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Изградња и видљивост фондова – улога нове генерације 
библиотекара у развоју библиотекарства

Савремени трендови у свакој струци, па и у библио-
текарству, захтевају праћење новина, како законских, тако и 
примера добре праксе. Управо томе служе и стручни скупови. 
Један од занимљивијих, и до сада најпосећенији, био је Семинар 
Друштва библиотекара Републике Српске у Требињу, одржан 
27. и 28. априла 2022. године. Теме скупа биле су: „Улога нове 
генерације библиотекара у развоју библиотекарства” и „Фондови 
– изградња и видљивост”. Присуствовало је преко 300 библиотекара 
из свих типова библиотека: јавних, школских, високошколских, 
универзитетских, специјалних, из Републике Српске, Србије, Црне 
Горе и региона.

Разноврсне теме презентовало је 56 излагача, говорећи о томе 
шта све поседују у својим фондовима, али и како виде развој модерног 
библиотекарства. Завичајна одељења и блага која они чувају имају 
посебно место у свакој библиотеци, па је дигитализација завичајне 
грађе била у фокусу овог семинара. Посебна пажња посвећена 
је заштити и чувању фондова, њиховој изградњи и видљивости, 
заштити културних добара које библиотеке поседују и конзервацији 
библиотечке грађе. Такође, говорило се о библиографијама, зеленим 
библиотека, улози библиотекара у „новој стварности”, иновацијама 
у образовању. Младе колеге библиотекари имали су прилику да 
представе своје радове и искажу своје мишљење о свом виђењу 
библиотеке у будућности.

Постоји извесна законска неусаглашеност између рада 
библиотекара у јавним библиотекама и школских библиотекара. 
Управо то је била једна од тема овог саветовања која се односила на 
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законске регулативе за школске библиотекаре, полагање стручног 
испита, промену норматива при формирању радних места за 
стручне сараднике библиотекаре итд. Ово је посебно важно јер 
библиотекари у матичној служби имају проблема при вршењу 
стручног надзора у школским библиотекама, управо из ових 
разлога.

Закључак је да библиотеке, као мултикултуралне установе, 
морају пратити савремена дешавања у струци али и чувати и 
заштитити традиционалне фондове и културна добра, јер је то услов 
за формирање дигиталних збирки; осавремењавати образовање 
библиотекара за потребе савремених корисника; неговати односе са 
јавношћу, а посебно имиџ јавних библиотека и њихову видљивост.
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Четврт века мисије Друштва библиотекара  
Републике Српске

Стручни скуп Друштва библиотекара Републике српске 
„Фондови изградња и видљивост – улога нове генерације 

библиотекара у развоју библиотекарства”, Требиње, 27–28. април 
2022.

У организацији Друштва библиотекара Републике Српске и 
Народне библиотеке Требиње, у хотелу „Леотар”, 27. и 28. априла 
2022. године, одржан је 25. по реду стручни скуп библиотекара из 
Републике Српске, Србије и Црне Горе. Организација стручњака 
са књигом у руци, са седиштем у Вишеграду, већ четврт века 
ради, организујући сусрете, а овогодишњи се одвијао под 
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радним насловом „Фондови изградња и видљивост – улога нове 
генерације библиотекара у развоју библиотекарства”. Стручњаци 
из свих типова библиотека су, по први пут након „ковид кризе”, 
на дводневном саветовању, размотрили низ важних питања из 
библиотечко-информационе теорије и праксе.

Стручни скуп уприличен поводом јубилеја – 25 година  од 
оснивања и рада Друштва библиотекара Републике Српске отворен 
је наступом вокалног квартета Гимназије „Јован Дучић” из Требиња. 
Речи добродошлице упутили су директорка Народне библиотеке 
из града домаћина Милосава Супић Вуковић, као и Милица 
Котур из Одјељења за културу, породицу, спорт и образовање. 
Јован Цвјетковић, у име агенције СРНА, прочитао је поздравну 
реч академика САНУ Мира Вуксановића, а скупу су се обратили и 
Стојка Мијатовић, председница ДБРС, као и Владимир Пиштало, 
управник Народне библиотеке Србије. 

На овом стручном скупу, који је окупио преко 300 
библиотекара из свих типова библиотека: јавних, школских, 
високошколских, универзитетских и специјалних, представљено 
је 56 радова. У радним председништвима учествовали су: Љиљана 
Зечић Петровић, Негослава Стјепановић, Наташа Кулашинац, 
Бранка Ковачевић, Данијела З. Мандић, Славица Гостимировић, 
Жељана Арсеновић, Сњежана Галинац, Милосава Супић, Татјана 
Дуновић, Славиша Капуран, Добрила Бегенишић и Стојка 
Мијатовић. Дводневна излагања библиотечких стручњака одвијала 
су се у неколико сесија, на којима су размењена искуства о заштити 
старе и ретке библиотечке грађе, обавезном примерку публикација, 
библиографском раду, као и дигитализацији издања. Део изложених 
радова скренуо је пажњу на рад са децом и тинејџерима, а 
дискутовало се и како помоћи особама са посебним потребама 
у коришћењу библиотечке грађе и извора. Посебна сесија била 
је посвећена школском библиотекарству и темама значајним 
за школске библиотекаре у Републици Српској, где су школски 
библиотекари разматрали законска и организациона решења за 
свој још бољи и ефикаснији рад у просветним установама РС. 

Добрила Бегенишић изложила је рад о потреби за иновацијама 
приликом организовања стручног испита у библиотечко-
информационој делатности у Србији (организују НБС и БМС), 
a о библиографији књига са посветама које се налазе у „Збирци 
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Радована Поповића” у НБ Ужице информисала је Анђа Бијелић. 
Татјана Дуновић представила је оквире набавне политике која 
се примењује у библиотекарству Републике Српске. Протокол 
Крагујевачког читалишта (1854–1857), настарији документ о раду 
данашње Народне библиотеке „Вук Караџић” из града на Лепеници, 
описао је Мирко Демић. Овај скуп обележила су и излагања 
о завичајним збиркама српских библиотека (Миланка Бабић 
Вукадинов о Завичајној збирци Библиотеке града Београда, Ивана 
Јаношевић о завичајним фондовима у Палежу и Обреновцу...), а да су 
многе завичајне колекције књига и другог библиотечког материјала 
дигитализоване сведочиле су Јелка Панић из Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић” из Уба, Олга Јечменица из Библиотеке 
„Милутин Бојић” из београдске општине Палилула и многи 
други. О том „другом библиотечком материјалу” презентовали 
су радове стручњаци Народне библиотеке Србије и Библиотеке 
Матице српске, говорећи о посебним збиркама у оквиру поменутих 
установа културе. Славен Попара и Горана Стевановић изложили 
су рад о Графичкој збирци НБС, а Ирена Зечевић и Александар 
Радовић сведочили су о богатству посебних збирки БМС. Рад са 
децом и њихову везу са Народном библиотеком „Вељко Петровић” 
из Бачке Паланке документовала је Драгана Петрић, а о поклону 
Јеврејске општине Матичној библиотеци у Источном Сарајеву 
реферисала је Маријана Петронић. Маја Аћимовић и Љиљана 
Башић изложиле су рад о легатима и библиотекама-целинама на 
Православно-богословском факултету Београдског универзитета. 
Говорило се о ретким издањима у Народној библиотеци „Радослав 
Никчевић” из Јагодине (рад Наде Димитријевић), док је Желимир 
Радиновић говорио о специјалним библиотекама са слепе и 
слабовиде особе у Републици Српској.

Другог дана скупа изложени су стручни радови о 
библиотекарству у Бијељини (Валентина Живић), а о Завичајној 
збирци фотографија у Народној библиотеци „Љубомир Ненадовић” 
у Ваљеву присутне је информисала Виолета Милошевић. Пројекат 
те библиотеке „Слике града 365” скреће пажњу на посебне збирке 
установа културе ваљевског краја. О старој и реткој књизи 
у фонду Универзитетске библиотеке у Крагујевцу причала је 
Љиљана Станимировић, а Јелица Илић Минић и Владимир 
Брборић известили су о међуратним издањима српских издавача 

Зечевић, И. и др. „Четврт века мисије Друштва библиотекара Републике Српске”, 293–296
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у библиотеци Учитељског факултета у Београду. О библиотеци 
Музичке академије у Сарајеву говорили су Сњежана Галинац и 
Горан Капор, а Наташа Филип из Народне библиотеке „Доситеј 
Обрадовић” из Старе Пазове о збирци словачких и чешких 
књига из књижевности и уметности „која је у формирању” у тој 
књижници. Излагали су још Милијана Бојић (о „универзитетској 
јединици” у НУБРС-у), Маша Младеновић (Повеља Марије Терезије 
у Градској библиотеци Суботица), Александра Рендић и Оријана 
Вуковић (Етика у библиотекарству), као и Соња Шуковић, Славица 
Младеновић и Гордана Ивковић из Ниша (О видљивости фондова 
јавних библиотека...). 

Закључујући овај скуп, организатори су истакли „да је посебна 
обавеза библиотекара заштита традиционалног фонда као основе за 
формирање дигиталних збирки, промоција библиотека као начин 
савременог функционисања, изградња завичајних фондова и рад 
на обради и промоцији ове грађе, осавремењавање образовања 
библиотекара и његово усклађивање са потребама модерних 
библиотекара и савремених корисника, пошто је услов нашег 
опстанка на тржишту информација непрекидно усавршавање”.

У оквиру сусрета библиотекара у „Дучићевом граду” 
промовисана је и књига Изабрани радови Љубинке Петрић Башовић 
(1930–2002), коју је приредио Војислав Максимовић, познавалац 
дела првог доктора библиотекарства из Босне и Херцеговине, а свим 
учесницима подељени су сертификати о учешћу. 

Поруке послате са овог скупа биле су јасне – перманентно 
усавршавање библиотекара, размена информација и њихово 
повезивање кроз заједничке пројекте, а све у служби корисника. 
Стручни скуп у организацији Друштва библиотекара Републике 
Српске оправдао је, и ове године, високи углед који ужива међу 
библиотекарима на нашим просторима. 


