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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). 


