимовића : држан на бирачком збору у 
Суботици у питању народно‒црквене аутономије. ‒ У Карловци 
: Српска манастирска штампарија, [1896]. ‒ [2] стр. ; 48 x 32 cm
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Насл. над текстом. ‒ Год. изд. према рукописном запису на стр. 
[1].

271.222(497.11):322 ”1896”

308 Максимовић Н.

COBISS.SR‒ID 87000327                                                   

101.

МАНОЈЛО Кордунаш, Бубало, 1866‒1939

    Народно васпитање из Горње Крајине. 1 : Различите српске 
народне пјесме из збирке Б. М. Кордунаша. ‒ Сремски Карловци 
: Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ 39 стр. ; 23 cm

П. о: Нови васпитач.

39(=163.41)

COBISS.SR‒ID 135280140                                                  

102.

МАТАВУЉ, Симо, 1852‒1908

    На прагу другог живота : приповетка / Симо Матавуљ. ‒ Срем-
ски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1894. ‒ 37 стр. 
; 20 cm

821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 1539475434                                                 

103.

МАТИЈАШИЋ, Стеван М.

    Грофица Агнеша Јанковић : роман / Стеван М. Матијашић. ‒ У 
Ср. Карловцима : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ 449 
стр. ; 20 cm

П. о.: Бранково коло; 1897.

821.163.41‒31

COBISS.SR‒ID 40174855                                                   
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104.

МАШИЋ, Илија

    Говор Илије Машића проте и народног заступника о равно-
правности православне српске цркве у Краљ. Хрватској и Славо-
нији : изречен у CXLIV сједници сабора краљев. Хрватске, Сла-
воније и Далмације год. 1900 : по стенографском записнику. ‒ Ср. 
Карловци : Српска манастирска штампарија, 1900. ‒ 20 стр. ; 21 cm

П. о.: Српски Сион.

271.222(497.13)(041)

308 Машић И.(042.5)(041)

COBISS.SR‒ID 61215751                                                   

105.

МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ, 1842‒1932

    Кнез Градоје од Орлова Града : приповетка из времена боја на 
Косову / Чеда Мијатовић. ‒ Сремски Карловци : Српска мана-
стирска штампарија, 1899. ‒ 208 стр. ; 19 cm : иницијали

П. о.: Бранково коло ; 1899.

821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 129552                                                     

106.

МИЛИЋ, Ђока

    Литургика : за правосл. ученике основних школа / саставио 
Ђока Милић. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска штампа-
рија, 1899. ‒ 48 стр. ; 21 cm.

27‒528

COBISS.SR‒ID 55527431                                                   

107.

МИЛОВАНОВИЋ, Михаило

    Хришћански катихизис православне цркве : за средње школе / 
саставио Михаило Миловановић. ‒ Ср. Карловци : Српска мана-
стирска штампарија, 1900. ‒ 92 стр. ; 21 cm.
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27‒472

COBISS.SR‒ID 84805895                                                   

108.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мила

    Говор Миле Милосављевића о српској народно‒црквеној 
аутономији : држан у Скупштини српске православне црквене 
општине суботичке приликом претреса молбенице новосадске 
црквене општине ради сазива народно‒црквенога сабора дана 17 
(29) јануара 1899. ‒ Срем. Карловци : Српска манастирска штам-
парија, 1899. ‒ 24 стр. ; 18 cm

308(497.113) 

COBISS.SR‒ID 26187271                                                   

109.

МОЧНИК, Франц, 1814‒1892

    Геометрија : за средње школе. 1, Планиметрија / по Мочнику и 
Вагнеру израдио Стеван Милованов. ‒ У Сремским Карловцима : 
Српска манастирска штампарија, 1901. ‒ 213 стр. : илустр. ; 25 cm

514(075.3)

COBISS.SR‒ID 41179399                                                   

110.

НЕШКОВИЋ, Мита, 1846‒1907

    Збирка педагошких радова Мите Нешковића. Књ. 2 / Мита 
Нешковић. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1895. ‒ 176 стр. ; 22 cm.

371(497.16)(041)

COBISS.SR‒ID 84327943                                                   

111.

НЕШКОВИЋ, Мита, 1846‒1907

    Збирка педагошких радова Мите Нешковића. Књ. 3. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ 152, [1] стр. ; 23 cm
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Библиографија: стр. 5‒6
371(497.113)(091)
COBISS.SR‒ID 7919623                                                    

112.
НЕШКОВИЋ, Мита, 1846‒1907
    Историја српских школа у Аустро-Угарској монархији / напи-
сао Мита Нешковић. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска 
штампарија, 1897. ‒ 152 стр. ; 23 cm.
Библиографија: стр. [5‒6].
371(436‒89=861)(091)
COBISS.SR‒ID 13884935                                                   

113.
НЕШКОВИЋ, Мита, 1846‒1907
    Мисли о вероучним књигама : за народне основне школе / 
написао Мита Нешковић. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска 
штампарија, 1896. ‒ 44 стр. ; 22 cm
371.3::238
COBISS.SR‒ID 84790791                                                   

114.
НИКОЛИЋ, Владимир, 1857‒1922
    Мало светлости у ствари градње нове Срп. вел. гимназије ново-
садске / написао Владимир Николић. ‒ Срем. Карловци : Српска 
манастирска штампарија, 1900. ‒ 71 стр. ; 22 cm.
373.5
COBISS.SR‒ID 60294919                                                   

115.
НИКОЛИЋ, Владимир, 1857‒1922
    Мојим нападачима у ствари градње Срп. вел. гимназије ново-
садске / написао Владимир Николић. ‒ Срем. Карловци : Српска 
манастирска штампарија, 1900. ‒ 45 стр. ; 21 cm.
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821.163.41‒92

COBISS.SR‒ID 55563015                                                   

116.

НИКОЛИЋ, Владимир, 1857‒1922

    Одбрана у ствари градње нове Српске вел. гимназије ново-
садске / написао Владимир Николић. ‒ Срем. Карловци : Српска 
манастирска штампарија, 1900. ‒ 27 стр. ; 22 cm

821.163.41‒92

COBISS.SR‒ID 55564551                                                   

117.

НИКОЛИЋ, Мирон, 1864‒1941

    Божићна посланица Мирона Николића Дијецези Пакрачкој 
издана 1898. год. ‒ Срем. Карловци : Српска манастирска штам-
парија, 1899. ‒ 24 стр. ; 19 cm

27‒475.5

COBISS.SR‒ID 4098828                                                    

118.

НИКОЛИЋ, Мирон, 1864‒1941

    Мирон, по милости Божјој српске православне епархије 
пакрачке епископ... шаље архипастирски поздрав и братско цје-
ливање / гореспоменути смирени епископ Мирон. ‒ У Карловци : 
Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ [4] стр. (1 празна) ; 36 cm

Доступно и на: http://digital.bms.rs/pub.php?c=53728775. ‒ Насл. 
над тестом. ‒ У Пакрацу, пред Божић 1899” ‒‒> на крају текста.

271.222(497.11)‒248.3”1899”

COBISS.SR‒ID 53728775                                                   

119.

НИКОЛИЋ, Федор, 1836‒1903

    Говор његове преузвишености Федора Николића од Рудне 
држан у седници Српског православног народно‒црквеног сабора 
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од 5. (17.) јула 1897 год. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска 
штампарија, 1897. ‒ [2] стр. ; 33 cm.

821.163.41‒5

COBISS.SR‒ID 33613575                                                   

120.

НУШИЋ, Бранислав, 1864‒1938

    Приповетке једнога каплара : из српско‒бугарскога рата 1885. 
/ написао Бранислав Ђ. Нушић. ‒ 2. изд. ‒ Сремски Карловци : 
Српска манастирска штампарија, 1895. ‒ 107 стр. : илустр. ; 24 cm

821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 44105479                                                   

121.

ОБЕРКНЕЖЕВИЋ, Филип, 1859‒1911

    О моралном образовању, а нарочито о развијању карактера 
/ од Ф. Оберкнежевића. ‒ У Новом Саду : Српска Манастирска 
Штампарија, 1894. ‒ 17 стр. ; 24 cm

П. о.: Извештај срп. велике гимназије новосадске за школску 
годину 1893‒94.

37.01(041)

COBISS.SR‒ID 46718727                                                   

122.

ОГЊАНОВИЋ, Илија, 1845‒1900

    Имена болести што могу смрт да нанесу : научни називи про-
тумачени немачким, мађарским и српским језиком : нарочито за 
свештенике наше / саставио Илија Огњановић. ‒ У Новом Саду : 
Српска манастирска штампарија, 1894. ‒ 38, [2] стр. ; 21 cm

616‒053

COBISS.SR‒ID 70254087                                                   
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123.

    ОРАО : велики илустровани календар за годину 1900 која је по

јулијанском календару преступна има 366 дана по григор. кален-
дару проста има 365 дана / уз сарадњу српских књижевника уре-
ђује Стеван В. Поповић. ‒ У Ср. Карловци : Српска манастирска 
штампарија, [1899]. ‒ [32] стр., ст. 41‒176, [16] стр. : илустр. ; 28 cm

Насл. стр. и календарски део штампани црном и црвеном бојом

050.9

821.163.41‒82(082)

COBISS.SR‒ID 249812231                                                  

124.

    ОРГАНИЗАЦИОНИ штатут Православне романске цркве у  
Угарској и Ердељу. ‒ У Карловцима : Српска манастирска штам-
парија, 1897. ‒ 75 стр. ; 19 cm

П. о.: Српски Сион ; 1897.

271.2(439)”1897”(062.13)(041)

COBISS.SR‒ID 71482631                                                   

125.

ПОПИЋ, Сергије

    Опис Манастира Врдника‒Раванице у Срему / написао по изво-
рима и старим списима Сергије Попић. ‒ У Ср. Карловцима : 
Српска манастирска штампарија, 1898. ‒ 62, [1] стр., [1] савијен 
лист с илустр. : илустр. ; 23 cm

Напомене и библиографске референце.

726.7(497.113 Врдник‒Раваница)

COBISS.SR‒ID 43082759                                                   

126.

ПОПИЋ, Сергије

    Реч говорена у цркви манастира Врдника‒Раванице / говорио 
пред Сантовчанима 30. маја 1899. Сергије Попић јеромонах‒упра-
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витељ. ‒ Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1899. ‒ 16 стр. ; 19 cm

Упоредни текст на хрв. језику.

821.163.41‒5

COBISS.SR‒ID 69255943                                                   

127.

ПОПИЋ, Сергије

    Реч о троносању новообновљене цркве манастира Врдника‒
Раванице, 1. новембра 1898 / говорио Сергије Попић, јеромонах‒
управитељ. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1899. ‒ 12 стр. ; 19 cm.

27‒54

COBISS.SR‒ID 47096583                                                   

128.

ПОПИЋ, Сергије

    “Тужни дани”! : Споменак на гробу Милорада Поповића Шап-
чанина српског књижевника и песника / Сергије Попић. ‒ У 
Новом Саду : Српска манастирска штампарија, [1895]. ‒ Стр. [1] 
; 18 cm

821.163.41‒5

COBISS.SR‒ID 152843532                                                  

129.

ПОПОВИЋ, Зарија Р., 1856‒1934

    Пред Косовом : белешке из доба 1874.‒1878. године / Зар. Р. 
Поповић. ‒ У Срем. Карловцима : Српска манастирска штампа-
рија, 1899. ‒ 128 стр. ; 20 cm

821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 6532871                                                    
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130.

ПОПОВИЋ, Зарија Р., 1856‒1934

    Слике из старе Србије / Зар. [Зарија] Р. Поповић. ‒ Ср. Карловци 
: Српска манастирска штампарија, 1898. ‒ 50 стр. ; 18 cm

П. о.: Бранково коло. ‒ Садржај с насл. стр.: Духовник ; На Нову 
годину 1876.

821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 79844871                                                   

131.

ПОПОВИЋ, Иван М., 1867‒1897

    Песме за децу : намењене особито учењу по забавиштима и 
основним школама / од Ив. [Ивана] М. Поповића. ‒ У Ср. Кар-
ловцима : Српска манастирска штампарија, 1895. ‒ 64 стр. ; 18 cm

821.163.41‒93‒1

COBISS.SR‒ID 193228039                                                  

132.

ПОПОВИЋ, Иван М., 1867‒1897

    Чланци о забавиштима или најважнија упутства у погледу 
истих за општине и родитеље, а на име приправнице, учитељице 
и забавиље са наставним градивом / по најбољим изворима напи-
сао Иван М. Поповић. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска 
штампарија, 1894. ‒ 39 стр. ; 19 cm

П. о.: Српски Сион.

373.2(497.1)(041)

COBISS.SR‒ID 74611975                                                   

133.

ПОПОВИЋ, Марко С., 1868‒1936

    Све за народ : приповијетка Мар.[Марка] С. Поповића-Родо-
љуба. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штампарија, 1894. 
‒ 56 стр. ; 18 cm.
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821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 41031431                                                   

134.

ПОПОВИЋ, Стеван В., 1845‒1918

    Народно‒црквена конференција : код његове светости срп-
ског патријарха Георгија : дана 8. (20.) јуна 1898. год. / [Стеван В. 
Поповић]. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска штампарија, 
1898. ‒ 45 стр. ; 21 cm.

Податак о аутору на крају текста. ‒ П.о.: Српски Сион; 1898. 

271.222(497.11)

COBISS.SR‒ID 80414983                                                   

135.

    ПРАВИЛА за монахе : у опсегу правосл. српске митрополије 
карловачке. ‒ У Срем. Карловцима : Српска манастирска штам-
парија, 1899. ‒ 21 стр. ; 23 cm.

„Прописао правосл. српски св. Архијерејски Синод из седнице 
држане у Ср. Карловцима 29. марта 1899. год” ‒‒> насл. стр.

271.222‒788‒428.5(497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 65470215                                                   

136.

    ПРАВИЛА српске православне просветне женске задруге Св. 
Мајка Ангелина. ‒ Сремски Карловци : Српска манастирска 
штампарија, 1900. ‒ 15 стр. ; 20 cm

37.018.3

COBISS.SR‒ID 247783436                                                  

137.

    ПРАВОСЛАВНИ мали ручни катихизис : намијењен самоуцима 
ђацима, сваком Србину и Српкињи православне вјере / удесио 
Петар Ст. Иванчевић. ‒ 2. изд. ‒ У Срем. Карловцима : Српска 
манастирска штампарија, 1899. ‒ 16 стр. ; 21 cm

                                    
                                        

                                БИБЛИОГРАФИЈЕ                                                           КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Пражић Б. ,,Библиографија издања Српске манастирске штампарије 1893–1900  ”, 56–132



102

27‒472

COBISS.SR‒ID 214630156                                                 

138.

    ПРОГЛАС Српског прав. народно‒црквеног школског савета 
: српском народу у Митрополији карловачкој / Ника Максимо-
вић потпредседник ; Лаза Секулић народно‒црквени тајник. ‒ У 
Новом Саду : Српска манастирска штампарија, 1894. ‒ [4] стр. (1 
празна) ; 34 x 21 cm

Позив да се помогне Фонд Светог Саве. ‒ Насл. над текстом. ‒ “Из 
седнице Српског правосл. народно‒црквеног школског савета 
држане у Ср. Карловцима 28. и сл. дана марта 1894” ‒‒> на крају 
текста.

271.222:37.014(497.113 Сремски Карловци)”1894”(049.1)

COBISS.SR‒ID 55852551                                                   

139.

    ПРОГРАМ прославе : коју приређује православно српско гра-
ђанство града Карловаца у славу десетогодишњице патријара-
штва и седамдесетогодишњице живота Његове Светости патри-
јарха српског Георгија Бранковића и у славу полагања и освећења 
темеља православном српском Богословском семинару у Ср. Кар-
ловцима, што га његова светост Георгије Бранковић даје на дар 
своме народу. ‒ Срем. Карловци : Српска манастирска штампа-
рија, 1900. ‒ [4] стр. ; 30 cm

Доступно и на: http://digital.bms.rs/pub.php?c=135521287

06.075:271.222(497.113 Сремски Карловци)”1900”(083.97)

COBISS.SR‒ID 135521287                                                 

140.

    ПРОЛОГ приликом свечаног отварања нове позоришне зграде 
: на XII гимназијској беседи о Св. Сави 1895. ‒ У Новом Саду : 
Српска манастирска штампарија, 1895. ‒ [1] лист ; 34 X 21 cm

792(497.113 Нови Сад)”1895”
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821.163.41‒1

COBISS.SR‒ID 194027271                                                  

141.

РАДИЋ, Стеван, 1863‒1917

    Барањчице : приче из живота Срба барањаца / написао Стеван 
Радић. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1898. 
‒ 158 стр. ; 19 cm

821.163.41‒32

COBISS.SR‒ID 51359239                                                   

142.

РУВАРАЦ, Димитрије, 1842‒1931

    Постанак и развитак српске црквено‒народне автономије / 
исторично расветлио Протојереј Димитрије Руварац. ‒ У Кар-
ловцима : Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ 286, [1] стр. 
; 21 cm

348(091)

COBISS.SR‒ID 130941191                                                  

143.

РУВАРАЦ, Иларион, 1832‒1905

    Montenegrina : прилошци историји Црне Горе / написао Ила-
рион Руварац. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска штам-
парија, 1898. ‒ 272 стр. ; 19 cm

На насл. стр. год. издавања је 1897. ‒ П. о.: Бранково коло ; 1897.

94(497.16)

COBISS.SR‒ID 6533383                                                    

144.

САНДИЋ, Александар, 1836‒1908

    Марко Мурат у Новом Саду / Бранко Бранчић. ‒ У Карловци : 
Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ [4] стр. ; 31 cm
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Бранчић Бранко је псеудоним Сандић Александра. ‒ П. о.: Бран-
ково коло; 1897.

75.071.1:929 Мурат М.

COBISS.SR‒ID 13341447                                                   

145.

САНДИЋ, Александар, 1836‒1908

    Реч самртна над отвореним гробом ‒ ави‒митроноши Илији 
Округићу‒Сремцу : књижевнику, песнику хрватском и српском : 
(дне 19/31. маја 1897. крај цркве Госпе Снежне ‒ под Варадином) / 
говорио Александар Сандић. ‒ У Карловци : Српска манастирска 
штампарија, 1897. ‒ [4] стр. (1 празна) ; 32 cm

821.163.42(497.11)‒14.09 Округић И.

COBISS.SR‒ID 111458567                                                  

146.

СЕВИЏ, Ричард Хенри, 1846‒1903

    Моја службена жена : роман / K. Richard Henri Savage ; превео 
Милан Недељковић. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штам-
парија, 1898. ‒ 217 стр. ; 19 cm

П. о.: Бранково коло

821.111(73)‒31

COBISS.SR‒ID 74035719                                                   

147.

    СЛАВНИ Саборе! : Извештај изаслатог саборског одбора за 
дневни ред о раду о саборској расправи, 1897. ‒ Карловци : Срп-
ска манастирска штампарија, 1897. ‒ Стр. 6, [2] : табеле ; 34 cm.

332.2(497.113):262.4”1897”

COBISS.SR‒ID 168026380                                                  
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148.

СРЕМСКИ Карловци (општина). Статут

    Statut grada Karlovaca o uregjenju [i. e. uređenju] gradske uprave. 
‒ U Srem. Karlovcima : Srpska manastirska štamparija, 1896. ‒ 30 str. 
; 22 cm

352(497.113 Сремски Карловци)(062.13)

COBISS.SR‒ID 150308359                                                  

149.

СРЕМСКО-карловачка задруга

    Девети рачунски извештај Сремско‒карловачке задруге за 
међусобно помагање и штедњу : у Сремским Карловцима : за 
годину 1894. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска штампарија, 
1895. ‒ [8] стр. ; 29 cm

336.71(397.113 Сремски Карловци)”1894”

COBISS.SR‒ID 92238087                                                   

150.

СРПСКА велика гимназија карловачка

    Позив на гимназијску беседу с игранком : која се приређује у 
Срем. Карловцима на Св. три јерарха 30. јануара (11. фебруара) 
1900. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1900. ‒ 
[4] стр. ; 20 cm

„Беседа се приређује у корист сиромашних ученика” ‒‒> на стр. 
[4].

373.54(497.113 Сремски Карловци)”1900”(089.7)

793(497.113 Сремски Карловци)”1900”(083.97)

COBISS.SR‒ID 57100295                                                   

151.

СРПСКА велика гимназија карловачка

    Позив на гимназијску беседу са игранком : која се приређује на 
дан Св. три јерарха 30. јануара (11. фебруара) у Ср. Карловцима у 
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гимназијској дворани. ‒ У Карловцу : Српска манастирска штам-
парија, 1897. ‒ [4] стр. (1 празна) ; 20 cm

„У корист сиромашним ученицима Српске велике гимназије 
карловачке” ‒‒> на стр. [1]. ‒ “За г. Милана Димитријевића” ‒‒> 
руком написано име примаоца позивнице на стр. [1].

373.54(497.113 Сремски Карловци)”1897”(089.7)

793(497.113 Сремски Карловци)”1897”(083.97)

COBISS.SR‒ID 56936967                                                   

152.

СРПСКА православна црква. Народно‒црквена конференција 
(1898 ; Београд)

    Народно-црквена конференција код његове светости српског 
патријарха Георгија дана 8. (20.) јуна 1898. год. ‒ Ср. Карловци : 
Српска манастирска штампарија, 1898 (Ср. Карловци : Српска 
манастирска штампарија). ‒ 45 стр. ; 20 cm

П. о.: Српски Сион; 1898.

271.222(497.11)‒732.3/.4”1898”(082)

COBISS.SR‒ID 254109191                                                  

153.

СРПСКИ народно‒црквени сабор (Сремски Карловци)

    Пословник за Српски народни црквени сабор и допуна Послов-
ника. ‒ У Ср. Карловцима : Српска манастирска штампарија, 1897. 
‒ 16 стр. ; 21 cm

271.222(497.113 Сремски Карловци)”1897”(060.51)

COBISS.SR‒ID 56008967                                                   

154.

СРПСКИ народно‒црквени сабор (Сремски Карловци). Саборски 
одбор

    Извештај изаслатог Саборског одбора за дневни ред о своме 
деловању : славном Срп. правосл. народно‒црквеном Сабору у 
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Ср. Карловцима / известилац др Стеван Малешевић, председник 
др Илија Вучетић. ‒ Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1897. ‒ 6, [2] стр. ; 34 cm

„У Карловцима, 8.(20.) јула 1897” ‒‒> на крају текста

Садржи и:

Предлог барона Јована Живковића и другова

271.222(497.113)”1897”(060.55)

COBISS.SR‒ID 73256455                                                   

155.

СРПСКИ православни народни школски савет. Седница (1 ; 1895 
; Сремски Карловци)

    Наставна основа за православне вероисповедне српске народне 
школе у Угарској : са једном, две и више учитељских снага : Издана 
наредбом Српског православног народног школског савета : из 
седнице од 25. априла (7.маја) 1895. бр.ш. с. 80/94. ‒ У Ср. Кар-
ловцима : Српска манастирска штампарија, 1895. ‒ 95 стр. ; 23 cm

377.8(439.5):371.214 “1895”

COBISS.SR‒ID 67157767                                                   

156.

ТЕОДОРОВИЋ, Сава

    Православно морално учење : и неколико приговора против 
њега / одговор критичару Г. на критику “Православне Моралке” 
за више разреде средњих школа, од Саве Теодоровића, кр. проф. 
и катихете. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 
1900. ‒ 42 стр. ; 22 cm.

П.о.: Српски Сион ; 1900.

172:271.2

COBISS.SR‒ID 51704071                                                   
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157

ТОЛСТОЈ, Алексеј Константинович, 1817‒1875

    Јован Дамаскин : извод из појема грофа А. К. Толстоја / препе-
вао Лука Поповић. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска штам-
парија, 1896. ‒ 29 стр. ; 20 cm

П. о.: Српски Сион ; 1896.

821.161.1‒1

COBISS.SR‒ID 44393991                                                   

158.

ТОМАНОВИЋ, Лазар, 1845‒1932

    Г. Руварац и Montenegrina / написао Л. Томановић. ‒ Ср. Кар-
ловци : Српска манастирска штампарија, 1899. ‒ VII, 120 стр. ; 
22 cm

П. о.: Бранково коло ; 1899.

821.163.41‒94.09 Руварац И.

COBISS.SR‒ID 40618503                                                   

159.

УДРУЖЕЊЕ православног српског свештенства у Митрополији 
карловачкој (Сремски Карловци)

    Правила Удружења православног српског свештенства у 
Митрополији карловачкој. ‒ У Новом Саду : Српска манастирска 
штампарија, 1893. ‒ 22 стр. ; 20 cm

П. о.: Српски Сион ; 1893.

271.222(497.11)

COBISS.SR‒ID 245466124                                                  

160.

    УСТАВ за монашку школу спојену са интернатом за образовање

манастирско‒монашкога свештенства у манастиру Хопову. ‒ Ср. 
Карловци : Српска манастирска штампарија, 1896. ‒ 39 стр. ; 17 
cm.
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П.о.: Српски. Сион ; 1896.

268(497.113 Хопово)(094.5) “1896” (041)

COBISS.SR‒ID 69590023                                                   

161.

    ХОЋЕ ли бити од користи? или Истина против неистине о 
народно‒црквеним фондовима. ‒ У Новом Саду : Српска мана-
стирска штампарија, 1895. ‒ 145 стр. ; 20 cm

П. о.: Српски Сион ; 1895.

821.163.41‒83(041)

271.222:348

COBISS.SR‒ID 104871943                                                  

162.

ЧУДОМИРОВИЋ, Миливој, 1868‒1906

    О ројидби : (са сликама) / написао Миливој Чудомировић. ‒ 
Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1897. ‒ 29 
стр. : илустр. ; 23 cm. ‒ (Пчеларска библијотека ; св. 4)

638.124.25

COBISS.SR‒ID 62105100                                                   

163.

ШЕВИЋ, Митрофан, бачки епископ, 1854‒1918

    Говор високопреосвештенога господина епископа бачкога 
Митрофана Шевића на дан посвећења његова у Саборној цркви 
карловачкој : дана 4.(16.) јула 1899. год. ‒ У Карловци : Српска 
манастирска штампарија, 1899. ‒ [4] стр. (1 празна) ; 35 cm

Насл. над текстом.

271.222(497.11)‒559:929 Шевић М.

COBISS.SR‒ID 53815559                                                   
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164.

    ШЕМАТИЗАМ Православне српске епархије Горњо-Карло-
вачке : концем године 1897. ‒ Ср. Карловци : Српска манастирска 
штампарија, 1898. ‒ 91 стр. ; 23 cm

27‒1

COBISS.SR‒ID 94398215                                                   

165.

    ШЕМАТИЗАМ Српске православне архидијецезе сремско‒кар-
ловачке : за годину 1896. ‒ У Срем. Карловцима : Српска мана-
стирска штампарија, 1896. ‒ 71, [1] стр. ; 22 cm.

Регистар.

27‒735:271.22(497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 183597319                                                  

166.

    ШЕМАТИЗАМ Српске православне архидијецезе сремско‒кар-
ловачке : са календаром : за годину 1898. ‒ У Срем. Карловцима : 
Архидијецезална управа : Српска манастирска штампарија, 1897. 
‒ 77, [35] стр. ; 22 cm.

Календарски део штампан црвеном и црном бојом. – Регистри.

271.22 (497.113 Сремски Карловци)

27‒735:271.22 (497.113 Сремски Карловци)

COBISS.SR‒ID 209881095                                                  

Регистар наслова

Американка 64

Барањчице : приче из живота Срба барањаца 141

Божићна посланица Мирона Николића Дијецези Пакрачкој 
издана 1898. год. 117
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Божићна посланица његове светости, српскога патријарха Геор-
гија Бранковића Архидијецези карловачкој и Дијецези бачкој 
: издана 1898. године  19

Г. Руварац и Montenegrina 158

Геометрија : за средње школе. 1, Планиметрија 109

Георгије по Божјој милости и вољи народа православни архие-
пископ карловачки, митрополит и патријарх српски... пре-
љубазној пастви својој у духу апостолскоме шаље срдачни 
поздрав и патријаршијски благослов 20

Георгије први по Божјој милости и вољи народа... шаље архи-
пастирски и патријаршки благослов и очинску љубав својој 
богољубазној деци и новој духовној пастви у Сантову : љуба-
зна децо моја! 21

Герман Божјом милошћу православни епископ новосадско‒бачки, 
сомборски, сегедински и јегарски... шаље срдачни поздрав и 
архијерејски благослов 24

Глас из цркве : њеколико проповиједи Јована Вучковића 10

Говор 93

Говор високопреосвештенога господина епископа бачкога 
Митрофана Шевића на дан посвећења његова у Саборној 
цркви карловачкој : дана 4.(16.) јула 1899. год. 163

Говор др Нике Максимовића : држан на бирачком збору у Субо-
тици у питању народно-црквене аутономије 100

Говор Илије Машића проте и народног заступника о равноправ-
ности православне српске цркве у Краљ. Хрватској и Славо-
нији : изречен у CXLIV сједници сабора краљев. Хрватске, 
Славоније и Далмације год. 1900 : по стенографском запи-
снику 104

Говор Миле Милосављевића о српској народно‒црквеној ауто-
номији : држан у Скупштини српске православне црквене 
општине суботичке приликом претреса молбенице новосад-
ске црквене општине ради сазива народно‒црквенога сабора 
дана 17 (29) јануара 1899 108
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Говор његове преузвишености Федора Николића од Рудне држан 
у седници Српског православног народно‒црквеног сабора 
од 5. (17.) јула 1897 год. 119

Грофица Агнеша Јанковић : роман 103

Две мировинске уредбе 26

Девети извјештај о Православном срп. богословском училишту 
у Срем. Карловцима : школска година 1897‒98. 11

Девети рачунски извештај Сремско‒карловачке задруге за међу-
собно помагање и штедњу : у Сремским Карловцима : за 
годину 1894. 149

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 7 46

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 2 40

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 1, св. 3 28

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 1, св. 4 31

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 1. Св. 7 39

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 1, св. 1 29

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 1, св. 2 30

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 1, св. 5 32

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 1, св. 6 33

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
жевности. Књ. 1. Св. 2 34

Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
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Декамерон : сто прича од сто најславнијих писаца светске књи-
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Десет година у парохији код цркве горње, храма Св. ваведенија 
прсв. богородице : 1885‒1895. 94

Десети извјештај о Православном срп. богословском училишту 
у Срем. Карловцима : школска година 1898‒99 12

Дисциплинарна правила за православно српско свештенство у 
опсегу правосл. српске митрополије карловачке 50

Дисциплинарна правила за слушаоце прав. српског богословског 
училишта у Карловцима : прописана наредбом Њ. Св. патри-
јарха Георгија, од 1 (13.) априла 1898. бр. М.121 ex. 1898. 51

Државна и народна слава : (30. октобра 1897.) 89

Духовник 130

Економно‒политички погледи Дубровчанина Николе Вида Гуче-
тића : из друге половине XVI века 9

Законски чланци XXXI, XXXII, XXXIII : од године 1894. : о брач-
ном праву : о вероисповедању деце : и о државним матицама 
69

Збирка педагошких радова Мите Нешковића. Књ. 3 111

Збирка педагошких радова Мите Нешковића. Књ. 2 110
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Извечтај српског православног народно‒црквеног саборског 
одбора о раду му : у годинама 1892., 1893., 1894., 1895., 1896. 
и 1897. : поднесен српском православном народно-црквеном 
сабору у години 1897 22

Извештај изаслатог Саборског одбора за дневни ред о своме дело-
вању : славном Срп. правосл. народно‒црквеном Сабору у 
Ср. Карловцима 154

Извештај о Српској великој гимназији у Новом Саду : за школску 
годину 1893‒4 70

Извештај о стању српских народно-црквених  фондова и фунда-
ција за 1899. годину стојећих под управом саборског одбора 
73

Извештај о стању српских народно-црквених  фондова и фунда-
ција за 1894. годину стојећих под управом саборског одбора 72

Извештај о стању српских народно-црквених  фондова и фунда-
ција за 1893. годину стојећих под управом саборског одбора 71

Изишло је, повезује се и разашиље се јубиларно издање календара 
Орла за год. 1899. са 1 новом насловном вињетом, 4 премије и 
105 слика у тексту : уз сарадњу српских књижевника уредио 
га Стеван В. Поповић 74

Имена болести што могу смрт да нанесу : научни називи проту-
мачени немачким, мађарским и српским језиком : нарочито 
за свештенике наше 122

Испитни ред за правосл. српско богословско училиште у Карлов-
цима : прописан наредбом Њ. Св. патријарха Георгија, од 1. 
(13.) априла 1898. бр. М. 122 еx 1898. 23

Историја српских школа у Аустро-Угарској монархији 112

Јован Дамаскин : извод из појема грофа А. К. Толстоја 157

Још нешто о саборском изборном реду од 1870/1. : (Поводом 
“Осврта Димитрија Руварца”) 83

К питању о светосавским школским свечаностима 13

Календар манастирске штампарије : за просту годину 1895. која 
има 365 дана 92
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Кнез Градоје од Орлова Града : приповетка из времена боја на 
Косову 105

Књижевни радови изабраног скопљанског митрополита архи-
мандрита Фирмилијана. Књ. 5, Догматичко богословље (лек-
ције). Део 1 52

Књижевни радови изабраног скопљанског митрополита архи-
мандрита Фирмилијана. Књ. 7, Библијско‒пастирски део 54

Књижевни радови изабраног скопљанског митрополита архи-
мандрита Фирмилијана. Књ. 9, Уџбеници и хришћански дом 
55

Књижевни радови изабраног скопљанског митрополита Архи-
мандрита Фирмилијана. Књ. 6, Догматичко богословље : (лек-
ције). Део 2 53

Кратко настављење за рачуновође и председнике Српских пра-
вославних црквених општина у архидијецези карловачкој 96

Литургика : за правосл. ученике основних школа 106

Макарија митрополита московскога Православно догматичко 
богословије. Део 1 98

Макарија митрополита московскога Православно догматичко 
богословије. Део 2 99

Мало светлости у ствари градње нове Срп. вел. гимназије ново-
садске 114

Марко Мурат у Новом Саду 144

Мировинска уредба за народно‒црквене чиновнике и професоре 
26

Мирон, по милости Божјој српске православне епархије пакрачке 
епископ... шаље архипастирски поздрав и братско цјеливање 
118

Мисли о вероучним књигама : за народне основне школе 113

Моја службена жена : роман 146

Мојим нападачима у ствари градње Срп. вел. гимназије ново-
садске 115
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На Нову годину 1876 130

На осовини роди мед 65

На прагу другог живота : приповетка 102

Надгробна реч на погребу Сергија Шакрак‒Нинића 57

Назаренство : његова историја и суштина 47

Народно васпитање из Горње Крајине. 1 : Различите српске 
народне пјесме из збирке Б. М. Кордунаша 101

Народно‒црквена конференција : код његове светости српског 
патријарха Георгија : дана 8. (20.) јуна 1898. год. 134

Народно‒црквена конференција код његове светости српског 
патријарха Георгија дана 8. (20.) јуна 1898. год. 152

Наставна основа за православне вероисповедне српске народне 
школе у Угарској : са једном, две и више учитељских снага : 
Издана наредбом Српског православног народног школског 
савета : из седнице од 25. априла (7.маја) 1895. бр.ш. с. 80/94. 
155

Наука о богослужењу Православне цркве или Православна 
литургика : за ученике средњих школа 63

Нацрт за катихетичке беседе : састављен према катихизису Пра-
вославне цркве 87

Нешто за историју ц. кр. Српске хусарске регименте 58

Нешто о Босни 60

Нешто о прошлости православних цркава у Шајкашкој 59

Његова светост Патријарх српски Георгије Бранковић и српска 
просвета 97

О Арсенију IV Јовановићу Шакабенти : лекције из историје Кар-
ловачке митрополије 79

О кајању : проповиједи Јована Вучковића 14

О меду 66

О моралном образовању, а нарочито о развијању карактера 121

О ројидби : (са сликама) 162
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О Св. Сави : говор В. Вујића 8

О св. Сави. 3 5

О св. Сави. 4. 6

О св. Сави. 5. 7

О странци права 61

Одбрана у ствари градње нове Српске вел. гимназије новосадске 116

Опис Манастира Врдника‒Раванице у Срему 125

Орао : велики илустровани календар за годину 1900 која је по 
јулијанском календару преступна има 366 дана по григор. 
календару проста има 365 дана 123

Организациони штатут Православне романске цркве у Угарској 
и Ердељу 124

Осми извјештај о Православном срп. богословском училишту у 
Ср. Карловцима : школска година 1896‒97. 15

Отворено писмо г.г. адвокатима ‒ и свима онима, који истину од 
неистине разликовати умеју 90

Парница Марије Поповић из Београда (Јована Грујића из Новог 
Сада) против српских народ. цркв. фондова и наследника 
пок. Стевана Анђелића ради 12.000 ф. с. пр. 81

Песме за децу : намењене особито учењу по забавиштима и основ-
ним школама 131

Пети извјештај о Православном срп. богословском училишту у 
Ср. Карловцима : школска година 1893‒94 16

Позив на гимназијску беседу с игранком : која се приређује у 
Срем. Карловцима на Св. три јерарха 30. јануара (11. фебру-
ара) 1900. 150

Позив на гимназијску беседу са игранком : која се приређује на 
дан Св. три јерарха 30. јануара (11. фебруара) у Ср. Карлов-
цима у гимназијској дворани 151

Породица и релиђија : проповед Оца Августина од Монтефелтра 
27

Пословник за Српски народни црквени сабор и допуна Послов-
ника 153
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Постанак и развитак српске црквено‒народне автономије 142

Поштовани господине, науман сам издати на свет збирку при-
поведака, у којима се сликају поједини типови и доба првих 
дана хришћанства 75

Правила за монахе : у опсегу правосл. српске митрополије кар-
ловачке 135

Правила српске православне просветне женске задруге Св. Мајка 
Ангелина 136

Правила Удружења православног српског свештенства у Митро-
полији карловачкој 159

Православни мали ручни катихизис : намијењен самоуцима 
ђацима, сваком Србину и Српкињи православне вјере 137

Православни румунски богословски факултет у Черновици 48

Православно морално учење : и неколико приговора против њега 
156

Пред Косовом : белешке из доба 1874.‒1878. године 129

Предлог барона Јована Живковића и другова 154

Прилози српских владалаца и великаша Хиландару и другим 
манастирима у Светој Гори од 1185‒1899 год. 56

Примедбе на Вулков одговор на стављених му од г. архитекта 
Владе Николића 30 стручних питања : у ствари зидања гим-
назијске зграде у Новоме Саду 2

Приповетке једнога каплара : из српско‒бугарскога рата 1885. 120

Приче за народ 91

Проглас Српског прав. народно‒црквеног школског савета : срп-
ском народу у Митрополији карловачкој 138

Програм прославе : коју приређује православно српско грађан-
ство града Карловаца у славу десетогодишњице патријара-
штва и седамдесетогодишњице живота Његове Светости 
патријарха српског Георгија Бранковића и у славу полагања 
и освећења темеља православном српском Богословском 
семинару у Ср. Карловцима, што га његова светост Георгије 
Бранковић даје на дар своме народу 139

Пролог приликом свечаног отварања нове позоришне зграде : на 
XII гимназијској беседи о Св. Сави 1895. 140
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Проповеди Јована Јеремића. Књ. 2 85

Проповеди. Књ. 1 84

Пчеларење линебуршких пчелара с плетарама 67

Реч говорена у цркви манастира Врдника‒Раванице 126

Реч коју је говорио Јован Живановић о Светом Сави 14 јануара, 
1897 у дворници српске православне велике гимназије у Кар-
ловцима 68

Реч о троносању новообновљене цркве манастира Врдника‒Рава-
нице, 1. новембра 1898 127

Реч самртна над отвореним гробом ‒ ави‒митроноши Илији 
Округићу‒Сремцу : књижевнику, песнику хрватском и срп-
ском : (дне 19/31. маја 1897. крај цркве Госпе Снежне ‒ под 
Варадином) 145

Реч Светозара Димитријевића пароха суботичког, изговорена у 
цркви при иншталацији својој 1.(14.) октобра 1900. године 49

Саборски изборни ред од год. 1870/1. : са црквенога гледишта 86

Све за народ : приповијетка Мар.[Марка] С. Поповића‒Родољуба 
133

Светле слике из првих дана хришћанства. Књ. 2 76

Светле слике из српске борбе за крст часни. Св. 1 77

Светле слике из српске борбе за крст часни. Св. 2 78

Седми извештај о православном срп. богословском училишту у 
Ср. Карловцима : школска година 1895‒96. 17

Славни Саборе! : Извештај изаслатог саборског одбора за дневни 
ред о раду о саборској расправи, 1897 147

Слике из старе Србије 130

Снохватице Змајовине. Св. 3 88

Споменак минулог доба. [1], Из живота неколицине свештеника 
у Ср. Карловцима 95

Срби свеци 80

Српска православна црква св. Ђурђа у Вараждину 3
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Српско‒мађарски речник 4

Судска акта т. з. “Шандорске афере” 82

Сунчаница : одломак из VIII пјевања Гундулићева “Османа” 25

“Тужни дани”! : Споменак на гробу Милорада Поповића Шапча-
нина српског књижевника и песника 128

Уредба о мировинском фонду за удовице и сиротну децу српског 
православног свештенства у опсегу српске митрополије кар-
ловачке 26

Устав за монашку школу спојену са интернатом за образовање 
манастирско‒монашкога свештенства у манастиру Хопову. 
160

Хоће ли бити од користи? или Истина против неистине о 
народно‒црквеним фондовима 161

Хришћански катихизис православне цркве : за средње школе 107

Цвијета Зузорићева и Доминко Златарић 62

Чланци о забавиштима или најважнија упутства у погледу истих 
за општине и родитеље, а на име приправнице, учитељице и 
забавиље са наставним градивом 132

Шематизам Православне српске епархије Горњо-Карловачке : 
концем године 1897. 164

Шематизам Српске православне архидијецезе сремско-карло-
вачке : за годину 1896. 165

Шематизам Српске православне архидијецезе сремско-карло-
вачке : са календаром : за годину 1898. 166

Шести извјештај о Православном срп. богословском училишту 
у Ср. Карловцима : школска година 1894‒95 18

Шта је земљорадничка задруга 1
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Georgije prvi po Božjoj milosti i volji naroda... šalje arhipastirski i 
patrijarški blagoslov i očinsku ljubav svojoj bogoljubaznoj dici i 
novoj duhovnoj pastvi u Santovu : ljubazna dico moja 21

Montenegrina : прилошци историји Црне Горе 143

Statut grada Karlovaca o uregjenju [i. e. uređenju] gradske uprave 148

Именски регистар

Аврамовић, Михаило М., 1

Анђелић, Герман, види Герман, српски патријарх

Басанов, види Аврамовић, Михаило М.

Беранек, Већеслав  2

Богдановић, Лазар  3

Бранковић, Георгије види Георгије, српски патријарх

Бранчић, Благоје  4

Браца‒Радован види Поповић, Стеван В. 

В. С. Д. види Руварац, Димитрије 

Вагнер   109

Видаковић, Озрен види Руварац, Димитрије 

Вујић, Васа  5, 6, 7, 8

Вујић, Василије види Вујић, Васа 

Вујић, Михаило В.  9

Вучетић, Илија   154

Вучковић, Јован   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Георгије, српски патријарх   19, 20, 21, 22, 23

Герман, бачки епископ види Герман, српски патријарх 

Герман, српски патријарх  24
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Гершић, Глигорије  86

Голуб, Ђорђе 49

Гундулић, Иван  25

Де Монтефелтро, Агостино  27

Дера, Ђорђе  4

Димитријевић, Владимир  47, 48

Димитријевић, Милан  151

Димитријевић, Светозар 49

Добровољац  види Руварац, Димитрије 

Дороженко види Илић, Драгутин Ј. 

Дражић, Димитрије види Дражић, Фирмилијан 

Дражић, Фирмилијан   52, 53, 54, 55

Дучић, Нићифор  56

Ђорђевић, Марко види Ђорђевић, Мирон 

Ђорђевић, Мирон  57

Ђукић, Аврам  58, 59

Ђурковић, Ђорђе  60, 61

Живаљевић, Данило А.  62

Живановић, Александар  63

Живановић, Јован  64, 65, 66, 67, 68

Живковић, Јован 154

Иванчевић, Петар Ст.  137

Илић, Драгутин Ј.  75, 76, 77, 78, 125

Јакшић, Милутин  79, 80

Јанковић, Павле  81, 82

Јеремић, Јован  83, 84, 85, 86

Јован, епископ смоленски  87
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Јовановић‒Змај, Јован  88

Јовановић, Љубомир Л.  89

Јовић, Јован  90

Јовић, Хаџи Ђеро види Илић, Драгутин Ј. 

Јосић, Младен  91

Јосифовић, Стеван  88

Југ Богдан види Јеремић, Јован 

Карловачка митрополија 50

Кнежевић, Јован Јанко  93

Константиновић, Василије  94, 95

Крадић, Мита види Протић, Јован 

Магарашевић, Георгије  97

Макарије, московски митрополит  98, 99

Максимовић, Никола  100

Максимовић, Никола  138

Малешевић, Стеван  154

Манојло Кордунаш, Бубало  101

Матијашић, Стеван М.  103

Машић, Илија  104

Мијатовић, Чедомиљ 105

Милић, Ђока 106

Милованов, Стеван 109

Миловановић, Михаило 107

Милосављевић, Мила  108

Миросављевић, Вељко 87

Мочник, Франц  109

Недељковић, Милан 146

Нешковић, Мита  110, 111, 112, 113

Николић, Владимир  114, 115, 116
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Николић, Мирон  117, 118

Николић, Федор  119

Нушић, Бранислав  120

Оберкнежевић, Филип  121

Огњановић, Илија  122

Ончул, Исидор 48

Остојић, Тихомир  21, 25

Попић, Сергије 125, 126, 127, 128

Поповић, Зарија Р. 129, 130

Поповић, Иван М. 131, 132

Поповић, Лука 157

Поповић, Марко С. 133

Поповић, Стеван В. 123, 124

Православна српска богословија (Сремски Карловци) 11, 12, 15, 
16, 18

Протић, Јован 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  44, 45

Радић, Стеван 141

Родољуб види Поповић, Марко С. 

Руварац, Димитрије 142

Руварац, Иларион 143

С. В. П. види Поповић, Стеван В. 

Сандић, Александар 144, 145

Севиџ, Ричард Хенри 146

Секулић, Лаза 138

Смирени молитвеник види Герман, српски патријарх 

                                    
                                        

                                БИБЛИОГРАФИЈЕ                                                           КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Пражић Б. ,,Библиографија издања Српске манастирске штампарије 1893–1900  ”, 56–132



125

Сремски Карловци (општина). Статут 148

Сремско‒карловачка задруга 149

Српска велика гимназија карловачка 150, 151

Српска манастирска штампарија (Сремски Карловци) 74

Српска православна велика гимназија новосадска. Извештај 70

Српска православна црква. Народно‒црквена конференција 
(1898 ; Београд) 152

Српски народно‒црквени сабор (Сремски Карловци) 153

Српски народно‒црквени сабор. Саборски одбор (Сремски Кар-
ловци) 154

Српски православни народни школски савет. Седница (1 ; 1895 
; Сремски Карловци) 155

Стари Саборлија види Руварац, Димитрије 

Теодоровић, Сава 156

Толстој, Алексеј Константинович 157

Томановић, Лазар 158

Удружење православног српског свештенства у Митрополији 
карловачкој (Сремски Карловци) 159

Филалит види Дера, Ђорђе 

Фирмилијан, митрополит види Дражић, Фирмилијан 

Фирмилијан, скопски митрополит види Дражић, Фирмилијан 

Чудомировић, Миливој 162

Шевић, Митрофан, бачки епископ 98, 99, 163

Шумановић, Илија 27
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Предметни регистар

Арсеније IV Јовановић Шакабента, патријарх српски, 1698‒1748 
79

Биографије 8, 79

Богословско‒филозофски садржај 99

Божићне посланице ‒ 1899 19

Болести ‒ Називи 122

Бранковић, Георгије, патријарх српски, 1830‒1907 види Георгије, 
патријарх српски, 1830‒1907

Бранковић, Ђорђе, патријарх српски, 1830‒1907 види Георгије, 
патријарх српски, 1830‒1907

Брачно право ‒ Законски прописи ‒ 1894 69

Васпитање 110, 111

Веронаука ‒ Настава ‒ Методика 113

Војска ‒ Српски хусари 58

Георгије, патријарх српски, 1830‒1907 134

Георгије, српски патријарх, 1830‒1907 139

Грађанско право 82

Парнични поступак 81

Догматика 53, 98

Догматска теологија ‒ Православље 99

Друштвене забаве ‒ Сремски Карловци

1897 ‒ Програми 151

1900 ‒ Програми 150

Ђурковић, Ђорђе Пл. ‒ Странка права ‒ Говори  61
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Земљиште, црквено ‒ Војводина ‒ Ревизија фондова ‒ 1897 ‒ Изве-
штај 147

Земљорадничке задруге 1

Златарић, Доминко, 1558‒1609  62

Зузорић, Цвијета, 1555‒1600  62

Илић, Драгутин Ј., 1858‒1926 ‒ „Светле слике” ‒ 1896 ‒ Књижевни 
огласи 75

Историја 79

Календари 92, 123

Литургија 106

Манастир Врдник ‒ опис 125

Мед 66

Медицина 122

Мурат, Марко, 1864‒1944 ‒ Сликарство 144

Назаренство ‒ историјат 47

Народно‒црквени фондови 161

1893 ‒ Извештаји 71

Сремски Карловци ‒ 1894 ‒ Извештаји 72

Образовање ‒ Сепарати 121

Округић, Илија, 1827‒1897 145

Орао [календар] ‒ Нови Сад ‒ 1899 ‒ Књижевни огласи 74

Педагогија 111

Пензијско осигурање ‒ Српска митрополија карловачка ‒ Закон-
ски прописи 26

Политичке прилике ‒ Босна и Херцеговина ‒ 19. в. ‒ Сепарати 60
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Православље ‒ Етика 156

Православна литургика ‒ Уџбеници 63

Православне прославе ‒ Сремски Карловци ‒ 1900 ‒ Програми 
139

Православно свештенство, српско ‒ Дисциплинска правила ‒ 
Сремски Карловци  ‒ 1899 135

Предшколско васпитање ‒ Сепарати 132

Проповеди 84

Православље ‒ Приручници ‒ Сепарати 87

Проповеди, православне 10

Пчеларство 67, 162

Приручници 64

Рачуноводство ‒ Црквене општине ‒ Правила 96

Религија 85, 99, 107, 165

Руварац, Иларион, архимандрит, 1832‒1905 ‒ „Montenegrina” 158

Сава, свети ‒ школска слава 13

Сава, свети, 1174‒1235 5

Свеци, српски 80

Свештеници, православни ‒ Сремски Карловци ‒ 1700‒1900 ‒ 
Биографије 95

Срби ‒ Просвета ‒ 18‒19в 97

Сремски Карловци (општина) ‒ Статути 148

Српске школе ‒ Аустро‒Угарска ‒ Историја 112

Српски народно‒црквени фондови ‒ Војводина ‒ 1899 ‒ Изве-
штаји 73

Удружење православног српског свештенства у Митрополији 
карловачкој ‒ Правилници 159

Хиландар ‒ Српски владари ‒ Прилози ‒ Света Гора ‒ 12‒19в 56

Хусари ‒ Срби 58
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Црквено право ‒ Историја 142

Шевић, Митрофан, бачки епископ, 1854‒1918 ‒ Сремски Кар-
ловци 163

Школство

Војводина ‒ Историја 111

Црна Гора 110
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ДЕСЕТ ГОДИНА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ  
НА ФЕЈСБУКУ

Сажетак: Појава друштвених мрежа донела је установама културе 
могућност да се представе на један нов и модеран начин, који пре свега 
подразумева једноставну и брзу комуникацију са корисницима у вир-
туелном свету. Овај рад је својеврсни осврт на период од десет година, 
колико је Народна библиотека Ужице1 присутна на Фејсбуку. Описано 
је на које начине су, путем ове друштвене мреже, промовисани про-
грами, услуге и новине у раду Библиотеке. Направљена је категориза-
ција вести које се објављују на страници, у складу са врстом садржаја 
који се промовише. Један део рада садржи статистичке податке о броју 
људи који прате страницу, њихову полну и старосну структуру, те поре-
ђење виртуелних посета страници са физичким посетама Библиотеци. 
Посебан део посвећен је садржајима који су објављивани у доба пан-
демије изазване корона вирусом. Пандемија и мере које су је пратиле 
преокренуле су све оно што библиотеке јесу и што су до тог тренутка 
представљале. Корисници су остали ускраћени за позајмљивање књи-
ига, а библиотекари су се суочили са новим изазовом – шта понудити 
читаоцима ако им не можемо издавати штампану грађу.

Кључне речи: друштвене мреже, Народна библиотека Ужице, Фејсбук, 
виртуелна публика, корисници, култура, корона вирус.        

Увод 

Виртуелно окружење постало је подједнако битно као и 
физичко када је у питању реализација догађаја и пласирање  

1  У даљем тексту НБУ.
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2  Винсент Ф. Хендрикс, Бура информација (Београд: Центар за промоцију 
науке, 2017), 55.

3  Techcrunch,. „Zuckerberg Makes It Oicial: Facebook Hits 500 Million Members” 
https://techcrunch.com/2010/07/21/facebook-500-million/ (Преузето 10. 7. 2021).

4  ZDNet, „Facebook is irst with 1 trillion page views, according to Google” https://
www.zdnet.com/article/facebook-is-irst-with-1-trillion-page-views-according-
to-google/ (Преузето 10. 7. 2021).

информација у установама културе. Поред службених интернет
презентација (веб-сајтова), велики број институција користи и
друштвене мреже за промоцију  садржаја. За разлику од сајтова,
популарне друштвене мреже дају више слободе за објављивање
неформалог сaдржаја и спонтану комуникацију. Уколико је у
питању јавни (пословни) профил или страница, објаве би тре-
бало да буду у складу са делатношћу којом се установа бави. „Дру-
штвени медији доживели су експанзију почетком овог миленијума.
Експлоатацијом људске потребе за идентитетом унутар друштве-
них мрежа усавршен је персонализовани онлајн маркетинг на
основу садржаја који ствара корисник. У његовој суштини налази
се феномен „објаве статуса”, који је успешно еволуирао и постао
технолошки хибрид између претраживача и сурогат јавних про-
стора”.2  Сходно овој тврдњи, установа или организација, у овом
случају библиотека, добија прилику да сама креира свој имиџ и
идентитет у виртуелном простору. Осмишљава кампање за дога-
ђаје, пише осврте после књижевних вечери, приказе књига, промо-
више библиотечко-информативни садржај без посредника (медија,
новинара) на начин и у време за које процени да су прикладни.

  Већина јавних библиотека у Србији користи Фејсбук као
главни канал комуникације са корисницима иако неке имају про-
филе и на другим мрежама и нове сајтове. У јулу 2010. објављен
је податак да Фејсбук платформа има 500 милиона корисника.3

Препознавши експанзију развоја Фејсбука, Народна библиотека
Ужице постала је део ове мреже четири месеца раније. У том
тренутку било је могуће определити се за креирање странице
или профила. Озбиљније, професионалније и практичније је
било одлучити се за страницу, јер није захтевала сталну присут-
ност (прихватање и слање захтева за пријатељство). Статистика
је показала да је Фејсбук досегао један билион прегледа у јуну
2011. године, чиме је постао најпосећенији веб-сајт.4  У складу
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са светским трендом и у Србији је имао популарност на високом 
нивоу. Према истраживању AdriaTalk.com блога, из маја 2010. 
године, Србија је са 2,02 милиона регистрованих заузимала 17. 
место у Европи по броју регистрованих лица на Фејсбуку.5 Дола-
зимо до закључка да је ово било право време за укључивње НБУ 
у виртуелни свет путем друштвених мрежа.

Пошто Народна библиотека Ужице нема стручно лице које 
се бави веб-администрацијом, тог посла су се прихватили библи-
отекари. О начину постављања објава и коришћењу интернет 
алата запослени су учили свакодневно, пратећи праксу домаћих 
и страних установа културе и организација и читајући доступну 
литературу. Информисали су се на интернету и употпуњивали 
знање кроз стручне семинаре који су се индиректно бавили 
друштвеним мрежама.6 То је прилично променило видљивост 
свакодневних библиотечко-информационих активности и про-
моцију културне понуде. Треба имати у виду да се промене у овој 
области одигравају муњевитом брзином и да литература и извори 
информација брзо застаревају. Стога су библиотекари (адми-
нистратори) принуђени да често праве измене у начину рада. 
Пример: 9. новембра 2018. године отворен је профил Библиотека 
библиотека (https://www.facebook.com/narodnabiblioteka.uzice) 
као подршка страници, јер је Фејсбук почео да гаси оне које су 
функционисале самостално.

Првих десет година

Период између 2010. и 2020. године донео је убрзан развој 
старих и стварање нових мрежа и платформи на интернету. Диги-

5  Mapiranje digitalnih medija: Srbija, https://www.opensocietyfoundations.org/
uploads/50e5222b-4cf8-4deb-9c1c-c6b00074449a/mapping-digital-media-serbia-
-sr-20140401_0.pdf (Преузето 11. 7. 2021). 

6  „Информациона писменост у библиотекама: комерцијални и некомерци-
јални електронски извори информација”, аутори Александра Поповић, Дра-
гана Столић, Дејана Каваја Станишић и Оја Кринуловић, акредитовани 
семинар, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, одржан 24. 10. 
2014.  Београд; „Култура дигиталног маркетинга”, аутори Весна Вуксан и 
Милена Станишић, акредитовани семинар, Универзитетска библиотека 
„Светозар Марковић”,  одржан 29.  и 30. 10. 2015.
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тализација садржаја и могућност онлајн претраге свакодневно се 
усавршавају. Развој мобилних апликација и коришћење памет-
них телефона постали су саставни део живота сваког појединца 
што је условило и промену форме садржаја ради боље преглед-
ности на овим уређајима. Током поменутог периода библиоте-
кари су се трудили да на страници НБУ примене нове алате и 
могућности које платформа нуди. Једна од њих је и повезивање 
Инстаграма са Фејсбуком. „Интернет је, међутим, и у непреста-
ном процесу промене, трендови настају у све краћим времен-
ским размацима. Многе апликације, блогови, канали на Јутјубу, 
велике звезде интернета и стартап компаније дигиталног света 
који данас постоје након извесног времена ће нестати, али зато 
ће бити нових”.7 

Прве поставке на Фејсбук страници НБУ објављене су 3. 
марта 2010. године. Истог дана додате су и фотографије са прет-
ходно одржаних промоција у Библиотеци.

Прве објаве – фотографије спољашњости и унутрашњости Библиотеке

Са Дечјег одељења НБУ, 9. марта 2010. године, објављена је 
прва информација која се односила на  радионице са ученицима 
са сметњама у развоју у ОШ „Нада Матић”, а 23. марта одржано је 
музичко-песничко поподне за децу. Ученици су имали прилику 
да чују музику из Дизнијевих цртаних филмова, које су изводили 
Далибор Богдановић на виолончелу и Дарко Терзић на гитари. 
Такође су уживали у причама и песмама Дејана Алексића. Овај дога-
ђај је изазвао велику пажњу како реалне тако и виртуелне публике.

7  Katarina Kacer, Sajberpsihologija (Beograd: Laguna, 2019), 361. 
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Музичко-песничко поподне – једна од првих манифестација  
објављена на ФБ страници

Од самог почетка креиране странице водило се рачуна да 
сви догађаји које је организовала Библиотека и који су се одви-
јали у реалном времену и простору (књижевне вечери, темат-
ске радионице, квизови) буду објављени и на интернету. Због 
интеракције, која је могла да се одвија директно преко порука 
на Фејсбуку, пружена је могућност за увођење новина које су 
промовисале читање у локалној средини. Водитељ и аутор попу-
ларне емисије на радију подржао је иницијативу Библиотеке, 
уврстивши сваке среде у свој програм квиз „Описмењавање”. 
Његово емитовање почело је 10. марта 2010. годинe и трајало 
је до краја 2013. године, а награда је била годишња чланарина у 
Библиотеци. Захваљујући интернет комуникацији, која се одви-
јала у реалном времену, подаци о добитнику су истог момента 
увођени у евиденцију. С обзиром на то да је радио-емисија била 
забавно-информативног карактера и позната по разним акцијама 
везаним за догађаје у локалној средини, слушаоци који су је пра-
тили већином су припадали млађем и средњем старосном добу.  

Овим путем НБУ је спојила традиционални и иновативни 
начин промовисања фонда. „Медијске организације користе нове 
технологије и нове облике управљања, засноване на умрежавању, 
како би прилагодиле своје поруке посебним публикама, пружа-
јући притом канал за глобалну размену локалних културних  
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манифестација. Стога, глобални дигитални комуникациони 
систем, мада одражава односе моћи, није заснован на дифузији 
једне доминантне културе одозго према доле. Разноврстан је и 
флексибилан, а садржај поруке је отворен, у зависности од спе-
цифичних конфигурација трговине, моћи и културе”.8 

Кориснику који већ има профил на Фејсбуку, било да је реч о 
инстиуцији или особи, веома је лако да дође до информација које га 
интересују. Довољно је да у прегледачу укуца назив Народна библио-
тека Ужице и подаци који се тичу рада Библиотеке одмах су доступни. 
Важно је поменути да се на једном месту могу пронаћи информације 
о гостовању писаца, терминима одржавања дечјих едукативно-кре-
ативних радионица, занимљивостима из културе у свету и код нас 
и др. Посебно се промовишу новости из завичајног стваралаштва и 
културног наслеђа. Такође веома често се „дели” садржај са других 
сајтова, платформи и профила везаних за културу уопште. „Заправо, 
појава веба у библиотекама и присуство библиотека на вебу толико 
су утицали на промене у односу на дотадашњу теорију и праксу да је 
то у свету библиотека готово упоредиво са оном другом временском 
одредницом – пре нове ере и после нове ере”.9

За разлику од одређеног броја јавних библиотека, које су 
направиле посебне профиле на друштвеним мрежама везане 
за поједина одељења или огранаке, на страници НБУ могу се 
пронаћи информације везане за целокупан рад. Објаве можемо 
оквирно поделити у неколико категорија:

–  објаве које најављују културне манифестације и програме 
(садрже основне податке о учесницима, темама, времену 
и начину одржавања); 

–  објаве које представљају осврт на већ одржане активности 
(обично садрже најупечатљивије цитате, фотографије и 
снимке);

–  информације о новим књигама и публикацијама у библи-
отечком фонду;

–  новости које промовишу завичајно стваралаштво;

–  сервисне информације о радном времену, библиотечким 
услугама и условима коришћења грађе; 

8  Manuel Kastels, Moć komunikacija (Beograd: Clio: RTS, 2014), 173.
9  Vesna Injac Malbaša, E-biblioteka (Beograd: Clio, 2016), 294‒295. 
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–  обавештења која се не тичу директно НБУ, али имају везе 
са дешавањима у култури или са активностима партнер-
ских организација (конкурси, стручни скупови);

–  ФБ служи и као веза ка другим званичним дигиталним 
платформама Библиотеке – званичном сајту и јутјуб 
каналу (линкови који воде ка детаљнијим и комплетни-
јим текстовима и видео записима). 

Веома је важно направити стандарде у писању вести како би 
оне биле информативне и целовите, али и интересантне. Дужина 
извештаја и избор фотографија зависе од самог догађаја који се пре-
зентује и публике којој је намњен. „Информација је облик у коме део 
нашег знања о одређеној теми преносимо другима. То је и начин на 
који се изражава шта је наш ум примио преко једног или више чула. 
Упркос повећању сликовне комуникације, које ће се и наставити, 
основно средство размене информација биће речи. Слике захтевају 
пропратни текст како би се осигурало да смо запазили и разумели 
оно што је изражено и, у већини случајева, да је то пренето”.10 

Веома је битно направити баланс у количини информа-
ција које се „откривају” приликом најаве како би се ФБ публика 
заинтригирала да физички посети догађај, а не само да прати 
виртуелни извештај. Ипак, може се извести закључак да треба 
радити на томе да објаве буду приказане на занимљив и атрак-
тиван начин како би привукле што већи аудиторијум.   

Ко? Како? Где? Када и због чега?

Фејсбук страница НБУ тренутно има 2541 пратиоца, од 
којих су 69% припаднице женског пола. Анализирајући стати-
стику по старосној структури, закључујемо да су најзаступљенија 
група особе од 35 до 44 година, затим следе од 25 до 34 године. На 
зачељу је публика од 45 до 54 година и од 15 до 24 са статистички 
сличним процентом, око 6%. Само два процената припада мла-
ђима од 15 година, иако знамо да је профил на друштвеним мре-
жама легално могуће отворити са 13 година у већини земаља.11 

10  Majkl V. Hil, Uticaj informacije na društvo (Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 
2008), 337. 

11  Facebook, https://sr-rs.facebook.com/legal/terms  (Преузето 14. 7. 2021).
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Правећи поређење између посета Фејсбуку у односу на 
физичке посете у НБУ бројке указују да се највеће одступање 
процентуално односи на старосну групу од 15 до 24 годинa, која 
је физички у Библиотеци заступљена са око 20 процената. И овде 
статистика иде у корист женског пола.

Рођени између 1976. и 1986. године су најчешћи посети-
оци странице НБУ што се поклапа са чињеницом да је већина 
њих отварила профиле у исто време када је настала и страница. 
Навика ових генерација да се путем фејсбука информишу на 
интернету остала је константна што и показују претходно поме-
нуте бројке.

Млађе генерације више прате Инстаграм друштвену мрежу 
и Јутјуб, као и Тик ток. Народна библиотека Ужице има отворен 
пословни Инстрагам налог и Јутјуб канал, а од друге половине 
2020. године и нови модерни сајт (https://www.biblioteka-uzice.rs/).

Што се тиче географске локације највише људи нас прати 
са територије Србије, БиХ, Немачке, Црне Горе, Македоније и 
Словеније, на српском, енглеском и хрватском језику.

У периоду од 2010. до 2020. године најзапаженије објаве, ако 
изузмемо радионице на Дечјем одељењу и у Огранцима и објаве 
о књижевним вечерима, биле су:

    
К                         , 2015. .                                 

  , 2010. . 
 
 

     
              М  , 2016. .                 , 2016. . 

 

     Квиз који се емитовао у оквиру                      Библио јелка, 2015. год.  
    емисије Жута минута, 2010. год.
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К                         , 2015. 

  , 2010. . 
 
 

     
              М  , 2016. .                 , 2016. . 

      Бранко Милисављевић Зец, 2016. год.          Изложба поводом Дана Града,  
                                                                                                      2016. год.

        Заборављени лутак, 2019. год.                     Конкурс посвећен Ратки  
                                                                                              Вучковић, 2019.

    
              , 2019. .                             К    , 2019. 
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Десет и корона

Таман када је требало да прославимо пуних десет година на 
ФБ-у уследила је пандемија изазвана корона вирусом. У том пери-
оду реализован је и пројекат „Кликом и линком до Библиотеке” 12, 
у оквиру којег се припремала израда новог сајта. НБУ је 17. марта 
2020. године била принуђена да затвори врата за  кориснике. Кому-
никација са њима остваривала се телефоном, имејлом и путем дру-
штвених мрежа. Објаве су биле учесталије него иначе, на дневном 
нивоу су постављана обавештења  на којим сајтовима, линковима 
и платформама је могуће преузети књиге у пуном формату. У то 
време, писци су читали одломке из својих романа на јутјубу, а одре-
ђене издавачке куће су на сајтове постављале приповетке, песме, 
делове романа, како дечје, тако и литературе за одрасле. 

Библиотекари НБУ су сваки дан припремали по један текст 
о добитницима Нобелове награде за књижевност и објављивали 
на ФБ страници. Текст је садржао кратку биографију нобеловца, 
најпознатија дела и занимљивост о књижевнику. Такође смо 
писали и о легендарним библиотекама као што су Царска библи-
отека Константинопоља, Кућа мудрости, Целзијусова библиотека, 
Вила папируса и остале. Читаоци су могли да сазнају историјске 
појединости о времену и месту градње библиотеке, броју и врсти 
рукописа, друштвеним околностима у којима је основана. Знање 
стечено на акредитованим библиотекарским семинарима запо-
слени су искористила за прављење кратких филмова, гифова и 
анимација. На Фејсбук страници Библиотеке могло се наћи мно-
штво веза које су водиле до виртуелних догађаја и тура из умет-
ности, историје и културе у свету и код нас. 

Закључак

Друштвене мреже представљају свакодневни канал кому-
никације савременог човека, али само неке од њих су најпопу-

12  Пројекат „Кликом и линком до Библиотеке”, аутора Бојане Маринчић, 
Биљане Давидовски и Драгославе Родаљевић суфинансиран је од стране 
Министраства културе и информисања у 2020. години.
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ларније и опстају дужи низ година, усавршавајући могућности 
које се нуде корисницима. Да би искористили ту популарност 
и изабрали одговарајуће место за промоцију садржаја, у овом 
случају библиотечког, мора се водити рачуна о томе ко је циљна 
публика којој желимо да се обратимо. 

Имајући у виду да Фејсбук има више од 1.5 милијарду кори-
сника распрострањених широм света долазимо до закључка да 
постоји могућност за велику видљивост објава са странице НБУ. 
Стратегијом којом се може укључити и плаћена Фејсбук кампања, 
било стална или периодична, постиже се далеко већа присутност 
на мрежи, осигурава се број кликова, свиђања и др. Такође на овај 
начин може се креирати садржај који ће бити циљано усмерен 
према одређеној категорији (узраст, пол, интересовања...). Фејс-
бук маркетинг пружа много могућности поготову што корисници 
сами могу даље да дистрибуирају информације дељењем. 

Захваљујући двосмерној комуникацији пружа се могућност 
систематичне аналитике корисника, која нас усмерава да делујемо 
према публици која је мање заступњена. Увидевши да тинејџери 
изузетно ретко користе Фејсбук, а све чешће посећују Инста-
грам, НБУ је отворила пословни профил на овој мрежи 4. јануара 
2018. године. Због алата, који дозвољавају постављање садржаја 
на обе мреже истовремено, објаве су видљиве широј публици. 
Ова функција је посебно унапређена 17. септембра 2020. годинe, 
када је уведена нова услуга  Facebook Business Suite, приликом 
чијег коришћења се мора водити рачуна о формату фотографија.
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he irst decade of he Public Library of Uzice on Facebook

Summary:  he appearance of social networks has brought the opportunity
to cultural institutions to present themselves in a new and modern way,
which primarily involves simple and fast communication with users in the
virtual world. his paper presents review of the last decade, how long the
Public Library of Uzice is present on Facebook. It is described in which ways,
through this social network, programs, services and novelties in the work of
the Library were promoted. he categorization of news being published on
the page is made in accordance with the type of content that is promoted.
One part of the paper contains statistical data on the number of people who
follow the page, their gender and age structure, and a comparison between
virtual and physical visitors of the Library. A special part is dedicated to the
contents that were published during the pandemic caused by the corona
virus. he pandemic and the measures that followed it reversed everything
that libraries are and have been until then. Users were denied the right to
borrow books, and librarians faced a new challenge – what to ofer readers
without options of physical engagement.

Keywords:  social networks, Public Library of Uzice, Facebook, virtual
audience, users, culture, corona virus.
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Драгана Ристановић 027.02(497.11)”2003/2020”
Народна библиотека Ужице
dristanovic31@gmail.com

ПРОЈЕКТИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ И ЊИХОВ 
ДОПРИНОС У ОСТВАРИВАЊУ УН АГЕНДЕ 2030

Сажетак: У раду је представљена Агенда 2030 која се састоји од 17 
глобалних циљева које су донеле Уједињене нације. Циљеви одрживог 
развоја односе се на широк спектар друштвених и развојних проблема. 
То су: сиромаштво, глад, здравље, образовање, климатске промене, еко-
логија, вода, енергија. ИФЛА је учествовала у настајању документа, 
изборивши се да се у циљеве одрживог развоја уврсте и приступ 
информацијама, очување културног наслеђа, универзална писменост 
и приступ информационо-комуникационим технологијама. Народна 
библиотека Ужице, реализацијом бројних пројеката, испунила је неке 
циљеве из Агенде 2030 и потврдила тезу да су библиотеке кључне 
институције за остваривање ових циљева.

Кључне речи: Народна библиотека Ужице, пројекти, УН Агенда 2030.

Када су Уједињене нације основане (1945) у Повељи, коју су 
потписали представници 51 земље, међу којима је била и тада-
шња Југославија, у уводном делу је записано: „Ми, народи Уједи-
њених нација, решени да спасемо будућа поколења ужаса рата, 
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који је двапут у току нашег живота нанео човечанству неописиве 
патње, и да поново потврдимо веру у основна права човека, у 
достојанство и вредност човекове личности, у равноправност 
људи и жена и нација, великих и малих, и да обезбедимо услове у 
којима ће бити могуће да се очувају правда и поштовање обавеза 
које проистичу из уговора и других извора међународног права, 
као и да радимо на социјалном напретку и побољшању животних 
услова у већој слободи..”.1 Поред одржавања међународног мира и 
безбедности, развијања пријатељских односа међу земљама, један 
од циљева ове организације била је сарадња на светском нивоу у 
решавању међународних економских, социјалних, културних и 
хуманитарних проблема, као и унапређење поштовања људских 
права и основних слобода.

Данас, када је прошло 76 година, ову организацију чине 193 
земље. Ратова великих размера није било, али локални сукоби су 
увек присутни и актуелни у кризним зонама. Земље које су биле 
јаке и богате, учврстиле су своје позиције, увећале своје богатство 
и постале велесиле. Сиромашне и мале земље, сада су на истом 
или можда и горем нивоу. Почетком 90-их година 20. века на 
мапи света цртале су се нове границе. Националистички покрети 
и међуетнички сукоби, у бројним републикама Совјетског Савеза 
и Југославије, довели су до распада ових, али и неких других, 
социјалистичких земаља. Почетак 21. века обележили су ратови 
у Ираку и Авганистану ,док је Африка водила своје битке про-
тив геноцида, била је погођена и великим хуманитарним ката-
строфама, када је неколико милиона становника водило битку са 
глађу. Уједињене нације су улагале велике напоре, негде са више 
негде са мање успеха, да очувају светски мир и пруже сваком 
људском бићу шансу да живи у складу са начелима Повеље.

На самиту Уједињених нација, одржаном септембра 
месеца 2015. године, усвојена је резолуција A/RES/70/1 – 
Transformingourworld: the 2030 Agendafor Sustainable Development. 
„Агенда 2030 је универзална стратегија а од држава потписница 
очекује се да мобилишу све ресурсе како би циљеви били оства-
рени до 2030. године. Агенда 2030, са свих 17 циљева, укључује 
три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну 

1  Уједињене нације (Београд: Научна књига, 1985), 9.  
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инклузију и заштиту животне средине”.2 Влада Републике Србије 
као једна од учесница за спровођење Агенде за одрживи развој 
2030, основала је у децембру 2015. године Мултиресорну радну 
групу, коју чине високи представници 27 ресорних министар-
става и других организација. „Привременим оквирима развојног 
партнерства између Републике Србије и УН за период 2016–2020” 
прецизиране су области на које би требало посебно обратити 
пажњу и радити на њиховом унапређењу у Србији. То су: развој 
социјалних и људских ресурса; привредни развој, раст и запо-
шљавање; заштита животне средине, борба против климатских 
промена; интегрисање културе у целокупни процес одрживог 
развоја, добра управа и владавина права.3

Међународна федерација библиотекарских удружења и 
институција ИФЛА учествовала је у настајању документа о 
остваривању Циљева одрживог развоја Уједињених нација. 
Библиотеке, због своје приступачности и отворености, једино су 
место где сви грађани имају неометан приступ информацијама, 
помажу им у њиховом даљем образовању и стицању нових знања 
и вештина. Библиотекари су корисницима увек на располагању 
да их упуте, посаветују и информишу о свему што их интере-
сује. У документу „Библиотеке као носиоци развоја Агенде 2030 
Уједињених нација”4 ИФЛА је, предстаљајући библиотеке као 
установе које већ увелико својим радом, разноврсним услугама, 
реализованим пројектима, дају  допринос остваривању циљева 
одрживог развоја, дала одређене смернице и акредитовала велики 
број радионица преко националних библиотечких удружења, 
како би мотивисала запослене да активно учествују и дају још 
већи допринос у овој области. Библиотекарско друштво Србије, 
у сарадњи са Књижничарским друштвом Хрватске и Асоција-
цијом информацијских стручњака – библиотекара, архивиста и 

2  О АГЕНДИ 2030, доступно на http://sdg.indikatori.rs/o-ciljevima/ (преузето 
17. 5. 2021). 

3  Osnaživanje Srbije kroz ciljeve održivog razvoja, https://www.unicef.org/serbia/
medija-centar/vesti/osna%C5%BEivanje-srbije-kroz-ciljeve-odr%C5%BEivog-
-razvoja (преузето 17. 5. 2021). 

4  Библиотеке као носиоци развоја у Агенди 2030 Уједињених нација, https://
www.ila.org/iles/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-
-sr.pdf (преузето 17. 5. 2021. године) 
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музеолога из БиХ, реализовало је дводневну ИФЛА радионицу 
2018. године, под називом „Улога библиотека у остваривању УН 
Агенди 2030” у Универзитетској библиотеци „Светозар Мар-
ковић” у Београду.5 Народна библиотека Ужице имала је свог 
представника на овој радионици, на којој су приказни начини и 
модели активног учешћа библиотекара у остварењу Агенде 2030 
Уједињених нација у локалној заједници.

Да би ишле у корак с временом и задовољиле новонастале 
потребе заједнице у којој се налазе, библиотеке морају осми-
шљавати нове програме и услуге за све кориснике. „Управљање 
финансијама и финансијско планирање су животно важни да би 
се осигурало да ће библиотека радити делотворно (са оптимал-
ним учинком), економично (са минималним трошковима) и ефи-
касно (уз максималну добробит)”.6 Поред финансијских сред-
става обезбеђених од стране оснивача, тј. локалне заједнице, као 
и из донација и сопствених прихода (од наплаћивања чланарине 
и других врста услуга), последњих година све више је присутан 
и тренд „културе нуђења пројеката”7 како библиотекама, тако 
и музејима  и архивима. Финансирани од Владе, Европске уније 
и разних домаћих и страних фондација, јавни конкурси наме-
њени установама културе, прилика су да се искаже креативност 
и иновативност кроз пројекте. На овај начин обезбеђена сред-
ства су довољна за покретање неких нових услуга или служби, 
а  које нису могле бити финансиране из основног буџета. Тако је 
створена једна нова клима у култури, у којој се у борби за боље 
позиције, већи број корисника, квалитетније услуге и услове рада 
„отворио пут ка новој, предузетничкој, тржишно оријентисаној 
култури у локалној управи”.8

5  Драгослава Родаљевић, „Улога библиотека у остваривању циљева одржи-
вог развоја УН-а  у Агенди 2030”, Корак библиотеке бр. 3 (2018), (https://
korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/wp-content/uploads/2021/01/18.-Uloga-
-biblioteka.pdf (преузето 17. 5. 2021). 

6  IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека (Београд: Народна 
библиотека Србије: Библиотека града Београда, 2005), 58. 

7  Јасмина Нинков: Библиотеке XXI века (Београд: Чигоја штампа, 2010), 55.
8  Исто, 56.
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Народна библиотека Ужице једна је од библиотека која 
прати трендове у култури, пословну политику заснива на тра-
диционалним принципима и увек је један корак испред. Води се 
стиховима песника Мирослава Мике Антића да „и најдаља будућ-
ност има своју будућност која у себи чује своје будућности глас”. 
Својим досадашњим свакодневним активностима, програмима и 
пројектима већ је учинила доста на остваривању Циљева одржи-
вог развоја УН-а. Набавком савремене опреме (пи-си рачунарa, 
лаптопoва, штампача, 3Д штампача, интерактивне табле, скенера 
и др.) од ових пројеката, створили су се услови за неометан и 
квалитетан рад запослених у установи, али и наших корисника. 
Захваљујући добијеној опреми у пројекту Трг мултиурбан, у 
Народној библиотеци Ужице су се 2004. године стекли услови 
за приступ и рад у систему Узајамне каталогизације COBISS. Од 
2003. године до данас у Народној библиотеци Ужице реализован 
је велики број пројеката (видети Табелу 1).

Табела 1: Пројекти Народне библиотеке Ужице9

Година 
реализова-

ног  
пројекта

Назив 
пројекта

Финансијер Опис пројекта

2003. Трг  
мултиурбан

USAID и Oп-
штина Ужице

Обезбеђена су средства за адаптаци-
ју прилаза Библиотеци особама са 
инвалидитетом.

2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015, 2016, 
2017, 2018, 
2019, 2021

Култура за све М и н и с т а р -
ствао финан-
сија РС, Град 
Ужице

Циљ пројекта био је доступност би-
блиотечких услуга и остваривање 
права на културу и информисање 
посебно угрожених категорија (ин-
валида, старих и не покретних особа, 
других лица  са ограниченим способ-
ностима).

9  Опширније о неким пројектима и опреми коју је Народна библиотека 
Ужице добила уз њих може се прочитати у монографији Прилози за исто-
рију Народне библиотеке Ужице 2006‒2016 (Ужице: Народна библиотека 
Ужице, 2016), 94‒116. 
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2010. И глас је слика 
– биоскоп за 
слепе и слабо-
виде

Народна би-
блиотека Ужи-
це,Удру же ње 
„Хомер” из 
Београда, Ме-
ђу оп штин ска 
организација 
слепих Ужице

Пројекат се односио на инклузију 
особа са инвалидитетом, лицима са 
тешким визуелним сметњама и сле-
пим особама у културни живот ло-
калне заједнице и превазилажење 
предрасуда.

Јул 2011 – јул 
2012. године,

2013. године,

2014‒2018. 
године

Електронски 
прист уп  за-
штитнику гра-
ђана

Донација Вла де 
К р а љ е в и н е 
Нор вешке

У сарадњи Библиотекарског друштва 
Србије, Заштитника грађана Србије и 
Народне библиотеке Ужице свим гра-
ђанима било је омогућено да путем 
Скајпа у просторијама НБУ ступе у 
контакт са правницима у служби За-
штитника грађана.

2011‒2014. 
године

Школске и јав-
не библиотеке 
на заједничком 
задатку

Пројекат је намењен школским би-
блиотекарима и библиотекарима јав-
них библиотека, као део програма 
сталног стручног усавршавања.

2012, 2013, 
2014, 2015, 
2016 и 2017.  
године

Кликни и упо-
знај дигиталне 
изворе инфор-
мација – ин-
форматичко 
описмењавање 
особа средње и 
старије живот-
не доби

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је осмишљен за сва лица 
која нису овладала вештином кори-
шћења компјутера  и информационих  
технологија (пензионери, незапосле-
ни и запослена лица).

2012. године Разлике нам 
добро стоје

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је намењен деци основно-
школског узраста, уз укључивање 
деце ромске националности и деце 
страних држављана који живе у на-
шем граду.

2014. године Пронађи и ко-
ристи инфор-
мацију

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат се односио на подизање ни-
воа медијске и информационе писме-
ности ученика основних и средњих 
школа, наставног особља, школских 
библиотекара и запослених у устано-
вама културе и просвете у локалној 
средини.

2014. године Калиграфски 
мајстор

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је осмишљен за  децу основ-
ношколског узраста с циљем да се 
деца упознају са историјом писма, 
калиграфским писмом, рукописним 
и штампаним књигама, с посебним 
акцентом на српску ћирилицу и ћи-
риличне споменике.
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2014. године Читање про-
шлости огледа-
ло будућности

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат обухвата дигитализацију 
локалне старе периодике  и старе и 
ретке књиге у Златиборском округу.

2014. године Библиотека  – 
место сусрета 
свих

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат се односио на  унапређење 
библиотечко-информационе делатно-
сти у сеоским библиотекама и до-
ступност едукативних садржаја и 
културних вредности младима и 
деци.

2014, 2015, 
2016. године

Услуга за све: 
формирање и 
развој библио-
течких услуга 
за слепа и сла-
бовида лица

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројектом је реализована обука за 
рад на рачунару за слепа и слабовида 
лица.

2015. године Корак ка једна-
кости

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је имао за циљ унапређење 
културног живота у Ужицу за слепе и 
слабовиде особе.

2016. године Знање је имање Град Ужице Пројекат је подразумевао информа-
тичко описмењавање пољопоривред-
ног становништва као и незапосле-
них лица у руралним срединама.

2016/2017. 
године

Стојан Стив 
Тешић – Ужи-
чанин  из Аме-
рике

Град Ужице У оквиру пројекта реализовна је изло-
жба о животу Стојана Стива Тешића 
и први пут је на српски језик преве-
ден Тешићев роман Kару.

2017. године Млади у би-
блиотеци

Град Ужице Циљ пројекта била је промоција садр-
жаја Библиотеке код младих, афирми-
сање читања и коришћење поузданих 
информација на интернету.

2018. године Инк л у зивна 
култура

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројектне активности, намењене осо-
бама са инвалидитетом, подразуме-
вале су израду базе на сајту НБУ по 
принципу универзалног дизајна до-
ступних звучних књига за слепа и 
слабовида лица као и Андроид апли-
кације под називом Kаталог присту-
пачних књига.

2018. година Библиотека – 
место за учење

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је обухватио индивидуалне 
и групне обуке деце основношколског 
узраста за подизање медијске и ин-
формационе писмености.
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2018. године Види шта чи-
там!

Суфинансирао 
Град Ужице

Пројекат је намењен деци и младима; 
реализован је истоимени наградни 
конкурс за трејлер за књигу објавље-
ну на српском језику.

2019. године Забележи тре-
нутак

Суфинансирао 
Град Ужице

У оквиру пројекта за младе, имали су 
прилику да унапреде знање о фото-
графији и учествују на истоименом 
конкурсу за Инстаграм профил На-
родне библиотеке Ужице.

2019. године Будућност је 
почела. Еле-
мент арију м, 
роботика и 
програмирање 
за децу и младе

Суфинансирао 
Град Ужице

Пројектом су средњошколци Технич-
ке школе под менторством професора 
(Секција роботике и програмирања) 
представили ужичким основцима 
вештину 

дизајнирања робота и знања из про-
грамирања.

2020. године Међај, часопис 
за књижевност, 
у ме тнос т и 
културу, – те-
матски број по-
свећен ствара-
лаштву Љубо-
мира Симови-
ћа

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС и Град Ужи-
це

Тематски број часописа посвећен је 
стваралаштву академика, Ужичанина, 
Љубомира Симовића

2020. године Кликом и лин-
ком до Библио-
теке

Суфинансирало 
Министарство 
културе и ин-
формисања РС

У оквиру пројекта урађен је сајт, ми-
кросајт за часопис „Корак библиоте-
ке”, апликација за мобилне телефоне.

Ако погледамо задате циљеве из Агенде, сви претходно 
наведени пројекти допринели су остварењу четвртог циља, а то 
је квалитетно образовање. Уз овај циљ надовезује се и први циљ 
– свет без сиромаштва. Библиотека је заинтересованим суграђа-
нима учинила доступним своје фондове књига, часописа, базе 
података стране стручне периодике, бесплатан интернет и при-
ступ информацијама и створила услове за квалитетнији и про-
дуктивнији живот, као и могућност за доживотно учење. Промо-
вишући писменост, општу и информациону, кроз ИКТ обуке је 
прошао велики број полазника разних старосних доби, од оних 
најмлађих до најстаријих. Пројектом Кликни и упознај дигиталне 
изворе информација – информатичко описмењавање особа средње 
и старије животне доби реализатори и запослени библиотекари 
успели су да обуче полазнике како самостално да користе рачунаре. 
Они вичнији и креативнији су, након ових пројеката, покренули 
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мале породичне послове, а позитиван пример је корисница која је 
после завршене обуке за рад на рачунарима започела производњу 
органског биља и поврћа, а производе је пласирала на тржиште 
преко Фејсбук профила. Кроз  пројекте полазници су могли нау-
чити и како се пише CV, како да скенирају документе (сертифи-
кате и дипломе)  и како да пронађу информације о пословима на 
сајтовима предвиђеним за то. На овај начин промовисали смо и 
осми циљ из Агенде, а то је – достојанствен посао и економски рад. 

Реализацијом пројекта Електронски приступ Заштитнику 
грађана, у Народној библиотеци Ужице, допринели смо оства-
рењу 16. циља из Агенде – мир и правосуђе јаке институције. 
Захваљујући донацији Владе Краљевине Норвешке и сарадњи 
Библиотекарског друштва Србије, Заштитника грађана Србије и 
Народне библиотеке Ужице, Библиотека је омогућила свим заин-
тересованим суграђанима да комуникацијом путем Скајпа од 
правника из службе Заштитника грађана добију правну стручну 
помоћ. ,,Годишње се око 200 грађана информише о пројекту, кон-
такт са Заштитником грађана путем видео везе оствари око 60 
грађана, преузме се око десетак притужби”.10 Колико је нашим 
суграђанима овај пројекат значио говори и податак да  и данас, 
шест година после завршетка, запослени библиотекари волон-
терски раде на овом пројекту на опште задовољство грађана који 
имају потребу за овом врстом услуге.

По дефиницији библиотека је „установа која прикупља, 
чува, обрађује и даје на коришћење грађу и информације свим 
грађанима”11  и њена кључна улога је у чувању и архивирању 
културног наслеђа, било у изворном или дигиталном формату, за 
будуће генерације. „Култура оснажује локалне заједнице и под-
стиче инклузиван и одржив развој градова – а библиотеке их про-
мовишу”.12 Једанаести циљ – учинити градове и људска насеља 

10  Прилози за историју Народне библиотеке Ужице 2006‒2016, гл. ур. Анђа 
Бјелић (Ужице: Народна библиотека Ужице, 2016), 95.

11  Александра Вранеш, Од рукописа до библиотеке (Београд: Филолошки 
факултет Београд, 2006), 67.

12  Библиотеке и циљеви одрживог развоја: приручник за приче. Београд: 
Библиотекарско друштво Србије, 8, https://www.ila.org/iles/assets/hq/topics/
libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-sr.pdf (преузето 
17. 5. 2021).
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инклузивним, безбедним, прилагодљивим и одрживим, Народна 
библиотека Ужице је остварила кроз пројекте: Култура за све, 
Калиграфски мајстор,Читање прошлости огледало будућности. 
Пројекат Калиграфски мајстор осмишљен је за децу основно-
школског узраста. Полазници су се прво упознали са историјом 
писма, тачније настанком и развојем писма, материјалима и при-
бором за писање, као и одликама рукописне и штампане књиге. 
У посебном делу деца су упозната са развојем српске ћирилице 
и ћириличним споменицима. Овај пројекат имао је за циљ да 
се ради на популаризацији овог писма. Дигитализација старије 
завичајне периодике, као и старе и ретке књиге у Златиборском 
округу, био је повод за покретање пројекта под називом Читање 
прошлости огледало будућности. Библиотеке складиште у сво-
јим депоима огромно писано и штампано благо, које би требало 
сачувати и за генерације које долазе. Библиотеке имају озбиљан 
и одговоран задатак да дигитализују богату завичајну збирку 
периодике, књига, некњижне грађе (старе фотографије, плакате, 
разгледнице, брошуре, школске извештаје итд.).

Отвореност Библиотеке за све кориснике, укључујући и 
маргинализоване групе (мигранти, избеглице, мањине, особе са 
инвалидитетом) потврда је о испуњењу и десетог циља у Агенди, 
а то је – смањити неједнакост. „Пројектним активностима је 
унапређена услуга за инвалиде, унапређен је развој медијске и 
информационе писмености код различитих група суграђана”.13 
Библиотека им је била подршка и омогућила да у њеним просто-
ријама и читаоницама неометано уче и образују се, информишу, 
забаве, као и да стичу разне вештине. Кроз бројне пројекте: Кул-
тура за све, И глас је слика, Разлике нам добро стоје, Услуга за 
све: формирање и развој библиотечких услуга за слепа и слабо-
вида лица, Корак ка једнакости, Инклузивна култура, ова група 
корисника је коначно могла да оствари своје право на културу и 
информисање, као и да се социјализује и укључи у јавни живот 
локалне заједнице. У самој реализацији пројекта Култура за све, 
који је започео 2009. године и траје још увек, „било је запослено 
29 лица са средњом стручном спремом, од тога 20 инвалидних 

13  Прилози за историју Народне библиотеке Ужице 2006‒2016, гл. ур. Анђа 
Бјелић (Ужице: Народна библиотека Ужице, 2016), 95.
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лица и 7 лица са високом стручном спремом”.14 Радећи под мотом: 
„Ако ви не можете до библиотеке, библиотека ће доћи до вас”, 
2009. године пројекат је изгласан за најуспешнији у Србији из 
области културе. 

Своју хуманост, отвореност и спремност да ради искључиво 
у интересу локалне заједнице, Народна библиотека Ужице про-
пагира и кроз бесплатне услуге за чланове Удружења дистрофи-
чара и параплегичара, Удружења оболелих од мултипле склерозе, 
Удружења слепих и слабовидих, Удружења глувих и наглувих, 
као и за децу са посебним потребама. Из претходно наведеног, 
можемо закључити да су Министарство културе и информи-
сања РС као и Град Ужице у већини реализованих пројеката у 
Народној библиотеци Ужице били суфинансијери, препознајући 
на тај начин њихов квалитет, оправданост и значај за допринос 
развоја културе у локалној заједници. Ово је и један од позитив-
нијих  примера добре сарадње између библиотеке и града осни-
вача, којима је циљ истоветан, а то је квалитетнији, испуњенији 
и продуктивнији живот њихових становника. 

Пројектима се мењао како суштински тако и физички 
изглед Библиотеке. Захваљујући пројекту Трг мултиурбан рекон-
струисан је прилаз и направљена стаза намењена инвалидима, 
мајкама које долазе са малом децом у колицима, бициклистима.15 
Заменом дотрајале опреме, као и набавком нове и савременије, 
започето је са дигитализацијом завичајне периодике и старе и 
ретке књиге, коју су корисници могли једино ишчитавати у чита-
оницама установе, а овим путем им је постала доступна и на сајту 
НБУ. У оквиру пројекта Кликом и линком до Библиотеке  ура-
ђен је нови, модернији сајт који испуњава све стандарде и олак-
шава претрагу слепим и слабовидим лицима; за часопис Корак 
библиотеке, који издаје Народна библиотека Ужице направљен је 
микросајт, а путем апликације за мобилне телефоне информације  

14  Исто, 108.
15  Овим пројектом, НБУ је донирано и „13 рачунара типа пентијум четворке, 

два скенера, три штампача, појачало са четири звучника и микрофонима, 
један видео, два ЦД плејера, један видео-бим и један дигитални фото апа-
рат.”, Народна библиотека Ужице: 1856-2006 (Ужице: Народна библиотека 
Ужице, 2006), 205.
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о фонду и програмима у Библиотеци доступни су увек и на сва-
ком месту. Постојањем библиотечких огранака у малим и сео-
ским срединама стигли смо и до удаљених и забачених места, а 
корисницима наших услуга смо културу и приступ информаци-
јама учинили доступним.

Народна библиотека Ужице, као „место завичајног пам-
ћења, подршка локалног духа и обичаја, креатор културне мобил-
ности и различитости, место културних и социјалних сусрета”,16 
многим реализованим програмима и пројектима допринела је 
остваривању појединих циљева одрживог развоја из Агенде 
2030. Најуспешнији пројекти су прерасли у сталне активности, 
њиховим постојањем и трајањем помогли смо у развоју медиј-
ске и информационе писмености суграђана разних старосних 
доби. Подстичући писменост и читање, Библиотека је пружила 
подршку и обезбедила услове за доживотно учење и квалитет-
није образовање, јавним приступом информацијама о здрављу 
помогла појединцима да живе здравији живот. 

Едуковани, здрави и оспособљени људи у једној заједници, 
чине да та заједница просперира у економском  погледу, а то опет 
доводи до смањења сиромаштва. Како је живот увек лепши са кул-
туром, Народна библиотека Ужице настојаће да, кроз неке будуће 
пројекте, оправда, задржи и придобије поверење свих корисника.
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Projects of the Public Library of Uzice and their contribution
  to the realization of the UN Agenda 2030

Summary:  he paper presents the 2030 Agenda, which consists of 17 global
goals adopted by the United Nations. he goals of sustainable development
relate to a wide range of social and developmental problems. hese are:
poverty, hunger, health, education, climate change, ecology, water, energy.
IFLA participated in the creation of the document, ighting to include access
to information, preservation of cultural heritage, universal literacy and access
to information and communication technologies among the goals of sustai-
nable development. By implementing numerous projects, the Public Library
of Užice has fulilled some goals from the 2030 Agenda and conirmed the
thesis that libraries are key institutions for achieving these goals.
Kew words:  Public Library of Uzice, Projects, UN Agenda 2030.
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ИСТОРИЈА У КЊИГАМА ЗА ДЕЦУ – ИЗ УГЛА СТРУЧНЕ 
КЛАСИФИКАЦИЈЕ У СИСТЕМУ УДК

Сажетак: Тема овог рада је скуп теоријских и практичних решења 
из области библиотекарства, односно садржинска обрада библиотеч-
ких јединица са историјском тематиком, намењеној деци. Приказују 
се основна начела на којима почива садржинска обрада библиотечког 
материјала, неке од главних карактеристика класификације у оба њена 
вида, предметном и стручном, а затим садржинска обрада историјске 
литературе, са нагласком на обради књига из области историје за децу. 
Давањем карактеристичних примера учињен је покушај да се покаже 
сложеност предметне и стручне класификације у овој области, као и 
најзначајнији изазови са којима се каталогизатори суочавају приликом 
обраде, али и практична примена усвојених решења, помоћу којих деци 
можемо приближити историју. Сви примери у овом раду су из праксе 
Народне библиотеке Србије, а преузети су из базе COBISS.SR.

Кључне речи: историја, књига, деца, стручна класификација, предметна 
класификација, УДК бројеви.

У библиотекарству се под монографијом подразумева свака 
публикација која је потпуна у једном делу, или ће бити потпуна у 
ограниченом броју делова.1 Обрада монографских публикација је 
сложен процес који подразумева аналитичко сагледавање кључ-
них карактеристика комплетног библиотечког материјала. Класи-
фикација библиотечког материјала остварује се путем разврста-

1  ISBD(M): Међународни стандардни библиографски опис монографских 
публикација / [приређивач] Међународна федерација библиотечких 
удружења и институција = [edited by] International Federation of Library 
Associations and Institutions - Београд: Народна библиотека Србије, 2004, 
стр. 13‒14. 
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вања библиотечких јединица, према тачно утврђеним тематским 
групама и подгрупама, које су унапред дефинисане у оквирима 
посебних класификационих система. 

Класификација писане грађе постоји још од најстаријих 
времена. Наиме, појава писма је временом довела и до потребе за 
класификацијом писаних докумената. У почетку су се документа 
слагала по садржини, а касније су почели да се стварају ката-
лози. Основи циљ библиотечке класификације је да пружи брзу и 
непосредну информацију о одређеном предмету ‒ теми.2 Пред-
метна класификација библиотечке грађе развила се из специфич-
них потреба за што ефикаснијим проналажењем материјала са 
сродним садржајима. Према уопштеној дефиницији, предметни 
каталог је један од стварних каталога који путем предметних 
одредница и предметних рубрика лексикографски сређених и 
успостављених логичних веза међу њима, представља предмет, 
тему или садржај публикација које улазе у фонд библиотеке.3

Израда предметног каталога заснована је на једноставним 
начелима, која подразумевају доследност у употреби термина 
који су усвојени као предметне одреднице. Предметна одред-
ница је састављена од једне или више речи којима се кратко и 
јасно описује тематски садржај публикације. Поред предметне 
класификације, која је заснована на речима, постоје и другачији 
облици садржинске обраде, који су засновани на класификацији 
уз помоћ бројева и словних ознака.

По времену настанка, најстарији систем заснован на поме-
нутим начелима био је Дјуијев систем, скраћено ДДК (DDC ‒ 
Dewey Decimal Classiication). Други по важности је систем 
Универзалне децималне класификације ‒ УДК (UDC ‒ Universal 
Decimal Classiication). Творци овог система били су П. Отле и А. 
Лафонтен, а њихове прве УДК таблице појавиле су се између 1904. 
и 1907. године. Од тада, поменуте таблице се стално усавршавају, 
непрекидно мењају и гранају, како би у сваком тренутку могле да 
обухвате и на адекватан и логичан начин изрази све оно што је 

2  Дивна Глумац, Милица Црвчанин. „Правила за израду предметног каталога 
Народне библиотеке СР Србије”. Заједница библиотека бр. 3 (1973). 

3  Љиљана Брковић. Предметна класификација – Предметни каталог (Бео-
град: Народна библиотека Србије, 1997). 
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ново у развоју науке и на тај начин представе целокупно људско 
стваралаштво и знање забележено на било ком медију.4 

Све до 1990-их година, за израду и усавршавање таблица 
УДК система била је надлежна међународна организација ФИД 
(Federation internationale d Information et de documentation). 
Године 1992. оснива се УДК Конзорцијум (UDC Consortium), 
који преузима надлежност за одржавање и ревизију система Уни-
верзалне децималне класификације као и за континуирано обја-
вљивање измена и допуна. Класификација целокупног људског 
знања у систему УДК, потпуно је независна од језичких разлика. 
Основни циљ УДК таблица огледа се у настојању да се у тачно 
утврђеној хијерархијској структури прикажу све научне дисци-
плине, полазећи од основне поделе на десет основних група, од 
којих је девет у употреби а четврта група је без садржаја. У деветој 
групи налазе се: географија, биографије и историја. 

УДК класификација је у делу Историје имала велике измене 
у периоду од 1992. до 2000. године. Народна библиотека Србије је 
те измене и допуне за стручну класификацију библиотечке грађе 
из области историје почела да примењује од 2002. године. Најва-
жније измене чини промена принципа формирања УДК броја, 
одустаје се од сложених бројева у оквиру 93/99. 

УДК  број  94,  који  је  раније  означавао  средњовековну  и  
савремену  историју   (уопште),  добија  значење  Општа  исто-
рија.  Комбинацијом  овог  броја  са  општим  помоћним   бро-
јевима за место (Табела 1е ‒ Опште помоћне ознаке за место) и 
време (Табела 1г – Опште помоћне ознаке за време) изражавају 
се појединачне историје земаља  и  народа. За народе који имају 
заједничку историју, а географски се не могу ограничити (Јевреји, 
Роми) користе се општи помоћни бројеви за етничке групе и 
народе (Табела 1ф – Опште помоћне ознаке групе људских пре-
дака, етничке групе и националности).5 

Народна библиотека Србије издавала је УДК таблице са 
свим изменама и допунама све до 2019. године када је Конзорци-

4  Слободанка Тодоровић, „Новине у систему Универзалне децималне класи-
фикације”. Гласник Народне библиотеке Србије бр. 1. (2001).  

5  Љуба Јањетовић. „Измене UDK таблица у групи Историја”. Гласник Народне 
библиотеке Србије бр. 1 (2002). 
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јум одлучио да се УДК таблице не штампају, већ да се све измене 
и допуне могу пратити онлајн преко платфоре Српски УДК. 
Превођење УДК таблица за онлајн платформу било је поверено 
по областима обраде каталогизаторима из Народне библиотеке 
Србије, Библиотека Матице српске и Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић”.

*  *  *

Као и свака друга наука, историја има своје специфичности, 
које долазе до посебног изражаја, управо приликом садржинске 
обраде библиотечких јединица са историјском тематиком. Када 
је реч о предметној класификацији библиотечких јединица са 
тематиком из области историје, од класификатора се на првом 
месту очекује да располажу основним предзнањима из области 
опште и националне историје.  

Деци широм света и њиховим породицама, специфичне 
библиотечке услуге намењене најмлађим читаоцима, никада 
нису биле важније него што су данас. Приступ знању и богатству 
различитих светских култура, учење током читавог живота, као 
и општа писменост, не само класична, већ и дигитална, постали 
су најважнији задаци нашег друштва.6 Децу треба научити како 
да изаберу књигу која је прилагођена њиховом узрасту. Децу и 
њихове родитеље треба упутити како да на најбољи начин кори-
сте каталоге књига и тако изаберу књигу која одговара развојном 
добу њиховог детета.

Да бисмо створили бољу будућност, неопходно је да позна-
јемо прошлост. Упознавање прошлости најбоље се учи уз помоћ 
књига које имају историју као предметну одредницу. Интерес 
сваког друштва јесте да деца познају националну и општу исто-
рију. Илустроване историје за децу, кроз приче прилагођене дечи-
јем узрасту помажу када школско градиво постане преобимно 
и несхватљиво. Ове књиге упознају децу са историјом, од праи-
сторије до савремног доба. Кроз овај вид публикација деца се од 
најранијег узраста упознају са члановима српске лозе Немањића, 

6  „Смернице за библиотечке услуге за децу”. Гласник Народне библиотеке 
Србије бр. 1 (2006). 
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са Обреновићима и Карађорђевићима, са српским јунацима из 
Косовског боја, али и са светском историјом. Помоћу илустрова-
них књига из историје деца се упознају са старим цивилизацијама 
и важним открићима. Сазнају о начину живота појединих народа, 
о њиховим навикама и њиховој култури. 

У мноштву књига које се налазе у електронским и лисним 
каталозима, треба препознати ону која као тему има историју а 
коју може да чита дете. За то су се побринули каталогизатори 
како би свако од нас на најпрактичнији начин могао да пре-
позна такву књигу. Када је реч о класификацији библиотечког 
материјала са тематиком из области историје прилагођене деци, 
неопходно је нагласити да сва конкретна решења у тој области 
првенствено зависе од избора самог класификационог система. 
Библиотекари у Републици Србији користе систем УДК. Као што 
је поменуто, историја се налази у деветој групи и има број 94. Да 
би што прецизније описали публикацију, каталогизатори поред 
главних (основних) таблица користе и помоћне таблице, опште 
и специјалне помоћне бројеве. Помоћне таблице се користе за 
осветљавање различитих аспеката предмета: временског, гео-
графског, језичког, формалног и сл. Оне садрже опште и специ-
јалне помоћне бројеве који се препознају по карактеристичним 
симболима који им претходе.7

У примерима који следе можемо пратити како се комбина-
цијом броја за историју са општим помоћним бројевима за место 
и време добија тачан податак где и у ком временском периоду се 
десио историјски догађај који је описан у књизи. Уколико тако 
сложеном УДК броју додамо још општи помоћни број за облик8 
и лица,9 (02.053.2) добијамо податак коме је намењена публи-
кација коју држимо у руци. У последње време каталогизатори се 

7  Слободанка Тодоровић, Стручни каталог (Београд: Народна библиотека 
Србије, 1991). 

8  Општим помоћним ознакама за облик означава се облик или начин пред-
стављања докумената. Оне не могу да се користе за означавање садржаја 
докумената. (02) Књиге уопштено Напомена o oпceгу: Овде класификовати 
документа у форми књиге уопштено. 

9  Опште помоћне ознаке за лица и личне карактеристике. Помоћне ознаке -05 
се увек додају главном броју који изражава тему  која треба да буде означена 

-053.2 Деца и одојчад (уопштено) 
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веома често одлучују за помоћни број (02.053.2.025.2). Овај број 
нам показује да је књига коју држимо у руци намењена деци и да 
илустрације прате текст.

Сви примери који су употребљени у овом раду су из праксе 
Народне библиотеке Србије, преузети су из базе COBISS.SR.

* Пример 1. 

94(02.053.2)

821.163.41-93

 СТАНИШИЋ, Слободан, 1939- 
    Старина Новак : хајдук и војсковођа / Слободан 
Станишић ; илустровао Никола Витковић. - 3. изд. - 
Чачак : Пчелица издаваштво, 2020 (Чачак : Мајсторовић). 
- 39 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Деца читају српску историју) 
Тираж 1.000. 
ISBN 978-86-6089-629-4 
COBISS.SR-ID 282614284 

* Пример 2.

 94(02.053.2) 
МАКДОНАЛД, Фиона 
    Опаки владари које не желите да упознате / написала 
Фиона Мекдоналд ; илустровао Дејвид Антрам ; осмислио 
и дизајнирао Дејвид Саларија ; преводилац Никола 
Томашевић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица, 2014 (Чачак : 
Светлост). - 32 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Едиција Убедљиво 
10 најгорих) 
Изв. ств. насл.: Top Ten Worst hings about Vicked Rulers. - 
Тираж 1.000. - Појмовник: стр. 30-31. - Регистар. 
ISBN 978-86-6089-486-3 (брош.) 
1. Антрам, Дејвид, 1958- [илустратор] 
COBISS.SR-ID 210222092 
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Примери публикација Старина Новак: хајдук и 
војсковођа и Опаки владари које не желите да упознате у 
УДК броју имају број 94 што значи да ове публикације за 
тему имају историју. Поред броја за историју у загради је 
број (02.053.02). Број у загради представља комбинацију 
два општа помоћна броја и то помоћни број за облик 
[(02) значи да је у питању књига] и општи помоћни број 
за лица [(-053.2) деца и одојчади]. УДК број 94(02.053.2) 
означава књигу за децу са историјском тематиком. 

* Пример 3.

94(38)(02.053.2)

 ХИЛ, Кристијан 
    Велики народи из прошлости. Грци / Кристијан Хил ; 
превела с италијанског Гордана Бреберина ; [илустратор 
Фабијано Фјорин]. - Београд : Лагуна, 2019 (Нови Сад : 
Артпринт МЕДИА). - 106 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Мала 
Лагуна) 
Превод дела: I Greci / Christian Hill. - Тираж 1.500. 
ISBN 978-86-521-3206-5 (брош.) 
COBISS.SR-ID 273024524

* Пример 4.

 94(367)(02.053.2) 
РАДИЋ, Радивој, 1954- 
    Стари Словени / Радивој Радић ; [илустратор Синиша 
Бановић]. - Београд : Креативни центар, 2011 (Београд : 
Публикум). - 32 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Овако 
се живело. Средњи век / Креативни центар) 
Тираж 2.000. - Хронолошка таблица: стр. [33]. - Регистар. 
ISBN 978-86-7781-887-6 (брош.) 
а) Стари Словени -- Историја 
COBISS.SR-ID 186807308

                                    
                                        

                                               
 

                               САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Симић Н. ,,Историја у књигама за децу – из угла стручне класификације у систему УДК”, 158–172  



165

У претходним примерима приказана је публикација са 
историјском тематиком, али у овим примерима поред УДК броја 
који означава књигу за децу са историјском тематиком, видимо 
да постоји још један општи помоћни број за место.10 Број (38) 
којим се означава Стара Грчка и број (367) којим се означавају 
Стари Словени.

* Пример 5.

94(497.11 Београд)»14»(02.053.2)

 ДАМЊАНОВИЋ, Ирина, 1976- 
     Београд - престоница деспота Стефана / Ирина 
Дамњановић, Вера Батановић Лаловић ; илустрације 
Дејан Мандић. - Београд : SIL books, 2011 (Београд : 
Штампарија манастира Градац). - 47 стр. : илустр. ; 30 cm 
+ план Београда ([1] пресавијен лист) 
Тираж 1.000. - Речник: стр. 45. - Библиографија: стр. 46. 
ISBN 978-86-83483-87-7 (брош.) 
1. Батановић Лаловић, Вера [аутор] 

 a) Београд -- Историја -- 15в 
COBISS.SR-ID 184212236

* Пример 6.

 94(497.11 Београд)(02.053.2) 
930.85(497.11 Београд)(02.053.2) 
БЕОГРАДСКИ споменар : из живота старог Београда / 
[приредио] Небојша Јанковић. - Београд : Bookland, 2016 

10  Помоћне ознаке за место указују на географски опсег, место или други про-
сторни аспект садржаја означеног главним УДК бројем. Помоћне ознаке за 
место (1/9) су примењиве кроз главне таблице ако је аспект места секун-
даран у односу на главну тему. Помоћне ознаке за место се обично наводе 
после главног броја.
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(Бор : Терција). - 147 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека 
Ризница Србије / [Bookland]) 
Текст штампан двостубачно. - Тираж 1.000. - 
Библиографија: стр. 145. 
ISBN 978-86-7182-576-4 (картон) 
1. Јанковић, Небојша, 1956- [приређивач, сакупљач]

a) Београд – Историја

b) Београд -- Културна историја

COBISS.SR-ID 222643724

Ови примери као и претходни говоре о публикацијама са 
историјском тематиком за децу и имају географски помоћни 
број за Србију (497.11) и словну ознаку града ради прецизнијег 
објашњења. У првом примеру дат је и временски период који је 
обрађен у књизи. Поред тога ови примери имају и предметне 
одреднице које прецизно одређују тематику публикације.

* Пример 6.

94(497.11)»1914/1918»(02.053.2)

 МЛАДЕНОВИЋ, Божица 
    Србија у Великом рату / Божица Младеновић ; [израда 
карата Милован Миливојевић]. - 1. изд. - Београд : Завод 
за уџбенике, 2008 (Суботица : Ротографика). - 139 стр. : 
илустр. ; 29 cm. – 

 (Библиотека Херодотове заврзламе) 
Тираж 2.000. - Библиографија: стр. 139. 
ISBN 978-86-17-15399-9 (брош.) 
a) Први светски рат 1914-1918 -- Србија 
COBISS.SR-ID 147741964
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* Пример 7.

 94(100)»1914/1918»(02.053.2) 
94(100)»19»(02.053.2) 
 МОРИС, Нил, 1946- 
    Почетак 20. века и Први светски рат : [освит 20. века] 
/ Нил Морис ; консултант Хју Строн ; [илустрације 
Лоренцо Чеки... [и др.] ; карте Паола Балданзи ; превод 
агенција Капетановић]. - Београд : Књига-комерц, 2011 
(Београд : Књига-комерц). - 48 стр. : илустр. ; 28 cm. – 
(Илустрована историја света / [Књига-комерц] ; 20) 
Превод дела: Turn of the Century and the Great War / Neil 
Morris. – 

 Тираж 6.000. - Речник: стр. 46. - Регистар. 
ISBN 978-86-7712-289-8 (картон) 
a) Први светски рат 1914-1918 

 b) Историја, општа -- 20в 
COBISS.SR-ID 186794252

У следећим примерима може се видети како су описане 
публикације које као тему имају Први светски рат. Иако у себи 
имају ратну тематику, обе публикације су илустроване и прила-
гођене деци, што нам показује број (02.053.2). Публикација нам 
говори о историјским дешавањима у временском периоду који је 
наведен, те тако имамо 94 за историју, затим географски помоћни 
број за Србију (497.11) тј. помоћни број за сва места (100).11 Под 
наводницима се у УДК класификацији означавају године које 
су обухваћене у књизи («1914/1918»). У оваквим примерима се 
уводи и тематска предметна одредница која нам даје ближи опис 
садржаја књиге.12 

11  (100)Опште као место. Међународно. Све земље уопште
12  Поље 606 – Тематска предметна одредница

                                    
                                        

                                               
 

                               САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Симић Н. ,,Историја у књигама за децу – из угла стручне класификације у систему УДК”, 158–172 



168

* Пример 7.

 321.18:929 Константин I Велики (02.053.2) 
94(495.02)»03»(02.053.2)

 ПЕТРОВИЋ, Јасминка, 1960- 
    Мали Велики Константин / Јасминка Петровић, Елиана 
Гавриловић ; [фотографије Небојша Борић]. - Београд 
: Народни музеј, 2013 (Београд : Публикум).- 72 стр. : 
илустр. ; 21x21 cm. - (Едукативни програми Одељења за 
едукацију Народног музеја у Београду) 
Тираж 1.000. - Стр. 3: [Предговор] / Бојана Борић Бре-
шковић.- Личности које се појављују у књизи: стр. 66. - 
Речник: стр. 67-68. 
ISBN 978-86-7269-147-4 (брош.) 
1. Гавриловић, Елиана, 1964- [аутор]

a) Константин I Велики, римски цар (око 280-337) 

 b) Византија -- 4в 
COBISS.SR-ID 199303436

* Пример 8.

321.18:929 Александар Велики (02.053.2)

94(02.053.2)

 БИНГАМ, Џејн 
    Александар Македонски / Џејн Бингам ; илустровао 
Робин Лори ; превео Никола Пајванчић ; саветник за 
историју Ен Милард. - Београд :Лагуна, 2008 (Суботица : 
Ротографика). - 63 стр. : илустр. ; 20 cm. – (Едиција Корак 
по корак. Корак 3 ; коло 1) (Мала Лагуна) 
Превод дела: Alexander the Great / Jane Bingham. - Тираж 
1.500. 
ISBN 978-86-7436-866-4 (брош.) 
a) Александар Велики, македонски краљ (356пне-323пне) 
COBISS.SR-ID 146404198
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У претходно наведеним примерима сам наслов нам говори 
да је то дело посвећено некој личности из историје. Код публика-
ција које се могу сагледати као биографско дело обавезно се уводи 
предметна одредница13 и поред броја који означава историју за 
децу додаје се још комбинација два УДК броја који су у односу. 
Први представља облик владавине (321.18) и број 929 који у УДК 
таблицама значи да је публикација биографија одређене лично-
сти. Уз број 929 обавезно стоји словна ознака (име особе чија је 
биографија). УДК број ових публикација садржи и број (02.053.2) 
што значи да је намењена деци.

* Пример 9.

 821.163.41(02.053.2)-32 
94(100)(02.053.2) 
ПОПОВ, Раша, 1933- 
    Задимљена историја : (ретке и чудновате приче) / Раша 
Попов. - Београд : Bookland, 2012 (Бор : Терција). - 180 
стр. ; 21 cm. - (Библиотека Хит / Bookland) 
Тираж 1.000. 
ISBN 978-86-7182-473-6 (картон) 
COBISS.SR-ID 193371916 

* Пример 10.

 821.111-93-341 
94(100)»19»(02.053.2) 
ДИРИ, Тери 
    Двадесети век / Тери Дери ; [илустровао Филип Рив ; 
превела Дејана Младеновић]. - 2. изд. - Београд : Народна 
књига - Алфа, 2005 (Београд : Алфа). - 178 стр. : илустр. ; 21 
cm. - (Библиотека Петар Пан ; књ. бр. 160) (Ужаси историје) 

13  Поље 600 – Лично име као предметна одредница
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Превод дела: he 20th Century / Terry Deary. - Кор. ств. 
насл.: 20. век. - Тираж 1.000. 
ISBN 86-331-2104-2 (картон) 
1. Кор. ств. насл. 
COBISS.SR-ID 122818828

У електронским каталозима наилазимо и на овакве при-
мере класификовања књига за децу са историјском тематиком. 
У претходним примерима класификатор је одлучио да кроз први 
УДК број публикацију представи као књижевност за децу са исто-
ријском тематиком, а да се другим УДК бројем прикаже да је у 
питању историја за децу. Веома често се класификатор одлучује 
да књиге са историјском тематиком за децу приказује само једним  
од ова два УДК броја. 

* Пример 11.

94(02.053.2.025.2)

 821.163.41-93 
СТАНИШИЋ, Слободан, 1939- 
    Урош Нејаки : син Душана Силног / Слободан 
Станишић ; илустровао Озрен Миждало. - Чачак : 
Пчелица, 2020 (Чачак : Мајсторовић).- 39 стр. : илустр. ; 
21 cm. - (Деца читају српску историју) 
Тираж 1.000. Животопис Стефана Уроша V: стр. 38-39. 
ISBN 978-86-6089-468-9 (картон) 
COBISS.SR-ID 282471180

*  *  *

Циљ овог рада био је да се кроз различите примере прикаже 
каталогизација и класификција књига са историјском темати-
ком, чији је садржај прилагођен деци. Када су историјске књиге 
за децу у питању веома је важно да у УДК броју поред броја за 
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историју стоји и помоћни број (02.053.2), који прецизно одре-
ђује публикације за децу. У последње време приликом обраде 
оваквих књига користи се број (02.053.2.025.2), који нам указује 
на то да је публикација прилагођена деци и да илустрације у тој 
књизи прате текст. Текст са пратећим илустрацијама је нешто 
што највише погодује најмлађим читаоцима. Употребом ових 
помоћних бројева у комбинацији са бројем за историју, библи-
отекари дечијих одељења ће на прави начин моћи да препоруче 
историју деци. Ради лакшег проналажења ових публикација у 
командном претраживању COBISS-а се користите префикс DC 
(DC=94*(02.053.2) или DC=94*(02.053.2.025.2)). Једини проблем 
приликом овакве претраге представља то што код неких публика-
ција на тему националне и опште историје у пољу 675а не постоји 
помоћни број. 
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History in books for children - from the angle of professional 
classiication in UDC

Summary: his paper highlights some of the basic theoretical and practical 
questions that relate to the classiication of historically themed literature 
for children. In the introductory sections, some basic principles underlying 
the classiication of relevant literature are outlined. Ater that, some of the 
main features of the Universal Decimal Classiication (UDC), relevant for 
the classiication of historically themed literature for children are discussed. 
his completes the introductory part of the paper and addresses the main 
issues related to the classiication of historical literature, with emphasis on 
the processing of books in the ield of history for children. By pointing to 
characteristic examples, an attempt has been made to show the complexity 
of subject and professional clasiication in this particular ield. his way of 
classiication of these books is making history, both the national and general, 
more accessible and closer to children. All the examples in this paper are 
from the practise of the National library of Serbia and are taken from the 
COBISS.SR database.

Key words: history, book, children, professional classiication, subject cla-
ssiication, UDC.
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РЕВИЗИЈА И ОТПИС МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ 

Сажетак: Процес ревизије у библиотекама дефинисан је Законом о 
библиотечко-информационој делатности и Правилником о инвента-
рисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе 
и извора. Ревизија фонда у библиотекама с једне стране представља 
законску обавезу, а с друге даје прецизан увид у стање фонда, допри-
носи његовој актуелности, отвара тако драгоцен простор за смештај 
нових публикација. У раду су представљена искуства стечена приликом 
рада на аутоматизованој ревизији фонда Народне библиотеке Ужице 
у новом Kобис окружењу. Она могу користити библиотекама које ће 
на овај начин вршити ревизију својих фондова у наредном периоду. 
Циљ рада је понудити начине решавања дилема и недоумица које могу 
настати у појединим фазама процеса аутоматизоване ревизије. Захва-
љујући погодностима новог Cobiss/Inventar окружења ова ревизија је 
најтемељнија до сада и најверније одражава стање фонда. 

Кључне речи: Ревизија у библиотекама,  COBISS3 Инвентар, отпис, 
расход, Народна библиотека Ужице.

Увод

Ревизија библиотечких фондова је један од најкомплексни-
јих и најважнијих послова у свакој библиотеци, без обзира на тип 
библиотеке или врсту грађе коју поседује. Поједини теоретичари 
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библиотекарства ревизију дефинишу као „систематски преглед у 
циљу утврђивања шта у књижном фонду недостаје од инвентари-
саног библиотечког материјала (тријерисање, тј. чишћење фонда 
од непотребних публикација, комплетирање дела, и др.)”1. Други 
аутори је сагледавају као „прави корак за освежење, како библи-
отечких просторија, тако и библиотечког фонда”2, док трећи 
наглашавају да је „библиотечки материјал друштвена својина те 
је његова ревизија нужна контрола чувања”3. Ако библиотеке 
као „центри информација који омогућавају да све врсте знања 
и информација буду одмах на располагању корисницима”4 не 
испуњавају овај услов, који је прописан Манифестом за јавне 
библиотеке, који је издала IFLA/UNESCO, онда је увођење реви-
зије, као законске обавезе сваке библиотеке, нужно и оправдано. 
Поред њеног основног циља, а то је да се утврди право стање 
фонда упоређивањем физички присутних и задужених јединица 
грађе са стањем у књизи инвентара, „ревизијом се уочавају сви 
пропусти и неправилности у току рада, а такође се стиче и ком-
плетан увид у садржај фондова и степен њиховог коришћења”.5 
Ревизију фондова спроводе све установе које обављају библи-
отечко-информациону делатност. Она се темељи на „Закону о 
библиотечко-информационој делатности” (Службени гласник 
РС, бр. 58/2011), чл. 42 и 436 и „Правилнику о инвентарисању, 
обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и 
извора, као и вођењу евиденције о библиотечко-информационој 
грађи и изворима” (Службени гласник РС, број 47/13).7 Може 

1  Коста Грубачић, Лексикон библиотекарства (Сарајево: Завод за издавање 
уџбеника, 1964), 231. 

2  „Revizija i otpis bibliotečke građe”, http://sjenica.rs/revizija-otpis-bibliotecke-
-grade/ (преузето 11. 6. 2021). 

3  Владимир Јокановић, Емил Поповић, Милош Стојановић, Мала југосло-
венска енциклопедија библиотекарства (Београд: Нова књига, 1988), 216. 

4  „IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке”, https://archive.ila.org/VII/
s8/unesco/Public_Library_Manifesto-sr.pdf (преузето 13.5.2021) 

5  Владимир Јокановић, Лепосава Чукић, Основи библиотекарства (Београд: 
Народна библиотека Србије, 1991), 51. 

6  Paragraf lex, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-bibliotecko-informacio-
noj-delatnosti.html (преузето 13. 5. 2021). 

7  „Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечкo-ин-
формационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечкo-ин-
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бити редовна и ванредна. Врсту, обим и метод ревизије, одређује 
начин вођења каталога и потреба установе.

На основу наведеног Закона и Правилника, руководилац 
установе доноси две одлуке:

−  Одлуку о спровођењу ревизије библиотечке грађе, која 
садржи: обим, временски оквир, начин рада са корисни-
цима током реализације ревизије и рок за достављање 
извештаја.

−  Одлуку о образовању комисије за ревизију, коју чине 
председник и најмање два члана, као и одлуку о форми-
рању радних група чија бројност зависи од потребе. 

На основу Одлуке руководиоца и поменутог Правилника, 
комисија саставља План ревизије фонда.

Народна библиотека Ужице (НБУ) реализовала је, током 
2021. године, редовну ревизију фонда монографских публикација 
на свим одељењима и у огранцима. Овим радом преноси искуства 
колегама у јавним библиотекама, чије су локалне базе података у 
Кобису (COBISS),8 с циљем да им олакша предстојеће ревизије. 

Избор метода и обима ревизије библиотечко-информационе 
грађе и извора НБУ

Ревизија библиотечко-информационе грађе и извора била 
је један од најсложенијих послова у библиотекама све до пове-
зивања библиотека на платформу Кобис, односно у национални 
библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизаци-
јом и локалним базама података библиотека учесница у којима 
се одвија позајмица грађе. Добро испланиран поступак, извр-
шене неопходне припреме и изабран метод, остали су ипак битни 
услови да овај процес тече без већих проблема.

формационој грађи и изворима”, Службени гласник РС, бр. 47 (2013),  http://
www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/
pravilnik/2013/47/1/reg (преузето 12. 5. 2021). 

8  225 библиотека у Србији повезано је у национални библиотечко-инфор-
мациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-
-каталошком базом података COBIB, нормативном базом података CONOR 
и другим функцијама. https://sr.cobiss.net/cobiss.htm (преузето 11. 6. 2021).  
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У Обрасцу за извођење инвентара у Кобис бази, који се под-
носи Националном Кобис центру (NCC), пре почетка ревизије 
потребно је одредити опсег инвентара односно обим ревизије. 
Одлучено је да предмет ревизије буде монографска грађа лоци-
рана на свим одељењима и огранцима. 

Одређени број библиотечко-информационих јединица НБУ 
није био обрађен у Кобис бази па је та чињеница одредила методе 
ревизије:

− помоћу књиге инвентара 

− помоћу бар-код читачa.

Ревизија необрађене грађе, вршила се помоћу књиге инвен-
тара. Процес се своди на „сравњивање стања постојеће библи-
отечко-информационе грађе и извора са подацима уписаним у 
књигу инвентара”.9 

Ревизија фонда унетог у електронски каталог врши се 
помоћу електронског бар-код читача, којим се региструју све 
јединице грађе физички присутне у фонду. Када програм покаже 
задужену, изгубљену и осталу грађу, која није очитана долази до 
„сравњивања стања колекција са стањем у бази података”.10 

 COBISS3 је трећа генерација програмске опреме за аутома-
тизацију библиотечког пословања и приступ различитим базама 
података коју развија и одржава Институт информационих зна-
ности из Марибора (IZUM). У сегменту Специјална окружења 
омогућава извођење инвентара с „ COBISS3 програмском опре-
мом у продукцијском окружењу, односно извођење тзв. онлајн 
инвентара”.11 Онлајн инвентар подразумева пописивање грађе 

9  „Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечкo-ин-
формационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечкo-ин-
формационој грађи и изворима, Службени гласник РС, бр. 47 (2013),  http://
www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/
pravilnik/2013/47/1/reg (преузето 12. 5. 2021). 

10  Исто.
11  „Упутствa за извођење онлајн инвентара”, Регионални центар за библи-

отечко-информационе системе и информационе системе различитих 
делатности, ИЗУМ, (2021), http://home.izum.si/izum/e-prirucnici/Uputstva_
za_izvođenje_inventara/Uputstva_za_izvodenje_online_inventara.pdf (преу-
зето 19. 9. 2021)
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очитавањем бар-код налепница са јединица библиотечке грађе 
и извора која се евидентира у активни инвентар локалне базе 
података (у овом случају COBISS/NBU). Програм обрађује учи-
тане вредности и добијају се подаци о инвентару у форми исписа 
(број очитаних јединица, задужених код корисника, инвентарни 
мањак, и друго). 

Са аспекта квалитета и брзине извођења очитавања грађе 
у „Упутствима за извођење онлајн инвентара” препоручује се 
да библиотека током очитавања буде затворена за кориснике. 
„Будући да то није увек изводљиво, програмска опрема омогућује 
извођење инвентара и у библиотеци која је отворена за корисни-
ке”.12 

Овај поступак библиотека може почети кад испуни све 
услове које поставља Национални Кобис центар (NCC). 

Задаци Комисије и реализација Плана ревизије

По доношењу Одлуке о образовању Комисије за ревизију 
и именовању њених чланова, Комисија је направила План реви-
зије. Установљени су критеријуми за издвајање библиотечко-
-информационе грађе за отпис, по основу оштећености и неак-
туелности.

Правилником је предвиђено да Комисија по завршеној 
ревизији састави Записник уз који прилаже наративни Извештај 
и 4 листе на дефинисаним обрасцима:

Попис јединица библиотечкo-информационе грађе и извора 
које нису нађене на лицу места (Листа 1); 

Попис невраћених јединица библиотечко-информационе 
грађе и извора (Листа 2);

Попис дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотеч-
ко-информационе грађе и извора (Листа 3);

Попис неактуелних јединица библиотечко-информационе 
грађе и извора (Листа 4).13 

12  Исто.
13  „Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечкo-ин-

формационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечкo-ин-
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План рада Комисија је саставила са циљем добијања потреб-
них података, имајући у виду различите начине инвентарисања 
у Кобис бази, али и у књизи инвентара вођеној до преласка у 
електронски инвентар.

Према Плану, ревизија у НБУ се одвијала у четири фазе. 

У првој фази (децембар 2020 – јануар 2021) урађена је при-
према библиотечко-информационе грађе и извора за ревизију, а 
то је подразумевало следеће радње:

–  Прегледaне су и сређене јединице библиотечко-информа-
ционе грађе у оквиру постојећег система смештаја.

–  Публикације које се тренутно нису налазиле на свом 
месту уложене су у полице.

–  Према Правилнику НБУ о коришћењу библиотечко-ин-
формационе грађе извршено је потраживање од кори-
сника који су прекорачили рок позајмице.

–  На свим одељењима и у огранцима инвентарисана је грађа 
из старог фонда која остаје у Библиотеци, а претходно 
није била унета у COBISS/NBU базу.

–  У свим одељењима и огранцима издвојене су и пописане 
књиге које нису унете у електронски каталог, а дотрајале 
су, оштећене или неактуелне.

–  Према Закону о старој и реткој библиотечкој грађи 
(52/2011-10) фонд Завичајног одељења, легати, стара и 
ретка књига нису били предмет отписа.

–  Националном COBISS центру (NCC) упућен је захтев за 
извођење инвентара, након чега је ИЗУМ у продукционо 
окружење – COBISS/NBU бази отворио класу Inventar.

У другој фази (јануар – фебруар 2021), у сарадњи са Народ-
ном библиотеком Србије одржана је онлајн радионица „Реви-
зија у окружењу  COBISS3”. Запослени библиотекари су имали  

формационој грађи и изворима, Службени гласник РС, бр. 47 (2013),  http://
www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/
pravilnik/2013/47/1/reg (преузето 12. 5. 2021).
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прилику да се упознају са поступком и начином на који се одвија 
очитавање инвентарних бројева са бар-код налепница и унос 
података добијених током ревизије у  COBISS3 (листе инвентар-
них бројева библиотечко-информационе грађе и извора). Има-
јући у виду да НБУ као матична библиотека за Златиборски округ 
прати процесе рада у другим библиотекама у својој надлежности и 
предлаже мере за унапређење рада ради ефикасније организације, 
договорена је набавка по једног бежичног бар код читача у још 
три јавне библиотеке. Читачи ће се у наредном периоду издавати 
на реверс оној библиотеци која тренутно врши ревизију фонда. 

У међувремену је, на основу захтева библиотека, развијена 
нова верзија програмске опреме Кобис, која омогућава примену 
инвентара у продукцијском окружењу, без затварања библиотеке 
и аутономну примену инвентара. У том моменту је, на овај начин, 
било могуће извршити попис само за монографске публикације. 
После одржаног семинара покренута je нова Кобис платформа 
која омогућава потпуно самосталан рад, па није било потребе 
за тестном базом. Према сазнањима чланова Комисије Народна 
библиотека Ужице прва је библиотека у Србији која је Инвентар 
извршила на овај начин, па стечена искуства могу бити од кори-
сти библиотекама у окружењу и другим библиотекама у Кобис 
систему.

С обзиром на то да је већ одређен временски период у коме 
библиотека неће радити, о чему је обавештена и јавност, одлучено 
је да се ипак не ради са корисницима за време ревизије. Додатни 
разлог био је и тај што се користила и друга метода (помоћу 
књиге инвентара), као и то да се очитавање у овим условима 
врши неометано.

У трећој фази (фебруар – март 2021) по отварању класе  
COBISS3/Inventar попуњени су подаци о инвентару, дефинисане 
су локације које ће бити укључене, а обим је лимитиран на моно-
графске публикације. Овде треба напоменути да се обим ревизије 
може мењати до покретања Inventara. После тога ова могућност 
није доступна, па је зато потребно пажљиво анализирати и одре-
дити локације и врсте публикација које треба да буду предмет 
Инвентара.
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Слика 1. Подаци о Инвентару 

Слика 2. Дефинисање обима
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На C диску отворен је фолдер Inventura и подфолдер 
CHECK_DATA у који се смештају датотеке које тек треба учи-
тати. Други подфолдер HISTORY креира се програмски и у њему 
се могу пронаћи већ учитане датотеке.

     

Слика 3. Фолдер Инвентура

Препоручено је да датотеке буду насловљене према лока-
цији и сигнатури до које се стигло, као и очитавање до 1000 
инвентарних бројева, а све ради лакшег проналажења дупликата 
и могућих неправилности у очитавању. У пракси се Notepad++14 
програм показао ефикаснијим у односу на класичан Notepad, због 
могућности нумерисања линија и autosave функције корисне у 
случају нестанка струје, или сличних непредвиђених ситуација.

14  Notepad++ је бесплатан програм за едитовање текстуалних фајлова и 
писање кодa. Ради у Windovs окружењу и подржава неколико језика. Битне 
предности у односу на раније верзије програма су рад са табовима (могућ-
ност уређивања више фајлова истовремено) и нумерисање линија. 

Слика 4. Notepad++ датотека
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Као помоћ при аутономном раду са Инвентаром на распо-
лагању су видео презентација преведена на српски језик у којој 
је детаљно објашњен сам поступак рада,15 приручник16 и наравно 
комуникација са колегама из ВБС центра Народне библиотеке 
Србије.

У овој фази ревизије учествовали су сви запослени стручни 
радници. Оформљене су по три радне групе за рад у обе смене. 
Свака група бројала је по два члана, која су радила на различитим 
одељењима. Добром организацијом смањена је могућност пра-
вљења евентуалних грешака. Време између смена било је искори-
шћено за решавање недоумица, примопредају опреме и синхро-
низацију рада. Свака група на крају смене јасно је обележавала 
полицу до које је стигла у току рада, како би колеге које долазе 
после њих могле неометано да наставе. Чланови Комисије поред 
активног учествовања у очитавању књига вршили су координа-
цију између радних група. На крају смене датотеке са очитаним 
инвентарним бројевима у текстуалном формату достављане су 
председнику Комисије ради снимања на чврсти диск и учитавања 
у класу Инвентар. Најбоље је то урадити са једног рачунара који 
има добру интернет конекцију и стабилан рад. 

На почетку је постојала бојазан од евентуалних грешака у 
раду са Кобис Инвентаром, која је нестала после сазнања да је на 
новој  COBISS3 платформи могуће отворити нови Инвентар и у 
њега аутоматски учитати податке из претходног. 

Нови Кобис Инвентар омогућава уочавање неправилности 
у раду и стручној обради публикација, али и доприноси стварању 
реалне слике и стања у фонду библиотеке. Током рада у  COBISS3/
Inventar окружењу у сваком моменту били су доступни подаци о 
очитаним вредностима, позајмљеним књигама, као и о публика-
цијама које су истовремено задужене код корисника а налазиле су 

15  Online inventura, https://www.youtube.com/watch?v=vusnuZ6GZ-I&list=PLe
BQsIfZEzUMQPbxKYFRXVBSNrtvLUSM8 (преузето 21. 7. 2021).

16  „Упутствa за извођење онлајн инвентара”, Регионални центар за библи-
отечко-информационе системе и информационе системе различитих 
делатности, ИЗУМ (2021) http://home.izum.si/izum/e-prirucnici/Uputstva_
za_izvo%C4%91enje_inventara/Uputstva_za_izvodenje_online_inventara.pdf 
(преузето 21. 7. 2021).
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се на полици. У пољу 996/997 могу се вршити исправке (неодго-
варајућа подлокација, погрешан инвентарни број и друго), како 
би се у једном моменту добило право стање фонда. Све промене 
у овом пољу биће видљиве након затварања инвентара.

Уколико се за време рада на Инвентару укаже потреба за 
обрадом нових публикација, на располагању је могућност Додај 
инвентарисану грађу. Приликом употребе ове опције истовре-
мено се увећава укупан опсег инвентара и број очитаних једи-
ница. 

У сваком моменту може се проверити тренутни статус 
целокупног инвентара, као и статус појединих инвентарних 
бројева: подлокација, интерна ознака, неочитано, позајмљено, 
очитано, позајмљено и очитано, вишак. 

Слика 5. Тренутни статус у Инвентару

За реализацију треће фазе предвиђен је рок од месец дана. 
У почетку је императив била брзина очитавања. У пракси се 

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
      Смиљанић И. и др. ,,Ревизија и отпис монографских публикација Народне библиотеке Ужице”, 173–191



184

показало да приоритет треба да буде пажљиво очитавање и 
вођење евиденције о томе шта је урађено да би се број грешака  
смањио на минимум и лакше решавали евентуални проблеми 
са вишком и дупликатима. Захваљујући доброј организацији, 
предвиђене активности завршене су за 15 дана, а остатак времена 
искоришћен је за сређивање фонда и исправку уочених непра-
вилности. 

Претрагом у фонду, након спајања листа и конвертовања у 
Ексел табеле, пронађене су публикације које су:

–  два пута очитане,

–  идентичне публикације са истим инвентарним бројевима,

–  две различите публикације са истим налепницама, од 
којих је једна грешком налепљена на књигу којој не при-
пада.

 Проблем се решавао тако што је стање у фонду усклађено 
са стањем у COBISS/NBU бази. 

Такође, у очитаном вишку појавили су се инвентарни бро-
јеви публикација које нису пронађене у COBISS/NBU бази. Уочен 
је и случај да је цео библиографски запис за очитану књигу избри-
сан. Претпоставља се да је до оваквих случајева долазило прили-
ком умножавања поља 996/997, када је већ постојећи инвентарни 
број, за који је штампана налепница, грешком избрисан и заме-
њен другим. Такве публикације поново су унете у електронски 
каталог. 

Известан број очитаних публикација имао је статус задр-
жано на другом одељењу, па их је Инвентар третирао као вишак. 
Иако је књига физички враћена, програмски је била смештена 
на погрешном одељењу. Овај проблем је лако и брзо решен про-
наласком публикација на одељењима на којима су смештени и 
раздуживањем других одељења.

Очитани су инвентарни бројеви дотрајалих и неупотребљи-
вих, као и неактуелних јединица. Неопходни подаци о библио-
течкој грађи и изворима за Листе 3 и 4 добијени су укрштањем 
података из класе Грађа и поља 996/997 и сачуване су за коначни 
Извештај и предлог УО за отпис. Инвентарни бројеви који су 
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се нашли на наведеним листама нису учитани у онлајн инвен-
тар, па су се приказали у испису непронађених публикација (тзв. 
мањак) одакле су касније издвојене како би се установио тачан 
број јединица у мањку. 

У четвртој фази, по затварању Инвентара у  COBISS3 бази, 
Библиотека је наставила рад са корисницима, а Комисија са утвр-
ђивањем стварног стања фонда. 

Из  COBISS3/Inventarа добијен је податак о инвентарном 
мањку, тако да је већи део ове фазе процеса ревизије искоришћен 
за проверу добијених спискова. 

Мањак је показао:

–  Публикације које су физичком провером пронађене у 
фонду (прескочене приликом очитавања).

–  Већ обрађене публикације које нису имале бар-код налеп-
нице17 инвентарисане су други пут додељивањем новог 
инвентарног броја или старог са измењеним почетним 
цифрама (у случају када је инвентарни број публикације већ 
заузет у COBISS/NBU бази додељен јој је нови инвентарни 
број, а уколико су постојале две идентичне публикације са 
истим инвентарним бројевима једној су почетне цифре 00 
замењене са 09). Недостатак бар-код налепнице или недо-
вољно јасно видљив инвентарни број очигледно нису докази 
да се одређена публикација не налази у Кобис бази.

–  Пропратну грађу (CD/DVD) у књигама која није уочена 
и очитана, што је накнадно учињено. 

–  Одређени број публикација првобитно инвентарисаних 
као монографске, које су преинвентарисане у серијске. 
Најчешће се ради о зборницима радова и годишњацима 
који су првобитно били инвентарисани као монографске 
публикације, а при уносу у базу обрађени су и инвента-
рисани као серијске. 

–  Књиге које су пронађене по закључењу  COBISS3/Inventarа 

17  У периоду преласка из програма ISIS у програм COBISS2 Народна библи-
отека Ужице није поседовала штампач, ни бар-код налепнице за књиге. 
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(које су корисници вратили а нису биле задужене и сл.) 
накнадно су скинуте са листе предлога за отпис. 

Записник, Извештај и листе

Након што су добијени сви подаци потребни за израду 
Записника о ревизији и установљено право стање фонда, фор-
миране су листе библиотечко-информационе грађе која се Управ-
ном одбору предлаже за отпис. Приложен је и Извештај у коме је 
описан ток ревизије и образложен предлог грађе за отпис.

Дотрајала и неупотребљива, као и неактуелна грађа која 
није унета у Кобис базу, перманентно је издвајана из фонда и 
самим тим делимично припремљена за попис.

Очитани су инвентарни бројеви јединица грађе истог 
описа које су у Кобису. Неопходни подаци за попис изведени су  
поступком: 

COBISS3NBU – Фонд – Поља 996/997 – Прикази резултата 
приказивања – Уређивања приказа резултата претраживања – 
Додај (Додати рубрике потребне за испис наведене у Правилнику 
о ревизији: инв. бр, ид бр, аутор и наслов, место и година издања, 
цена). Резултат претраживања експортован је у Ексел табеле. 

Број физички дотрајалих и неупотрeбљивих јединица 
(Листа 3) чине јединице које нису унете у  COBISS3/NBU базу 
(необрађене) и јединице из  COBISS3/NBU базе, за које је проце-
њено да мерама техничке заштите не могу да се доведу у стање 
коришћења.

Укупан број неактуелних јединица (Листа 4) чине једи-
нице које нису унете у електронски каталог (необрађене) и 
јединице инвентарисане у  COBISS3/NBU бази за које је про-
вером утврђено да постоји већи број примерака од потреб-
ног или су неактуелне. Треба  напоменути да је један од 
важних статистичких параметара вредновања рада једне 
библиотеке управо коришћење грађе. Према националним 
стандардима је предвиђено да „годишњи обрт фонда моно-
графских публикација јавне библиотеке треба да износи  
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најмање два пута”.18 Отписану библиотечко-информациону грађу 
и изворе, по основу неактуелности, Библиотека је понудила 
Народној библиотеци Србије. Одабрани наслови су просле-
ђени НБС а преостала неактуелна грађа понудиће се другим  
библиотекама. 

Када су исцрпљени сви облици потраживања, а сходно 
Правилнику о ревизији, из евиденције о задужењу корисника, на 
основу застарелости, пописане су библиотечко-информационе 
јединице које нису враћене више од пет годинa. До 2013. године 
задуживање корисника у НБУ вршено је улагањем карте позај-
мљене књиге у евиденциони картон корисника. Већина задуже-
них публикација у картонима није била унета у  COBISS3/NBU 
базу па су, након провере у фонду и електронском каталогу, попи-
сане на листу 2 – невраћене „необрађене” јединице библиотеч-
ко-информационе грађе. Овој листи придружене су публикације 
невраћене до 2015. године извучене из Кобис базе једноставним 
поступком претраживања заузете грађе која није враћена дуже 
од пет година (Листа 2 – невраћене „обрађене”). Спајањем попи-
саних невраћених јединица из картона корисника са јединицама 
задуженим у  COBISS3/NBU бази које нису враћене више од пет 
година добијен је укупан број таквих публикација.19

Један део јединица које нису нађене на лицу места (Листа 
1) изгубили су корисници и замењене су публикацијама са новим 
инвентарним бројевима.

У коначном извештају од инвентарног мањка добијеног из  
COBISS3/Inventara одбијене су јединице које су претходно очи-
тане као предлог за отпис, по основу оштећености и неактуел-
ности. Тако је добијен такозвани „чист мањак” тј. број и подаци 
о јединицама које нису пронађене у фонду.

Поступак претраге такве врсте грађе је: Инвентар/Очита-

18  „Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информа- 
ционе делатности”. Службени гласник РС, бр. 39 (2013) 

19  У пракси је било примера да библиотеке под појмом „невраћене” подра-
зумевају и све јединице грађе које су задужене код корисника у моменту 
ревизије. На овој листи треба да се налазе само књиге чији је рок враћања 
истекао пре 3 до 5 година.
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невредности/Претражи/Тренутни статус у Инвентару/Иза-
брати неочитано из падајућег менија/Излистати и са CTRL+A 
селектовати резултате. Добијене податке ископирати у Excel 
и наставити са даљом манипулацијом.

Слика 6. Претрага неочитаних јединица

Из исписа у COBISS3/Inventaru изведени су подаци о број-
ном стању фонда монографских публикација, коме је придружен 
списак грађе која није инвентарисана, а за коју је процењено да 
треба да остане у фонду НБУ и да накнадно буде унета у елек-
тронски каталог. Изводећи наведене поступке добијено је стварно 
стање фонда. 

Расходовање и отпис 

Након провере целокупног фонда, у овом случају моно-
графских публикација, утврђивања физичког и бројчаног стања, 
Комисија је дужна да састави записник о спроведеној ревизији. 
Образац записника као и обрасци листа за попис јединица библи-
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отечко-информационе грађе и извора, саставни су део Пра-
вилника.20 Следеће фазе су расходовање и отпис библиотечког  
материјала. Критеријуми на основу којих се врши расходовање 
су: физичко оштећење грађе, неактуелност, застарелост задужења 
и грађа која приликом ревизије није пронађена, а не постоји 
материјални траг где би могла бити.21 Управни одбор, као орган 
управљања библиотеком, у договору са руководиоцем установе 
(директором, управником) и председником Комисије за ревизију, 
доноси Одлуку о отпису пописаних јединица библиотечко-ин-
формационе грађе и извора по наведеним критеријумима. Према 
Одлуци одређене јединице грађе искључују се из књиге инвен-
тара, променом статуса у бази и прописаном ознаком у руком 
вођеној или штампаној књизи инвентара. 

На основу искустава других библиотека истог или слич-
ног типа, препоруке Народне библиотеке Србије о начину про-
цене вредности књига које се отписују, а за које није постојала 
набавна вредност, и усмене комуникације са Образовним инфор-
матором, Комисија је предложила просечну процењену вред-
ност књига које се отписују. Рачуноводствена служба усклађује 
стање из инвентара и књиговодственог стања са реалним ста-
њем након извршене ревизије, чиме се добија материјална вред- 
ност фонда.

Закључак 

Циљ ревизије био је да се утврди стварно бројчано и 
физичко стање инвентарисане монографске грађе у Народној 
библиотеци Ужице. Услед честих промена законске регулативе, 
започетих а недовршених ревизија у претходном периоду, еле-
ментарних непогода, вођења више књига инвентара, затварања 

20  „Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечкo-
-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечкo-
-информационој грађи и изворима”, Службени гласник РС, бр. 47 (2013),  
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/
ministarstva/pravilnik/2013/47/1/reg (преузето 12. 5. 2021).

21  Стара и ретка библиотечка грађа као културно добро не могу се отписати, 
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-staroj-retkoj-biblioteckoj-gradji.html 
(преузето 12. 6. 2021).
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огранака, чији је фонд поклоњен школама а да промена стања 
у инвентару није еведентирана, стање инвентара није одгова-
рало стварном стању фонда. Према сазнањима чланова Комисије 
усвојених на семинарима и радионицама22 већина библиотека у 
Србији имала је сличне проблеме током ревизије. 

С обзиром на то да законска регулатива од 2011. године 
не помиње годишњи отпис као могућност која је у претходном 
периоду коришћена да се редовно излучује оштећена и неакту-
елна грађа, нова аутономна  COBISS3/Inventar платформа отвара 
могућности да се ревизије раде у краћим размацима. Услуге, 
односно активности ИЗУМА битно су смањене. Библиотеке 
које раде Инвентар добиле су више задужења, али и много већу 
контролу током целог процеса ревизије. Чак и након затварања 
актуелног Инвентара могуће је вршити провере статуса одређе-
них публикација у инвентару.

Захваљујући погодностима Кобис платформе, овогодишња 
ревизија најтемељнија је до сада и најверније одражава стање фонда 
НБУ. Она је показала грешке прављене у раду током библиограф-
ско-каталошке обраде, смештаја и позајмице. Проналажење непра-
вилности и њихово исправљање допринеће савеснијем и темељни-
јем раду, а све у циљу ефикаснијег пословања. Пракса је показала 
да би рад јавних библиотека био знатно олакшан када би законски 
било омогућено и да се врши годишњи отпис оштећене грађе.
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Revision and Write-Of of the Monographic Publications
  of the Public Library of Užice

Summary:  he process of the revision in libraries is deined by the Law on
Library and Information Activities and the Rulebook on Inventory, Pro-
cessing, Revision and Write-Of of Library and Information Materials and
Sources. he revision of the fund in libraries on the one hand is a legal
obligation and on the other hand gives a precise insight into the state of
the fund, contributes to its relevance, opens such a valuable space for new
publications.he paper presents the experiences gained during the work
on the automated revision of the holdings of the Public Library of Užice in
the new Cobiss environment. hey can be use by libraries that will revision
their funds in this way in the coming period. he aim of this paper is to
ofer ways to resolve dilemmas and doubts that may arise in certain phases
of the automated revision process. hanks to the beneits of the new Cobiss  /
Inventory environment, this revision is the most thorough to date and most
accurately relects the state of the fund.

Keywords:  Revision in libraries, COBISS3 Inventory, Public Library of Užice.
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СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА УЖИЦА

Сажетак: Специјалне библиотеке1 услужују посебне и затворене групе 
корисника, a везане су за одређену институцију у чијем саставу се 
налазе. Формирају се у оквиру културних, образовних, истраживачких, 
научних, стручних и других установа. У овом раду описане су  две спе-
цијалне библиотеке: Библиотека Дома ученика средњих школа Ужице 
и Библиотека Дома за старе на Забучју. Корисници ових библиотека 
искључиво су лица која користе домски смештај. Овај тип библиотека 
нема стручно оспособљене библиотекаре, што представља највећи про-
блем у њиховом пословању. Библиотечке услуге обично врше особе 
које имају важна друга задужења, те се стога од њих не може превише 
очекивати да примене савремене трендове у библиотекарству. Такође, 
биће описана и Библиотека Регионалног  центра  за професионални 
развој запослених у образовању, намењена стручном усавршавању про-
светних радника, те је набавну политику и услуге прилагодила овој 
групи корисника. Без обзира на неадекватна кадровска решења  ове 
библиотеке реализују разноврсне програме за своје кориснике. 

Кључне речи: специјална библиотека, корисници, ученици, треће 
животно доба, стара лица, целоживотно учење, информално учење, 
библиотечко пословање и програми.

Увод

Специјалне библиотеке често се називају и „стручне библи-
отеке”, „библиотеке у саставу”, „специјалне библиотеке”, „технич-

1  Овај рад је наставак рада  ,,Специјалне библиотеке: са посебним освртом 
на Специјалне библиотеке у Златиборском округу”, Корак библиотеке бр. 
5 (2020): 71‒85. 
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ко-информативни центри”, „научно-информативни центри”, 
„информационо-документациони центри”, због различитог 
разумевања њихове улоге. Оснивање и делатност специјалне 
библиотеке дефинисана је Законом о библиотечко-информацио-
ној делатности. Она је посебна организациона јединица у држав-
ним органима, јединицама локалне самоуправе, јавним службама, 
а могу је основати и друга правна и физичка лица. Коришћење 
фондова специјалних библиотека ограничено је на одређене 
корисничке групе, зависно од организације у чијем саставу раде. 
Према овом Закону, делатност специјалних библиотека обухвата 
пружање услуга корисницима, вођење евиденције и документа-
ције о библиотечко-информационој грађи и корисницима, израду 
билтена и каталога као основних информационих средстава  
о фонду.2

„Специфичност специјалних библиотека у највећој мери 
проистиче из чињенице да су њихови задаци уско везани за функ-
цију матичне организације у чијем саставу се налазе (како по 
природи њене делатности, тако и везаношћу за текуће програме 
рада)”.3 Специјалне библиотеке, као део библиотечког система 
Републике Србије,  заступљене су и у Правилнику о националним 
стандардима за обављање библиотечко-информационе делат-
ности. У њему се дефинишу услови и ресурси, врсте послова и 
активности, опрема који су неопходни за оптимално функци-
онисање специјалних библиотека, као и кадровска решења4. 
Овај Правилник, поред простора за смештај књига, читаонице 
и савремених рачунара и пратеће опреме, предвиђа и обавезну 
повезаност са интернетом.

Библиотеке у домовима ученика своје фондове планирају 
према наставним плановима и програмима школа у локалној 
заједници. Поред лектире, најчешће имају и  скроман фонд за 

2  Закон о библиотечко-информационој делатности, Службени гласник РС, 
бр. 52 (2011). 

3  Драгана Милуновић, „Специјалне библиотеке у Републици Србији: стање 
у 2003. години приоритети развоја са предлогом мера за унапређење рада”, 
Инфотека, Год. 6, бр. 3 (2005): 210. http://infoteka.bg.ac.rs/index.php/sr/
arhiva/2005/3/infoteka-6-3-2005-209-215 (преузето 20. 6. 2021). 

4  Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-инфор-
мационе делатности, Службени гласник РС бр. 39 (2013). 
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читање по слободном избору, као и научно-популарну литера-
туру. У случају да је обезбеђен приступ интернету, тада евен-
туални недостатак у набавној политици може бити решен 
коришћењем база података. Специјалне библиотеке као део  
библиотечко-информационог система Републике Србије могу 
вршити међубиблиотечку позајмицу у сврху задовољења инфор-
мационих потреба корисника. 

 

Библиотека Дома ученика средњих школа у Ужицу

У току Првог светског рата, а у времену тешког страдања 
српског народа, грађани Ужица крајем 1915. године оснивају Дом 
за ратну сирочад, који је био смештен у старој згради на Житној 
пијаци. Убрзо после тога Дом је премештен поред реке Ђетиње, 
у зграду некадашње турске ваљарице, на месту где је данас ауто-
буска станица  у Ужицу.5 Обласни одбор Црвеног крста у Ужицу 
покренуо је, 1927. године, иницијативу да се изгради Дом за ратну 
сирочад. Градња дома окончана је 1929. године. Од тог времена, 
па и током Другог светског рата, као и после ослобођења, слу-
жио је као дом за смештај сиромашне и незбринуте деце. Током 
рата био је коришћен и као партизанска болница, а касније за 
смештај избегличке деце. У њему су смештена деца која похађају 
основну школу; од половине 1946. године то је „Дом за женску 
средњошколску омладину” са подручја више околних округа,  да 
би од 6. августа 1955. године  Народни одбор градске општине 
Титово Ужице основао Дом за децу и омладину „Жељо Ђурић”. 
Скупштина општине Титово Ужице, на заједничкој седници свих 
већа, од 31. марта 1967. године, донела је решење да Дом за децу 
и омладину „Жељо Ђурић” мења назив у Дом за децу и омла-
дину „Петар Радовановић”.6 Акција за изградњу садашњег дома 
у Немањиној 52,  покренута је 1974. године, а прве просторије 
оспособљене су за пријем деце 1980. године.7

5  Гојко Шкоро, Дечји дом у Ужицу: 1915–1985 (Ужице: Удружење чланова дома 
,,Петар Радовановић”, 1991), 15. 

6  Живота Марковић и Ангелина Станимировић, „Културно-историјско спо-
меничко наслеђе Титовог Ужица”, Ужички зборник бр. 19 (1990): 84. 

7  Гојко Шкоро,  Дечји дом у Ужицу: 1915–1985 (Ужице: Удружење чланова дома 
,,Петар Радовановић”, 1991), 157‒176. 
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Ужице је, у ратним годинама 1941. и 1942, имало два избе-
гличка дома за децу;  други је био у просторијама Пољопривредне 
школе у Севојну, а касније у Коштици.8 Након рата 1944. године 
укидају се избеглички домови и формирају домови за децу. Дом  
занатских школа „Шегртски дом” основан је крајем 1945. године, 
са смештајем у старој згради Пушкарске школе9. Касније мења 
назив у Дом ученика у привреди. Овај дом је мењао своје лока-
ције, а свој простор коначно је добио 1959. године у улици Ужичке 
републике 116, где се и данас налази. Крајем деведесетих година 
прошлог века променио је назив у Дом ученика средњих школа. 

Од јула 2019. године Дом за децу и омладину „Петар Радова-
новић” престаје са радом, а његови капацитети су присаједињени 
Дому ученика средњих школа – Ужице. Обе установе су, пре спа-
јања, имале простор за читаоницу и библиотеку, што је задржано 
и даље. Домска библиотека, која се налази у просторијама дома 
у улици Ужичке републике 116, у фази је реконструкције, којом је 
планирано да се добије модерно опремљена читаоница са поли-
цама за књиге и рачунарима. Тренутно се у овом периоду користи 
васпитачка канцеларија за смештај фонда библиотеке (око 2000 
наслова). Спајањем две установе ради се и на спајању библиотека, 
које ће и даље бити смештене на обе локације. Библиотека која 
је функционисала у оквиру Дома „Петар Радовановић”  имала је 
1971. године фонд од 1000 књига,10 а данас користи простор од 
150m2 и располаже фондом од скоро 10.000 публикација. Наба-
вљена је мултимедијална опрема која омогућава да се у простору 
читаонице могу одржавати презентације и семинари, како за уче-
нике, тако и за стручне раднике. Компјутерска учионица опре-
мљена је са 6 рачунара и додатном опремом. Простор библиотеке 
и читаонице реконструисан је и опремљен новим намештајем у 
циљу побољшања услова рада. Корисници библиотеке су ученици 
смештени у дому и запослени радници установе. Библиотека 

8  Исто, стр. 74‒75.
9  Драгица Цвијовић, ,,Преполовљени капацитети у складу са мерама”, Инфо-

ера (4. 10. 2020), доступно на https://infoera.rs/2020/10/04/prepolovljeni-
-kapaciteti-u-skladu-sa-merama/ (преузето 20. 6. 2021). 

10  Милорад Искрин,  Дом за децу и омладину ,,Петар Радовановић” у Ужицу: 
1916‒2016 (Ужице: Дом за децу и омладину ,,Петар Радовановић”, 2019), 
214. 

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
                                    Димитријевић Станковић М. и др. ,,Специјалне библиотеке града Ужица”, 192–203



196

своје активности реализује у оквиру планираних програмских 
задатака.

Програмски задаци библиотеке11

Програм рада библиотеке прати програмске задатаке уста-
нове у области реализације васпитно-образовног рада:

1.  Упознавање са изворима знања и средствима учења. Како 
користити библиотеку и читаоницу.

2.  Медиатека. Могућност рада и учења путем рачунара. 
Различити едукативни и забавни садржаји на дискетама, 
компакт дисковима и упознавање са радом на интернету.

3.  Рад са књигом и читање, технике читања. Разговор о 
књизи. Правила коришћења књига и друге опреме. Разви-
јање позитивног односа ученика према читању.

4. Култура говора. Комуникација, говор и разговор.

5.  Самообразовање. Развијање читалачких интересовања 
ученика. Самосталан избор појединих образовних про-
грама (нпр. учење страних језика, рада на компјутеру, 
детаљније упознавање појединих научних области итд.).

6.  Олакашавање процеса адаптације на дом и подстицање 
социјалне интеграције.

7.  Подстицање комуникативних способности и развијање 
система моралних и других вредности.

8.  Развијање односа пријатељства и сарадње са вршњацима 
и одраслима у дому.

9.  Омогућавање ненаметљивог формирања радних и кул-
турних навика поштовањем норми и правила понашања 
колективног живота. Правила понашања у читаоници и 
библиотеци.

10. Подстицање и праћење социјалног развоја ученика.

11.  Афирмисање културних вредности усмерених на разви-
јање и оплемењивање духа младих.

11  План рада установе за 2021. годину
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12.  Стварање могућности за квалитетније испуњавање сло-
бодног времена ученика, за иницијативу ученика, лично 
учествовање, опуштање, забаву и разоноду.

13.  Организовање музичких вечери забавног или такми-
чарског карактера.

14.  Организовање приредби (нпр. поводом појединих 
важних датума).

15. Организовање забавних игара (нпр. квизови знања).

16.  Подстицање мотивације ученика за учествовање у раду 
културно-забавних секција.

У раду  доминира метода разговора која се ослања на тех-
нике давања информација и подстицања, као и технике рада са 
књигом и компјутером. 

Поред наведених активности, у оквиру рада библиотеке 
планирано је организовање едукативних радионица које би про-
мовисале здрав начин живота. Ученици, такође, могу учествовати 
у раду новинарске и литерарне секције. Осим рада са ученицима, 
планирана је и набавка фонда и одговрајућа евиденција о набавци 
и позајмици литературе. Библиотека сарађује са васпитачима, 
Народном библиотеком у Ужицу и са Регионалним центром за 
професионални развој запослених у образовању (РЦУ). Кроз све 
ове предвиђене активности огледају се сложене функције библи-
отеке, која тежи унапређивању услуга, са циљем подстицаја и 
мотивације ученика у испуњавању њихових школских обавеза.

У Библиотеци ради један библиотекар са високом стручном 
спремом, који реализује поменуте задатке и циљеве, тако да она 
има значајну улогу у процесу васпитно-образовног рада. 

Библиотека Дома за старе на Забучју

Центар за социјални рад у Ужицу основан је 1961. године као 
Центар за социјално-медицински рад. У то време био је то један од 
десет центара за социјални рад на територији централне Србије. 
Даљим развојем, 60-их година, центар је имао 9 радника. У почетку 
фокус је био на раду са децом, а садржавао је неопходну социјалну 
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помоћ и адекватну медицинску негу, да би се потом бавио и саветова-
њем особа које имају проблем са алкохолизмом. Од 1981. године обим 
послова се знатно повећао због примене Закона о браку и породици и 
оснивањем одговарајућих саветодавних служби. Од институције са 
једним запосленим социјалним радником у дрвеној бараци покрај 
Ђетиње, Центар је прерастао у установу са преко 50 запослених који 
раде у наменски опремљеној згради у Видовданској 32 и Домском 
одељењу за смештај одраслих и старијих лица на Забучју. За све то 
време, мисија Центра за социјални рад остала је непромењена – пру-
жање подршке угроженим категоријама становништва, у складу са 
најсавременијим научним достигнућима у сфери социјалне заштите. 
Изградња Дома за старе на Забучју завршена је новембра 2009. године. 
Одлуком Министарства уврштен је у мрежу установа социјалне 
заштите за смештај 80 старијих лица. Од почетка рада у јуну 2011. до 
данас, услугу домског смештаја користило је преко 150 људи.12

Након што је установа  почела са радом и пружањем услуга 
корисницима дома, основана је и домска  библиотека, у склопу 
радно-окупационе терапије.13 Библиотека се налази на спрату 
дома и поседује једну просторију. Ту су смештене књиге као и 
радни сто са два рачунара на којима се могу користити друштвене 
мреже, али и пратити вести као и спортска дешавања на интер-
нету. Библиотека је опремљена фотељама и има два клуб-стола, 
где се могу читати књиге и дневна и недељна штампа. Све књиге, 
које библиотека поседује, донација су и поклон од посетиоца дома 
и Народне библиотеке из Ужица. Прва донација књига стигла је у 
октобру 2011. године. Корисници дома најчешће читају историјске  
књиге, поезију, приповетке као и љубавне романе. У дому су тренутно 
смештена 72 корисника а капацитет је 80 особа. Библиотечке услуге 

12  Центар за социјални рад у Ужицу: http://csr-uzice.rs/o-nama-centar-socijalni-
-rad-uzice (преузето 20. 6. 2021).

13  Радно-окупациона терапија има за циљ психо-социјалну и функционалну 
рехабилитацију. Основни циљ је очување и унапређење потенцијала особе. 
Радним активностима утиче се на одржање покретљивости, побољшање 
моторичких способности, посебно после болести или повреда. Такође, 
радним активностима  утиче се на задовољење људских потреба, посебно 
потребе за припадношћу, уважавањем, самопоштовањем и поштовањем.
Према http://www.gerontoloski-kg.rs/index.php?option=com_content&view=
article&id=36&Itemid=133  (преузето 20. 6. 2021)
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пружа једна особа са високом стручном спремом која, поред овог, има 
и друга задужења.14 Планирано је увођење нових  библиотечких услуга 
како би се пружила боља подршка за доживотно учење и дружење. 

Домови за старе у Србији имају своје библиотеке, са јако 
скромним фондом књига и немају запосленог библиотекара, док 
се у савременом библиотекарству поклања посебна пажња услу-
гама за старија лица. ,,Библиотеке су, такође, препознале концепт 
целоживотног учења као могућност да изађу у сусрет свим гене-
рацијама, а нарочито припадницима такозваног трећег доба”.15 
Планирање библиотечких услуга за особе старије животне доби 
није једноставан задатак због различитих интересовања и специ-
фичних потреба ове групе. ,,Њихов став према читању одговара 
ставу млађе генерације, па су из тог разлога посебни фондови за 
сениоре непотребни”.16 Старије особе често имају здравствена 
ограничења која их могу ометати у читању, па је потребно обез-
бедити различите формате литературе прилагођене особама са 
слабијим видом (звучне књиге и сл). Старије особе не би требало 
да буду скрајнуте у друштвеној заједници већ да им се омогући 
активно учешће у складу са њиховим могућностима.

Библиотека Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању (РЦУ)

„Регионални центри за професионални развој запослених 
у образовању (РЦУ) успостављени су кроз пројекат Стручног 
усавршавања образовног кадра (Professional Development Project 
– PDP), захваљујући Меморандуму о разумевању, потписаном 24. 
јула 2003. године између влада Швајцарске ‒ Агенције за развој и 
сарадњу (SDC) и Републике Србије – Министарства просвете”.17 

14  Податке доставила особа задужена за библиотеку у Дому за старе на 
Забучју, јун 2021.

15  Сњежана Д. Фурунџић, Милена М. Милинковић, Сања З. Сланкаменац, 
,,Библиотеке у домовима за стара и одрасла лица установе Геронтолошки 
центар Београд”, Баштина,  св. 45 (2018): 91

16  Гудрун Кулцер, Библиотечке услуге за особе трећег животног доба (Београд: 
2017), 107.

17  Сајт РЦУ, https://www.rcu-uzice.rs/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=4&Itemid=112 (преузето, 20. 6. 2021).
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РЦУ је почео са радом 2006. године. Од оснивања  Цен-
тра ту постоји библиотека са стручном литературом, методич-
ко-дидактичким материјалом, видео и аудио садржајима. Од 
средине 2007. године почела је  набавка литературе, намењене 
опремању библиотеке у оквиру свог Ресурс центра. Библиотека је 
опремљена у оквиру пројекта Стручног усавршавања образовног 
кадра захваљујући Агенцији за развој и сарадању (SDC) Владе 
Швајцарске. Располаже са око 1230 примерака савремене стручне 
литературе и  неколико стручних часописа,  који су одабрани у 
складу са жељама анкетираних циљних група у образовању, ради 
побољшања реализације наставног процеса. У фонду се налазе 
стручна издања из следећих области: српског језика и књижевно-
сти, педагогије и психологије, методике, математике, биологије, 
медицине, информатике, машинства, страних језика, екологије, 
историје, економије, права, географије, историје уметности и 
архитектуре. Заступљена су издања познатих издавача као што 
су Креативни центар, Завод за уџбенике, Клио, Школска књига, 
БИГЗ, Дерета, Службени гласник, English Booka, Микро књига 
и др. Библиотека има 7 рачунара, који су повезани на интер-
нет. Ту се обављају и обуке просветних радника. Посете су на 
почетку биле по неколико стотина корисника годишње, углавном 
просветних радника, а последњих пар година и због пандемије 
корона вируса број корисника је двоцифрен. Последњих година 
набавка грађе је сведена на поклоне од сарадника.18 Библиотека 
је намењена најпре запосленима у образовању, студентима, затим 
ученицима основних и средњих школа али и свим заинтересо-
ваним грађанима. Литературу корисници могу да изнајме или 
користе у читаоници, а заинтересованима је на располагању и 
интернет, као и услуге фотокопирања.

У оквиру промовисања рада Регионалног центра и библи-
отеке организоване су презентације уџбеника неколико изда-
вачких кућа, као и  неколико изложби посвећених нашим вели-
ким књижевницима у сарадњи са Библиотеком града Београда. 
Библиотека има једног запосленог библиотекара, који осим рада 
у библиотеци, има и друга задужења у РЦУ.

18  Податке доставила библиотекарка запослена у РЦУ, јун 2021.
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Закључак

Специјалне библиотеке формиране у оквиру домова за уче-
нике, студентских домова и домова за старе, намењене су првен-
ствено корисницима услуга тих домова. Библиотеке формиране 
у оквиру Дома за ученике средњих школа у Ужицу  неједнако 
су развијене, узимајући у обзир простор, фонд и опрему. Тен-
денција је да се унапреди та ситуација, односно да се обезбеде 
бољи услови за рад библиотеке у дому у Коштици. Библиотека 
у Немањиној улици бр. 52 има адекватне услове за рад, опрему 
и знатно већи фонд, као и боље кадровско решење. Захваљу-
јући овим условима она релизује велики број програма током  
школске године. 

Библиотека у оквиру РЦУ је више стручна библиотека, чији 
фонд подржава професионално усавршавање просветних рад-
ника.

Дома за старе у Ужицу има израженију потребу за постоја-
њем библиотеке са фондовима општег карактера, и то са нагла-
ском на белетристици. По  својој функцији, основним задацима и 
статусу унутар организације, намењена је задовољавању различи-
тих читалачких интересовања старијих особа. Потребно је посве-
тити већу пажњу набавци библиотечке грађе, бољој сарадњи са 
локалном заједницом, јавном библиотеком и креирању програма 
за старија лица. 

Специјалне библиотеке  различитим облицима деловања 
подстичу стручну јавност као и посебне корисничке групе на 
коришћење библиотека и библиотечко-информационе грађе. Да 
би специјалне библиотеке испуниле своју улогу, најпре треба да 
имају адекватно кадровско решење. Важно је да особе задужене 
за рад библиотеке имају савремену стручну едукацију кроз пове-
заност са јавним библиотекама и кроз присуствовање стручним 
семинарима и сл. Поред опреме, фонда и кадра битан је и мар-
кетинг библиотека и услуга које она пружа. У процесу друштве-
них промена библиотеке могу да преузму веома важну улогу као 
места информисања, образовања и сусрета генерација, те могу 
битно да допринесу међугенерацијској сарадњи. 
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Special libraries of the city of Uzice

Summary: Special libraries serve special and closed groups of users, they 
are related to the speciic institution in which they are located. hey are 
formed within cultural, educational, research, scientiic, professional and 
other institutions. his paper describes the libraries: the Library of the 
Home for High School Students in Uzice, the Library of the Home for 
the Elderly in Zabučje. he users of these libraries are exclusively persons 
who use dormitory accommodation. his type of library does not have 
professionally trained librarians, which is the biggest problem in their 
business. Library services are usually assigned to people who have important 
other responsibilities and therefore cannot be expected too much in the 
application of modern trends in librarianship. he library of the Regional 
Center for Professional Development of Employees in Education is intended 
for professional development of educators, so it has adjusted the procurement 
policy and services to this group of users. Regardless of inadequate staing 
solutions, libraries implement various programs for their users.

Keywords: special library, library users, students, third age, lifelong learning, 
informal learning, librarianship, library business.
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САРАДЊА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈА: СА ОСВРТОМ НА 
САРАДЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ „БОРА СТАНКОВИЋ”, 

ВРАЊЕ И НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВРАЊЕ

Сажетак: Рад се бави темом сарадње библиотека и музеја. У начелу, 
природна је и оправдана заинтересованост сваке институције културе 
за различите облике сарадње по питању заштите и промоције култур-
ног добра. У новије време често се поставља питање организованог и 
заједничког рада, предлажу се решења, а одговорност је обострана. До 
новијег доба није било много иницијатива која би се посветиле промо-
цији заједничких облика сарадње. Ово питање захтева ширу расправу 
и већу пажњу јер погађа готово све установе културе. Ипак, постоје 
библиотеке и музеји који имају веома успешну сарадњу. У раду ће бити 
приказани примери добре праксе сарадње између Јавне библиотеке 
„Бора Станковић”, Врање и Народног музеја Врање, која траје децени-
јама и показује како синергија двеју референтних установа културе на 
локалу може бити пример за читаву културну јавност.

Кључне речи: културна установа, сарадња, библиотека, музеј, кул-
турно добро, Јавне библиотека „Бора Станковић” Врање, Народни 
музеј Врање.

Увод

Библиотеке, архиви и музеји су три врсте културних инсти-
туција које имају јасно дефинисано подручје рада. Ове три инсти-
туције деценијама су водиле неку врсту расправе око права при-
падности одређене грађе: библиотеке и музеји око збирки слика 
или штампаног материјала, водећи расправу да ли су у питању 
уметничка дела или су легати; да ли су библиотеке и архиви за 
чување и припадност одређеног рукописа. Неки примери доводе 
у питање ово разграничење па у архивима можемо пронаћи пред-
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мете, уметничка дела и архивске документе у библиотекама и 
књижевна дела и рукописе у архивима (старе збирке).

Традиционално, сама природа грађе одређује њену припад-
ност једној од ових институција:

•  документа (рукописи или штампани материјал) углавном 
административно-правне природе налазе се у архивима;1

•  штампана и рукописна књижна грађа налази се у библи-
отекама,2 

• уметничка дела и предмети у музејима.3

Док је у прошлости општи тренд библиотека и других кул-
турних институција био да корисници ексклузивно долазе баш 
код њих, већина институција данас схвата да је нужно проши-
ривање пружених услуга, путем повезивања са осталим инсти-
туцијама културе у својој заједници не би ли се тиме што више 
приближили свом кориснику и његовим свакодневним потре-
бама. Искуство, како у реалном простору, тако и виртуелно, 
данас чини централну тачку саме установе. „Повезивање делова 
збирки дигиталних репродукција у једној установи као и пове-
зивање збирки различитих установа, нпр. архива, библиотека 
и музеја, представљају други важан задатак библиотека у про-
цесу израде и коришћења дигиталних садржаја”.4 Библиотеке 
и музеји су често подразумевани партнери, сарађују и повезују 
се, јер остварују свој предмет рада у истој заједници, на сличан 

1  Скупштина Републике Србије, „Закон о архивској грађи и архивској делатно-
сти”, Службени гласник Републике Србије, бр. 6 (2020) https://www.pravno-in-
formacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2020/6/7/reg 
(преузето 12.06.2021). 

2  Скупштина Републике Србије, „Закон о библиотечко-информационој делат-
ности”, Службени гласник Републике Србије, бр. 52 (2011) http://www.pravno-
-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1/
reg (преузето 12. 6. 2021). 

3  Скупштина Републике Србије, „Закон о музејској делатности: 35/2021-3”, 
Службени гласник Републике Србије, бр. 35 (2021), http://www.pravno-in-
formacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2021/35/2/
reg (преузето 12. 6. 2021). 

4  Soija Klarin, „Pristup digitalnoj baštini”, Časopis Edupoint, Godina V, br. 31 
(januar 2005): 14, http://eprints.rclis.org/6523/1/edupoint_31_klarin.pdf (пре-
узето 20. 6. 2021). 
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начин. Библиотеке и музеји су ослонац и полазна тачка свих 
концепција за целоживотно учење, очување културне баштине 
одређене заједнице, чувају и пружају приступ информацијама. 
У Charting the Landscape, Mapping New Paths: Museums, Libraries, 
and K12 Learning, извештају о партнерствима између библиотека, 
музеја и школа, Института за музејске и библиотечке услуге у 
Америци, дошло се до закључка да „сарадња може омогућити 
(...) музејима и библиотекама да подигну своју репутацију код 
корисника и код јавности уопште, да побољшају своје услуге и 
програме и да боље одговоре на потребе најразноврснијих и нај-
већих група, посебно оних које до сада нису биле у потпуности 
незадовољне”.5 

Партнерства различитих врста могу помоћи институцијама 
да постигну своје циљеве и служе заједници на најбољи начин, тј. 
пуним капацитетом, искористивши своје ресурсе до краја.

Све већа сарадња и партнерства између јавних библиотека 
и музеја, посебно на локалном општинском нивоу је неминов-
ност. „Јавне библиотеке и музеји налазе се у средишту култур-
них активности становништва и тако доприносе квалитету тих 
активности, навикавању становништа од најранијег узраста 
на њих, економском просперитету заједнице, као и социјалној 
једнакости јер су доступне свим категоријама становништва. 
Ове институције морају имати улогу, која подразумева развој и 
подршку културним, социјалним, образовним и економским сфе-
рама друштва. Сарадњом библиотека и музеја може се подржати 
целоживотно учење и развој заједнице, могу се изнаћи начини за 
партнерства у разним културним иницијативама, може се олак-
шати универзални приступ информацијама, сачувати наслеђе, 
побољшати услуге постојећим и допрети до нових корисника”. 6

У многим случајевима, заједнички или сродни циљеви ових 
институција учиниле су их идеалним партнерима на заједничким 

5  International Federation of Library Associations and Institutions IFLA, Nr 108, 
„Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration and Coope-
ration”, IFLA, https://archive.ila.org/VII/s8/pub/Profrep108.pdf (преузето 13. 
6. 2021). 

6  Goran Trailović, „Saradnja arhiva, biblioteka i muzeja”. Čitalište, br. 22 (maj 2013): 
47, https://citaliste.rs/casopis/br22/trailovic_goran.pdf (преузето 13. 6. 2021).  
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пројектима. Постоје различите врсте сарадње, нарочито изложбе, 
пројекти на нивоу локалних заједница, дигитални ресурси итд.

Дигитализација и њен утицај на сарадњу музеја и библиотека

Један од главних трендова у сарадњи између институција 
је стварање заједничких дигиталних каталога. Брзе иновације у 
технологији довеле су до тога да многе институције (велике и мале) 
буду присутне на интернету, а многи размишљају о стварању парт-
нерстава ради обогаћивања ресурса, о обједињавању заједничких, 
стручних знања са циљем да се унапреди заједнички интерес. 

Библиотеке и музеји у многим земљама истражују начине 
како да дођу до заједничких пројеката дигитализације и ства-
рања заједничких портала. Заједнички портали се чине, по број-
ним истраживањима, као логички одговор на питања истражи-
вања база података у музејима и библиотекама. „Подразумевану 
сарадњу на пољу информацијских услуга између установа културе 
потврђује њихов развојни пут у дигиталном информацијском 
окружењу када су се по први пут створили стварни предуслови 
њихове сарадње, утемељене на много ширим основама него што 
је то раније било могуће. Данас, у актуелном информацијском 
окружењу, могућности дељења прерасле су у размену информа-
ција посредством личног контакта информацијских стручњака и 
корисника једне установе те су постале дељење осталих важних 
елемената информацијских услуга – информацијских стручњака, 
корисника, информацијских извора, а који у колаборативним 
дигиталним информацијским услугама данашњице постају зајед-
нички ресурси изградње ефикасних информацијских услуга у 
установама културе”. 7 Такви пројекти могу бити организовани 
на регионалном нивоу, између институција које се географски 
налазе једне близу других или на националном нивоу, између 
великих и референтних институција. 

7  Lejla Kordić, „Modeli saradnje аrhiva, biblioteka i muzeja pri realizacij i digitalnih 
informacijskih usluga”, 1, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhiviranja: 10. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, 
dokumentalistike in informatike v Radencih od 6-8. aprila (Maribor, 2011), 460. 
http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci_2011_mala.pdf (преузето 
20. 6. 2021). 
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Пример умрежавања и сарадње, која је предмет овог рада, 
може бити Светска дигитална библиотека. „С тим у вези, уста-
новљени су и критеријуми који треба да оправдају умрежавање 
и сарадњу ових културних институција. Дакле, створена је нека 
врста водича за сарадњу која садржи следеће основне елементе:

а)  Подржавају целоживотно учење и / или развој заједнице

б) Оптимизују понуђене услуге

ц) Олакшавају јединствени приступ ресурсима заједнице

д)  Повећавају број корисника у институцијама које су уче-
ствовале у пројекту партнерства

е)  У потпуности задовољавају критеријум чувара културне 
баштине”. 8

Културним институцијама које желе да дигитализују своје 
услуге предстоји велики задатак да одговоре на важна питања 
организацијске и управљачке природе. Ово зависи од више фак-
тора, као што су: делатност установе културе, природа њене дру-
штвене одговорности, али и кадровске, техничке, финансијске 
и просторне могућности установе, која намерава да постане и 
виртуелни простор. 

Када говоримо о сарадњи библиотеке и музеја у овим окви-
рима, она врло често функционише на принципу учешћа сваке 
сарадничке установе у процесу информацијског услуживања, 
користећи заједнички софтвер, јединствени дигитални информа-
цијски пулт у виртуелном окружењу, као и заједничке информа-
цијске изворе. Пројекти овог типа махом су последица удружи-
вања у циљу заједничке реализације дигиталних информацијских 
услуга унутар већ постојећих. Један од примарних разлога укљу-
чивања библиотека, али и осталих установа културе, музеја, у 
заједничке пројекте дигиталних информацијских услуга јесте 
могућност смањења трошкова, с обзиром на то да за развијена 

8  Fédération internationale d’associations de bibliothèques et d’institutions Rapports 
professionnels de l’IFLA, Nr 109, „Bibliothèques publiques, archives et musées: 
Tendances en matière de collaboration et de cooperation Comité permanent de 
la section des bibliothèques publiques”, IFLA, https://www.ila.org/iles/assets/hq/
publications/professional-report/109.pdf (преузето 3. 6. 2021).
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софтверска решења овога типа ниједна установа појединачно 
није финансијски спремна. Ипак, највећа предност овог типа 
сарадње јесте могућност дељења одговорности при услуживању 
корисника, и то не само у односу на већи број ангажованог осо-
бља, већ и узевши у обзир одговарајуће време реализације услуге. 
Тако је могуће осигурати нон-стоп услугу без потребе запошља-
вања новог или додатног плаћања постојећег особља, за рад изван 
радног времена установе. С друге стране, заједничке информациј-
ске услуге, трпе потенцијалну могућност неадекватних или, пак, 
недовољних одговора на питања локалног значаја, као и од других 
нужних последица делимичног губитка контроле над услугом. 

Ипак, данашња пракса потврђује све већу учесталост и 
добробит сарадње у области дигиталног информацијског услу-
живања у оквиру рада библиотека и музеја, те многи предви-
ђају да ће, уз сталан труд на ублажавању могућих негативних 
последица, сараднички пројекти дигиталних информацијских 
услуга постати једнако тражени и ефикасни попут заједничке 
каталогизације.

Заједничким деловањем, библиотеке и музеји лакше се могу 
прилагодити новим условима и лакше превазићи искушења која 
пред њих поставља дигитална технологија. У савременом техно-
лошком окружењу, корисници желе информације „сад и одмах” 
а не „касније и сутра”. Треба истаћи да је „реализована инфор-
мацијска услуга увек резултат корисничке потраге за информа-
цијом”.9 Пошто реализација информацијских услуга зависи од 
корисника и његове потребе, онда информацијска услуга зависи 
од природе саме грађе. Самим тим, корисников приступ дигитал-
ној грађи разликује се од његовог приступа недигиталној грађи. 
Појава дигиталне грађе, приближила је реализацију информациј-
ских услуга унутар ових институција, односно смањила њихове 
разлике а тиме и омогућила бољу сарадњу. Појава дигиталне 
грађе смањила је заправо разлику при реализацији информа-
цијских услуга између библиотека и музеја. 

Библиотеке и музеји у Србији треба да теже да што више 
сарађују у веб-окружењу у којем се налази огроман број њихових 

9  L. Kordić, Model digitalnih informacijskih usluga u baštinskim ustanovama, dok-
torska dis. (Zagreb: Sveučilište, Filozofski fakultet, 2010), 103.  
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садашњих и будућих корисника, и тим корисницима требају пру-
жити простор за комуникацију, „иначе, у супротном, мораће се 
суочити с чињеницом да ће постајати све мање важне у савреме-
ном свету, без обзира што је њихова важност и смисао постојања 
као чувара знања неупитна”. 10

Значај тесне сарадње библиотеке и музеја на локалном нивоу

Да међусобна сарадња институција културе постаје импе-
ратив можемо закључити и на основу Стратегије развоја културе 
Републике Србије од 2020. до 2029. године, што представља основни 
стратешки документ културне политике Републике Србије. „Стра-
тегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године 
опредељена је за очување јединства културног простора Републике 
Србије кроз продуктивну сарадњу свих, појединачних и колектив-
них, учесника у културном животу и уважавање њиховог заједнич-
ког доприноса култури Републике Србије”. 11 

Данашњи развој информационих технологија довео је ове 
базичне институције, које се баве културном грађом – библиотеке 
и музеје – у позицију да изнова преиспитају своје функције и 
осмисле нове услуге. Примена нових технологија, посебно диги-
тализација културне баштине, омогућује интензивније отварање 
и повезивање са другим културним и образовним установама и 
организацијама, са приватним предузетништвом и туризмом 
ради свеукупне промоције културне баштине. Међуструковна 
сарадња библиотека и музеја отвара и низ нових питања везаних 
за преузимање стандарда обраде грађе, развијање информатичке 
технологије која то може подржати. Због сложености проблема 
и нужности мултидисциплинарног приступа за његово реша-
вање, проналажење партнера у сродним делатностима, њихово 
увезивање и умрежавање, размена података постаје нужност. С 
друге стране, кроз заједничке пројекте добијају се и квалитетније 

10  I. Kurtalić, „Modeli saradnje arhiva, biblioteka i muzeja u savremenom teh-
nološkom okruženju” (diplomski rad), (Sarajevo: Filozofski fakultet, 2019), 7. 

11  Министарство културе и информисања РС, „Стратегија развоја културе 
Републике Србије од 2020. до 2029. године са Акционим планом”, https://
www.kultura.gov.rs/extile/sr/3993/strategija-razvoja-kulture-od-2020--do-
2029-godine.pdf (преузето 15. 6. 2021).
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услуге у којима библиотекари, према међународним стандардима, 
организују податке и информације у базе података, док музејски 
стручњаци уче како да се исприча прича о некоме или нечему, 
спајајући личне документе, слике, филмове, аудио-записе са руко-
писом и штампаном публикацијом неког писца или уметника.

Библиотеке и музеји свесни су неопходности заједничког и 
организованог наступа како би се постигли крајњи циљеви а то 
је да се покрену власти на локалном и државном нивоу како би:

-  одредиле кључне приоритете у финансирању као што 
су: бесплатан приступ интернету, дигитализација грађе, 
увођење нових услуга, осигуравање техничке и мрежне 
инфраструктуре за повезивање ових институција;

-  створиле међуструковне агенције за планирање коорди-
ниране политике унутар сектора сарадње библиотека и 
музеја;

-  успоставиле партнерства између локалног сектора кул-
туре и других привредних и друштвених сектора (обра-
зовање, туризам, локалне организације и удружења);

-  омогућиле интерактивни приступ садржајима путем мул-
тимедијалне дигиталне грађе која садржи локалну исто-
рију, уметност, музику и интересе заједнице а које пред-
стављају извор знања о тој заједници;

-  надгледале потребе корисника које се стално мењају као 
део развојне политике улагања;

-  покренуле истраживања и праксе на државном или европ-
ском нивоу на партнерству са локалним и приватним 
организацијама у стварању садржаја и дигитализацији 
културне баштине.

„Низ пројеката и програма постоје у Европи са циљем да 
се реализују ове смернице, од којих ћу навести само најзначај-
није: PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks),12  
CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating 
Electronic Resource Access).13 У оквиру пројекта CALIMERA покре-
нута су два нова програма, која финансиран од стране Европске 

12  Види: http://www.pulmanweb.org
13  Види: http://www.calimera.org
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Комисије: под окриљем програма Information Societies Technologies 
(IST) покренут је нови позив за предлоге пројеката заснованих на 
културној баштини и недавно, нови програм eCONTENTPLUS,14 
који нуди финансирање иновативних пројеката за све врсте садр-
жаја који се односе на културну баштину”. 15

Сарадња Јавне библиотеке „Бора Станковић”, Врање  
и Народног музеја из Врања: примери добре праксе

У наставку ће бити приказани најуспешнији облици 
сарадње које Јавна библиотека „Бора Станковић” из Врања оства-
рује са Народним музејом из Врања. Управо оваква сарадња може 
послужити као један од путоказа за будуће акције на ширем, у 
овом случају, и боље организованом плану. Ипак, треба напоме-
нути да та заслуга припада највећим делом, појединцима, енту-
зијастима у установама са којима се та сарадња остварује, што 
поткрепљује већ изречену тезу да се без обостране заинтересо-
ваности никакав пројекат не би могао реализовати.

Ако погледамо дужину трајања и успешност сарадње врањ-
ске библиотеке и Народног музеја у Врању, очигледан је утисак да 
ће се у свим генерацијама наћи неко ко је спреман да се заложи 
за наставак сарадње тј. увек ће бити, ако не колектива, онда поје-
динаца, који су свесни значаја овог партнерства, спремни да се 
заложе за овакве пројекте, у интересу читаве заједнице. Сарадња 
Јавне библиотеке „Бора Станковић” из Врања и Народног музеја 
у Врању сматра се обострано веома корисном и постала је тради-
ционална јер траје деценијама. Поред наведених примера, треба 
истаћи и да бројну литературу и стручне савете размењујемо, 
готово свакодневно. 

Први облик сарадње, који ћемо у овом раду поменути, је зајед-
ничка изложба тадашње Народне библиотеке „Бора Станковић”  

14  Види: http://www.econtentplus.net
15  Vaska Sotirov-Đukić, „Evropske smjernice i praksa u digitalizaciji lokalne kul-

turne baštine arhiva, biblioteka i muzeja : Asocijacija BAM”. (Rad predstavljen 
na Seminaru AKM, Poreč, Bosna i Hercegovina, 21‒23 novembar 2009), https://
www.academia.edu/12943305/Evropske_smjernice_i_praksa_u_digitalizaciji_
lokalne_kulturne_ba%C5%A1tine_arhiva_biblioteka_i_muzeja (преузето 17. 
6. 2021).  

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                                САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Бундало С. ,,Сарадња библиотека и музеја са освртом на сарадњу јавне библиотеке ,,Бора Станковић”, 

Врање и Народног музеја Врање”, 204–218



213

из Врања и Народног музеја из Врања, која је одржана 1991. 
године под називом „Јован Хаџи Васиљевић (1866-1948) – Живот 
и дело”. Библиотека и Музеј организовали су изложбу везану за 
дело и рад једног од најпознатијих Врањанаца др Јована Хаџи 
Васиљевића, историчара, етнографа и књижевника. Изложба је 
садржала, поред вредних и ретких штампаних издања, и његове 
личне предмете. Посетиоци су имали прилику да погледају фото-
графије, документе, разгледнице и друге предмете, који ослика-
вају историју и прилике тога доба, а везује их за наш град научна 
мисао овог великана. Ова заједничка изложба је за обе установе 
била вишеструко успешна и корисна. Посетиоци су били у при-
лици да се ближе упознају са делом овог научника. На овај начин 
се ствара навика посећивања институција културе, а уједно и 
развија смисао за поштовање културне баштине, и то завичајне 
културне баштине.

Сарадња се наставља и у годинама које следе. Године 1994. 
у Врање долази Драгослав Михаиловић, на отварање „Борине 
недеље”, као тадашњи лауреат награде Борисав Станковић за 
књигу „Лов на стенице”. „Борина недеља” једна је од најстаријих 
књижевних манифестација у Србији а посвећена је великану срп-
ске књижевности Борисаву Станковићу, који је рођен у Врању. 
Једна је од најугледнијих књижевних награда код нас и саставни је 
део „Борине недеље”. Награда се додељује за најбољу књигу прозе 
објављену на српском језику у протеклој календарској години. 
Јавна библиотека „Бора Станковић” из Врања је, у оквиру своје 
сарадње са Народним музејом из Врања, а у циљу сарадње и 
партнерства на неговању културног и духовног блага овог краја, 
уступила књиге добитника Борине награде Музеју – Музеј кући, 
како би направили изложбу добитника Борине награде. Овај гест 
показује несебичност и потпуну посвећеност интересима парт-
нерске установе, да посао буде урађен на најбољи могући начин, 
заједничким залагањем.

Године 2016. Установа Јавна библиотека „Бора Станковић” 
у Врању, почиње са реализацијом пројекта „Сачувајмо право-
славну културну баштину”. Овим пројектом Јавна бииблиотека 
„Бора Станковић” у Врању започела је процес евидентирања, 
проучавања и валоризације старе и ретке књиге у манастирима 

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                                САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Бундало С. ,,Сарадња библиотека и музеја са освртом на сарадњу јавне библиотеке ,,Бора Станковић”, 

Врање и Народног музеја Врање”, 204–218



214

и црквама Епархије врањске и њеног увођења у јединствени реги-
стар старе и ретке књиге Народне библиотеке Србије. Пројекат 
је био од великог значаја јер се њиме заштитио и сачувао овај 
део културне и духовне баштине за будуће генерације. Форми-
рањем јединственог регистра ове библиотечке грађе, добио се 
увид у тренутно стање старих и ретких књига, с циљем да се 
омогући очување културних вредности и духовног блага, кроз 
модернизацију његовог претраживања. Сарадници из Народ-
ног музеја у Врању су и овом приликом изашли у сусрет нашим 
потребама, те су нам омогућили упис у Регистар старе и ретке 
књиге њиховог одерак-фрагмента Јеванђеља из 14. века. Тиме је 
наш Регистар био употпуњен овако вредним примерком, што му 
је дало на вредности. 

Наредне године, 2017, поводом обележавања девет деценија 
од смрти великог књижевника Борисава Станковића, у врањској 
библиотеци отворена је изложба „Бора Станковић са калдрме 
до вечности”. На паноима и у витринама представљени су најва-
жнији детаљи из живота и стваралаштва великог приповедача 
– фотографије и документа настала током школовања, његови 
књижевни почеци, рукописи песама и прича, Борин живот у 
Београду. Изложена су и документа о служби у Министарству 
финансија и Министaрству просвете, као и Борини портрети. 
Било је и фотографија из Београда и из Првог светског рата, Бео-
градске новине које су излазиле и под окупацијом са којима је 
Бора сарађивао. Посебну целину чинила су документа и плакати 
везани за драмско стваралаштво писца. Приказане су фотогра-
фије и плакати из различитих поставки Коштане и Нечисте крви, 
као и бројне породичне фотографије знаменитог писца, његове 
личне и ствари његових најближих. Међу експонатима се нашла 
и оригинална икона Светог Николе, која је била породична слава 
куће Боре Станковића, затим је било изложено посуђе из њихове 
куће, као и дивит – прибор за писање Боре Станковића.

Изложба је изазвала велико интересовање књижевних 
и музејских познавалаца, али и грађанства, будући да је реч о 
нашем највећем завичајном писцу, чија слава излази из оквира 
националног. Свакако да је значају и вредности ове изложбе 
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много допринео Народни музеј својим експонатима који су нам 
уступљени за потребе изложбе.

Један од најновијих примера сарадње је можда и најилу-
стративнији јер се показало да је најважније да наше активности 
буду комплементарне, без бојазни за некакав престиж и право 
првенства. „Ново рухо Музеј куће – Осавремењавање сталне 
поставке Спомен собе Музеј куће Боре Станковића у Врању” 
назив је поставке која је реализована у оквиру истоименог про-
јекта 2020. године. Музеј је успео да, на један савременији начин, 
представи поставку личних предмета познатог писца који је сво-
јим делима прославио Врање. Јавна библиотека „Бора Станко-
вић” из Врања је показала овом приликом леп гест и даровала 
Народном музеју у Врању вредан поклон. Директор Јавне библио-
теке „Бора Станковић” у Врању, на малој свечаности у дворишту 
Борине куће објавио је да та установа поклања један од примерака 
првог издања Коштане из 1902. године из легата које је граду у 
среду 29. јануара завештао Драган Мининчић Цига, Врањанац 
који деценијама живи у Београду, иначе некадашњи директор 
антикваријата Српске књижевне задруге и Просвете.

Рад на заједничким пројектима и активностима помогао је 
и Музеју и Библиотеци да остваре што јасније позиционирање 
своје улоге у окружењу, да се отворе ка публици, да добију анализу 
савремених начина комуникације, нових друштвених аспеката и 
нових улога културе. То је значајан процес у стварању стратегије 
који ће омогућити да ове установе културе остваре максимум сво-
јих потенцијала, те услове да се створе нове вредности из њиховог 
удруженог деловања. Зближавање и сарадња ове две установе кул-
туре резултира тиме да смо у први план ставили највеће културне 
вредности којима као нација располажемо. Стога је, за установу 
која је релевантна и одговорна, важно формирање нових односа 
и начина сарадње са осталим посленицима културе који постају 
сарадници установе. Ова сарадња може да обухвата различите 
аспекте деловања, од евалуације и саветодавне улоге, преко сарадње 
у осмишљавању садржаја и програма, волонтерском ангажману до 
заговарања за установу. У том контексту установе могу да ојачају 
своју релевантност, демократичност и друштвену позицију. 
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Закључак

Појам „културне грађе” је појам који се све чешће користи 
а односи се на баштину која је у функцији колективног памћења 
различитих културних традиција и заједница. Дигитално доба, у 
којем се великом брзином шири приступ електронским путем ка 
свим изворима знања, образовању (посебно доживотном учењу), 
забави, култури, информацијама за живот, посао, увео је низ про-
мена и у приступу културној баштини. 

Низ данашњих програма и смерница подстиче првенствено 
локалне културне институције, као што су јавне библиотеке, и 
њихове завичајне збирке, и музеје, да применом нових техно-
логија културну баштину своје локалне заједнице презентују и 
учине доступном свима. Све то је опет могуће једино међусобном 
сарадњом. Нажалост, многе установе и даље нуде само тради-
ционалне услуге и немају финансијску подршку од локалних и 
националних влада чак ни у својим основним делатностима. У 
земљама у развоју нарочито је неопходно организовано деловати 
на више нивоа да би се створила јака информатичка инфраструк-
тура, слободан приступ информацијама свим грађанима, разви-
јање неопходних информатичких вештина, интегрисање нових 
технологија и усвајање одговарајућих међународних стандарда.

Рад на унапређењу, настављању или продубљивању сарадње 
библиотеке и музеја не дозвољава резерве и захтева потпуну 
посвећеност свих учесника. Зато дајте своје најбоље на месту на 
коме сте, време ће непогрешиво проценити количину вашег труда!
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he cooperation between libraries and museums with the review 
on the cooperation between the Public library „Bora Stanković”,

Vranje and the National museum of Vranje

Abstract:  he study is dealing with the cooperation between the libraries and
museums. Essentially, every cultural institution’s interest in diferent ways
of cooperation comes naturally regarding the preservation and promotion
of the cultural heritage. Until recently, there haven’t been many initiatives
towards promoting mutual cooperation. he matter requires a wider debate
and  closer  attention  because  it  afects  almost  all  cultural  institutions.
However, there are some libraries and museums whose cooperation has
been productive and successful. his study will present the examples of
good practice which demonstrate that such cooperation as one between
the public library „Bora Stanković” and the National Museum of the city of
Vranje can last for decades as an object worth of praise and pride for each of
the institutions. his cooperation has been gradually intensifying for years
suggesting that the synergy between the two authentic local institutions can
be an example to the whole cultural establishment.

Keywords:  cultural institution, cooperation, library, museum, cultural heritage,
Public Library „Bora Stanković” Vranje, the National Museum of Vranje.
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ДЕЧЈА ПЕРИОДИКА – НАСТАНАК И ЗНАЧАЈ

Сажетак: У овом раду представљене су карактеристике часописа за 
децу, настанак и развој дечје периодике у Србији и значај дечјих часо-
писа. У Француској, 1757. године настаје први дечји књижевни часопис 
Дечји магазин. Током 19. и 20. века на српском језику излазе: Школски 
лист, Дечји пријатељ, Радован, Голуб, Невен и многи други, који су сво-
јим постојањем битно утицали на развој младе читалачке публике. Oсим 
песама и прича у часописима налазе се позоришни комади, преводи, 
загонетке, ребуси, укрштенице и др. Значајан допринос развоју пери-
одичних издања у то време дали су уредници, издавачи и сарадници 
који су били виђенији Срби тога доба. Током 20. века, тематика часо-
писа се променила, па су главне теме биле рат, критика капитализма и 
изградња новог друштва. У 21. веку, часопис се сели и на онлајн медиј. 
Пример је електронски књижевни часопис за децу и младе Слова на 
струју, Народне библиотеке „Радислав Никчевић” из Јагодине. Читањем 
часописа код деце се развија креативност и машта, формира поглед на 
свет, развијају лепа осећања, квалитетно троши слободно време. Постоје 
и часописи који својим концептом афирмишу стваралаштво ученика 
и тиме их охрабрују да и сами постану креатори различитих садржаја.

Кључне речи: књижевност за децу, дечја периодика, електонски часо-
писи, листови, деца, јавна библиотека.

Увод

У многим бајкама света краљ позива мудраце и људе од 
знања да му реше дилему и дају најмудрији одговор кад га живот 
сатера у безизлаз. Позната је прича о краљу који се уплашио своје 

Јасмина Живановић  050+070-053.5/.6(497.11)
Народна библиотека „Радислав Никчевић” Јагодина
jasmina.ziv@gmail.com

Даница Вуковић-Стојковић
Народна библиотека „Радислав Никчевић” Јагодина
danica.vuk@gmail.com

                                    
                                        

                                                                                                                                                              САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211



220

моћи и тражио умне људе да га поуче како да се избори са силом 
коју му власт даде. Дођу три мудраца да га поуче а један му даде 
одговор да је моћ кад имаш моћ да је не употребиш. Како је ово 
мудрац научио, како је дошао до најистинскијег одговора можемо 
само да нагађамо. Једно је сигурно, мудрац је морао бити отворен 
за многа сазнања, јер нас она воде до истине и решења.

Дакле, знање је кључ којим можемо многа врата отворити. 
Како више учимо, питамо се можемо ли овладати знањем, или 
је најистинитија констатација да што више сазнајемо постајемо 
свесни колико мало знамо. Свакако треба почети лагано, непри-
метно, а деца играјући се уче и чини се да су управо ту незаоби-
лазни часописи за децу. Многима су печат дали песници попут J. 
Ј. Змаја, а у њима је дете на разне начине, као кроз лавиринте сти-
зало до својих наравоученија. Кроз загонетке, питалице, ребусе, 
приче, бајке, песме, квизове, цртеже, стрипове и још многе бисере 
отварали су се видици, освајала креативност, постајао бољи човек. 
Кад дете почне да осваја слова, речи, реченице, кад његов једно-
димензионалан свет почиње да се усложњава, кад наниже низ 
стихова у својој глави, кад запамти нове речи, кад маштом улепша 
свој свет тад се пред њим отвара космос, тад је свемир граница.

Људска мисао стално се развија, креће, књига и писана реч 
су у њеном развоју биле од пресудног значаја. Некад је књига 
имала задатак само да забави, некад да поучи а некад и једно и 
друго. Тако су часописи за децу у својим садржајима имали и 
забавни и научни карактер. Деца су се тим путем најлакше кре-
тала. Душко Радовић је за дете рекао да је мали човек и да заслу-
жује поштовање и чини се да су часописи за децу били руково-
ђени овом мишљу Душка Радовића. Велики песници, сликари и 
илустратори отварали су сазвежђа маште, а деца су са усхићењем 
у њих улазила. Та седма сила звана часопис, због изузетне моћи 
и снаге била је и остала саставни део одрастања сваког детета.

Карактеристике часописа за децу и почеци  
и развој дечје периодике у Србији

Часописи су периодичне публикације, које излазе у одре-
ђеним временским периодима, недељно, месечно, полумесечно, 
годишње. Свака периодична публикација има више аутора. Спе-
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цијализовани часописи су намењени само одређеном броју чита-
лаца. Ту спадају и часописи за децу. Прилагођени су одређеном 
дечјем узрасту и садрже теме које се тичу деце, као и дечје радове. 
Часопис има своја стална и посебна обележја. У стална обележја 
спадају насловна страна и рубрике. Они увек имају исти изглед 
и редослед. На насловној страни се налази назив часописа, коме 
је намењен, број часописа и датум када је објављен. Постоје још 
неке карактеристике свих издања једног часописа које се никада 
или врло ретко мењају. То су формат издања, обим, тираж, врста 
корица.

Рубрике имају своја стална места у часопису, док се њихов 
садржај у сваком броју мења. У посебна обележја спада импресум 
– законом обавезни подаци о издавачу, штампарији, уреднику 
и другим сарадницима. Сви часописи, укључујући и часописе 
за децу, се могу објављивати у штампаном или електронском 
облику, или у оба медија истовремено.

Развој књижевности за децу везује се тек за 18. век. То је 
век просветитељства. Потреба за развојем школства у 18. веку 
била је пресудна за развој и осамостаљивање књижевности за 
децу у Европи. У конституисању књижевности за децу велику 
улогу су имали књижевни листови и часописи. Тако је настао 
први часопис за децу под називом Дечји магазин, а покренула 
га је списатељица Жан-Мари Лепренс де Бомон (Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont), 1757. године у Паризу.

У српској књижевности за децу период 18. и 19. века пред-
ставља предзмајевски период. То су  почеци  српске поезије за 
децу. Прва дела за децу настала су прерадом многих значајних 
дела и превођењем са других језика. Од најзначајнијих књижев-
ника тога времена издвајају се Доситеј Обрадовић и Захарије 
Орфелин. 

У другој половини 19. века основан је први лист за децу код 
Срба у Аустроугарској. Биле су то просветно-педагошке новине 
Школски лист, са просветним прилозима за наставнике и књи-
жевним прилозима за децу, који је основао Ђорђе Натошевић, 
1858. године у Новом Саду. Овај лист ће са прекидима излазити 
до 1910. године. Ово је први српски лист на српском језику. 
Период излажења обележиле су три етапе: новосадска, будимска 

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                                                                САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
Живановић Ј. и др. ,,Дечја периодика - настанак и развој”, 219–232



222

и сомборска етапа. То је био лист за педагошку теорију и праксу. 
Садржао је чланке о школи, учитељима, васпитању, правилима 
лепог понашања, чланке из педагогије, дидактике, методике и 
историје наука. Јован Јовановић Змај је написао и први пут обја-
вио своје песме управо у Школском листу.

„Нешто касније 1875. године у Земуну, под уредништвом 
Александра А. Кузмановића, почиње да излази други српски 
дечји лист Дечији пријатељ.”1

Трећи српски лист за децу издат је 1876. у Новом Саду, под 
називом Радован. Уредник овог листа био је Стеван Поповић. Он 
је покренуо часопис, по узору на немачке и мађарске часописе за 
децу и младе. То је био први илустровани лист поучног и забав-
ног карактера. Један од главних сарадника и дописника био је 
Јован Јовановић Змај, а овај часопис је био претходница за касније 
покретање листа Невен. Због материјалних потешкоћа часопис је 
престао да излази. Објављена су само четири броја овог часописа.

Године 1879. у Сомбору, излази часопис Голуб, који се издаје 
до почетка Првог светског рата. Уредник овог илустрованог 
часописа био је Јован Благојевић. Многи познати српски писци 
објављивали су радове у овом листу. Међу њима су Јован Дучић, 
Алекса Шантић, Војислав Илић, Бранислав Нушић, Милош 
Црњански и други.

Познати дечји писац Јован Јовановић Змај издаје часопис за 
децу Невен, јануара 1880. године у Новом Саду. До своје смрти, 
1904. године, био је уредник овог часописа. Часопис је излазио 
још неколико година после његове смрти. Жанровски веома раз-
новрстан, садржао је песме, приче, позоришне комаде, преводе. 
Неке илустрације биле су дела познатог сликара Уроша Предића. 
Часопис је објављивао и дела којa су стварала и сама деца. На 
почетку свог постојања био је намењен деци, али је касније при-
вукао пажњу и одраслих због Змајевог смисла за хумор и способ-
ности да споји поучно са забавним. Приче у сликама су излазиле 
у континуитету све до 1891. године. Након дугогодишње паузе 
Невен се поново објављује од 1898. године. Последњи број овог 

1  Милица Кисић, Библиографија српске дечје и омладинске птампе 1846‒1945 
(Београд: Народна библиотека Србије, 1986), 5‒10. 
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часописа изашао је 1908. у Новом Саду. Данас излази једном 
месечно, у пуном колору. Добитник је многих награда.

Први часопис за децу, који је објављен у Србији је Српче, 
издат 1881. године у Београду. Излазио је до 1886. године. Први 
уредник, издавач и власник био је Милош Поповић. Био је то 
илустровани часопис едукативног карактера. У њему су објављи-
ване песме, приче, загонетке и ребуси. Часопису су допринели и 
сарадници, значајни књижевници тог времена: Војислав Илић, 
Бранислав Нушић, Милован Глишић и други. Часопис је излазио 
једном месечно. 

У унутрашњости Србије од 1887. године па надаље, штам-
пани су листови за децу и омладину: Ђаче у Нишу, Ђачке новине у 
Лесковцу, Глас пиротске омладине, Напредна реч у Горњем Мила-
новцу, Наше новине у Пожаревцу. Најпознатији лист за средњо-
школце у то доба излазио је у Београду под називом Венац.

Часописи за децу су се оснивали и за време Другог светског 
рата. У Београду је 1944. године изашао први број листа Пио-
нири, за најмлађе у Југославији, са уредником Бранком Ћопићем. 
Објављено је петнаест ратних бројева. Излазио је и после рата, 
до 1964. године. Године 1944. излази илегални илустровани лист 
Пионир, за најмлађе у Срему, чији су уредници били Воја Нано-
вић и Милан Сегединац. 

Од 1945–1950. године објављује се Пионирски руководилац 
са уредником Чедом Вуковићем. Главни садржај биле су песме 
настале током Другог светског рата, теме везане за рат, изградњy 
новог друштва. „И поред великог броја дечјих листова, заправо 
је мали број њих имао књижевни концепт. Часописи у 40-им 
годинама испуњени су најчешће текстовима мале књижевне 
вредности – главне теме су рат, изградња новог друштва (пева 
се о подизању задружних домова, првомајским поворкама и сл.), 
критика капитализма и расне сегрегације. У 50-им годинама по 
књижевном значају издвајају се Пионири, у периоду када их је 
уређивао Д. Радовић, и часопис Змај, ова два часописа у највећој 
мери омогућавају продор модерног духа у књижевност за децу”.2 

2  Зорана Опачић, „Идеологија и књижевност у дечјој периодици половине 
XX века”, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце 
школског узраста: тематски зборник, (Врање: Учитељски факултт, 2013), 295. 
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У часопису Пионири објављују се многа позната Радовићева дела, 
Дизнијев стрип Алиса у земљи чуда и Андерсенове бајке. Часопис 
Змај је омогућио приказ најпознатијих дела из светске књижевно-
сти, имајући сталну рубрику о поезији и прози свих народа света. 
Поред ових часописа излазе и други значајни дечји листови: Поле-
тарац, Мали јеж, Политикин забавник, Кекец, Насмејане новине, 
Дечје новине, Тик-Так, Весела свеска, Мале новине, Радост, Цицибан.

Од забавних листова и часописа за децу који данас излазе, 
у Народној библиотеци „Радислав Никчевић” у Јагодини, најтра-
женији је Политикин забавник чији је оснивач и издавач Поли-
тика АД Београд. Први број Политикиног забавника изашао је 
28. фебруара 1939. године. Лист излази сваког петка, а главни и 
одговорни уредник је Зефирино Граси. „Политикин забавник је 
најчитанији магазин од 1939. године до данас, својеврстан лет у 
свет, а истовремено и поучан и забаван кроз стрип, науку, умет-
ност и енигматику”.3 Многи су уз њега расли и захваљујући њему 
израсли у ствараоце. Политикин забавник је у почетку штампан 
у облику дневних новина, а излазио је двапут недељно, уторком 
и петком. Забавник тренутно излази једном недељно, па је петак 
за многе дан који асоцира на куповину овог часописа.

Трећину Политикиног забавника чине стрипови, од којих су 
најпознатији Изногуд, Хогар страшни и Гарфилд. Лепоти часописа 
доприносе изузетне илустрације Добросава Боба Живковића. 
Главни садржај су чланци о науци, уметности, природи, историји, 
музици, интересантним догађајима из живота, често су писани 
у забавном духу. Забавник је 2006. године проглашен српским 
„супербрендом”. Политикин забавник добитник је Вукове награде, 
а поводом 80. рођендана добио је и химну.

Политикин забавник, лист уз које су одрастале бројне гене-
рације и који данас ужива култни статус у поп култури бивше 
Југославије, слави ове године 82. рођендан. Овај чувени часопис 
за све ове године, постао је институција за безграничну оданост 
свету детињства и најплеменитијим људским тежњама. Због свог 

3  Мона Цукић, Politikin Zabavnik slavi 82. rođendan: Kako su sankcije proterale 
Paju, Mikija i ostale Diznijeve junake. 24 sedam  https://24sedam.rs/kultura/
politikin-zabavnik-slavi-82-rodjendan-kako-su-sankcije-proterale-paju-mikija-
i-ostale-diznijeve-junake/ (преузето 15. 6. 2021). 
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едукативног карактера, добрих илустрација и знања које пружа, 
оставио је неизбрисив траг у одрастању и васпитању бројних 
генерација.

Електронски часописи за децу у Србији

Електронска публикација подразумева материјал рађен на 
рачунару или конвертован из штампаног у дигитални – машин-
ски читљив – формат, намењен за приказивање на екрану рачу-
нара.4 Електронска издања серијских публикација јављају се као 
резултат развоја информационих технологија, нарочито развоја 
интернета. Серијске публикације су у почетку биле доступне 
преко FTP5 или e-mail дискусионих листа,6 а са појавом интер-
нета од 1994. године користи се постојање web технологије.

Већину електронских часописа можемо пронаћи преко 
неког од интернет претраживача: Google, Yahoo!, Firefox, Safari, 
Internet Explorer, Edge, Opera, Mosaic, Netscape,  Navigator. Изда-
вачи електронских часописа пријављују своје презентације на 
што већи број претраживача и тиме омогућавају лакше пронала-
жење својих издања. Читаоцима су данас на располагању интер-
нет издања бројних дневних и недељних листова.

У Србији, последња деценија бележи објављивање многих 
дечјих електронских часописа као што су: Слова на струју – елек-
тронски књижевни часопис за децу и младе јагодинске Народне 
библиотеке, Различак – електронски часопис за нижу наставу ОШ 
„Хајдук Вељко” из Корбова, Чика Јова Змај – дечји часопис Деч-
јег културног центра Београд, Школски часопис Дигиталис ОШ 
„Свети Сава” из Сремске Митровице, Табла – интернет часопис 
за подстицање дечјег стваралаштва у издању Нишког креативног 
студија, Дечје искре – часопис за дечје уметничко стваралаштво 
крагујевачке Установе културе „Кораци” и други.

4  Љиљана Ковачевић, „Поздрав Гутенбергу! : е-публикације на Интернету и 
како их наћи”. Гласник Народне библиотеке Србије (2001): 263. 

5  FTP (File transfer protocol) – омогућава пренос датотека између два удаљена 
рачунара. 

6  Пјер-Мари Белбноа-Авиш, „Светионици у ноћи: истраживања о Интернету”. 
Годишњак Библиотеке Матице српске. (1998): 260‒267. 
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Као пример добре праксе може послужити дечји електрон-
ски часопис Слова на струју, који је настао 2012. године. Главни 
уредник, илустратор и писац је Пеђа Трајковић, Јагодинац, рођен 
у Kотору, 1956. године. Познат је као песник, драмски писац, реди-
тељ, карикатуриста. Настанак часописа Слова на струју може се 
повезати са књижевним часописом Гороцвет који је настао седам-
десетих година прошлог века, као школски лист ОШ „17. окто-
бар” у Јагодини. Касније, књижевник Селимир В. Милосављевић 
постаје издавач овог часописа, а преко 30 година био је његов 
главни уредник. Сазревањем идеје да Библиотека има потребе да 
се бави издавањем књижевног часописа за децу, долази до озбиљ-
није сарадње са ствараоцем, који уме са речима, цртежом, бојом. 
Библиотека постаје издавач Гороцвета. Након шест година напра-
вљен је заокрет у погледу концепције, естетских норми и садржаја, 
када се Гороцвет гаси и настаје књижевни часопис Слова на струју. 

Уредник и илустратор Пеђа Трајковић о настанку часописа 
Слова на струју, рекао је: „Основни мотив оснивања часописа 
Слова на струју био је покушај спајања савремених достигнућа, 
дигиталне револуције са традицијом и вредностима српских 
часописа за децу из времена када смо у тој области били непри-
косновени у Европи. Часопис је од самог почетка био регио-
налног карактера, позитивно прихваћен од стваралаца из свих 
земаља бивше Југославије одакле је имао сараднике, да би врло 
брзо почео да објављује и литерарна дела писаца за децу из целог 
света. Било је замишљено да на тај начин часопис створи неку 
врсту интерактивног односа са својим читаоцима”.7

Електронски часопис Слова на струју доступан је на сајту 
Народне библиотеке у Јагодини (http://jabooka.org.rs/pages/slova-
-na-struju) и до сада је објављено 40 бројева. Објављује се једном у 
три месеца, односно четири пута годишње. Сваки број има разли-
чите теме и писце и садржи мноштво квалитетне прозе, поезије 
и илустрација. У часопису се налазе дела познатих наших и свет-
ских аутора. Писац за децу Дејан Алексић је написао песму Слова 
на струју поводом објављивања јубиларног 20. броја часописа.

7  Пеђа Трајковић. „[Реч уредника]”,  Слова на струју. Народна библиотека 
„Радислав Никчевић”, Јагодина  http://www.jabooka.org.rs/product-category/
casopis/?orderby=date&lang=cir (преузето 17. 6. 2021).
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Слова на струју

Сложиће се они који чују:
Слова раде на душевну струју.

Пет година таква слова ређа
Тај азбучни електричар Пеђа.

Он их пушта, ал држи контролу
Док играју у свом струјном колу.

Електрична слова кад се јаве,
Мрак напушта замрачене главе.

Кад је тако – нека се и каже:
Памет светли од словне волтаже!
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Значај часописа за децу данас

Данас медији представљају појам који означава систем јав-
ног информисања, који служи за ширење вести и аудио-визуелног 
садржаја у сврху информисања, образовања, забаве становништва. 
Нема сумње да и традиционални и савремени медији делују на 
развој личности младих. У време доминације компјутера и интер-
нета, деца проводе много времена за рачунаром. Чак и они нај-
млађи пре науче да померају миша по екрану, него да држе оловку у 
руци. Савремено дете одраста у средини која је све мање природна, 
а све више окренута екранима и компјутерским технологијама. 

Генерације одрастају на другачији начин него раније. Сма-
њује се физичка активност и деца све мање бораве у природи. 
Недовољан боравак у природи негативно утиче на дечју машту, 
сужава њихове просторе за разне врсте имагинације. Деца су 
најчешће у седећем положају што неповољно утиче на њихово 
здравље. Развојем технологија, развила се и могућност читања 
новина или часописа онлајн. То је велика предност ако узмемо 
у обзир одрасле, пословне људе који немају времена да купују 
новине, већ имају могућност да на веома приступачан и брз начин 
прочитају вести или чланке из различитих листова. Међутим, 
родитељима се, из наведених разлога, препоручује да деци дају 
штампана издања часописа за децу, која могу да скрену пажњу са 
екрана на папир, како би још у детињству створили љубав према 
штампаним публикацијама.

Током детињства мозак и понашање детета подлежу низу 
промена, које су често непредвидиве. Ове промене се могу обли-
ковати уз помоћ маштовитих прибора, као што су дечји часописи 
који помажу да дете развија памћење и креативност, обогати реч-
ник, заволи читање. Изузетан је значај илустрација у мотивисању 
деце за читање текста. „Важност слике (илустрације) је веома 
наглашена у млађим разредима”.8 Повезаност слике са текстом 
мора бити јасна и прилагођена дечјем узрасту. Важно је истаћи да 

8  Дијана Љ. Вучковић, „О илустрацији у основношколској настави књижев-
ности“,  Књижевност за децу у науци и настави : зборник радова са научног 
скупа одржаног у Јагодини од 11-12. априла 2014, (Јагодина: Факултет педа-
гошких наука, 2014), 397-411.
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„илустрације самог уметничког текста (сцена, описа и догађаја) 
доприносе бољем схватању књижевног дела једино ако и саме 
имају врхунску уметничку вредност, па служе као нов и дубљи 
изазов читалачкој машти”.9 

У раду са децом могуће је применити стратегију испи-
тивања и обликовања читалачког хоризонта очекивања. Овај 
метод рада омогућава да деца која нису заинтересована постану 
активни учесници читања, који са интересовањем анализирају 
текст, учествују у разговору и доносе исправне закључке. У про-
цесу активног учења могу послужити књижевни текстови који се 
објављују у часописима за децу. Илустрације доприносе рецеп-
цији (прихватању и разумевању) књижевног текста отварајући 
нове хоризонте очекивања. 

Значај периодике је и у њеном васпитном утицају који се 
огледа у: 

•  развијању способности самообразовања и активном сти-
цању знања;

• афирмацији стваралаштва деце;

• формирању навике за коришћење штампе и књиге;

• развијању осећања деце и вољних особина личности;

• формирању погледа на свет;

• развијању смисла за лепо;

• организовању коришћења слободног времена.

Дечји часописи подстичу децу да посматрају и анализи-
рају свет око себе, стичу нова  знања из свих области људског 
стваралаштва. Ученици активно учествују у креирању садржаја 
дечјих листова објављивањем дечјих прозних, поетских и илу-
стративних радова. Разноврсним садржајем и богатим илустра-
цијама часописи за децу привлаче пажњу најмлађих читалаца, 
формирају навике за коришћење штампе и књига од најранијег 
детињства. Различити садржаји буде осећања, боре се за правду и 
истину, наглашавају добре поступке, критикују негативце. Путем  

9  Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, (Бео-
град: ЗУНС, 2006), 141.
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часописа деца се упознају са основним појмовима у естетици, 
уочавају разлику између правих вредности с једне стране, и 
шунда и кича са друге стране. Своје слободно време деца на нај-
квалитетнији начин користе дружећи се са штампом. „Не желећи 
да преценимо утицај штампе, ипак је морамо прихватити као 
један од најважнијих фактора у формирању личности и одређи-
вању њених базичних ставова и позиција. Морамо бити свесни 
да је она, у многоме инжењер људских душа и на информативном 
и на васпитном и на рекреативном пољу”.10

Закључак

Дечја штампа је корисна, пре свега за постизање опште 
културе и обавештености деце, подизање писмености и језичке 
културе. Развијају се умна снага и способност деце да објективно 
посматрају живот око себе. Дечја периодика се користи у настави, 
у раду слободних активности и у организовању слободног вре-
мена деце. Важан је сегмент у развијању функционалне писме-
ности и формирања дечјег читалачког укуса.

Задатак  библиотеке је да проналази праве садржаје, обо-
гаћује своје фондове и да их популарише. У сарадњи са настав-
ницима, васпитачима и родитељима библиотекари треба да 
подстакну децу на читање и периодичних публикација, да ана-
лизирају и бележе позитивна искуства.
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Тhe occurrence and importance of children's periodical 
publications 

Abstract: his work presents the characteristics of children’s magazines, the 
origin and development of children’s periodicals in Serbia and the impor-
tance of children’s magazines. In France, in 1757, the irst children’s literary 
magazine, Dečji magazin is created. During the 19th and 20th centuries, 
the following magazines were published in Serbian language: Školski list, 
Dečji prijatelj, Radovan, Golub, Neven and many others, whose existence 
signiicantly inluenced the development of young readers who, in addition 
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to poems and stories, could ind a theatrical pieces, translations, riddles, 
rebuses, crossword puzzles and more. Editors, publishers and associates who 
were more prominent Serbs of that time, made a signiicant contribution to 
the development of the periodicals of that time. During the 20th century, 
the topic of the magazine changed, so the main topics were war, criticism 
of capitalism and building a new society. In the twenty-irst century, the 
magazine also moved to online media. An example is certainly electronic 
literary magazine for children and youth - Slova na struju from the Public 
Library „Radislav Nikčević” in Jagodina. By reading magazines, children 
develop creativity and imagination, form a view of the world, develop beau-
tiful feelings, and spend quality free time. here are also magazines that use 
their concept to airm the creativity of students and thus encourage them 
to become creators of various contents. 

Key words: children’s literature, children’s periodicals, electronic magazines, 
newspapers, children, public library.
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„ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА” НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
ПОЖЕГА

Сажетак: У овом раду говоримо о услугама и активностима које је 
Народна библиотека Пожега уврстила у свој редован програм, а које 
су по много чему иновативне и актуелне. Приказани су програми из 
претходног периода рада Библиотеке, а који су повезани са еколошком 
тематиком, али и сви они који су формално уобличени у „Зелену библи-
отеку”. Приказана је улога библиотеке у образовању најмлађих као и 
подизање свести одраслих у вези са очувањем и заштитом животне 
средине, популарисањем УН Агенде 2030, која је посвећена Циљевима 
одрживог развоја и промовисањем здравих стилова живота. Прено-
симо наша искуства из свакодневне праксе са амбицијом да их користе 
и друге библиотеке и да у будућности будемо део организоване мреже 
зелених библиотека у Републици Србији.

Кључне речи: зелена библиотека, библиотека семена, циљеви одрживог 
развоја, зелена писменост, екологија, заштита околине.

Народна библиотека Пожега је програме и активности који 
су сада део „Зелене библиотеке” уврстила као услуге у свој редован 
рад, пре свега на Дечјем одељењу, још пре петнаестак година. У 
оквиру „Летњег програма читања”, који припремамо за најмлађе 
током летњег распуста ради подизања њихових читалачких ком-
петенција, готово неизоставно су биле укључене и теме из области 
екологије. Наша намера била је да на забаван и неформалан начин 
образујемо будуће генерације и укажемо им на важност бриге о 
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заштити природе и очувању околине у којој живе, и што је још 
важније, околине у којој тек треба да живе и раде. 

Како бисмо радионице учинили животним, реалним и прак-
тичним користили смо већ успостављену сарадњу са многоброј-
ним институцијама, школама и вртићем, удружењима и професи-
оналцима из нашег града. Они су сопствена професионална знања 
и искуства преносили деци и то из области као што су очување 
природе и биодиверзитета, посматрања птица и очувања угро-
жених животињских врста, употреба рециклираних материјала и 
штедња енергије. Резултате заједничког рада, као што су на при-
мер кућице за птице, заједно смо постављали по целом граду, те је 
тако наше ангажовање постало видљиво свим члановима локалне 
заједнице. Били су то почетни кораци у подизању еколошке свести 
наших најмлађих корисника. Увидели смо да потреба за таквим 
образовањем постоји и да смо ми кроз активности библиотеке 
успели да допунимо оно што често не може да се нађе у редовним 
школским плановима због њихове преобимности.

Потврда да је тема актуелна и да је неопходно да се и библи-
отеке, на разноврсне начине, баве екологијом дошла је и из наше 
међународне струковне организације. ИФЛА је најпре основала 
Радну групу посвећену одрживости, а она је од ове године постала 
и званично Секција за очување околине, одрживост и библио-
теке (he IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section’s ‒ 
ENSULIB). На њиховој страници, а у оквиру Ифлиног сајта, могу 
се пронаћи информације о укључивању библиотека у „зелене” 
програме као и дефиниција самог термина „зелена библиотека”. 
Према дефиницији из Онлајн речника за библиотечке и инфор-
мацијске науке (Online Dictionary for Library and Information Science 
(ODLIS), наводи се да су зелене библиотеке „зграде дизајниране 
тако да се умањи негативан утицај на природно окружење и 
повећа квалитет у самој унутрашњости уз коришћење природних 
грађевинских материјала и биоразградивих производа, штедњу 
енергије и ресурса (воде, електричне енергије, папира) као и одго-
ворно поступање са отпадом (рециклирање) итд.”1

1  Reitz, J. M. Online dictionary for library and information science. [citirano: 2021-
09-05]. Dostupno na: http:// https://www.ila.org/g/environment-sustainability-
-and-libraries/ila-green-library-award/. 
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Оваква дефиниција зелене библиотеке која се односи на 
изградњу библиотечких зграда, према наведеним принципима, 
допуњена је већ у следећем пасусу, где се наглашава друштвена 
улога библиотеке као и њена одговорност као водеће установе 
која пружа услуге, активности и пројекте и чини доступном лите-
ратуру за подизање свести о одрживости. Од 2016. године ова 
Радна група, сада званично и Секција, додељује библиотекама из 
целог света престижну награду ИФЛА Награда за зелену библио-
теку (he IFLA Green Library Award) за њихове напоре на подизању 
еколошке свести и знања у овој области. На сајту се могу наћи 
образложења за библиотеке које су већ награђене претходних 
година, а из којих се могу искористити многобројни примери 
добре праксе.

Када говоримо о првом делу дефиниције тј. о самој згради, 
мало је вероватно да можемо да испунимо наведене стандарде 
јер је опште познато да радимо у веома ограниченом простору и 
старој, ненаменски зиданој згради. Наш део „Зелене библиотеке” 
односи се заправо на други део, а то је наша улога у процесу 
имплементирања иновативних услуга за све кориснике и сугра-
ђане, али и тежња да се ми као библиотекари у нашем простору 
понашамо одрживо и да се бринемо о штедњи и рационалној 
потрошњи.

Имали смо одличан пример из нашег непосредног окру-
жења. Наиме, у Хрватској је, на иницијативу Друштва књижни-
чара Истре и Билогоре, још од 2011. године започет пројекат 
који је окупио неколико библиотека које су назване „Зелене 
књижнице”. Циљ њиховог пројекта била је едукација јавности 
и ширење свести о одрживом друштву и потреби за заштитом 
животне околине. Они су редовно одржавали пројекције доку-
ментарних филмова, трибине, предавања и анимирали библи-
отекаре из Хрватске да се прикључе пројекту и оформе мрежу 
„Зелених књижница”.

На основу претходних искустава, сопствених, али и ових 
примера добре праксе из света, одлучили смо да формално разви-
јемо сличан модел под називом „Зелена библиотека”. Прилаго-
дили смо визију онога што желимо да радимо нашим условима и 
потребама наших корисника. Наша циљна група су првенствено 

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                                                                САВРЕМЕНИ ТОКОВИ                   КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
                 Скоковић Д. и др. ,,Зелена библиотека Народне библиотеке Пожега”, 233–244



236

најмлађи – деца и млади, али и сви остали заинтересовани, без 
обзира на старосну доб. Као свој први задатак поставили смо 
доступност стручне литературе и информација на једном месту и 
за то нам је послужио простор малог предулаза на Дечје одељење. 
Трансформисали смо тај кутак у место где се могу пронаћи савети 
из пољопривреде, екологије и одрживости. Само опремање про-
стора углавном је дело самих библиотекара и дародаваца који су 
препознали актуелност идеје. Идеја да од старог библиотечког 
каталога настане „Библиотека семена” представљала је право 
изненађење за наше кориснике, али и ширу јавност, која је за њу 
чула путем медија. 

Интересовање и могућност да привремено позајме семе 
цвећа, поврћа и зачинског биља, те да када одгаје биљку сачу-
вају семе и врате га у библиотеку, било је изненађујуће велико. 
На самом каталошком ормару сместили смо и нашу малу зелену 
башту под специјалним светиљкама које помажу раст биља. Тако 
су деца свакодневно могла да посматрају како биљке расту, али и 
да заједно са библиотекарима о њима брину. Обрадовани нашим 
новим пројектом јављали су се и други дародавци па смо простор 
оплеменили малом баштом UrbiGo, повезаном телефоном, где уз 
помоћ апликације бринете о биљкама у капсулама. Пројекат је 
почео да се развија и идеје су се надовезивале. Наше радионице 
посвећене су различитим темама и припремљене су за предшкол-
ску, основношколску децу, али и за гимназијалце.

У оквиру пројекта Зелена библиотека већ од њеног осни-
вања, организовали смо осам тематских радионица које су осми-
шљене тако да код деце и младих развијају свест о битности одр-
живог развоја и заштите животне средине. Трудили смо се да 
кроз активности појаснимо и приближимо деци одређене био-
лошке процесе и еколошке проблеме, наравно уз свесрдну помоћ 
стручњака. Одржане су радионице са следећим називима: 

• Пут једног семена и mini greenhouse,

• Пут семена Љутка, Смешка и Стидљивка,

• Љутко, Смешко и Стидљивко се селе у нови дом,

• Мали баштовани и семе пасуља,
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• Микробиље Зелене библиотеке,

• Здрава ужина и микробиље у оброку,

• Земљишта су разна, имамо кисела, неутрална и базна,

• Бајка о Ружи,

• Предавање о сузбијању амброзије и алергијске реакције,

• Зашто пчеле морамо да чувамо?

Код деце смо пробудили велико интересовање тако да смо 
их за даље информисање, са радошћу, упућивали на доступну 
стручну литературу. Кроз реализацију ових активности постиг-
нути су сазнајни и васпитни циљеви код деце: богаћење дечјег 
сазнања о објективној стварности кроз упознавање и уочавање 
разних плодова воћа и поврћа, посматрање фаза раста семена, 
бележење процеса клијања, развијање свести о здравом начину 
исхране, богаћење сазнања о начину спремања здраве ужине и 
развијању свести о потреби отварања дечје кухиње у школама, 
упознавање са плодовима тропског воћа као и њихова здрав-
ствена примена, начин сађења из семена и све то уз обиље пра-
вилно коришћене стручне литературе и видео презентација.

Активности су захтевале бројна средства за рад како би 
деци сам процес био занимљив, очигледан и како би им помогао 
да што боље овладају материјом и касније научено примене у сва-
кодневном животу. Користили смо: стаклене теглице, епрувете, 
микроскоп, посуде за клијање, разне врсте аутохтоних семена 
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биљака, проклијала семена цитруса, земљу за сађење, лакмус 
папир за испитивање земљишта, 9% алкохолно сирће, соду бикар-
бону, од алата ашов, нож за чишћење, канте за узимање узорака 
земљишта, пластичне подметаче, блендер, дигиталну вагицу.  

Места за одржавање активности била су на отвореном, 
јер су нам временски услови то дозвољавали. Због поштовања 
епидемиолошких мера трудили смо се да највећи део активно-
сти спроведемо на отвореном, у природи и на платоу испред 
Дечјег одељења Народне библиотеке Пожега, дворишту дечјег 
вртића и на обали реке Скрапеж. Све радионице су међусобно 
биле повезане, свака је добро припремљена и осмишљена као 
микро-артикулација активности. Као добар пример навешћемо 
једну од активности као и видео прилог који се може пронаћи на 
инстаграм профилу zelena_biblioteka2021 , а који могу да послуже 
библиотекарима у практичном раду са децом. 

      

Очитавањем ових кју-ар кодова можете погледати кратке 
десетоминутне филмове постављене на Youtube платформу, a који 
приказују најзанимљивије делове наших радионица.

Представљамо вам детаљан приказ једне од активности 
тј. како ће он изгледати у приручнику који већ припремамо за 
издавање.

Пример: Активност: Земљишта су разна, имамо кисела, 
неутрална и базна

Циљ: Богаћење сазнања о киселости земљишта и начину 
узимања узорака за испитивање као и основним методама испи-
тивања. Разумевање важности параметара ПХ киселости за пра-
вилан раст и развој биљака.

Средства: ашов – радно тело до дубине 30 cm; нож за 
чишћење; кофа ; папир; земља; тегла; 2 пластична подметача; лак-
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мус папир за испитивање; пластичне посуде; дестилована вода; 
сирће 9%; сода бикарбона; блендер; дигитална вагица; литера-
тура: Еколошке радионице, 55 експеримената из природе, Школ-
ски ботанички атлас.

Учесници: ученици 7. разреда ОШ ,,Петар Лековић” Пожега

Трајање активности: 90 минута

Место одржавања активности: обала реке Скрапеж, плато 
испред Дечјег одељења Народне библиотеке Пожега

Предлог тока активности: Ученици са наставницом и 
библиотекаром одлазе у природу на реку Скрапеж. Ашовом 
ваде грумен земље до дубине 30 cm, затим уз равну ивицу рупе 
поново забоду ашов под правим углом од површине до дубине 
30 cm. Пажљиво изваде ашов са земљом, тако да земља остане 
на ашову када се он хоризонтално положи. Затим по земљи која 
је на ашову, ножем направе ,,каиш-траку” ширине од 2 cm до 
3 cm по средини ашова. Остатак земље која је на бочним стра-
нама ашова одбаце, а средишњу траку земље убаце у кофу. Овај 
поступак понове на 10 до 15 места равномерно распоређених по 
целој површини парцеле. Потом земљиште у кофи добро изме-
шају, уситне веће грудве земље и избаце биљне делове. Не одстра-
њују камење уколико га има у узорцима јер је важно да оно буде 
заступљено у количини као што се налази у земљишту. Затим 
поново промешају земљу у кофи и 1kg земље одвоје у пластичну 
кесу, остатак баце. Ову количину земље носе у библиотеку јер 
она представља просечан узорак потребан за даљу анализу коју 
ће обавити у Зеленој библиотеци. 

Све време један од ученика води записник и уноси податке 
о узорку. Наводи локалитет одакле зе узима узорак, затим време 
узимања узорка, визуелни опис земљишта, дубину са које се узима 
узорак. На платоу испред Дечјег одељења, уколико временски 
услови то дозвољавају, ученици се деле у четири групе како би 
спровели експеримент тј. анализу земљишта и одредили њену PH 
вредност. Деле узорак донет са терена на три дела. Прва група за 
поступак одређивања PH реакције земљишта користи поступак 
са 9% сирћетом. Узимају кашику земље, стављају је у мању пла-
стичну посуду и прелију је малом количином сирћета. Посматрају 
реакцију. Уколико је земља неутрална доћи ће до врло слабог 
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пенушања. Код киселог земљишта неће бити промена. Међутим 
ако је земљиште базно јавиће се реакција, која се огледа у бурном 
пенушању, а то је показатељ да сирће реагује са базама из земље. 
По интензитету стварања мехурића (пенушању) утврђују да ли 
је реч о слабијем базном или базном земљишту. Што више има 
пенушања земљиште је базније. Друга група изводи поступак са 
содом. Кашику земље стављају у мању пластичну посуду и пре-
лију содом раствореном у води. Неутрално и базно земљиште 
неће реаговати, док ће кисело земљиште реаговати и доћи ће до 
пенушања. Што је пенушање јаче и бурније то је и киселост земље 
већа. Трећа група узорак земљишта очисти од ситних гранчица и 
каменчића и у пластичној посуди раствори у дестилованој води 
у размери 1:1 тј. 50 mg земље помеша са 50 ml дестиловане воде. 
Такав раствор земљишта процеде кроз неколико слојева газе 
или кроз филтер. Затим у профилтриран раствор потопе траку 
лакмус папира и сачекају неколико минута да папир промени 
боју. Добијену боју упоређују са бојом на скали од 0 до 14, и на 
тај начин још прецизније добијају вредност PH реакције земљи-
шта. Један део узорка земљишта стављају на стаклену подлошку 
и посматрају састав земљишта под микроскопом. 

Док траје активност ученици добијају податке, чињенице о 
реакцији земљишта, о појму киселости земљишта, о просечном 
узорку земљишта... У разговору деца сазнају да кисела земљишта 
нису погодна за гајење већине биљака, па је потребно да таква 
земљишта поправљамо. Деца сазнају да су деценијска испитивања 
показала да земљишта киселе реакције су јако распрострањена 
у Србији чак преко 60% је киселих земљишта и да својом про-
дуктивношћу постају ограничавајући фактор биљне производње 
што значајно утиче на очување околине.

Стаза здравља и знања – Читај и шетај

Други сегмент наше Зелене библиотеке односи се на тежњу 
да децу  подстакнемо да што више времена проводе на отвореном, 
у покрету и на свежем ваздуху. Подржавамо заједничко читање 
одраслих и деце. Породично читање формира доброг читаоца, а 
посебно је значајно да се тај процес започне што раније. У оквиру 
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нашег Међународног фестивала сликовница Чигра ове године 
отварамо стазу здравља и знања. То је пројекат који смо назвали 
Читај и шетај. У парку, на отвореном, постављамо осамна-
ест сталака са изложбеним делом, који ће бити место за сталне 
поставке целовитих сликовница, а по потреби користићемо га и 
за друге изложбене поставке намењене за заједничке породичне 
посете. На тај начин желимо да подстакнемо, не само заједничко 
читање, већ и боравак деце на отвореном, без дуготрајног дру-
жења са различитим екранима. Да би прочитали целу сликовницу 
деца ће шетати од једног до другог сталка. Већ крајем месеца сеп-
тембра 2021. године излажемо прву сликовницу – Јежеву кућицу 
од Бранка Ћопића у издању Креативног центра. Планирамо да 
на свака три месеца постављамо нове сликовнице. Стаза Читај и 
шетај предвиђена је као још један од начина да допремо до што 
бројније најмлађе читалачке публике у нашем граду и да помог-
немо да квалитетне сликовнице буду доступне баш сваком детету.

SDG Book Club Serbia

Добро је познато, у стручним библиотечким круговима 
да је већ неко време најзахтевнија узрасна група за развијање и 
очување читалачких навика она у тинејџерском добу. Бројним 
активностима покушавамо да допремо до њих и учинимо да буду 
активни корисници библиотеке. Приказујемо вам један успешан 
пример из праксе који је повећао број тинејџера у библиотеци. 
Оснивањем читалачког клуба за младе под називом SDG Book 
Club Serbia желели смо да их, пре свега, окупимо око животних 
тема, подстакнемо на читање и размишљање и изазовемо инте-
ресовање за актуелне теме одрживог развоја.

Инспирисани успешном сарадњом са школама у нашем 
граду а поводом упознавања и промовисања УН Агенде 2030 
и циљева одрживог развоја на нашем централном тргу, као и 
у оквиру Гимфеста (сајам науке у нашој Гимназији) одлучили 
смо да се активно посветимо упознавању средњошколаца са 
свих 17 циљева и значајем који имају за опстанак човечанства и 
унапређење квалитета живљења у будућности. Кроз сарадњу са 
професором српског језика и књижевности Маријом Јеверичић  
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започели смо окупљање гимназијалаца у оквиру читалачког 
клуба, с намером да их упознамо са сваким од циљева и то тако 
што ће тражити примере у делима стране и домаће књижевности, 
правити приказе прочитаних књижевних дела, а затим их пред-
ставити вршњацима. Прва два циља одрживог развоја, о глади 
и сиромаштву, представљали су добар почетак за истраживање 
књижевних дела, њихову обраду, али и инспирација за ликовно 
изражавање и настанак нових сликовница са том тематиком, а 
затим и превод текстова који су млади сами написали и то на 
четири светска језика, која уче у школи уз велику помоћ својих 
професора страних језика. Вест о оснивању нашег читалачког 
клуба и активностима које смо организовали објављена је на зва-
ничном сајту Уједињених нација. Наш читалачки клуб посвећен 
темама повезаним са циљевима одрживог развоја је први такав 
клуб основан у Србији. Са поносом истичемо да смо примере из 
рада нашег клуба приказали на вебинару и постеру на овогоди-
шњој конференцији Америчког удружења библиотекара.
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Све наше активности у оквиру Зелене библиотеке биле су 
изузетно медијски пропраћене – на националној и локалној теле-
визији, радију и дневним новинама. Наша новостечена искуства 
несебично смо делили са свима онима који су препознали библи-
отеку као важно место за промовисање ових значајних животних 
тема.

Наш план је да све спроведене активности додатно надогра-
ђујемо, да осмишљавамо нове услуге за што више корисника свих 
доби. Желимо да сва стечена искуства поделимо са колегама кроз 
програме сталног стручног усавршавања, како бисмо им олак-
шали примену у пракси, а ускоро ћемо припремити штампани 
приручник за библиотекаре са детаљним описима реализованих 
активности. Наша визија је ширење мреже зелених библиотека, 
затим размена искустава и праћење светских токова кроз импле-
ментацију иновативних пракси у нашим библиотекама.
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„Green Library” of the Public Library of Pozega

Abstract: In this paper we are dealing with new innovative services and 
activities that we implemented in regular programs at Pozega Public Library. 
We recommend programs we have been implementing for last iteen years 
that involved ecology themes and the environmental protection and those we 
reshaped as „green library”. We show the new role of library in the process of 
education of children and carrying out programmes for adults to contribute 
to the preservtion of environment as well as sustainability and promotion of 
UN Agenda 2030 and healthy styles of living. We ofer our new experiencies 
from our everyday praxis that we would like to share and our intention is 
to collaborate with other libraries in establishing future network of green 
libraries in Serbia.

Keywords: green library, seed library, sustainable development goals, green 
literacy, ecology, environmental protection.

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                                                                САВРЕМЕНИ ТОКОВИ                   КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
                 Скоковић Д. и др. ,,Зелена библиотека Народне библиотеке Пожега”, 233–244

 
    
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Примљено: 30. јуна 2021.
Исправке рукописа: 14. септембра  2021.

Прихваћено за објављивање: 15. септембра  2021.



245

Викторија Елмвуд1 077.5:070.11
Лојола Универзитет, Њу Орлеанс 077.5:174

НОВИНАРСКИ ПРИСТУП: ОЦЕЊИВАЊЕ ВЕБ-ИЗВОРА  
У ДОБА МАСОВНЕ ДЕЗИНФОРМИСАНОСТИ2

Сажетак: Обуци процене веб-извора неопходан је нов приступ јер је 
интернет преплављен изворима дискутабилне вредности и мотива-
ције. Новинарски метод увели су стручњаци за К-12 образовање.3 Он 
избегава когнитивну двојност контролне листе и ослањање на непро-
зирне термине и концепте. Уместо тога, препоручује корисницима да 
примене шест новинарских питања (Шта, Ко, Где, Када, Како и Зашто) 
како би оценили доступне веб-изворе. Овакав приступ је отворен, дис-
курзиван и аналитичке је природе, а од корисника тражи да у оквиру 
процене размотри и контекст потребне информације и потенцијално 
коришћење извора.

Кључне речи: оцењивање интернет извора, педагогија информационе 
писмености, библиотечка упутства, образовање, доживотно учење

Новинарски приступ: Оцењивање веб-извора  
у доба масовне дезинформисаности

Дигитални медији су и даље примарно средство за дистри-
буцију и приступ информацијама у 21. веку, те је стога нужно 
неговање свести о информационој писмености. Овакав импера-
тив едукације корисника на више нивоа налази се наспрам ака-

1  Сва права лиценцирана су под „Creative Commons Attribution-NonCommer-
cial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)”. 

2  Превод дела: Victoria Elmwood, „he journalistic approach: Evaluating web 
sources in an age of mass disinformation”, Communications in Information Lite-
racy, 2020, 14(2), 269–286. https://doi.org/10.15760/comminfolit.2020.14.2.6 
(преузето 26. 3. 2021).

3  К-12 education – Амерички просветни радници често користе овај којим 
обухватају целокупно основно и средње образовање, од вртића или 1. 
разреда формалног школовања, па све до средњошколског образовања (12. 
разред).

ПРЕВОДИ



246

 

4  Jonathan Ostenson, „Reconsidering the checklist in teaching internet source 
evaluation”, portal: Libraries and the Academy, 2014, 14(1), 33–50. http://doi.
org/10.1353/pla.2013.0045. 

5  Infosphere – метафизичко царство информација, података, знања и комуни-
кације, насељено информационим целинама које се називају информацио-
ним организмима (inforgs).

6  Lisa Janicke Hinchlife, Allison Rand & Jillian Collier, “Predictable informa-
tion literacy misconceptions of irst-year college students”. Communications 
in Information Literacy, 2018, 12(1), 4–18. https://doi.org/10.15760/commin-
folit.2018.12.1.2.  „First-year experience survey: Information literacy in higher 
education”, Library Journal, 2017, https://s3.amazonaws.com/WebVault/research/
LJ_FirstYearExperienceSurvey_Mar2017.pdf.

Miriam J. Metzger, „Making sense of credibility on the web: Models for evaluating 
online information and recommendations for future research”, Journal of the 
American Society for Information Science and Technology, 2007, 58(13), 2078–
2091. https://doi.org/10.1002/asi.20672. 

демског појма знања и потребе за грађанском одговорношћу у
функционалној демократији. Снага утицаја друштвених мрежа,
онлајн ширење паметно прикривеног плаћеног садржаја, као
и погрешне информације и дезинформације, стално анализи-
рање података и алгоритми као одреднице начина дистрибуције
информација – све то указује на хитну потребу за ефикасним и
приступачним методама подучавања информационе писмености.

  Иако се дигитална информациона писменост учи још од
појаве широке употребе интернета у домаћинствима, начини
обуке постали су софистициранији,4  а потреба за педагошким
методама  које  одговарају  еволутивној  инфосфери5  и  даље
постоји. Овај рад одговара на ту потребу, предлажући свестрану,
једноставну наставну методу која може да се користи за широк
спектар публике, од деце основношколског узраста, па до оних
који су посвећени доживотном учењу.

  Mнога истраживања о информационој писмености обухва-
тају опажања корисника о сопственим способностима, праксу у
стварном животу и педагошке приступе које користе предавачи.
На пример, знамо да корисници непрекидно прецењују сопствену
способност разликовања висококвалитетних и неквалитетних
информација6. Лиса Хинчлиф је изоловала специфична уверења
студената прве године, која сугеришу на хитну потребу за упут-
ством о процени веб-извора. Наиме, они сматрају да је Гугл довољан
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истраживачки алат и да су извори на отвореном интернету при-
кладни за рад на факултету.

Исцрпна статистичка анализа 53 научне студије, коју је 
радио Халид Махмуд,7 показала је да прекомерно самопоуздање 
почетника може да допринесе одвраћању студената од тражења 
помоћи библиотекара у истраживању. Чак и средњошколски 
наставници показују прекомерно самопоуздање у способности да 
доследно препознају висококвалитетне доступне информације.8

Као да претходна истраживања нису била довољно обес-
храбрујућа, нова показују да су корисницима потребне смернице 
за развој приступа процени који се не састоји од једноставног 
идентификовања или лоцирања површних знакова. Предавачи 
треба да помажу корисницима да развију софистициранију свест 
о кључним показатељима поузданости.9 Недавно је Стенфордска 
образовна група за историју (SHEG) открила да 52% средњошко-
лаца није преузимало додатне кораке у проналажењу иницијал-
ног контекста видео-снимка изборне преваре који је обмањујуће 
означен.10 Две трећине ученика није препознало да је термин 
„спонзорисани садржај” еуфемизам за „плаћено оглашавање”, 
а готово нико (96%) није препознао сукоб интереса кад је реч о 
веб-страници о климатским променама коју спонзоришу чел-
ници индустрије фосилних горива. 

 7  Khalid Mahmood, „Do people overestimate their information literacy skills? A 
systematic review of empirical evidence on the Dunning-Druger efect”, Commu-
nications in Information Literacy, 2016, 10(2), 199–213, https://doi.org/10.15760/
comminfolit.2016.10.2.24. 

 8  Rune Andreassen & Ivar Bråten, “Teachers’ source evaluation self-eicacy pre-
dicts their use of relevant source features when evaluating the trustworthiness 
of web sources on special education”, British Journal of Educational Technology, 
2013, 44(5), 821–836. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2012.01366.x 

 9  Lucia Mason, Andrea Anahi Junyent & Maria Caterina Tornatora, “Episte-
mic evaluation and comprehension of web-source information on controver-
sial science-related topics: Efects of a short-term instructional intervention”, 
Computers & Education, 2014, 76, 143–157. https://doi.org/10.1016/j.com-
pedu.2014.03.016. 

10  Joel Breakstone, Mark Smith, Sam Wineburg, Amie Rapaport, Jill Carle, Mar-
shall Garland & Anna Saavedra, „Students’ civic online reasoning: A national 
portrait”, Stanford History Education Group & Gibson Consulting, 2019, https://
purl.stanford.edu/gf151tb4868.
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Временом су се развијали приступи у подучавању кори-
сника да пронађу квалитетне информације, али недовољно брзо. 
Значајан изазов у осмишљању ефикасних методологија наставе 
била је потреба за балансом између мањка времена за обуку 
(као и мањка времена самих корисника) и потребе за сложеном, 
темељном анализом извора. Овај чин уравнотежења послужио је 
као кључни замајац за стални развој подучавања технике вред-
новања веб-извора, а педагошка методологија, коју овај рад заго-
вара, одговара и на те потребе. Иако овај метод не може да реши 
проблем балансирања захтева за временом и темељитошћу, он 
даје предлоге начина којима се поменути изазов може ублажити.

Кратка историја евалуације

Најранији модели за подучавање евалуације веб-извора 
воде до Џима Капоуна,11 који је дао списак предмета или особина 
који би указивали на квалитет информација на веб-локацији. 
Иако је количина информација која се налазила на интернету 
пре више од 20 година немерљива са количином коју он садржи 
данас, и даље је била значајна. Важна разлика између тог тре-
нутка и данашњег тренутка била је количина технолошког знања 
и вештина, неопходних за опстанак на мрежи – препрека чије је 
савладавање олакшало искорењивање мање легитимних извора. 
Међутим, квалитет извора не мора нужно да буде условљен ква-
литетом дизајна и одржавања веб-странице.

Рани спискови за процену подстакли су кориснике да 
примете детаље попут назива домена, присуства „мртвих” лин-
кова, јасно идентификованог вебмастера са контакт подацима и 
баланса између слика и текстуалног садржаја.12 Дакле, најранији 
приступи стављали су акценат на површинске особине које су 
се углавном бавиле квалитетом саме веб-странице, а не њеним 
садржајем. Иако те особине помажу у просуђивању структурал-

11  Jim Kapoun, „Teaching undergrads web evaluation: A guide for library instru-
ction”, College & Research Library News, 1998, 59(7), 522–523. https://doi.
org/10.5860/crln.59.7.522. 

12  Vaughan C. Judd, Lucy I. Farrow & Betty J. Tims, „Evaluating public web site 
information: A process and an instrument.”, Reference Services Review, 2006, 
34(1), 12–32. https://doi.org/10.1108/00907320510631571. 
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ног квалитета, тачности и одржавања сајта, нису толико корисне 
у оцени квалитета и порекла извора.13

Реагујући на усвојене приступе у форми спискова, Марк 
Меола сматра да процена треба више да се бави садржајем извора, 
него површинским особинама. Меола, између осталог, позива да 
корисници поткрепе информације једног извора тражећи те исте 
информације у другим изворима. Иако је његова критика наишла 
на широко одобравање, тенденција ка преиспитивању мање реле-
вантних особина веб-извора наћи ће се у приступима процени 
и 2014. године. Специјалисти за образовање попут Остенсона 
(2014) наставили су да заговарају примену контролних листа. 
Нешто другачији приступ пружа Миријам Мецгер (2007), препо-
ручивши процену мотивације корисника и приступе различитог 
интензитета у складу са нивоом мотивације. Препоручени скра-
ћени процеси евалуације извора у неким су случајевима прагма-
тична стратегија која штеди време.

Ипак, Капоунов метод контролног списка дао је основу за 
смисленије процене – каснији модели и даље су помињали неке 
особине узете у обзир у прошлости: идентитет и повезаност аутора, 
сврху која је мотив објављивања информације, као и било које 
врсте оглашавања на сајту. Међутим, како је интернет постао демо-
кратичнији развојем ЦМС-а14 (попут Вордпреса – Wordpress), као 
и развојем друштвених мрежа и високо доступне опције хостинга 
домена, предавачи су настојали да осмисле квалитетније начине 
процене, уводећи парадигму акронима евалуације веб-страница.

Развијени критеријуми за развој информационог  
пејзажа (почетак 2000-их)

Прожимајући ЦРААП (CRAAP) тест први пут је израдила 
Сара Блејксли са тимом библиотекара-предавача на Калифор-
нијском универзитету 2004. године. Тест је упаковао специ-
фичне, детаљне критеријуме у мнемотехнику сачињену од пет 

13  Marc Meola, „Chucking the checklist: A contextual approach to teaching under-
graduates web-site evaluation”, portal: Libraries and the Academy, 2004, 4(3), 
331–344. https://doi.org/10.1353/pla.2004.0055. 

14  CMS (енгл. Content Management System) – систем за управљање садржајем.
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особина које су кључни показатељи информационог интегри-
тета и употребљивости информације. Данас су ти критеријуми 
добро познати предавачима информационе писмености: важење, 
поузданост, ауторство, тачност и сврха.15 Иако овај тест оцртава 
добро дефинисан скуп релевантних атрибута, он је и даље кон-
тролни списак, формат који може да омете квалитативну про-
цену због да/не природе могућих одговора (Остенсон, 2014). 
Тест тражи од корисника само да идентификују одсуство или 
присуство квалитета, што спречава дубље трагање и ограничава 
когнитивне задатке на вештине размишљања нижег реда. Важно 
је рећи и да се на тренутној страници ЦРААП теста (коју одржава 
библиотека Меријам на Калифорнијском универзитету) признаје 
ограничење овог модела. Корисници су упозорени да се не осла-
њају искључиво на контролне спискове при оцени веб-страница, 
чак и када су побројане ставке најсофистициранији критеријуми. 
Иако и сами творци признају његове евидентне мане, овај тест 
је и даље значајан напредак у процени информација. Лакоћа са 
којом се примењује овај сажет али софистициран контролни спи-
сак представља очигледну корист, јер су други слични тестови 
застарели и незграпни за употребу. Поврх тога, важно је и то да 
се корисницима представљају комплексни концепти попут аутор-
ства и тачности, нарочито ако успешно схвате њихово значење.

Природа критеријума који чине ЦРААП тест потенцијално је 
ограничавајућа као и код ранијих таквих приступа. Значења важења 
и сврхе могу бити јасна, али концепти попут тачности и поуздано-
сти нису непосредно приметни, нарочито не почетницима. 

На пример, није ли поузданост крајња процена коју кори-
сник покушава да установи – више него аспект процене? Tачност 
може да означава различите ствари – у зависности од дисциплине 
или поља. И ауторство је трновит критеријум зависан од кон-
текста који је можда тешко објективно утврдити без разматрања 
употребе извора у датом пројекту. Све те потенцијалне сиве зоне 
сугерисале су потребу за даљим развојем приступа у педагогији 
веб-евалуације. Новије методе треба да постану квалитативније, 
а предодређена (или могућа) употреба извора треба да се инте-
грише у процес евалуације.

15  CRAAP – currency, reliability, authority, accuracy, and purpose.
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Спретни, свестрани и прилагођени корисницима  
(касне 2000. па надаље)

Тренутно истицање процеса над исходом вуче корене из 
ранијих критика. Џад и др. (2006) дају приоритет и контексту, 
и процесу, као циљевима процеса евалуације. Од почетка скеп-
тична према способности корисника да врше сложене когнитивне 
задатке, Мецгерова (2007) препоручује приступе са различитим 
нивоима интензитета и сложености према мотивацији кори-
сника. Кендас Дал16 препоручује Меолину парадигму као одговор 
на широку доступност и последичну употребу нерецензираних 
извора. Она ставља акценат на потребу корисника да у процес 
оцене извора уврсте и контекст његове употребе, дозвољавајући 
тако да неакадемски извор буде прихватљив за употребу у неким 
академским контекстима.

Током 2010-их година и даље се позива на холистичкији 
приступ, а новије критике повезују процесно оријентисану, 
квалитативну праксу процене са развојем вештина критичког 
мишљења.17

Џенифер Филдинг18 је изнела приступ „бочног читања” – 
термин настао у раду Вајнбурга и МекГруа19 који се односи на 
коришћење паралелних извора како би се истражила позадина 
датог извора. Кевин Сибер20 наглашава важност наоружавања 
корисника способношћу независног размишљања, тврдећи да 

16  Candice Dahl, „Undergraduate research in the public domain: he evaluation of 
non-academic sources online”, Reference Services Review, 2009, 37(2), 155–163. 
https://doi.org/10.1108/00907320910957198. 

17  Dianne Cmor & Xin Li, “Beyond Boolean, towards thinking: Discovery systems 
and information literacy”, Library Management, 2012, 33(8/9), 450–457. https://
doi.org/10.1108/01435121211279812.

18  Jennifer A. Fielding, „Rethinking CRAAP: Getting students thinking like fact-c-
heckers in evaluating web sources”. College & Research Library News, 2019, 
80(11), 620–622. https://doi.org/10.5860/crln.80.11.620. 

19  Sam Wineburg & Sarah McGrew, „Lateral reading: Reading less and learning 
more when evaluating digital information”, Stanford History Education Group 
Working Paper, 2017, https://doi.org/10.2139/ssrn.3048994. 

20  Kevin Patrick Seeber, „Teaching “format as a process” in an era of web-scale dis-
covery”, Reference Services Review, 2015, 43(1), 19–30. https://doi.org/10.1108/
RSR-07-2014-0023. 
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„подучавање мора бити усмерено на неговање вештина критичког 
мишљења, а не на то како се извршавају задаци и да процена мора 
бити квалитативна” (стр. 19). Овакав став одражава вредности 
Асоцијације универзитетских и истраживачких библиотека21 – 
Оквир за едукацију информационе писмености. И Стибер (2015) 
и Остенсон (2014) наглашавају важност формата (жанра) извора, 
како би корисници научили да смислено размишљају о проце-
сима који стоје иза његове објаве на интернету.

Истовремено, истраживачи и даље имају потребу за једно-
ставним, лако применљивим приступом22. Неки су предвидели 
и одговорили на ова два наизглед непомирљива захтева израдом 
модела акронимских процена који комбинују приступ корак-
-по-корак (који подсећа на контролне спискове) уз подстицање 
темељитије, сложеније анализе извора. Управо о таквом моделу 
је и овај рад.

Новинарски приступ

Корени тога што се назива новинарским (истраживачким) 
приступом могу се наћи у радовима Жанга23 и Бенџис-Смола и 
других.24 Међутим, његова најранија инкарнација води до обра-
зовног технолога Кејти Шрок25 која користи класична питања 
професионалних новинара – Шта, Ко, Када, Где, Зашто и Како. 

21  „Framework for information literacy for higher education”, Association of College 
and Research Libraries, 2015, http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework. 

22  Candice Dahl, „Undergraduate research in the public domain: he evaluation of 
non-academic sources online”, Reference Services Review, 2009, 37(2), 155–163. 
https://doi.org/10.1108/00907320910957198. 

23  Shenglan Zhang, Nell K. Duke & Laura M. Jiménez, „he WWWDOT approach 
to improving students’ critical evaluation of websites”, Reading Teacher, 2011, 
65(2), 150–58. https://doi.org/10.1002/TRTR.01016. 

24  Candice Benjes-Small, Alyssa Archer, Katelyn Tucker, Lisa Vassady & Jennifer 
Resor Whicker, “Teaching web evaluation: A cognitive development appro-
ach”, Communications in Information Literacy, 2013, 7(1), 39–49. https://doi.
org/10.15760/comminfolit.2013.7.1.133. 

25  Kathy Schrock, “E-valuating the web: Six questions to help you decide which 
Cable in the Classroom sites are suited to your needs”, Cable in the Classroom 
Magazine, 2001, https://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/07_01_
cic.pdf. 
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Новинарски приступ почео је да се развија и пре ЦРААП теста, 
предлажући другачији метод оцене веб-избора. Тешко је тачно 
датирати њену шему јер датум наведен на тренутно доступној 
онлајн брошури варира од 2001. до 2018. године. Овај приступ 
користи пет од шест новинарских питања (изостављено је питање 
Како) за главне критеријуме на основу којих се ради анализа  
веб-странице.

Новинарски модел је значајан јер се фокусира на анализу 
извора више него на поједностављено добро/лоше оцењивање 
које практикују мнемонични приступи. Шрокина верзија укљу-
чује неколико питања у оквиру пет поглавља и корисницима 
може да буде тешко да их испрате без коришћења приручника. 
Ипак, новинарски приступ вредан је пажње због врсте питања 
која не захтевају једноставне да/не одговоре.

Радећи на пољу образовне психологије и Жанг и др. (2011) 
користили су новинарска питања. Преузели су питања Ко, Зашто и 
Када, али нагињу и ка питању Како - трудећи се да наведу кориснике 
да размисле о томе како ће користити неки извор. Бенџис-Смол и 
др. (2013) користе теорију когнитивног развоја као надахнуће за 
приступ, који (попут приступа Шрокове) пружа корисницима пет 
од шест новинарских питања. Схвативши да су млади наклоњенији 
дуалистичком „исправно/погрешно” виђењу информација, навели 
су кориснике да идентификују особине прописаних „добрих” и 
„лоших” локација пре него што су зaтражили од њих да трећу веб-
-страницу процене из другог, аналитичнијег угла.

За разлику од рада Бенџис-Смола и др. (2013), остатак овог 
рада представиће детаљнији скуп могућих питања која стоје иза 
сваког новинарског питања, мапирајући вештине коришћене у 
разматрању сваког од њих, у оквиру АЦРЛ 

26 и кроз ревидирану 
Блумову таксономију.27 Мапирањем новинарског приступа кроз 
постојеће скупове широко признатих образовних циљева који се 
користе у високом образовању и у окружењу К-12, овај рад покушава  

26  ACRL (Association of College and Research Libraries) – Асоцијацијa универзи-
тетских и истраживачких библиотека.

27  Lorin W. Anderson & David R. Krathwohl (Eds.), A taxonomy for learning, 
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives 
(Longman).
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да олакша и распространи усвајање новинарског модела. Додају 
се и два додатна аспекта која се односе на питање Како, као и 
на поменуту проширену расправу о разматрањима иза сваког 
новинарског питања.

Модел

Поред позивања на многе оквире информационе писме-
ности, новинарски приступ укључује и ревизију Блумове так-
сономије из 2001. године, нарочито когнитивне задатке При-
мене, Анализе и Оцене (вештине размишљања вишег реда28). 
Тражећи од корисника да примене модел којим ће истражити 
различите аспекте извора (Анализа) и утврдити његову приме-
реност (Оцена), овај приступ захтева од њих да вежбају вештине 
размишљања нижег и вишег реда. Фокус је на квалитативној ана-
лизи и избегавању „да/не” питања и тражи више ангажовања, али 
истовремено пружа процедуру и мнемотехнику која може да се 
користи на свим образовним нивоима. Рашчлањена су питања 
и проблеми укључени у сваки аспект и за сваки од њих позивају 
се АЦРЛ оквири и Блумове вештине.

Једна од тешкоћа у подучавању процене веб-извора је пре-
власт различитих типова или жанрова извора. Поред традицио-
налних новинских чланака, приказа књига или блога, корисници 
наилазе и на беле књиге, подкасте, видео-клипове, презента-
ције… Многи се с њима срећу можда први пут у академском кон-
тексту, па предавачи треба да потраже разне врсте извора које ће 
користити за обучавање корисника да одговарају на новинарска 
питања. Коришћење скупа података помоћу којег ће се утврдити 
ко стоји иза извора не само да може да научи кориснике да раз-
матрају професионалне акредитиве, већ може да се користи и за 
анализу садржаја извора и за поимање ауторства. Исти скуп може 
да се користи и за дискусију о важности критеријума тачности 
над питањем Када. 

Коришћење правих веб-извора на којима ће корисници 
вежбати новинарска питања наглашава практичну природу 
процене веб-извора, а истовремено ће се срести са различитим 

28  HOTS – higher order thinking skills.
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информационим жанровима и облицима. Да би корисницима 
дали више времена за обраду нових врста извора, предавачи 
треба да размотре примену технике обрнуте учионице. Давање 
објашњења новинарских питања у виду домаћег задатка пре изво-
ђења обуке може да дâ корисницима више времена за истражи-
вање основних појмова овог евалуативног модела. Тако би током 
наставе корисници могли да примене основне принципе овог 
приступа на изворима које одаберу предавачи. 

Шта?

Распоред примене новинарских питања није важан, али 
започињање питањем  о томе које је врсте неки извор ефикасан 
је приступ, јер у великој мери усмерава наставак процене. Кад 
корисник зна да ли је извор енциклопедијски унос, писмо уред-
нику, презентација или подкаст, он зна шта се очекује од таквог 
извора и коме су информације намењене. Узевши у обзир разли-
чите могућности и ограничења врсте извора, корисници треба да 
размисле о сврси њиховог стварања и одговарајућој употреби у 
њиховом раду. Корисници треба да развију већу свест о разли-
читим врстама извора. Кључни изазов са којим се предавачи 
сусрећу јесте борба корисника са препознавањем и описивањем 
непознатих типова извора.

Оквир „Стварање информације као процес” АЦРЛ-а нај-
директније се пресеца са овим аспектом, јер разумевање таксо-
номије типова извора представља основну свест о различитим 
типовима који се користе. Оквир „Истраживање као упит” може 
да помогне корисницима да схвате да су позадински извори 
кључни за процес истраживања као и извори према којима их 
они упућују, без обзира на то шта ће се наћи у библиографији.

На крају, разматрање релативне прикладности врсте извора 
тражи од корисника да се укључе у „Претраживање као страте-
шко истраживање”.

Иако ће се, узевши у обзир врсту извора, вероватно акти-
вирати само мисаоне вештине нижег нивоа Блумове таксономије 
(Разумевање и Примена), овај задатак је први корак већег аналитич-
ког поступка који позива на најосновнију вештину размишљања  
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вишег реда (ХОТС) – Анализу. Сам поступак представља енер-
гичан налет на две од три вештине размишљања вишег реда – 
Анализу и Евалуацију. Вештина на врху таксономске пирамиде 
Стварање – корелира са циљем истраживачког пројекта, тј. 
сакупљањем и унапређивањем постојећих идеја и информација 
о некој теми.

Ко?

Раније методе процене представљају продуктивнији 
приступ. Оне наглашавају критеријум ауторства тражећи од 
корисника да открије идентитет говорника. Ауторство подра-
зумева позитивну/негативну оцену аутора извора, али настоји 
да подстакне и редуктивни фокус на одсуство/присуство одре-
ђених академских или професионалних квалификација и рад-
ног искуства. Циљ није да се корисници обесхрабре да утврде 
важне детаље о аутору, већ да се охрабре да поставе питање које 
представља темељнију процену идентитета аутора и његовог 
односа према теми. Свакако треба да се размотре акредитиви и 
искуство аутора, али даје се више могућности да се увиди како 
су други фактори повезани са садржајем и сврхом извора. На 
пример, аутор са веб-странице о медицинској етици клонирања 
и има препознатљиву теолошку припадност може да делује као да 
представља ограничено гледиште. Но, процена ће бити боља кад 
корисници открију да је он доктор медицине или председавајући 
организације која је посвећена етици у медицини. 

Извори са више аутора (саговорника) траже да се кори-
сници потруде да пронађу информације о више особа или орга-
низација. Могућност да више људи говори у слободно доступним 
дигиталним изворима наоко чини задатак тежим. Тражећи од 
корисника да упознају ауторе и организације које финансирају 
њихов рад, постиже се то да на уму имају одређеног говорника 
док читају извор, уместо да му дају или не дају овлашћења.

Најочигледнији оквир на који се овде позива је „Ауторство је 
изграђено и контекстуално”; ипак, корисници ће развити веће разу-
мевање оквира „Стипендија као разговор” када проуче позадину 
аутора, тј. његово место у заједницама које негују професионални  
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дискурс. Блумове вештине које се овде вежбају су Анализа и 
Оцена; корисници анализирају различите аспекте идентитета 
аутора или уредника како би проценили њихов однос према теми 
коју обрађују.

Када?

Утврђивање важења извора један је од најлакших аспеката 
за процену, али степен ревидирања мрежних извора може да ком-
пликује ствар. Корисници могу да наиђу и на изворе који немају 
датум, па треба да нађу начине за процену релевантне старости 
извора, као што је случај са недатираним ПДФ-овима. Специфич-
ност интернета је присуство коментара читалаца, који помажу 
да се успостави горња граница за датум објављивања, а исто-
времено корисницима дају свест о читаоцима који расправљају 
о информацијама уместо да их виде као херметички изоловане 
од других текстова.

Одељак са коментарима може да збуни почетнике узимајући 
у обзир првобитни датум коментарисаног извора. Коментари 
се позивају на оквир „Стипендија као разговор”, наглашавајући 
да извори углавном не настају у вакууму. Предавачи ће можда 
желети да подстакну кориснике да размотре шири историјски 
контекст и близину датума објављивања главним историјским 
догађајима. На пример, запис на блогу који се појавио у данима 
након 11. септембра требало би да се оцењује не само у погледу 
старости, већ и у контексту објављивања у хронолошком односу 
са кључним светским историјским догађајима. Зато, тамо где је 
релевантно, предавачи могу да користе ово питање као повод 
за увођење кључне разлике између примарних и секундарних 
извора.

Позива се и оквир „Информација има вредност”. Као резул-
тат разматрања питања Када, корисници даље развијају свест о 
вредности актуелнијих информација у односу на мање актуелне 
или о вредности информација створених у време одређених дога-
ђаја. Разматрајући коментаре читалаца, корисници могу да се 
укључе у анализу разговора позивајући се на Блумову вештину 
размишљања вишег реда – Анализу.
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Где?

Ово питање служи за подвлачење повезаних појмова 
публике и сврхе, а истовремено у први план ставља социјални 
контекст процеса објављивања. Утврђивањем мисије органи-
зације, њеног управног одбора и уредника који су укључени у 
процес објављивања, корисници схватају да постоје вишеструки 
интереси који подстичу објављивање и одржавање слободно 
доступних веб-извора. Повећана пажња публике може помоћи 
корисницима кад читају информације за читаоце са значајнијим 
нивоом специјализације. Ако студент чита чланак у часопису са 
отвореним приступом, који је пронашао на ПубМед-у,29 веро-
ватно ће имати очекивања о томе колико тај извор може бити 
користан.

Повећана свест о природи одређеног места објављивања 
може да помогне кориснику да приоритизује које изворе треба 
да укључи/искључи из истраживачког пројекта, у зависности од 
фокуса рада. Рецимо, студентски пројекат о природи имиграци-
оног закона у САД после 2009. године можда не мора превише 
да се фокусира на техничке третмане предмета чија су публика 
већински високо специјализовани читаоци. Уместо тога, кори-
сник може да интегрише изворе који одговарају циљу пројекта, а 
да истовремено утврди да потичу из довољно поузданих публи-
кација. Коришћење информација са веб-странице организа-
ције посвећене помагању имигрантима у сналажењу у правном 
систему, уместо информација из правног часописа, у овом случају 
може да буде добар избор.

Оквири који највише подсећају на питање Где су „Претра-
живање као стратешко истраживање” и „Информација има вред-
ност”. Корисници истражују организације које омогућавају објаву 
извора и морају да утврде вредност извора у односу на потребе 
пројекта. Разматрање овог питања може подстаћи кориснике да 
додатно разјасне обим и природу својих пројеката. Такође, разми-
шљање о пореклу извора може да створи свест о библиографским 
информацијама неопходним за документовање извора. Овде се 

29  ПубМед – бесплатан претраживач који приступа Medline (Систем анализе 
и проналажења медицинске литературе на мрежи) бази података.
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активира Блумова вештина Разумевања, али и вештина Анализе, 
јер се разматрају примереност публике и мотивација организа-
ције која одређене изворе чини доступним на интернету.

Зашто?

Сврха дистрибуције извора може да варира, а често место 
издавања (Где) и врста извора (Шта) дају значајне трагове о томе. 
Зато се питање Зашто оставља за касније. Анализирајући Зашто 
неког извора, корисници треба да узму у обзир и ауторе и изда-
ваче. Могу да траже разлоге за састав и доступност извора, али 
треба их подстаћи да размотре материјалније разлоге. На пример, 
студија коју финансирају порески обвезници, а коју је урадила 
владина организација или прималац гранта, може бити објављена 
на веб-страници агенције као услов везан за то финансирање. 
Онлајн књига или рецензија извора може да има двоструку сврху 
процене предмета и промоције његове продаје. За разлику од 
тога, зборници са онлајн конференција и чланци у научним часо-
писима са отвореним приступом могу да представе или сумирају 
нове идеје у одређеном пољу, а истовремено олакшавају професи-
онални дискурс. Рецимо, чланак о најбољим начинима успоста-
вљања јавне мултимедијалне емисије можда не садржи нове идеје 
о механици светлости или звука, али садржи практичне савете о 
подешавању или иновативним деловима хардвера… 

Овај аспект тражи од корисника да размотре оквир 
„Информација има вредност”. Постављајући питања о мотива-
цији за писање и дистрибуцију информације, корисници оцењују 
њену употребну и/или новчану вредност. Корисници виде на делу 
и оквир „Стипендија као разговор”, разматрајући зашто аутори 
улажу толико труда у објављивање извора. Иако је највиша обу-
хваћена Блумова вештина Разумевање, разноликост мотивација 
које треба разумети може да буде сложена.

Како? #1

Прво питање Како разматра како је подржан извор, тра-
жећи од корисника да испитају истраживање и ставове које је 
аутор интегрисао у извор. Корисници могу да вежбају ово питање 
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тако што ће гледати белу књигу или новински чланак и утвр-
дити како њихови аутори користе спољне изворе. Статистички 
доказ, на пример, може да се користи за утврђивање постојања 
или јачине тренда, док се сведоци као извор цитирају да би 
представили одређено становиште догађаја. Тако се сведочење 
стручњака може користити за пружање ауторитативне процене 
проблема. Понекад врста извора може да одреди како он треба да 
се користи; енциклопедијски уноси углавном се користе само за 
основне информације. Напослетку, корисници могу да науче како 
да открију пристрасност у случајевима када аутор неуверљиво 
умањује снагу извора који износи супротан аргумент.

Утврђујући како аутор ступа у контакт са спољним мате-
ријалима уграђеним у извор, корисници стичу слику о томе како 
могу да се ангажују са материјалом који истражују. Са питањем 
Како поклапа се оквир „Стипендија као разговор”, али и „Претра-
живање као стратешко истраживање”. Испитујући како аутори 
примењују спољне изворе, корисници могу постати свесни више-
гласне и често разлазне природе добро истраженог производа. 
Идентификујући начине на који аутори рукују радом других 
(оквир „Информација има вредност”), корисници могу да почну 
да размишљају о томе како би могли да интегришу истраживање 
у своје радове.

Како? #2

Друго питање Како објашњава како се извор може кори-
стити у раду корисника. Значајан је додатак приступу обуке про-
цене веб-извора, јер наглашава употребу уместо мантре „про-
нађи, процени, употреби” коју промовише већина приручника. 
Иако извор можда неће ући у библиографију, корисницима ће 
бити корисно да схвате да су ти извори пресудни за долажење до 
других извора. То им помаже да истраживање виде као процес, 
а не као производ, а тај став им може помоћи да се прикључе 
сложенијим пројектима.

Корисници могу имати користи од разматрања могућих 
употреба извора: да служи као пример или илустрација, податак/
доказ, позадина/резиме, идентификовање тачака контроверзе; 
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дефинисање кључне особине или концепта; предлагање аргуме-
ната или контрааргумената; увођење теорије… Размишљање о 
изворима као структурно битним за пројекат подстиче кори-
снике да их користе као алате чија је сврха унапређивање соп-
ственог размишљања о темама које обрађују. Корисници који су 
научени да инструменталније размишљају о изворима склонији 
су томе да чине боље изборе.

Оквири са којима се овде срећемо су „Информација има 
вредност” и „Стипендија као разговор”. Корисници мисле да 
извори имају одређене употребне вредности и, користећи их, 
укључују се у разговор створен стипендијом. Тај последњи аспект 
односи се и на највишу вештину Блумове шеме – Стварање – јер 
тражи од корисника да планирају да интегришу изворе онако 
како су то чинили и аутори које су посматрали. При одабиру 
извора које ће користити, корисници морају да размотре и при-
кладност избора за употребу у пројекту, а то је активност која 
позива Блумову вештину Процене.

Постоји утисак да нису сва ова питања једнака. На нека 
питања – на пример, Ко и Када – почетницима ће бити лакше да 
одговоре. Чак и тамо где је тешко утврдити идентитет аутора или 
тачан датум објављивања, мање је вероватно да ће за та питања 
бити потребно постојеће знање или помно испитивање садржаја 
извора. Питања Шта и Како траже постојање свести о различи-
тим врстама извора, тј. постојанији поглед на стварни садржај. 
Свесност о различитим врстама извора и о томе како аутори 
примењују спољне изворе вероватно представља знање које кори-
сници још нису савладали и захтеваће дужу праксу од оне која 
се може постићи током једне сесије обуке.

Да би олакшали корисницима да развијају ово знање, пре-
давачи ће можда тражити од њих да претходно погледају презен-
тацију или брошуру која објашњава новинарски приступ, како 
би дошли на обуку спремни да се укључе у расправу о примени 
различитих питања на дате изворе. Боља опција би била да пре-
давач одабере веб-изворе различитих врста који представљају 
уобичајене изазове за почетнике. У обрнутој учионици кори-
сници могу да напишу размишљања у којима оцењују изворе без 
коришћења јасног модела процене. Онда би, током обуке, те исте 
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изворе могли да користе за пример како се проналазе информа-
ције које ће им помоћи да одговоре на свако од кључних питања.

Такав план рада пружио би корисницима прилику да уве-
жбају процес процене, истовремено их упознајући са новим 
врстама извора. Пошто су се већ упознали са изворима пре обуке, 
вероватније је да ће корисници продуктивно дискутовати исти-
чући начине на које су аутори користили спољне изворе у сво-
јим радовима. Овај педагошки приступ олакшава развој свести 
о врстама извора, као и о томе како се они могу користити, што 
је предзнање које захтева новинарски приступ.

Закључак

Ова дискусија изражава даље усавршавање обуке процене 
веб-извора која се обликовала у 21. веку, а чији приступ није 
стриктно оцењивачки, већ је дискурзиван и аналитичан, као 
резултат фокусирања на опис и употребу специфичну за кон-
текст. Кључна корист новог приступа лежи у његовој отворено-
сти – у избегавању да/не питања и добрих/лоших оцена. Важно је 
и његово уграђивање веома једноставних критеријума и питања 
која је лако разумети и запамтити, што га чини доступним мето-
дом за кориснике у широком спектру образовних нивоа.

Предност високоаналитичког процеса процене је то што 
омогућава темељитије разматрање извора, али то доноси и нове 
недостатке. Један од примарних недостатака ове методе је њена 
исцрпна, потенцијално дуготрајна природа. Иако је у теорији 
једноставан, овај начин процене захтева време и упорност да би 
се применио у потпуности, а то обично фали просечном кори-
снику. Једноставност питања и релативна лакоћа с којом се могу 
позивати надокнадиће когнитивно оптерећење које изазива дуга 
истрага. Што више праксе корисници стекну са овим приступом, 
примењиваће га брже и спретније, изостављајући неке критери-
јуме када виде да други дају довољно уверљиве доказе за поуздану 
пресуду.

Друго ограничење новинарског приступа је то што се тражи 
познавање различитих врста извора и њихове потенцијалне упо-
требе. План обуке који намерно користи врсте извора за које 
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је мање вероватно да су познати корисницима може помоћи у 
изградњи те свести, истовремено уводећи евалуациону методо-
логију и процес.

Даљи кораци, неопходни за ширење ове методе, могу да 
укључе и предлоге о томе како је треба практично применити 
у стварним учионицама. Извођење истражног процеса из света 
теорије у свет праксе, попут оног које су урадили Бенџис-Смол 
и др. (2013), помоћи ће да се идентификују могућа подручја за 
даљи развој и унапређење.
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Abstract: A new approach to teaching web source evaluation is necessary 
for an internet that is increasingly littered with sources of questionable 
merit and motivation. Initially pioneered by K–12 educational specialists, 
the journalistic model avoids the cognitive duality of the checklist and a 
reliance on opaque terms and concepts. Instead, it recommends students 
apply the six journalistic questions of what, who, where, when, why, and 

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                                                                                                 ПРЕВОДИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
 Елмвуд В. ,,Новинарски приступ: оцењивање веб-извора у доба масовне дезинформисаности” 

(превела Анђелија Лазић), 245–266



266

how when evaluating freely available web sources. his approach outlines an 
evaluative procedure that is open-ended, discursive, and analytic in nature 
as opposed to formulaic and binaristic. It also requires students to consider 
both the context of the information need and a source’s potential use as 
central to its evaluation.
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instruction, higher education, secondary education, primary education, 
lifelong learn.

Превела Анђелија Лазић 

Дом културе „Студентски град”, Београд

                                    
                                        

                                               
 

                                               
 

                                                                                                 ПРЕВОДИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
 Елмвуд В. ,,Новинарски приступ: оцењивање веб-извора у доба масовне дезинформисаности” 

(превела Анђелија Лазић), 245–266

 
    
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

Примљено: 30. априла 2021.
Прихваћено за објављивање: 12. јула  2021.



267

Корак библиотеке 6/2021

Морис Бракхаге1  021:004.9

БИБЛИОТЕКА – ПРЕОКРЕТ У ДОБА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

(Die Bibliothek – Wandel in Zeiten der Digitalisierung,  
Bibliothek in Zukunt, 2017, str. 16–19)2

Коме још ово није познато? Крочите у библиотеку и одмах 
вас запахне пријатан мирис папира, старе лектире и часописа. Али, 
уместо полица с књигама, ту су екрани и шалтер за информације. 
На месту где очекујемо да ћемо видети само књиге и часописе, све 
чешће у регалима сусрећемо збирке медија. Због тога нам се намеће 
питање у којој мери се ово, наводно, безвременско место, подвргло  
дигитализацији и колико ће се у будућности променити.

Библиотеке у својој пређашњој форми, под великим су 
притиском. У време интернета, за библиотеку се има све мање 
разумевања. Она већ дуго не представља место за истраживања 
из области науке и пружања информација. Управо зато је млађа 
генерација све мање посећује, а њена сврха и опстанак у дру-
штву доводи се у питање. Из тог разлога ће библиотеке у блиској 
будућности морати да се мењају и то постепено, не радикално. 
Промена која је тренутно на водећем месту, уочава се код збирки, 
које библиотеке нуде својим корисницима. Већ деценијама, оне 
поред књига и часописа нуде и музичке CD-ове, DVD-јеве, или 
чак и видео игре. Али, најзначајније од свега су електронске 
књиге, којима се све више придаје значај и које имају огроман 
удео при изнајмљивању. У блиској будућности и медији ће, као 
извори, имати све већу важност. Зато ће се вероватно библиотеке 
у будућности све више окретати дигитализацији.

С тим у вези може да се замисли структурирана збирка 
видео снимака. Многи видео снимци су већ доступни на мрежи, 

1  Brakhage, Morris.
2  Електронска књига Bibliothek in Zukunt, налази се у Open-Access-Re po si to-

rium Техничког универзитета у Хамбургу, налази се на интернет страници:  
https://doi.org/10.15480/882.1425 
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али су често измењени и представљају се ван контекста. Неки од
њих су приказани неуверљиво и са погрешним информацијама.
Један сређени библиотечки каталог могао би да буде од помоћи.
Корисник би могао да се образује уз помоћ објашњења на видео
снимцима и сматрао би их сигурним изворима.

  Могло би да се замисли и то да библиотеке имају улогу
да повезују књижевност и медије. Тако би лектира као целина,
могла да се искомбинује са видео-снимком на којем се налазе
објашњења са описним текстом и са коришћеним подацима.
Процесом умрежавања у целом свету, значајно ће се променити
сервисне услуге у библиотекама.

  У будућности ће библиотеке преузети значајну улогу посред-
ника у преношењу информација, који ће радити из позадине. То
значи да ће библиотеке обезбедити потребну инфраструктуру и
јаче повезати већ постојеће информације са интернета са својим
сервисним информацијама. Ово нарочито долази до изражаја при
претраживању и код коришћења онлајн-каталога.

  Дигитализација ће пресудно променити и опрему и распо-
ред просторија у библиотеци. Пошто многе научне публикације у
будућности више неће бити доступне у штампаном облику, а већ
постоји велики број електронских књига, потреба за простором у
библиотеци ће се значајно смањити. Тај простор може да послужи
и у друге сврхе. Већ сад постоји тренд да све више људи долази
у библиотеку с намером да тамо сконцентрисано учи или ради.
Исто тако и многе групе траже групне просторије у библиотеци.
Поред тога, ту су и радионице, као и кафеи.

  Посматрано у целости, библиотека будућности ће бити
пространија и комуникативнија. Слично интернету, који је увек
доступан, за нестрпљиве кориснике би било згодно када би и
библиотеке биле доступне независно од радног времена. На
питање, да ли ће у будућности постојати библиотека која је увек
отворена, или нека са дужим радним временом, није једноставно
дати одговор.

  Иако друштво све више тежи ка дигитализацији, потребно
је  да  и  даље  постоји  књига  у  штампаном  облику,  јер  и  даље
постоје људи којима је драже да узму у руку књигу да би на тај
начин радили. Аналогне књиге често омогућавају бољи преглед
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везан за комплексност теме, јер се одмах види дебљина и опрема 
књиге. Каталог библиотеке будућности садржаваће мешавину 
дигиталних и аналогних медија.

Поред радних просторија и просторија за пружање инфор-
мација, модерна библиотека би требало да понуди и организује 
редовна предавања и промоције. Само на тај начин ће остати 
централно место за размену информација из домена науке, поли-
тике и културе.

Закључно можемо да кажемо да оптимална библиотека 
будућности треба да буде централна контактна тачка за оне који 
су жељни знања. Без обзира на умрежавање и дигитализацију, 
традиционална улога библиотеке ће се задржати и у будућности. 
Библиотеке, као прво, имају улогу да пронађу, сакупе и задрже  
научне информације, а као друго, да обезбеде модеран сервис за 
ефектно коришћење научних информација. На тај начин се добија 
одговор на егзистенцијално питање о библиотекама будућности. 

превела с немачког Јелена Поповић
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Ирена Зечевић
Библиотека Матице српске 
irena.zecevic.bp@gmail.com

Александар Радовић
Библиотека Матице српске
araddovic@gmail.com

ЈУБИЛАРНИ БРОЈ „ГЛАСА БИБЛИОТЕКЕ”

Глас библиотеке: часопис за библиотекарство. Главни и 
одговорни уредник Богдан Трифуновић. Бр. 25/2019. Чачак: 
Градска библиотека „Владислав Петковић-Дис”, 191 стр.

Неговање завичаја и културне 
историје свог краја важна је мисија 
сваке библиотеке. Градска библиотека 
„Владислав Петковић Дис” у Чачку  је, 
спроводећи у дело ту дугогодишњу 
мисију, крајем 2020. године, објавила 
25. број часописа Глас библиотеке. 
Годинама градећи свој углед, редакција 
је, у сарадњи са запосленима, имала 
пред собом важне циљеве и изазове 
и истрајала у настојању да испоштује 
високе библиотечке стандарде. Јуби-
ларни 25. број Гласа библиотеке чине 
занимљиви текстови претежно зави-
чајних аутора, запослених у поменутој библиотеци, који су дали 
своје виђење и одговоре на различите стручне теме, а прилози су 
сврстани у рубрике: „Угао”, „Наслеђе”, „Поглед” и „Библиографија”.

Рубрику „Угао” чини неколико прилога, а отвара га Тамара 
Јанковић, текстом „Попис радова Гласа библиотеке: (бр. 1/1988 – 
бр. 24/2018)”, којим хронолошки даје преглед садржине претходна 
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24 броја часописа. Уз осврт на само оснивање, његове покретаче 
и осниваче, уређивачку политику и концепцију, као и напомену 
да се од шестог броја променио поднаслов из Часопис за савре-
мено библиотекарство у Часопис за библиотекарство, ауторка 
наглашава да су претходна 24 броја садржала преко 250 струч-
них радова, који документују рад бројних националних установа. 
Попис јединица урађен је у хронолошком низу, пратећи редослед 
садржаја у часопису.

У Рубрици „Угао” налазио се и текст Маријане Матовић 
„Шапат векова: библиотека најстаријег универзитета у свету Ал 
Каравијјин у Фесу (Мароко)”, којим је започет серијал „Библио-
теке Оријента”. Ауторка се најпре осврнула на далеку прошлост 
арапско-исламске цивилизације, арапске и персијске учењаке и 
њихова револуционарна открића у разним научним областима. 
Током „три најмоћнија царска калифата” (632–1258. године), 
остварени су продори у астрономији и астрологији, геометрији, 
оптици и медицини, што је довело до развоја писмености у арап-
ском свету на коју је утицала и производња папира. Развојем 
исламске писмености утемељен је култ књиге и библиотекâ не 
само у Багдаду већ и у Каиру, Кордоби и Толеду. Први велики 
исламски владар Марока Мулај Идриз Први основао је најста-
рији царски град на свету – Фес (између 789. и 808. године). У 
наставку текста Маријана Матовић пише о Фатими Ал Фихри 
(Фихрији), рођеној Тунижанки, која је доласком у марокански 
град Фес утицала да се град упише на културну мапу планете 
(изградила је џамију и медресу Ал Каравијјин које, од 859. године, 
постају центар вере и науке). Од џамије до Универзитета Ал 
Каравијјин и библиотеке у његовом саставу прошли су векови, 
а комплекс установа је, од 1963. године, део образовног система 
Марока. Ауторка текста подсећа читаоце и на друге угледнике 
арапске културе називајући Фатиму Ал Фихри (Фихрију) женом 
са визијом. Текстови о библиотекама старог света унапређују 
наша сазнања о књижевној култури у временима која претходе 
стварању славног Универзитета у Болоњи (1088). 

Текстом „На путу ка новим идејама”, библиотекарке Градске 
библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку, Наташа Крива-
чевић Поповић и Маријана Лазић обогатиле су рубрику „Угао”,  
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преносећи јавности своја драгоцена искуства из Атине, где су 
од 24. до 30. августа 2019. године присуствовале одржавању 85. 
ИФЛА светском библиотечком и информационом конгресу. Кон-
грес је, по њиховим речима, окупио преко 3600 делегата из 140 
земаља и трећи је на коме су узели учешће библиотекари чачанске 
Градске библиотеке.

„Простор читалишта, читаонице, књижнице и градске 
библиотеке у Чачку: 1860–2019” рад је главног и одговорног уред-
ника Гласа библиотеке Богдана Трифуновића, објављен у рубрици 
„Наслеђе”. Проучавајући и користећи се завичајном документар-
ном и архивском грађом, аутор пише о историјату коришћења 
простора и зграда за Читалиште, Читаоницу, Књижницу и 
Библиотеку у Чачку од 1860. године до почетка 21. века. Обухва-
тајући овај временски период, Трифуновић се најпре осврће на 
развој библиотечких установа у модерној Србији, после осни-
вања Народне библиотеке Србије, 1832. године, напомињући да 
је 1848. године у Чачку основано „Друштво за читање српско-сло-
венских новина”, а недуго затим и Читалиште чачанско (1860). 
Аутор је хронолошки, кроз буран временски период, обележен 
и ратовима, представио трновит пут чачанског Читалишта до 
данашњих дана и тиме потврдио да оно представља важан део 
културно-историјског наслеђа Чачка.

У тексту „Уједињење: прилог националној историји цен-
зурисане политичке периодике”, Мирко Дрманац у рубрици 
„Наслеђе” представља читаоцима  једини број поменутог листа, 
органа Српске радикалне странке, из 1940. године. Уникатни при-
мерак Уједињења могуће је читати у фонду Завичајног одељења 
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку. Штампан 
на четири стране, ћириличним писмом, лист под уредништвом 
Ђура Котура (одговорни уредник Слободан Суботић), пружа 
мноштво информација о политичким и економским питањима 
у Краљевини Југославији. Концепцијски замишљен као билтен 
за ширење и спровођење идеја, у оно време, моћне политичке 
странке (сарадници листа били су чланови и симпатизери Српске 
радикалне странке), својим прилозима Уједињење је критички 
реаговало на унутрашње политичке прилике у тадашњој држави. 
Аутор, пишући о страначком листу Српске радикалне странке 
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(коју је предводио бивши председник Министарског савета 
Краљевине СХС Милан Стојадиновић), веома детаљно описује 
графички дизајн јединог броја овог листа, преносећи информа-
ције о његовој цени („сваке среде, један динар по примерку...”). 
Истиче да је Уједињење било усмерено опозиционо у односу на 
доминантне листове и часописе тадашњег доба, јер су се при-
сталице СРС противиле споразуму Цветковић-Мачек којим је, 
крајем августа 1939. године, створена Бановина Хрватска. Под-
сећа на то да је полиција Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
забранила даље излажење листа, чиме је, из данашње перспек-
тиве, проширен списак „цензурисаних листова” у Југославији  
и Србији. 

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” – Чачак у 
свом Завичајном одељењу чува 254 наслова периодике: часописи, 
новине, листови, годишњаци и сл. Тамара Јанковић је у жељи да 
представи део те грађе написала текст под називом „Пола века 
Вуковца: листа ученика Основне школе ‚Вук Караџић’ Чачак”, и 
скренула пажњу на важан јубилеј – педесетогодишњицу од покре-
тања овог листа. Осврћући се на развојни пут „Вуковца”, ауторка 
је пратила концепцију овог ђачког гласила од самог настанка 
(8. новембра 1969. године), као и учесталост излажења, теме и 
рубрике које су биле заступљене, уређивачку политику, а такође 
и признања, награде и плакете, које је уз активно учешће ђака и 
добијао. Данас лист садржи прилоге чији су аутори наставно осо-
бље Основне школе „Вук Караџић”, ученици и стручни сарадници 
школе, а пишу о актуелним културним дешавањима и важним 
школским пројектима. Лист „Вуковац” је каталошки обрађен и 
може се претражити у електронској бази COBISS.

Да су библиотеке стожери културног живота Србије 
тврдња је Јелене Витезовић, која нам у тексту истоименог назива 
у рубрици „Поглед” даје приказ зборника радова Библиотеке у 
културном животу Србије, са одржаног стручног скупа библиоте-
кара, у Краљеву 2018. године. Она је, овим прилогом, дала кратак 
осврт на радове свих излагача, уз закључак да су библиотеке и 
библиотекари чувари сећања и традиције, који своју мисију реали-
зују кроз разне програме и манифестације и тиме доста утичу на 
подстицање читалачких навика, нарочито код млађе популације.
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Цензура као друштвени феномен предмет је бројних 
расправа и студија код нас и у свету. Шта о томе у књизи Non 
imprimatur или Цензура у библиотекарству и издаваштву каже 
Дејан Вукићевић, библиотекар саветник Посебних фондова 
Народне библиотеке Србије, пише Никола З. Пеулић текстом 
„Цензура – ућуткивање човечанства”. Књига је изашла 2019. 
године као удружени издавачки подухват две библиотеке: Библи-
отеке „Влада Аксентијевић” из Обреновца и Библиотеке „Дими-
трије Туцовић” из Лазаревца. Пеулић коментарише Вукићевићеву 
студију, која се састоји од 20 поглавља и у којој је, по први пут на 
српском језику, цензура као феномен друштва и културе размо-
трена на „примерима” домаћег издаваштва и штампарства. Аутор 
приказа потврђује речи Дејана Вукићевића да су „књиге гореле 
од прадавних времена...”1, наводећи да је било, током историје, и 
храбрих људи који су се супротстављали поступцима цензора.

Часопис Глас библиотеке заокружен је рубриком „Библи-
ографија”, коју у овом броју представља Тијана Бежанић радом 
„Прилози за чачанску библиографију: издавачко-штампарска 
продукција 2018”. Овај прилог значајно је сведочанство о изда-
вачким подухватима Градске библиотеке „Владислав Петковић 
Дис” у Чачку. Грађу чини корпус од 328 библиографских једи-
ница за 2018. и допуна од 12 јединица за 2017. годину. Тематски 
и жанровски различите јединице завичајних аутора и оних који 
живе ван Чачка, поређане су по азбучном редоследу, а уз библи-
ографски опис садрже и анотације.

Аутори овог приказа верују да ће примерци часописа Глас 
библиотеке пронаћи пут до своје читалачке публике у земљи 
и иностранству, доприносећи развоју и промоцији библиотеч-
ко-информационе делатности, а олакшавајућу околност у томе 
представља и електронско издање часописа, објављено на веб-
-сајту Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”, Чачак.

1  Дејан Вукићевић, Non imprimatur или цензура у библиотекарству и издава-
штву (Обреновац: Библиотека „Влада Аксентијевић; Лазаревац: „Димитрије 
Туцовић“, 2019), 73.
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Корак библиотеке 6/2021

Драгана Ристановић
Народна библиотека Ужице
dristanovic@biblioteka-uzice.rs

ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА

Биљана М. Ђурашиновић, Јавне библиотеке у Србији између 
два светска рата. Панчево: Градска библиотека, 2020, 143 стр.

Пишући предговор за књигу Јавне библиотеке Марије 
Илић-Агапове, Владимир Дворниковић, те 1934. године, конста-
тује да „праве културе књиге и библиотеке у нас још увек нема”.1 
Иако се штампало много књига и већ су радиле поједине јавне и 
школске библиотеке, на нивоу саме државе, свест о потреби за 
оваквом врстом установа културе, није била довољно развијена. 

Тридесет година касније, Љубомир Дурковић-Јакшић, наш 
познати историчар, богослов и библиотечки посленик, у књизи 
Историја српских библиотека: (1801–1850), из 1963. године наводи 
да „историја југословенских библиотека није обрађена и на њој 
се систематски не ради”.2 Ово се посебно односило на историјат 
српских библиотека, који датира из времена када су српски дво-
рови, цркве и манастири по први пут набавили књиге за своје 
потребе и потребе свог народа, па све до 1918. године, када се 
наставила мирнодопска борба за уједиње и стварање једне нове 
државе Срба, Хрвата и Словенаца, касније назване Краљивина 
Југославија. „Уједињени Југословени спроводе јединствену про-
светну и културну политику”3, обнављају се старе и порушене 
школе и отварају нове  школе, библиотеке. Све то поново нестаје 
1941. године када  почиње Други светски рат, и када страда богато 

1  Марија Илић-Агапова, Јавне библиотеке (Београд: Библиотека града Бео-
града, 2003), 7.

2  Љубомир Дурковић-Јакшић, Историја српских библиотека (Београд: Завод 
за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1963), 3.

3  Исто, стр. 3.
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ћирилично културно наслеђе у приватним, државним, црквеним 
и манастирским библиотекама.

До појаве и развоја јавних библиотека у Србији  дошло је 
1866. године, оснивањем прве државне јавне библиотеке у Кра-
гујевцу, коју је основао Државни савет. Оснивачи су држава и 
Министарство просвете и црквених послова и они доносе Закон 
о Народној библиотеци у Београду, где се чланом три, предвиђало 
оснивање јавних библиотека у свим већим градовима Србије. 
О појави и развоју јавних библиотека у Србији, као и о поли-
тичким, економским, просветним и културним приликама тога 
времена, ауторка Бранка Драгосавац опширније пише у књизи 
Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године. Као логи-
чан наставак историјског праћења настанка јавних библиотека 
у нашој земљи изашла је и књига Јавне библиотеке у Србији 
између два светска рата, ауторке Биљане М. Ђурашиновић. 
Градска библиотека Панчево као издавач је стала иза првобитно 
написане и одбрањене докторске дисертације ауторке, препо-
знавши њен значај и допринос за српско библиотекарство. Да 
би се гледало у будућност, садашњост има обавезу да проучи и 
сагледа прошлост, упозна свој почетак и успостави континуитет. 
Тако је и ауторка овог дела, истражујући развој јавних библио-
тека између 1919–1941. године, истражила и описала једно ново 
поглавље до сада недовољно познато српској јавности. Зашавши 
у свет сачуване архивске грађе, проучавајући домаће серијске и 
монографске публикације из међуратног периода, ова књига даје 
осврт и на друштвене, историјске и културне прилике којима  
се бави.

У уводном делу, ауторка Биљана М. Ђурашиновић пише о 
међународним оквирима развоја јавних библиотека између два 
рата, с посебним освртом на библиотеке англо-америчког типа, 
које су синоним за модерну библиотеку. Један од разлога је што 
су САД и Британија имале своје законе о јавним библиотекама, 
донете још у 19. веку, а на које су се у великој мери ослањале 
бројне европске државе при оснивању својих  јавних библиотека. 
То се првенствено односи на земље Северне Европе, Шведску, 
Финску, Данску и Норвешку, за које данас можемо с правом рећи 
да заједно са америчким „представља узор библиотечке теорије 
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и праксе и пружа основу за унапређење библиотечких система у 
осталим земљама света”.4

У другом делу књиге, дат је кратак осврт на рад јавних 
библиотека на нашим просторима у 19. веку као и на друштвено-
-политичке, економске и културне прилике у послератној Србији. 
Како ратови иза себе остављају само пустош, рушевине и сирома-
штво, тога нису биле поштеђене ни библиотеке. Порушене зграде 
требало је подићи, књижне фондове обновити. Штампарска про-
дукција и издаваштво која су поново заживела, бројна објављена 
дела српске међуратне књижевности, условиле су бржи и квали-
тетнији развој јавних библиотека. Уздизању библиотечке делатно-
сти допринело је и оснивање појединих струковних и сталешких 
удружења. Удружења библиотекара оснивају се прво у САД (1876) 
и Великој Британији (1877), Данској (1905), Француској (1906)... 
Наша земља је после конференције библиотекара, одржане у 
Београду 1929. године званично добила своје прво струковно и 
сталешко удружење Друштво југословенских библиотекара 1931. 
године. „Задатак Друштва, како је дефинисано Правилима, био 
је рад на унапређењу библиотекарства у Краљевини Југославији, 
које ће на тај начин успешније помагати науку и просвету.”5

У одељку Народне књижнице и читаонице у функцији 
јавних библиотека, ауторка се  осврће на постојање и  рад 1218 
читаоница и народних књижница и читаоница које су постојале 
на тлу Србије у периоду 1919–1941. године. Надзор над њиховим 
радом вршило је Министарство просвете, које је уједно прописи-
вало и одобравало правила за рад, као и измене и допуне. Посе-
бан осврт дат је на рад Шабачке народне књижнице и читаонице, 
која је имала изузетан утицај на развој културног и друштвеног 
живота Шапца и околине.

Централни део књиге доноси причу о седам јавних библи-
отека које су радиле у Србији између два светска рата, а то су: 
„Градска библиотека у Сомбору (1859), Народна библиотека у 
Крагујевцу (1866), Градски музеј и књижница у Вршцу (1877), 
Градска библиотека у Суботици (1890), Народна библиотека 

4  Биљана М. Ђурашиновић, Јавне библиотеке у Србији између два светска 
рата (Панчево: Градска библиотека, 2020), 12.

5  Исто, стр. 22.
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у Нишу (1895), Градска књижница и музеј у Панчеву (1924) и 
Библиотека и музеј општине града Београда (1928). Поред исто-
ријских података о настанку ових установа културе, буџету, фон-
довима и њиховој набавци, начину стручне обраде и системати-
зацији публикација, израде појединих каталога, броју чланова, 
запосленима, ауторка прилаже Статуте, Правилнике и Правила 
која су важила и на основу којих се радило у појединим прет-
ходно наведеним библиотекама.

Последње поглавље књиге посвећено је Марији Илић Ага-
повој и њеним теоријским радовима о јавним библиотекама. Како 
ауторка наводи, ова изузетна жена, прва управница Библиотеке 
општине и Музеја града Београда „може се сматрати наставља-
чем идеја изложених у публикацијама Добросава Ружића, Васе 
Царићевића, Ђорђа Грујића и Павла Поповића, са почетка XX 
века”. Поред организације пословања јавних библиотека, закона 
који регулишу њихов рад, с посебним освртом на белгијски и 
чехословачки закон, као примере добрих и исцрпних закона, Ага-
пова је писала и о историји књига и библиотека, достигнућима у 
свету у области библиотекарства, дечијим библиотекама и књи-
жевности за овај узраст, периодици, стручним библиотекарским 
удружењима.

Књига Јавне библиотеке у Србији између два светска рата 
ауторке Биљане М. Ђурашиновић драгоцен је бисер и допринос 
изучавању историје српског библиотекарства. Ауторка је, истра-
жујући и проучавајући архивску грађу и извештаје у библиоте-
кама и архивима широм Србије, представила хронологију једног 
недовољно истраженог међуратног периода, јако важног за нашу 
делатност. Дело ће бити интересантно не само библиотекарима, 
већ и осталим читаоцима, јер доноси прегршт информација из 
културе, историје, права и политике тога времена. Док чекамо да 
неки одважни истраживач скине прашину и паучину са списа и 
докумената, који приказују прилике и стање у библиотекама и 
библиотекарству у ратним годинама након 1941. године, учимо 
нашу историју уз ово дело.
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Корак библиотеке 6/2021

Ана Цветановић 
Народна библиотека ,,Радоје Домановић”, Лесковац
anacvetanovic@yahoo.com

САЈБЕРПСИХОЛОГИЈА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ  
КОРОНА ВИРУСА

Катарина Кацер, Сајберпсихологија: живот на мрежи:  
к@ко нас интернет мења. Београд: Лагуна, 2019, 416 стр.

Уколико свет посматрате Гугловим очима, а до сада нисте 
прочитали ову књигу, онда је  право време за то. Сајберпсихо-
логија нуди квалитетан садржај, добро је написана и веома пре-
гледна. Катарина Кацер1 нам, кроз занимљиве примере, држи 
пажњу од почетка до краја ове студије, приређене у књигу, за 
коју је 2016. године добила престижну међународну награду из 
области публицистике ,,GetAbstrakt International Book Award”. 

Књига Сајберпсихологија садржи четири поглавља. У 
првом се износе и образлажу теоријски и практични погледи 
појма интернет, посматран као један нови координатни систем 
деловања. Ту се налазе и основне информације о свести, погре-
шним корацима, приватности, осећају времена и опажању себе.

Друго поглавље, далеко најобимније, посвећено је нашим осе-
ћањима, мишљењу и понашању на мрежи, али су приказане и после-
дице утицаја интернета на појединца. Аутор се креће кроз одређене 
теме, које описују недостатак емпатије и суровости на мрежи, где 
може доћи и до исмевања у јавном и приватном дискурсу. Указује на 
лакоћу трансформисања активног корисника интернета у пасивног и 
незаинтересованог посматрача. Она покушава да пружи одговоре на 
питања зашто интернет води у растрзаност између морала, кршења 
закона и виртуелног јунаштва, све до инфлације визуелних вести.

1  Катарина Кецер је једна од водећих светских истраживача на пољу сајберп-
сихологије и медијске етике. Ради као стручњак за комисије Савета Европе, 
Бундестага и других владиних институција у Немачкој и Европској унији. 
Објавила је и Сајбермобинг-кад интернет постане оружје 2013. године. 
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Треће поглавље испитује интернет као виртуелну позор-
ницу. Сада је интернет Светска мрежа – високо развијено сред-
ство комуникације, које добија све ширу употребу. И у овом 
поглављу на мрежи пројектујемо своје наде, снове, срећу и фан-
тазије. Подробно се приказује формиран онлајн и офлајн иден-
титет. Читалац који узме ову књигу у руке може разматрати како 
се прате садржаји на интернету, као и ко кога и зашто прати. Из 
тих разлога аутор истиче да свет никада не спава.

У четвртом поглављу приказани су путеви који воде из 
замки интернета, указујући на то како се постаје способан сај-
бернаут. Овде је у суштини реч о опстанку у џунгли интернета, 
уз сугестије како да разликујемо илузије од стварности и зашто 
имамо потребу  за новом медијском етиком. Аутор нас усме-
рава на то како да поставимо знаке заустављања и како треба да 
изгледа наша дигитална будућност.

Једно од питања које нам се намеће, читајући ову књигу, 
јесте: од чега зависи квалитет добре књиге? Сретен Угричић у 
уводнику књиге Шта чини добру књигу?2 наводи да „када бисмо 
знали шта чини добру књигу, многе добре књиге остале би непро-
читане”. Можемо се надовезати на ту констатацију и рећи да циљ 
ове вредне књиге јесте да утиче на своје читаоце, али и на све 
друге кориснике на мрежи. Сајберпсихологија се поклопила са 
захтевом тренутка у време пандемије корона вируса. Доживела је 
планетарни успех и остварила мноштво циљева, које откривамо 
лутајућим  читањима. Лутајућа читања могу се дефинисати као 
велике слагалице различите литературе.3 

Обимна литература, као и напомене (наведене на странама 
371–405), потврђују нам правило да је сваки озбиљан читалац у 
ствари писац. Ауторка је умела да пронађе занимљиве књиге и 
електронске изворе који су релевантни у свету, али су прима-
мљиви и активном читаоцу. Удубљујући се у литературу, кретала 
се по целом свету. Читањем Сајберпсихологије потврђује се изу-
зетна хармонија и мудрост литературе и електронских извора, 

2  Шта чини добру књигу?, прир. Светлана Гавриловић (Београд: Народна 
библиотека Србије, 2007). 

3  Владимир Гвозден употребљава термин лутајућа читања у есеју ,,О грани-
цама добре књиге›› у књизи Шта чини добру књигу. 
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као резултат уложеног рада. У овој књизи она отвара жанр, који  
се читањем да и наслутити, а то је исповедни аутобиографски 
дискурс. Лутајућим читањима то и осећамо. Ауторка жели да нам 
саопшти своје претпоставке, поткрепљујући их својим истражи-
вањем на мрежи. Она су неопходна за људски развој одраслих и 
деце, у протеклих двадесет пет година. Одрасли и деца су активни 
учесници живота на мрежи, а та тема представља нашу блиску 
будућност. Прецизније речено, о теми нашег позиционирања на 
интернету нисмо се много интересовали раније, као што смо се 
заинтересовали читањем ове добре књиге.

Књига нас наводи и да се запитамо да ли смо спремни за 
промене. У доба корона вируса, помаже нам и у процесу мењања 
себе, односно свог онлајн и офлајн идентитета. Својим предви-
ђањима ауторка нас упозорава да улазак на мрежу и јесте и није 
изванредан. Одређеним знаковима упозорава нас куда не треба 
ићи. Она пише о истини, коју би требало сви озбиљни корисници 
на мрежи да прихвате, без обзира на то у којој области раде: 
библиотекарству, школству, култури, маркетингу, комуникацији, 
продаји и др. а то је да нам је неопходно знање сајберпсихоло-
гије. Сваки посао захтева знање и одређене вештине. Кацерова је 
евидентно овладала тиме и уложила напор да схвати моћ сајбер 
простора што је у књизи занимљиво и представила. Упозорава 
да на мрежи константно морамо бити опрезни. Вишеструко или 
унакрсно прослеђивање порука и/или слање једне поруке на 
адресу више корисника је популарна пракса на мрежи, али је 
важно снаћи се у тим виртуелним прозорима? Корисници интер-
нета лако могу да пређу у подручје коме не припадају, па је знање 
сајберпсихологије неопходно. На мрежи се и даље може задржати 
анонимност. То је у исто време и привлачно и одбојно а у лутају-
ћим читањима важно је знати куда не треба ићи. Напомиње да је 
евидентно да ко хоће да преживи мора бити конкурентан, а да би 
био конкурентан мора бити умрежен и сходно томе прихватити 
непрестани прилив података. Интернет као посебан медиј утицао 
је најрадикалније на промену нашег идентитета. 

У књизи се наводи да је свака установа свет за себе, да  има 
различите потребе за садржајем на мрежи, све у зависности од 
тога на који начин се представља и какав идентитет жели да 
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оствари. Наглашава да је врло важно да знамо како да комбину-
јемо знања и вештине из различитих области. Као најистакнутије 
вештине истиче: вештину писања, познавања језичке реторике, 
познавање естетике, познавање друштвених мрежа, познавање 
енглеског језика и управљање алаткама за мерење и анализу. Поред 
тих вештина неопходно је пронаћи људе који знају да користе те 
вештине. Веома је важно знати како да се изграде и одржавају 
вредне дигиталне маркетиншке везе на мрежи. Друштвене мреже 
су најприступачније у умрежавању, односно повезивању људи. 
Најпопуларнија мрежа у Србији је Фејсбук и сходно томе велики 
број библиотека у Србији користи ову мрежу. Било је предвиђено 
да Фејсбук буде најтранспарентније предузеће на свету, а постало 
је једно од најпрофитабилнијих и оних која остварују највећи про-
мет, као и једно од најбоље заштићених и најзатворенијих. Свако 
ко уђе у Фејсбукову централу мора да потпише NDA (non dislosure 
aggreement) – споразум да ће ћутати. Чак и грађевински радници 
и архитекте који раде на Закерберговој новој кући морали су да 
се обавежу на то, наводи Катарина Кацер у књизи. 

Књига Сајберпсихологија: живот на мрежи: к@ко нас интер-
нет мења у време пандемије корона вируса представља нову ори-
јентацију, из које је никла нова филозофија и нова перцепција 
која је у потпуности поучна. Постоји права празнина када је реч 
о оваквој литератури код нас. Она је, у ствари, нови приручник за 
студенте библиотекарства, новинарства, учитељских факултета, 
социологије, психологије, педагогије, комуникологије, уметничких 
академија и др. области. Свако има различите потребе за садржа-
јем на интернету, па сходно томе и свој пут ка сазнању. Сајберп-
сихологија, на први поглед, можда већини није претерано допа-
дљива, али је неоспорно добра књига. Пружа читаоцу прилику 
да истражи, провери, а самим тим и открије прави сајбер свет. У 
свету који јесте прагматичан и тржишно оријентисан, потреба 
за тим онлајн светом постоји, али је важно познавати живот на 
мрежи. Могућност напретка извире из знања и сигурног пута.

У духу културних студија надам се да ће информације које 
је Сајберпсихологија пружила, помоћи и читаоцима и људима на 
мрежи. Објективно је вредна наше пажње и заслужује наше активно 
читање и слушање по библиотекама. Свој дух обогатимо њоме!
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МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА

Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства. 
Год. LXII, св. 1, 2. (2020). Београд: Библиотекарско друштво 

Србије, 2020.

Струковна организација у библиотекарству Србије ради од 
1947. године, када је изашао први број часописа Библиотекар. 
Осим периодичног гласила, Библиотекарско друштво Србије 
(БДС), деценијама објављује зборнике радова са стручних кон-
ференција из библиотечко-информационе делатности. Издавачка 
продукција Библиотекарског друштва Србије у 2020. години обо-
гаћена је двема свескама Библиотекара, а штампан је и зборник 
радова са конференције, одржанe у децембру 2019. године, под 
називом Мале библиотеке у великом дијалогу за промене.  

Аутори приказа двеју свезака „Библиотекара” за 2020. 
годину наглашавају да је централна тема првог броја стручног 
гласила Библиотекарског друштва Србије успела да, у времену 
„корона кризе”, додатно заинтересује библиотекаре за стручни 
рад. Текстови попут Мобилне апликације у библиотекарству са 
примерима добре праксе Иване Р. Гавриловић и Адама Софрони-
јевића истичу значајне резултате који су, у последње две деценије, 
постигнуте коришћењем мобилне телефоније у библиотечко-ин-
формационој делатности у свету (САД, Шпанија, Кина). Гаври-
ловић и Софронијевић помињу да се мобилне апликације деле 
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на нативне, веб и хибридне, а њихову примену у библиотекама 
Србије детаљније образлаже Оливера Д. Настић. Поред покре-
нуте, али данас неактивне апликације под називом Библиотеке 
нашег окружења (власник је Интернет клуб из Љига), Библиотеке 
града Београда, те Градске библиотеке Панчево, најширу примену 
има апликација mCOBISS „у коју су укључене све библиотеке 
које су у COBISS систему”.1 У тексту на енглеском језику, Рената 
Задравец Пешец и Борштјан Батич приказују модалитете рада у 
најраширенијој библиотечко-информационој мрежи у региону 
(COBISS) коју корисници „андриод и iOS мобилне апликације” 
могу да користе „anywhere and anytime”. О десетогодишњем иску-
ству у универзитетској настави, када су мобилне апликације у 
питању, у тексту Неки аспекти мобилних апликација за факул-
тетске библиотеке пише Милош Д. Ђурић са Електротехнич-
ког факултета Универзитета у Београду, бележећи изазове у раду 
као што су боља оптимизација интерфејса и друге. Могућности 
којима се служе библиотекари у Индији да би, заједно са кори-
сницима у тој многољудној земљи, унапредили „библиотекарство 
путем мобилног телефона” приказују, читаоцима Библиотекара 
Иџеј Шакран Мишра и његови сарадници са Индијског инсти-
тута за научно образовање и истраживање из Мадја Прадеша. 
Они помињу мобилне апликације попут: LibAnywhere, Catch, 
EverNote, Zotero, Mendeley... уз кратак опис сваког од њих. 

У рубрици Пракса стручног гласила Библиотекарског дру-
штва Србије (св. 1/2020) представљен је рад Сијаосија Хе који опи-
сује јавну библиотеку у кинеском граду Хангџоу, која послује од 
1958. године. Грађани деветомилионског града са истока Народне 
Републике Кине остварују мисију библиотекарства повезивањем 
са сродним установама у иностранству, иновирањем библиотеч-
ких услуга у дигиталном добу и новим апликацијама као што 
су Online Book Club, уз промоције читалачких навика. Народна 
библиотека Србије у оквиру својих бројних фондова, чува легате и 
поклон-збирке мноштва српских угледника (Милоша Црњанског, 
сликарке Љубице Цуце Сокић, етнолога Веселина Чајкановића...), а 
од маја 2019. године НБС је богатија за Заоставштину Александра  

1  Оливера Д. Настић, «Примена мобилних апликација у библиотекама Србије”, 
Библиотекар Год. LXII, св. 1 (2020): 25. 
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Класа, посебну целину НБС о којој пише Горана Стевановић. 
Поклонодавац је син познатог карикатуристе и графичког дизај-
нера Владимир Каракушевић, а легат ствараоца насловних страна 
Јежа, Политикиног забавника и бројних других издања чува се у 
Одељењу Посебних фондова највеће библиотеке у Србији. Сте-
вановић анализира врсте библиотечког материјала из Заостав-
штине Александра Класа, а разматра и каталогизацију материјала 
у одговарајућем програму (COBISS, маске „М, N, Z”).

Наредни текст у првом броју најугледнијег домаћег библи-
отечко-информационог часописа за 2020. годину посвећен је 
историјату и савременим аспектима рада Универзитетске библи-
отеке у Братислави (текст Даниеле Ломенове из БМС), а прео-
стала два подсећају на краљевачку књижевну историју, анали-
зом бројева часописа Повеља (прилог Катарине Д. Јаблановић) 
и издавачку „причу” Велимира Валожића и његових наследника 
у српској култури. Сва три текста одликује аналитичност, тежња 
да се историографски подаци уткају у савремено библиотечко-
-информационо рухо, као и намера аутора радова да, сећајући 
се историје установа и појединаца, акценат ставе на будућност 
књига и библиотека. 

Рубрика Прикази сумира стручне резултате са конференцијâ 
Библиотекарског друштва Србије (текст Николе Петаковића), 
зборник радова са скупа „Библиотеке и идентитет 2” (пише 
Бранка Драгосавац), док Василије Милновић анализира домете 
рада са Посебним фондовима у библиотекама Србије и иностран-
ства. Приче (из) моје књижнице била је тема међународног струч-
ног скупа (Кнежеви Виногради, новембар 2019), а утиске преносе 
Хелена Омеровић и Јелена Цветић. 

*  *  *

Пажњу ауторâ овог приказа заслужује и друга свеска „часо-
писа за теорију и праксу библиотекарства”, у којој је објављено 
10 текстова српских и иностраних стручњака о раду библиотека 
током пандемије корона вируса која је, од децембра 2019. године, 
водећа вест у домаћим и у светским медијима.  
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Да међународни пројекти, на набавци, каталогизацији и 
заштити библиотечке (музеолошке, архивске) грађе и извора, 
нису прекидани ни „у доба короне” сведочи рад домаћих и интер-
националних установа културе. Тамара Бутиган Вучај евидентира 
међународне иницијативе струковних организација (пројекат 
Europeana у коју су укључене и библиотеке из Србије, PAGODE 
Europeana Кина...) указујући на организацију семинара, одржаног 
у јуну 2020. године, са темом Дигитална трансформација у доба 
covida 19. Посебну пажњу заузимају „Народни музеј и Етнограф-
ски музеј у Београду, који су искористили своје збирке као мотиве 
за израду маски за лице”.2 Уз драгоцена искуства из Индије и 
Русије, које српским читаоцима преносе тамошњи стручњаци, 
већина текстова у Библиотекару 2 (2020) односи се на рад наци-
оналне (Народна библиотека Србије) и низа јавних библиотека 
у Републици, о организацији установâ током пандемијске кризе 
која је „заробила” цео свет. 

Током ванредног стања у Републици Србији (16. март – 27. 
април 2020.) Народна библиотека Србије није радила са кори-
сницима, подсећа Драгана Д. Милуновић, али су и у том пери-
оду забележене бројне активности стручних служби НБС, уз 
напомену да је посебно значајну улогу имао Сектор Виртуелна 
библиотека Србије (https://sr.cobiss.net/.)  Ана Јанковић у раду 
Јавне библиотеке и њихова делатност у време пандемијске кризе 
истиче позитивна борска искуства, а једно од њих је да је у проте-
клих више од годину дана, побољшана „посета” сајту http://www.
digitalnizavicaj.org.rs/ који је Народна библиотека Бор покренула 
2007. године. Уочавајући везу између промењених услова рада 
библиотеке и корисничких навика грађана Бора са околином, 
Ана Јанковић ове параметре представља табеларним и статистич-
ких показатељима, уз информацију да је повећано интересовање 
грађана за „библиотеку путем мобилног телефона” – mCOBISS. 

Да су се јавне библиотеке у Србији суочиле са изазовима у 
раду током инфекције вируса корона сведочили су библиотечко-
-информациони стручњаци из Чачка, Краљева, Новог Сада и Бео-
града чији су текстови уврштени у Библиотекар 2 (2020). Летња 

2  Тамара Бутиган Вучај, „Мeђународнипројекти у доба короне: једно лично 
искуство“, Библиотекар, Год. LXII,св. 2 (2020): 22. 
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програмска шема Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис” 
носила је назив Начуљи уши, читам ти причу! сазнаје се из тек-
ста Марије В. Радуловић и Тање М. Вуковић, а библиотекарке из 
Краљева покренуле су „online говорну радионицу” за најмлађе уз 
учешће писца за децу Дејана Алексића (рад Јелене М. Андрић и 
Данке З. Спасојевић). Два рада у најновијем броју стручног гла-
сила Библиотекарског друштва Србије посвећена су пословању 
Градске библиотеке у Новом Саду, а Весна Р. Живковић и Бојана 
Ч. Грујић бележе културне програме ове библиотеке у поменутом 
времену, саопштавајући резултате анкете коју је, о навикама чита-
лаца, установа са седиштем у новосадској Дунавској 1 спровела 
од августа до септембра 2020. године. Дечије одељење Библиотеке 
града Београда је, у условима пандемијске кризе, сведоче текстом 
Миланка П. Бабић Вукадинов и Биљана Т. Петровић, подстакло 
креативан рад деце (и родитеља!) акцијама попут: „оживљавање 
прича, позив на игру, страшан лав, креативно писање”. 

Часопис за теорију и праксу библиотекарства (главни и 
одговорни уредник Драгана Грујић) који, под називом Библио-
текар струковна организација библиотекара Србије издаје дуже 
од 70 година, a последњи број се завршава приказом стручних 
издања у физичком и виртуалном облику (2018–2020). 
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Татјана Богојевић
Библиотека Матице српске
tatjanabogojevic71@gmail.com

ВЕЛИКА РЕМЕТА И ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Српска читаоница у Иригу и манастир Велика Ремета орга-
низовали су, 19. и 20. маја 2021. године, 11. стручни скуп под 
називом „Манастири и библиотеке – чувари културне баштине”. 
На скупу су учествовали библиотекари и свештена лица из више 
градова Републике Србије и Репбулике Српске.

Вече уочи скупа, након вечерње службе, организован је 
разговор са архимандритом Стефаном, игуманом манастира 
Велика Ремета. Сaм скуп је започео његовим поздравним речима, 
у којима се осврнуо на трајне вредности којима бисмо сви морали 
да се окренемо. Уз напомену да је значајно све оно што радимо, 
истакао је као највеће благо породицу и њено очување. Госте су 
затим поздравиле Вера Новковић, директорица Српске читао-
нице у Иригу, и Весна Петровић, аутор пројекта „Каталог библи-
отека фрушкогорских манастира.

У уводном делу дат је приказ књига и зборника са прошло-
годишњег скупа. О књизи Стара штампана књига у библиотекама 
фрушкогорских манастира, ауторки Весне Петровић и Дубравкe 
Симовић говорила је Марина Лазовић, која је написала приказ 
књиге. Књигу Библиотеке фрушкогорских манастира у 21. веку, 
ауторки Весне Петровић и Вере Новковић приказала је Добрила 
Бегенишић а Татјана Богојевић представила је зборник „Мана-
стири и библиотеке – чувари културне баштине” за 2020. годину.

Радови који су затим приказани, уз интересантне презен-
тације и занимљиву причу и закључке, били су бројни. У првој 
групи радова приказани су: Епископскa књижницa у Пакрацу, 
свештеника Благоја Ђукића из Епархије пакрачко славонске, из 
Пакраца; Минхенски псалтир, Драгомира Санда са Православ-
ног богословског факултета у Београду; Јубилеји штампаних 
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србуља 2021. године, Душице Грбић и Александре Драпшин из 
Библиотеке Матице српске у Новом Саду; Сарадња библиотека 
са библиотекама традиционалних цркава и верских заједница у 
Републици Србији, колегинице Катарине Јаблановић, НБ „Сте-
фан Првовенчани” из Краљева; Прилози из културне историје 
у религиозно-просветном часопису Епархије браничевске „Бра-
ничевски весник” (1934–1941), Вере Зарић Митровић, Татјане 
Живковић, колегиница из НБ „Илија М. Петровић” из Пожа-
ревца; Цензура издаваштва СПЦ у комунистичком режиму са 
посебним освртом на периодику, Иване Живковић из Библиотеке 
Матице српске; Прилози посвећени манастирским и црквеним 
библиотекама у издањима Градске библиотеке Панчево Горана 
Траиловића из Градске библиотеке Панчево; Библиотечко благо 
далматинских цркава Наташе Љ. Булатовић из Библиотеке града 
Београда.

Након паузе, где су колеге размењивале мишљења и дру-
жиле се у опуштеној и пријатној атмосфери, представљено је 
још неколико радова: Прота Сима Жикић, „Слуга у винограду 
господњем”, Владане Стојадиновић, колегинице из НБ „Његош”, 
Књажевац; Сарадња краљевачке библиотеке и црквене заједнице 
у реализацији пројекта „Краљеви дани у Народној библиотеци 
Стефан Првовенчани Краљево”, Данке Спасојевић, Иване Хренко 
из НБ „Стефан Првовенчани”; Богослужбене и црквене књиге 
манастира Заова до краја 19. века, ауторки Зорке Стојановић, 
Данијеле Божичковић Радуловић, Радице Павловић, из Библи-
отеке „Србољуб Митић”, Мало Црниће; Старе и ретке књиге у 
Епархији крушевачкој, рад Љубице Петковић из Крушевца; 
Рукописне и штампане црквене књиге на територији поморав-
ског округа, Наде Димитријевић из НБ „Радислав Никчевић” и 
Миломира Тодоровића, свештеника у храму Св. Петра и Павла 
из Јагодине; Часослови Српске државне штампарије из 19. века у 
фонду Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу, Татјане 
Јанковић, из НБ „Вук Караџић” из Крагујевца.

Библиотекари су приликом представљања својих радова, 
кроз уткану причу о сарадњи са манастирима и црквама у својим 
срединама, показали да су добри чувари културне баштине. Тачно 
у 15 часова сви су позвани на Трпезу љубави где су с љубављу  
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послужени и где су имали прилику да чују дивне речи архи-
мандрита Стефана, његове поуке, савете добронамерне и злата 
вредне. Изузетно пријатна атмосфера у овом дивном манастиру, 
пријатна због људи самих и организатора скупа, а посебно због 
гостопримства игумана Стефана, утиче на то да годинама уназад 
бројни поклоници писане речи долазе поново на овај, сада већ 
знаменит, скуп.

Овај скуп у Великој Ремети показао је изнова да оно што 
представља наслеђе претходних генерација, има велику вредност 
и значај, стога је важно да буде сачувано и за потомке. Аутори су 
указали, више пута у својим радовима, да своје старине морамо 
чувати с подједнаком свешћу о значају културне баштине и вред-
ности написане и сачуване речи. 
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ПОЛИТИКА ЧАСОПИСА „КОРАК БИБЛИОТЕКЕ: 
ЧАСОПИС ЗА КУЛТУРУ  И БИБЛИОТЕЧКО-

ИНФОРМАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ”

Народна библиотека Ужице је, у години значајног јубилеја 
(1856–2016) – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу, на 
предлог Стручног већа и  Подружнице  Библиотекарског дру-
штва Србије за Златиборски округ, покренула електронски 
часопис „Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-
-информациону делатност”. Захваљујући средствима Министар-
ства културе и информисања Републике Србије Библиотека је, 
поводом 165 година од оснивања Читалишта у Ужицу, штампала 
репринт првих пет бројева часописа, а број 6 има штампано и 
е-издање. План је да и наредни бројеви имају оба издања.

Часопис објављује оригиналне радове  из библиотечко-
-информационе теорије и праксе, као и из културне историје. 
Посебну пажњу посвећује истраживању културне историје Зла-
тиборског округа и развоју библиотечко-информационе делат-
ности. Без обзира на територијалну везаност, објављује и радове 
који обрађују значајне теме за унапређење савремене библио-
течке теорије и праксе. Бави се савременим токовима у библи-
отечко-информационој струци, усмерава пажњу библиотечке 
заједнице на значајније учешће библиотека у друштву знања и 
развоју локалне заједнице. Такав ангажман библиотекама омогу-
ћује већу повезаност са заједницом и бољу прилагођеност услуга 
савременим корисницима. Посебну пажњу посвећује  подсти-
цању младих стваралаца и стручних радника да дају пун допри-
нос развоју струке и адекватној презентацији својих постигнућа 
кроз објављивање прилога у часопису. 

О избору чланака који ће бити објављени одлучује Редак-
ција а коначни избор доноси главни  и одговорни уредник. 
Редакција настоји да обезбеди квалитетну рецензију стручних 
и научних радова, искључује мишљење рецензента ако процени 
да је дошло до сукоба интереса, па у том случају рад прослеђује 
другом рецензенту. Редакција се обавезује да ће вршити стручну 
евалуацију радова и том приликом поступа непристрасно при 
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одабиру радова. Име аутора остаје непознато рецензенту, као и 
аутору име рецензента, током процеса рецензије све до момента 
објављивања рада (како би се утицај субјективности и пристра-
сности свео на најмању меру).

Информације добијене у рукописном материјалу морају се 
чувати као поверљиве и не смеју се користити у ауторским радо-
вима рецензената и чланова редакције без дозволе аутора, и то 
изричито у писаној форми, нити се на основу њих сме стицати 
било каква корист. Приспели радови се не враћају а Редакција 
је дужна најкасније до краја септембра текуће године да одго-
вори аутору да ли је рад прихваћен. Редакција подржава ауторе 
да слободно изражавају своје идеје и ставове, против је било ког 
облика цензуре и није одговорна за изнете идеје и ставове за које 
искључиву одговорност имају аутори. Рецензенти достављају у 
писаном облику своје мишљење о раду (рецензију) Редакцији, 
најкасније 15 дана од пријема рада.

Обавезе аутора

Аутори су дужни да се држе Упутства за писање радова, 
које је саставила Редакција и да предају само оригиналне (нео-
бјављене), стручне, научне, прегледне радове, преводе и приказе. 
Рад и превод рада не сме имати елементе повреде права аутор-
ске својине. Ако ауторско дело подлеже заштити, по Закону о 
ауторском и сродним правима Републике Србије и другим прав-
ним актима у тој области, препорука Редакције је да преводилац 
обезбеди писану изјаву о сагласности издавача или аутора како 
би се превод објавио. Аутори су дужни у раду навести, према 
упутству, референце и литературу, како би читаоци могли про-
верити коришћене изворе. 

Забрањено је приписати ауторство особама које нису 
допринеле настанку рада као и прикривање ауторства особа, које 
су у значајној мери учествовале у заједничком истраживању или 
настанку рада. Као први аутор у коауторским радовима наводи 
се аутор који је највише допринео настанку рада.

Уколико је тема рада била излагана на конференцији, семи-
нару, округлом столу, или је на неки други начин била доступна 



293

Корак библиотеке 6/2021

јавности, тај податак треба навести у фусноти након прве рече-
нице у раду.

Уз рад је неопходно доставити попуњену па скени-
рану Изјаву аутора. Формулар изјаве доступан је на:  https://
korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/izjava-autora/

Аутори објављених радова у часопису Корак библиотеке, 
уколико желе или имају потребу, могу их депоновати на сајту 
установе у којој раде, личној интернет страници или на други 
начин учинити доступним јавности, уз обавезно навођење библи-
ографских података о раду и часопису, са тачно уписаним линком 
до чланка на интернет страници часописа. О свему овом дужни 
су обавестити Редакцију.

Поштовање принципа добре научне праксе при  
објављивању радова у часопису Корак библиотеке

Аутори који желе да објављују радове у часопису Корак 
библиотеке дужни су да се држе високих етичких принципа 
у складу са добром научном праксом.1 Редакција часописа, по 
сазнању да се неки од аутора огрешио о поменуте принципе, 
дужна је да предузме неопходне мере у спречавању непоштења 
у публиковању стручних и научних радова, што укључује и повла-
чење већ објављеног рада и обавештавање шире стручне и научне 
заједнице о огрешењу аутора о поменуте принципе.

Кршење правила добре научне праксе обухвата: непоштене 
поступке у процесу истраживачког рада и публиковање криво-
творених резултата, као што је лажно представљање научних 
резултата, стварање научних заблуда кроз фалсификовање пода-
така, одбацивање нежељених резултата или метода евалуације, 

1  Национални савет за науку и технолошки развој донео је Кодекс понашања 
у научноистраживачком раду као и наши универзитете и научни институти 
су донели  своја документа више о овим документима погледајте на: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/02/Rada-SKEN-novo.pdf (преузето 
22. 3. 2021)
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti/Pravilnici/Kodeks-pro-
fesionalne-etike_2016.pdf (преузето 22.3.2021).
https://kobson.nb.rs/mozda_vam_zatreba/plagijarizam.794.html (преузето 22. 
3. 2021).
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прикривање и манипулисање резултатима, повреде ауторског и 
сродних права, што се најчешће чини кроз плагијат.

Шта све обухвата плагијат

Према Правном лексикону2 плагијат представља: „присва-
јање ауторства на туђем делу”. Плагијатором се сматра ,,лице које 
неовлашћено објави, прикаже или изведе туђе дело под својим 
именом”, чиме  чини повреду права ауторске својине.

Научна и универзитетска заједница у Србији бави се овим 
питањем и у сврху смањења плагијата и његовог откривања 
донела је више упутстава добре научне праксе кроз усвајање 
„Етичког кодекса научно-истраживачког рада”, што се може 
погледати на званичним сајтовима наших факултета. Наци-
онални савет за науку и технолошки развој Републике Србије 
усвојио је „Кодекс понашања у научноистраживачком раду”.3

Најчешћи видови плагијата су:

–  дословно преузимање текста другог аутора, у деловима 
или у целини, без навођења имена аутора и података о 
извору из ког је текст преузет;

–  препричавање и сажимање текста другог аутора без наво-
ђења имена аутора извора у ком је објављен текст и обја-
шњења или образложења о коришћењу текста;

–  у кршење правила добре научне праксе спада и самопла-
гијаризам4 када аутор публикује већ раније објављен рад 
без јасне назнаке о подацима када и где је рад публикован, 
већ се представља као оригиналан „нови” рад. Непоште-
ним понашањем сматра се и публиковање више сличних 
радова на једну тему у којима се јасно уочава коришћење 
истог текста у циљу увећања сопствене библиографије.5

У законима Републике Србије везаним за заштиту аутор-

2  Pravni leksikon (Beograd: Savremena administracija, 1964), 625.
3  Исто као под 1.
4  LjiljanaVučković-Dekić, „Plagijarizam –najčešća naučna prevara”. Halo: naučni 

časopis urgentne medicine, god. 22, br 3(2016), 371–372, dostupno http://www.
beograd94.rs/images/casopis/2016/Halo194_br_3_2016.pdf (преузето 22. 3. 
2021).

5  Исто.
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ског и сродних права не користи се реч плагијат, плагирање или 
плагијаризам већ се Законом дефинише ауторско право и сродна 
права, морална и материјална права, која из њих проистичу и 
њихова заштита, што у суштини представља забрану свих облика 
плагирања.6

Народна библиотека Ужице, покретањем  стручног часо-
писа, настоји да допринесе унапређењу савремене библиотечке 
теорије и праксе, као и заштити и афирмацији културног наслеђа. 
Подстиче стручњаке у библиотекарству и другим областима кул-
туре да се баве научно истраживачким радом у областима библи-
отекарства, информационе и медијске писмености, организације 
знања, библиографије, културне историје и заштите културне 
баштине.

За стручне и научне радове издавач обезбеђује израду CIP-а 
код Народне библиотеке Србије.

6  Република Србија, „Закон о ауторском и сродним правима”. Службени 
гласник РС, бр. 104 (2009), бр.  99 (2011), бр. 29 (2016) – УС и бр. 66 (2019). 
Доступно: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_autorskom_i_srodnim_pra-
vima.html (преузето 24. 3. 2021).
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УПУТСТВО АУТОРИМА

Прилози који ће бити објављени у часопису „Корак библи-
отеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делат-
ност” треба да буду из библиотечко-информационе теорије и 
праксе, као и из 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 значајни су за 
библиотечко-информациону струку. Молимо ауторе да имају у 
виду да се њихов прилог може уклопити у следеће рубрике:

•  Из прошлости – радови из историје библиотекарства и 
културне историје, 

•  Истраживања – истраживачки радови из библиотечко-
-информационе струке, 

•  Библиографија – библиографије и библиографска истра-
живања, 

•  Савремени токови – радови из области савремених библи-
отечких 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. 

Рад треба да је писан на српском (ћирилицом) у фонту 
Times New Roman, величина фонта 12 и да има до 30.000 карак-
тера са размацима. Изузетно, у договору са редакцијом, могу се 
објавити и обимнији радови. На самом почетку, у горњем левом 
углу, наводи се име и презиме аутора, установа из које долази, 
место и е-адреса аутора. Радови чије су верзије излагане на струч-
ним 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. 

Наслове писати великим словима (фонт 16 и болдовано), под-
наслове малим (фонт 14 и болдовано), сажетак и кључне речи фонт 
11, а напомене и фусноте 10. Сажетак треба да има до 150 речи, а 
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кључне речи до 10 речи. Превод наслова, сажетка и кључних речи 
на неки од светских језика наводе се на крају рада након литера-
туре. Користити Чикаго стил библиографског цитирања.1 Фусноте 
се дају на дну странице и могу садржати допунска објашњења или 
податке о коришћеној литератури и изворима на пример:

Књиге:

У фусноти (у даљем тексту Ф:) редни број. Име Презиме, 
Наслов књиге (Место: Издавач, година), страна/-е.

Ф: 1.Радомир Андрић, Бели извор (Београд: Београдска 
књига, 2001), 21. 

У библиографији (у даљем тексту Б:) редни број. Презиме, 
Име. Наслов књиге. Место: Издавач, година.

Б: 1. Андрић, Радомир. Бели извор. Београд: Београдска 
књига, 2001.

Књиге које имају до три аутора:

Ф: Име Презиме, Име Презиме, Име Презиме, Наслов књиге 
(Место: Издавач, година), страна/-е.

Ф: Светлана Јанчић, Ана Савић, Каталози Народне библио-
текер Србије (Београд: Народна библиотека Србије, 2021), 134–135.

Б: редни број. Презиме, Име, Име Презиме, Име Презиме. 
Наслов књиге. Место: Издавач, година.

Б: 3. Јанчић, Светлана, Ана Савић. Каталози Народне 
библиотеке Србије. Београд: Народна библиотека Србије, 2021.

Четири или више аутора:

Ф: Име Презиме, и др. /et al., Наслов књиге (Место издања: 
Издавач, година), страна/е

1  Овај стил је делимично превела Драгана Сабовљев. „Чикаго стил библио-
графског цитирања”, Панчевачко читалиште, бр. 13 (нов. 2008): 111–115; 
бр. 15 (нов. 2009): 86–90, види и Chicago Style Citation Quick Guide доступно 
на: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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Ф: Dane Žigić, et al., Metodologija naučno-istraživačkog rada u 
opštoj medicini (Beograd: Nova prosveta; Beograd; Zagreb: Medicinska 
knjiga, 1985), 252–254.

Б: редни број.  Презиме, Име, Име и Презиме, Име и Пре-
зиме, Име и Презиме, Име и Презиме. Наслов књиге. Место 
издања: Издавач, година.

Б: 15. Žigić, Dane, Slobodanka Janošević-Dotlić, Dragoljub 
Ivanković, Vera Pertot, Dejan Konstantinović. Metodologija naučno 
istraživačkog rada u opštoj medicini. Beograd: Nova prosveta; Beograd; 
Zagreb: Medicinska knjiga, 1985.

Чланак у зборнику или неки други део књиге:

Ф: Име и Презиме аутора, „Наслов поглавља или чланка” 
у Наслов књиге, ур. Име  и Презиме (Место: Издавач, година), 
страна/-е.

Ф: Миленко Мисаиловић, „Осећање трагичне кривице 
у делима Милутина Ускоковића” у Књижевно дело Милутина 
Ускоковића: зборник радова са научног скупа одржаног 19. новем-
бра 1984. године у Титовом Ужицу, уредник Слободан Радовић 
(Титово Ужице: Народна библиотека „Едвард Кардељ”, 1985), 
57–58.

Б: редни број.  Презиме, Име аутора, „Наслов поглавља или 
чланка” у Наслов књиге, ур. Име  и Презиме, страна/-е. Место: 
Издавач, година.

Б: 7. Мисаиловић, Миленко, „Осећање трагичне кривице у 
делима Милутина Ускоковића” у Књижевно дело Милутина Уско-
ковића: зборник радова са научног скупа одржаног 19. новембра 
1984. године у Титовом Ужицу, уредник Слободан Радовић, 49–87. 
Титово Ужице: Народна библиотека „Едвард Кардељ”, 1985.

Чланак у часопису:

Ф: редни број. Име и Презиме, „Наслов чланка”, Наслов 
часописа, бр. свеске (година): страна/е.

Ф: Илија Мисаиловић, „Железница Ужица у ратним усло-
вима 1941. године”, Историјска баштина, бр. 20 (2011): 175
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Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часо-
писа, бр. свеске (година): страна/е.

Б: 4. Мисаиловић, Илија. „Железница Ужица у ратним усло-
вима 1941. године”. Историјска баштина, бр. 20 (2011): 171–186.

Чланак у онлајн часопису:

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

Ф: 1. Марија Радуловић, „Библиотека и тинејџери”, Глас 
библиотеке, бр. 20 (2014): 99–100, http://www.cacak-dis.rs/
elektronska_izdanja/ gb20/97-114-gb20-marija-radulovic.pdf (пре-
узето 21. 9. 2017).

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

Б: 7. Радуловић, Марија. „Библиотека и тинејџери”. Глас 
библиотеке, бр. 20 (2014): 97–114. http://www.cacak-dis.rs/
elektronska_izdanja/gb20/97-114-gb20-marija-radulovic.pdf (пре-
узето 21. 9. 2017).

Остале примере можете погледати у часопису Читалиште 
бројеви 13 и 15, или на сајту https://www.chicagomanualofstyle.
org/tools_citationguide.html (Chicago Style Citation Quick Guide).

Коришћену литературу и изворе навести азбучним редом 
на крају текста и не преводити на језик рада (дела писана ћири-
лицом наводе се ћирилицом, дела на латиници латиницом, као 
и у фуснотама). Извор који нису коришћени у раду не могу бити 
наведени у литератури. Наслов, резиме и кључне речи, преведени 
на неки од страних језика, дају се након наведене литературе. 

Фотографије, табеле и илустрације достављају се уз текст 
у атачменту. Они морају бити у доброј резолуцији погодној за 
штампу (резолуција слике 1024x768 пиксела, односно да фото-
графија буде у 300dp у размери 1:1 (9x6 cm и мање). Резолуција 
се односи на оригиналну илустрацију, а не на компјутерски пове-
ћану. Обавезно обележити у тексту место илустрације истом 
ознаком коју има илустрација.



300

Како бисмо избегли да се у сваком тексту појављује разли-
чит тип наводника, потребно је да се наводе према Правопису 
српског језика (пример: „Наводници”), као и црте између бро-
јева – 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. 

Упутство за писање приказа публикације за часопис  
„Корак библиотеке”

Приказ треба да садржи основне библиографске податке о 
публикацији или библотечко-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 поткрепљи-
вању 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 
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те области, 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 при-
казан. 

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

Молимо вас да назначите своје име, телефон, имејл адресу, 
афилијација (назив установе у којој радите) и да текстове доста-
вите у дигиталној форми – видети Упутство ауторима https://
korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/uputstvo-autorima/ имејл адреса 
korakbiblioteke@biblioteka-uzice.rs
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